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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Konya Milletvekili Hasan Anğı, Dünya Kalite Gününe ve Türk Standartları Enstitüsünün kalite 
yönetimi konusundaki çalışmalarına, 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, geçtiğimiz hafta açıklanan Avrupa Birliği Katılım Or
taklığı Belgesindeki tavsiye kararları doğrultusunda yapılması gerekenlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreterinin 
cezaevinde intiharına ve intihar sonrası yaşanan olaylara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, konuşmasında, Van'a 
giden heyetin raporuyla ilgili iddiaları nedeniyle bir açıklamada bulundu. 

Sakarya Milletvekili Erol Aslan Cebeci'nin (10/251) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi ile; 

İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 22 milletvekilinin, İzmir İlindeki kamu binalarının dep
reme dayanıklılığının ve dayanıksız yapılara ilişkin sorumluluğun araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi (10/321), 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hakkâri Merkez, 
Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde meydana gelen olayların araştırılması (10/322), 

Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş ve 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, Hakkâri Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde 
meydana gelen olayların araştırılması (10/323), 

İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 47 milletvekilinin, Hakkâri'de meydana gelen olayların 
ve bu olaylarla ilgili iddiaların araştırılması (10/324); 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
Meclis araştırması önergelerinin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğin
de yapılacağı açıklandı. 

TBMM İdare Amiri Feyzi Berdibek'in, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Meh
met Ali Talat ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu'nun 
resmî davetlerine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık; 

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Makedonya ve Almanya'ya, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un Mısır'a, 
Yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık; 
Tezkereleri kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin (2/397), 

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına 
Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında (2/399), 

- 3 9 4 -



TBMM B: 19 16 . 1 1 . 2005 O: 1 

Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul edilmediği; 

11.11. 2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve 
çevre sağlığına verdiği zararlar konusundaki (10/238) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonunun 978 sıra sayılı raporunun gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer al
masına ve görüşmelerinin 16.11.2005 Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına; gündemin "Kanun 
Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 270 inci sırasında yer alan 1014 
sıra sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının bu kısmın 5 inci sırasına alınmasına; 
15.11.2005 Salı günkü birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu 
birleşimde de kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine; 16.11.2005 Çarşamba günkü birleşimde 
sözlü sorulann görüşülmemesine; Genel Kurulun 17.11.2005 Perşembe günü 14.00-19.00 saatleri 
arasında çalışmalannı sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisinin, yapılan görüşmelerden son
ra, kabul edildiği; 

Açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

2 nci sırasında bulunan, Kalkınma Ajanslannın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak
kında (1/950) (S. Sayısı: 920), 

3 üncü sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) 
(S. Sayısı: 904), 

Kanun Tasanlannın görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından; 

Ertelendi. 

4 üncü sırasında bulunan, Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/955) (S. Sayısı: 914), görüşmelerine devam olunarak 2 nci maddesine kadar kabul 
edildi. 

16 Kasım 2005 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.57'de son verildi. 

Ali Dinçer 
Başkanvekili 

Mehmet Daniş Türkân Miçooğullan 
Çanakkale İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

16 Kasım 2005 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Uluslararası Hoşgörü Günü hakkında söz isteyen Kayseri Milletvekili 

Taner Yıldız'a aittir. 
Buyurun Sayın Yıldız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
].- Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın, Uluslararası Hoşgörü Gününe ilişkin gündemdışı 

konuşması 
TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
AK Parti, bir siyaset tarzını, yeni bir anlayışı getiriyor. Kültürümüzün temel kavramıdır hoş

görü; müziğimizin, şiirimizin, edebiyatımızın, hayata bakışımızın temelidir. Yaratılanı Yaradan'dan 
ötürü seven bir kültürden geliyoruz. Modern zamanların getirdiği çatışma kültürü bu topraklara 
yabancıdır. Bu yüzdendir ki, bizim kültürümüze yabancı olan etnik, ideolojik kimlikler bu toprak
larda marjinal kalmıştır. Millet ruhu, bu marjinal tohumların yeşermesine izin vermemiştir, ver
meyecektir. 

Türkiye, bu yönüyle muazzam bir birikime sahiptir. Medeniyetlerarası uyumu, ahengi görmek 
isteyenler bizim şehirlerimize baksın; İstanbul'a baksın, Kayseri'ye baksın, Şanlıurfa'ya baksın, Bur-
sa'ya baksın ve diğer illerimize baksın. Eğer, yüreğiniz açık değilse, ne dediğiniz anlaşılmıyorsa, 
sloganlarla, kalıplaşmış, aşınmış resmî beyanlarla sorunları öteliyor ve erteliyorsanız, orada kardeş
likten bile bahsetseniz, herkes başka şey anlar, çözümden uzaklaşırsınız. 

BAŞKAN - Taner Bey, bir dakika... 
Çok gürültü var; biz bile sizi zor duyuyoruz. Özellikle kenarlardaki arkadaşlar kendi aralarındaki 

konuşmaları durdursunlar. Konuşan arkadaşımızı dinlemek için bir sessizlik ortamının gereği var. 
Teşekkür ederim. 
Başlayabilirsiniz. 
TANER YILDIZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Eğer insanlara yüreğinizi samimiyetle açarsanız, yüreğinize dünyalar sığar ve belki canınıza 

kastetmeye gelenleri bile o yüreğinizin içine alırsınız ve orada o insanlar dirilirler. Biz, açık konuş
tuğumuza inanıyoruz ve yüreğimizi açık tutuyoruz. Örtülü bir dil kullanmıyoruz, sorunları 
ötelemiyor ve ertelemiyoruz. Hepimiz bu büyük ülkenin evlatlanyız ve kardeşiyiz; sonsuza kadar 
da kardeş olarak kalacağız. 

Üç yıla yaklaşan iktidarımız döneminde, ülkemizin birikmiş sorunlarını çözmek için, sağlam 
irademizi, açıkyürekliliğimizi sürekli ortaya koyduk. Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylık 
sürecinin başlangıcı olan 3 Ekimin tarihî bir dönem olduğu şüphesiz. Bu tarih, medeniyetler buluş
ması için de önemli bir kilometre taşıdır. 
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Belki bunun kadar önemli olan, bir anlamlı olan da şudur: Sayın Dışişleri Bakanımız Abdullah 
Gül'ün geceyarısı Brüksel'de karşılanma sahnesini izleyen aydınlarımızın ekranlara yansıyan tavır
larıydı. Her ne kadar muhalefetimiz "eski solcular sağcı oldu, şimdi de başka bir şey oldu" diye 
küçümsediyse de, bu hareketi, ülkenin aydınlık geleceği için beyin yoran aydınlarımızın tavrını tak
dirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 

İnsaf sahibi herkes bilir ki, bu topraklarda yaşayan bütün insanlarımızı, kardeşlik ikliminde, öz
lemlerine kavuşturmaktan başka bir gayemiz yoktur. Bütün milletimizin yediden yetmişe en büyük 
özlemi, huzur içerisinde, adalet içerisinde, demokrasi içerisinde, birbirinin hukukunu koruyarak, 
birbirine yan bakmadan kardeşçe yaşamasıdır. Bu atmosferi zedeleyen, yaralayan bütün gerekçeleri 
ortadan kaldıracağız ve bunu birlikte yapacağız. Bu ideale varmak için, insanımızın hem aklı hem 
de vicdanı olmakta kararlıyız. Ülkemizin bir huzur ve hoşgörü ülkesi olması için, vatandaşlarımızın 
bütün taleplerine karşı azamî duyarlı olmaya çalışıyoruz. Demokrasinin kökleşmesi için, yakın 
zamanlara kadar üretilen mazeretleri bertaraf edecek bir yüreklilikle, demokratik reformları gerçek
leştiriyoruz. Yaptığımız her şeyi kendi insanımız için yapıyoruz. Sadece mazeret üreten, vatan
daşına kuşkuyla, önyargıyla bakan, devlet ile toplumu ayrıştırarak meseleleri ele alan anlayışlara 
yakın durmuyoruz. Gerilim üreten, sinir uçlarına dokunan, çözümü aklına getirmeyen fikirlere, 
umutsuzluğa, karamsarlığa asla itibar etmiyoruz. Güven ve adalet duygusunun olduğu yerde yanlış
ların da barınamayacağına inanıyoruz. Bu ülkenin hiçbir evladının adaletten başka bir şey is
temeyeceğine, ihaneti ise asla aklından geçirmeyeceğine inanıyoruz. Bu inançla, arızî sorunların, 
milletimizin birlik ve bütünlüğüne halel getirmeyeceğine inanıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
TANER YILDIZ (Devamla) - Evet. 
Söyleyecek sözü olan herkesi dinlemeye, hakkaniyet sahibi herkese kulak vermeye hazırız. 
Şunu da açıkça ifade edelim ki, mesele olarak kabul edilen hiçbir sorun karşısında kulağımız 

sadece kendi sesimizi dinlemiyor. Yeter ki çözüm yolunu kapatan, harami gibi çözümün yolunu 
kesen, şiddeti, kavgayı bertaraf edelim. İnanıyoruz ki, devlet ile toplumun aynı yöne bakması, yol 
kesicilerin yolunu kesecek, zeminini de yok edecektir. 

Türkiye'nin geldiği noktada geri adım atılmayacağını, demokrasinin bütün vatandaşlarımız 
tarafından hissedilerek, hatta derinleştirilerek hissedileceğini ve bunun kabul edilmesi gerektiğini 
biliyoruz. Demokratik sürecin geriye doğru işlemesi istikametinde çaba sarf edenlerin ise, asla bir 
kamuoyu oluşturamayacakları ve bulamayacaklarından eminiz. Bu içtenliğimizden emin olmanızı 
da rica ediyorum. Eğer içinizden biri "daha somut şeyler söyleyin" diyorsa, ona da, mutlaka, tarihe 
ve dünya haritasına bakmasını istirham ediyorum. 

Biz tarihe, coğrafyaya, medeniyete, şehirlerimize, insanımıza son on yıldan beri, yirmi yıldan 
beri bakmıyoruz. Ortak bir kader çizgisinde, birlikte, el ele, gönül gönüle verdiğimiz ve beraber 
yürüdüğümüz bugünlere geldik. Ortak bir medeniyeti, ortak bir tarihi birlikte inşa ettik. Bu müş
terek tarih ve kültür şuuruna sahip olan milletin kalbine kimse nifak tohumları ekemez, ekse de ek
tiği yeşermez. 

Bu millet, Yunus'un, Mevlana Hazretlerinin, Hacı Bektaş'ın ruhunu yoğurduğu bir millettir. 
Zira bizim müşterek lisanımızda "selamünaleyküm" demenin anlamı "barış ve esenlik, huzur ve 
adalet üzerine olsun" demektir. Zira bizim yine ortak lisanımızda "merhaba" demenin anlamı, "ben
den sana zarar gelmez" demektir. 

Sözlerimi Yunus Emremizin bir mısraıyla bitiriyorum: "Bizi seven kardeşleri, biz de onları 
severiz, bizi sevmeyen kardeşler varsın Mısır'a sultan olsun." 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Türkiye genelinde öğrenci taşımacılığı, öğrenci servisleriy

le ilgili, önemli bir sorunla ilgili, Akhisar'da meydana gelen ölümlü taşımalı servis kazası ve Millî 
Eğitimdeki sorunlar hakkında söz isteyen Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'a aittir. 

Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, taşımalı eğitime, taşımalı eğitim kapsamında 

Manisa'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen trafik kazası ile bu konudaki sorunlara ve alınması 
gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, millî eğitimin içinde bulunduğu sorunları, problemleri biliyoruz. Bu 
problemleri bulunduğumuz illerde, ilçelerde ve eğitim yapan her türlü yerde görüyoruz, karşımıza 
çıkıyor; ama öğretmenlerle, ama velilerle, ama o bölgede yaşayan insanlarımızın bize aktarımlany-
la yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yaşanmaması gereken acı olaylardan bir tanesi zaman zaman ül
kemizin çeşitli illerinde meydana geldiği gibi bir diğeri de 26 Ekim tarihinde Manisa'nın Akhisar İl
çesinin Aşağıdolma Köyünde, taşımalı eğitimle ilgili taşıma yapan bir servis aracının devrilmesiyle 
meydana geldi. Olaydan daha sonra olay yerine gittik, incelemelerde bulunduk. Üzülerek ifade et
mek gerekiyor ki, bu araçların kontrol edilmesi, takip edilmesi, denetlenmesi söz konusu bile değil. 

Taşımalı eğitimde talebelerimizi emanet ettiğimiz insanların ehliyetinin dahi olmadığını, bu 
kazaya sebebiyet veren insanın, taşımalı eğitimde şoför olarak gösterilen kişi olmadığı, aracın, gös
terilen araç olmadığı ortaya çıktı. Bu, Manisa'nın Akhisar'ının batıda bir yerinde olduğunu düşünür
sek, doğuda, güneydoğuda ulaşım imkânlarının daha kıt olduğu ve zor olduğu yerlerde nelerle 
yapıldığını, nelerle gösterildiğini düşünmek bile istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu araçta 1 çocuğumuz öldü, 13 çocuğumuz yaralandı, bir kısmı has
tanelerde ayaklarından, kalçalarından ameliyatlar oldu. Onların yaşadığı acıyı ve sıkıntıyı his
sedebilmek için mutlaka yanlarına gidip görmek, onlarla birlikte olmaya gerek yok. Bu acıyı, bu 
hissi, içinizde "ben insanım" diyen herkesin yaşayabileceğini tahmin ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunların denetlenmesinde problem olduğu kadar, bu tür olaylar meydana 
geldikten sonra yaşanan olayların da ne kadar acı olduğunu, insanların ne kadar terk edilmiş ol
duğunu da bilmenizi istiyorum. Annenin babanın acısı, akrabanın, yakınların acısı ölümle bitmediği 
gibi, ölümden sonra da devam ediyor. Sahipsizlik, aranmamak, onları sahipsiz bir şekilde kenara it
mek, sadece cenazesinde bulunmak, ondan sonra unutmak bu aileleri gerçekten son derece ciddî bir 
şekilde yaralıyor. 

Avukat tutulacak, avukata gidilecek. Bu avukat kime karşı tutulacak; idareye karşı mı 
tutulacak, servis aracını kullanan şoföre karşı mı tutulacak, o aracı yanlış gösterilen kişiye karşı mı 
tutulacak? Bu insanlar yok yoksul, üç kuruş para için mücadele eden, ailesini geçindirmeye çalışan 
insanlar. Bu insanların içinde yaşadığı acıyı, Millî Eğitim Bakanının, Millî Eğitimde çalışan insan
ların, bu salonda şu anda konuştuğum şekilde hissetmelerini istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sadece taşımalı sistemdeki problem değil, millî eğitimin içinde bulunduğu 
problem içler acısı. Kadrolaşmayı çok iyi becerebilen, eğitimimizi vekil öğretmenlere emanet eden 
bir anlayışın, aslında eğitimi baştan aşağı çorbaya çevirdiğini söylersek ağır bir söz etmemiş oluruz. 

Çocuklarımız hiçbir konuda sağlıklı ellere teslim edilemiyor. Yedikleri yemekten, okullardaki 
alışveriş ettikleri kantinden, oralardan tedarik ettikleri yiyeceklerden, içeceklerden tutun da, okul
ların tuvaletlerinden, sağlık problemlerine kadar, gerçekten 15 000 000'a yakın ilköğretim ve lise 
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talebesi, öğrencilerimiz Allah'a emanet. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız, böyle bir tabloyu 
yaşıyoruz; ama, bu tabloyu yaşarken Millî Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu bir şeyi de sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin yapmış olduğu muhalefeti, sizler için, ülkemiz 
için göstermiş olduğu yol gösterici muhalefet hareketini "Mecliste yeşillik yapıyorsunuz" gibi söy
leyebilecek bir siyasî terbiyeye sahip. 

Bir hatırlatmayı da sizlere yaparak sözlerime son vermek istiyorum... 
BAŞKAN - Bir dakika Ufuk Bey... Mecliste?.. 
UFUK ÖZKAN (Devamla) - "Mecliste yeşillik yapıyorsunuz." 
BAŞKAN - Yeşillik?.. 
UFUK ÖZKAN (Devamla) - Evet. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yani "garnitür" diyor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Kim söylemiş onu?! 
BAŞKAN - Anlaşıldı. 
UFUK ÖZKAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir konuyu da sizlerle pay

laşmak istiyorum. Son günlerde gizli gizli yapılan bazı çalışmaların aşikâre bir şekilde, göz önün
de olduğunu ve cumhuriyetin, Anayasanın temel, değişmez maddesi olan 2 nci maddeye saldırıların 
yapıldığını hepimiz biliyoruz. Hiç kimse unutmasın ki, bu ülke sahipsiz değil; hiç kimse unutmasın 
ki, değişmez 2 nci maddeyle uğraşanlar, bir gün kendileriyle uğraşmak durumunda kalırlar. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, taşımalı eğitim, taşımalı eğitim kapsamında Manisa'nın Ak
hisar İlçesinde meydana gelen bir kaza esnasında hayatını kaybeden bir yavrumuz ve eğitimdeki 
bazı meselelerle ilgili yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere 
söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Özkan, Akhisar'da meydana gelen ve bir yavrumuzun vefatıyla 
sonuçlanan müessif olaydan hareket ederek, özellikle, bu taşımalı eğitimdeki araçların hiçbir şekil
de kontrol edilmediğini, burada bir başıboşluk yaşandığını iddia etmiştir. Bu iddia, kesinlikle, mes
netsiz bir iddiadır ve haksız bir iddiadır. 

Türkiye'de, 700 000'e yakın öğrencimiz taşınmaktadır. Ben, öncelikle, böyle bir olayda, Ak
hisar'da meydana gelen bir trafik kazası esnasında hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet 
diliyorum, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum; ancak, bu taşımalı eğitimdeki araçlar kontrol 
edilmiyor, oradaki sürücünün de ehliyeti yokmuş, orada... Efendim, bu doğru olabilir. Netice 
itibariyle, bu, sadece burada vaki olan bir şey değil. 32 000 araç, taşımalı eğitim için her yıl Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından kiralanmaktadır ve bir şartnamesi vardır; bu şartlara uyan araçlar 
kiralanmaktadır ve araçlarda gerekli olan vasıflar, gerekli olan özelikler şartnameye yazılır, buna 
uygun teklifte bulunan insanların teklifi geçerli olur; ancak, uygulama esnasında şoför Ahmet iken, 
direksiyona Mehmet geçirilmişse, her sabah köyden ilçe merkezine, köyden beldeye hareket edecek 
şoförün, sürücü belgeniz var mıdır, sizin ehliyetnameniz var mıdır diye, her birinin, 32 000 aracın 
başında teker teker bir insanın bulunması söz konusu olamaz; ama, herhangi bir vatandaş ehliyetsiz 
araç kullanabildiği gibi veyahut da bu konuda suiistimaller olabildiği gibi, trafik ihlalleri olabildiği 
gibi, yanlışlıklar olabildiği gibi, burada da hiçbir yanlışlık olmuyor, kesinlikle bu işte sıfır hata var
dır gibi bir iddia içerisinde değilim. Eğer, burada bir yanlış varsa, ortaya çıkmışsa, yanlış yapanın 
yakasına hukuk yapışır, yanlış yapanın yakasına idarî soruşturma mekanizmaları yapışır ve onun 
gereği yerine getirilir. 
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Bu vefat eden yavrumuzla ilgili olarak, Sayın Özkan "bunlar sahipsizdir, bunların aranmamak 
gibi bir problemi vardır" gibi bir beyanda bulundu. 

Sayın Özkan, eğer bu insanlar sahipsizse, sizin burada işiniz ne?! Siz milletvekilisiniz ve 
Manisa milletvekilisiniz. 

ATÎLA EMEK (Antalya) - Siz de bakansınız... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Manisa'nın 10 milletvekili var. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen, Genel Kurula konuşun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz, milletin vekilleri olarak, 

burada... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Size görevinizi hatırlatıyor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben görevimin 

şuurundayım, görevimin farkındayım. 
ATİLLA KART (Konya) - Çok basit demagoji yapıyorsunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - O sözlerinizi size iade ediyorum, 

aynen iade ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
Arkadaşlar, siz de hatibi dinleyin. 
ATİLLA KART (Konya) - Yakışmıyor... Yakışmıyor... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Biraz önce, Sayın Özkan, CHP'nin 

yaptığı muhalefeti, benim, burada "yeşillik yapıyorsunuz" şeklinde nitelediğimi söyledi ve böyle bir 
terbiyeye sahip olduğumu söyledi. Ben böyle bir sözü ne zaman söyledim; bunu, lütfen, tutanaklar
dan tespit edin, bana iletin. 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - İleteceğim! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - "Yeşillik yapıyorsunuz" şeklinde 

bir ifade kullandığımı kesinlikle hatırlamıyorum ve ben, aile terbiyesi almış bir insanım, siyasî ter
biyesi olan bir insanım. Oturduğu yerden, bana "basit şekilde demagoji yapıyorsunuz" diyen in
sanın, siz, terbiyesini sorgulamalısınız. 

Burada, Meclisin... 
ATİLLA KART (Konya) - Terbiyesizliği siz yapıyorsunuz! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ... Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin... 
ATİLLA KART (Konya) - Hâlâ aynı yanlışlığı yapıyorsunuz, yanlış bir şekilde konuşuyor

sunuz. .. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz, bakın, eğer konuşacağınız... 
ATİLLA KART (Konya) - Terbiyesizliği siz yapıyorsunuz! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bunu, size, aynen, karesini alarak 

iade ediyorum. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Laf mı şimdi bu?!. 
ATİLLA KART (Konya) - Siz yapıyorsunuz!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın, değerli milletvekil

leri... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Siz yarattınız. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, böyle bir usul yok; lütfen, siz, Genel Kurula hitap edin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben, burada, kürsüde, Grubunuza 

mensup bir milletvekilinin yapmış olduğu bir konuşmaya cevap veriyorum. 

- 4 0 0 -



TBMM B: 19 1 6 . 1 1 . 2005 0 : 1 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Haddini bilerek cevap ver! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm, müdahale etmeyin. 
Siz de, Genel Kurula konuşun Sayın Bakan. Sayın Bakanım, lütfen, Genel Kurula konuşun... 
Müdahale etmeyin arkadaşlar... Hatibi dinleyin... 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Bakan, demagoji ile terbiye kavramları farklıdır. Siz bunu bil

miyorsunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben de onu söylüyorum. Ben çok 

iyi biliyorum, onu çok iyi biliyorum. Siz, önce dinlemesini öğrenin. 
ATİLLA KART (Konya) - Onun için, terbiyesizliği siz yapıyorsunuz! 
RECEP KORAL (İstanbul) - Çok yakışıksız!.. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Hiç yakışmıyor!.. 
BAŞKAN - Lütfen yerinize oturun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Meclis adabı diye bir şey var... 
ATİLLA KART (Konya) - Terbiyesizliği siz yapıyorsunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Size iade ediyorum; size yakışıyor 

o ifade. 
Meclisin çatısı altında müzakere usulü nedir, bunu bilmemiz lazım. Burada, biz, muhalefete 

mensup milletvekillerini, ben sizi ciddîye almasam, milletvekilimizi ciddîye almasam, yapmış ol
duğu gündemdışı konuşmaya cevap bile vermeyebilirim; ama, burada bir problem dile getirilmiş, 
ben, kalkmışım buna olması gereken şey neyse, yaptığımız neyse bunu söylüyorum. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Millî Eğitim Bakanına bak! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz, oturduğunuz yerden bana laf 

atıyorsunuz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Siz laf atıyorsunuz, cevap veriyorlar. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Yazıklar olsun! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Lütfen, Sayın Anadol... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Siz, laf atmamıza neden oluyorsunuz. Siz aranıyorsunuz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yapmayın canım!.. Yapmayın yani!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Lütfen, Sayın Anadol... 
BAŞKAN - Lütfen... Böyle bir usul yok. 
Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin. 
Arkadaşlar, siz de susun, dinleyin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, bakın, oturduğu yer

den benim konuşmama müdahale etmek isteyen insanlar var, lütfen onlara müdahale edin. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, ben, onlara müdahale ederim; ama, siz, eğer müdahale etme 

durumunda olursanız, Divanın görevini alırsanız usuldışı bir duruma düşeriz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Vefat etmiş olan yavrumuzun... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Bu usulü siz yaratıyorsunuz, her konuşmanızda böyle!.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gruba hitap ederseniz cevabını alırsınız. 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar, siz, müdahale etmeyin... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin ben konuşayım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - ...hatibi dinleyin arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar; susun, hatibi dinleyin. 
Siz de Genel Kurula hitap edin lütfen. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, vefat etmiş her
hangi bir vatandaşımızın, herhangi bir yavrumuzun, biz, acısını gönlümüzde hissederiz. 

Bakın, iki gün önce Ankara'da bir yavrumuzun okuldan çıkarken tren çarpması sonucu ayak
ları parçalandı. Ben, hastanedeki tedavisiyle bile bizzat ilgilendim. Bize bu tür şeyler intikal ettiği 
zaman, bize bu tür şeyler ulaştığı zaman, bundan, eğitimden, bu ülkedeki gençlerimizden, yav
rularımızdan sorumlu olan bir insan olarak bizim buna bigâne kalmamız, buna karşı kayıtsız kal
mamız düşünülebilir mi?! 

Ama, bakın, taşımalı eğitimi, biz, keyfimizden yapmıyoruz arkadaşlar. 700 000 öğrenci 
taşınıyor. Bu, sonra, sadece Türkiye'de olan bir şey de değil, Amerika'da da taşımalı eğitim 
yapılıyor. Neticede, biz, dediğim gibi, yasaların emrettiği biçimde bunların ihalelerini yapıyoruz. 
Gerekli hassasiyet gösteriliyor; ama, 32 000 araç içerisinde... Bunların bazısı kaza yapabilir. Bir 
vatandaş bayrama gidiyor, tatile gidiyor, dönerken o da kaza yapabilir. Bunlar bizim arzuladığımız 
şeyler değil, istediğimiz şeyler değil; ancak, bu olduğu zaman, böyle bir olay, böyle müessif bir olay 
olduğu zaman, bunları, bu öğrencileri kimsenin umursamadığı, bunların kontrol edilmediği şeklin
de genelleştiren bir ifadeyle karşımıza çıkmanızı doğru bulmuyorum. Kaldı ki, diğer taraftan, 
Değerli Milletvekilimiz bir öğrencinin durumundan başladı, taşımalı eğitimden başladı ve sonra 
Anayasanın 2 nci maddesine geldi. 

Değerli arkadaşlar, bu ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devletidir, bu cumhuriyet 
hepimizin cumhuriyetidir. Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan cumhuriyete hepimizin 
sahip çıkması vicdan borcumuzdur, vekillik borcumuzdur, icra görevini üstlenen insanlar olarak 
borcumuzdur. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O zaman Ayetullah aramayacaksınız, Ayetullah aramayacaksınız! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) -Ulema aramayacaksınız. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Anlamadım... 
İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Kim arıyor yahu?! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Kim arıyor?! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sizin Başbakan arıyor! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, arkadaşlar... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ayıptır ya!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bakın... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ayetullah aramayın!.. Kum Kenti değil, Ankara Türkiye'nin 

Başkenti. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, değerli milletvekilleri... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Gazete okumuyorsunuz galiba!.. (AK Parti ve CHP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gel... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Ayıp be!.. 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar, lütfen... 
AHMET YENİ (Samsun) - Nereye çağırıyorsun Sayın Anadol? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bir dakika arkadaşlar... 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, böyle, sıralardan karşılıklı konuşarak görüşme yapılmaz. 

Lütfen susalım ve Sayın Bakanı dinleyelim. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, eğer, müsaade ederseniz... 
AHMET YENİ (Samsun) - Nereye çağırıyorsun? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade eder misiniz arkadaşlar... 
AHMET YENİ (Samsun) - Nereye çağırıyorsun... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başbakanımızın... 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Grup Başkanvekili nereye çağırıyorsun?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, müsaade eder 

misiniz... 
AHMET YENİ (Samsun) - Dışarıya mı çağırıyorsunuz?! Nereye çağırıyorsun? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, sükûneti sağlar 

mısınız... 
AHMET YENİ (Samsun) - Nereye çağırıyorsun, nereye?! 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... Karşılıklı, sıralardan birbirine söz atarak konuşmak tartış

maları, çalışmaları aksatıyor. Lütfen sükûneti temin edelim. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Böyle olur mu? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Siz hiç laf atmıyorsunuz!.. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ama, siz Grup Başkanvekilisiniz... 
BAŞKAN -İdare Amiri arkadaşlarımız da görevlerini yapsınlar ve Sayın Bakanı dinleyelim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Anadol, siz, zatıâliniz, Grup 

Başkanvekili olarak diğer arkadaşlar bu tip şeyler yaptığı zaman müdahil olmanız gereken konum
da bir insansınız. 

AHMET YENİ (Samsun) - Kendi tahrik ediyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ben görevimi biliyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başbakanımızın, bakın, söy

lediği, hiçbir tefsire ihtiyaç duymayacak kadar açık bir şeydir. (CHP sıralarından gürültüler) 
Müsaade ederseniz... Müsaade eder misiniz... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Estağfurullah... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başbakanımız şunu söy

lüyor: Değerli arkadaşlar, bir insan eğer yaptığı bir şeyi, yaptığı bir icraatı, ortaya koyduğu bir dav
ranışı salt olarak dinî inançlarından dolayı yapıyorsa, bir insan namaz kılıyorsa, bir insan oruç 
tutuyorsa, bir insan hacca gidiyorsa, zekât veriyorsa, tesettür dediğimiz şeyin kendi dininin emri ol
duğunu söylüyorsa, siz buna inanırsınız veya inanmazsınız, bir insana, sen niçin beş vakit namaz 
kılıyorsun, biz kanunlarla müracaat edeceğiz... (CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne alakası var?! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Ne alakası var?! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Bırak namazı!.. Ne demek bu?!. Nereye saptırıyorsun!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, müsaade edin... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Demagoji yapmayın! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, müsaade edin... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ulemadan görüşe gel, bırak namazı! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Yahu, bir dinler misiniz beni! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Millet, dinini sizden mi öğrenecek?! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, isterseniz, sizi... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Ayıp ya!.. 
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BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar... Sayın Bakanı dinleyelim; ondan sonra, yanıt verme durumu 
olursa, yanıt verirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, şimdi, müsaade edin... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - "Bu işlere mahkeme bakmaz, ulemaya gitmek lazım" diyor. 
BAŞKAN-Lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, bir insana... İsterseniz, İs

lam Dininden örnek vermeyeyim, Hıristiyanlıktan örnek vereyim, olur mu? 
ATİLA EMEK (Antalya) - Siz, Millî Eğitim Bakanısınız, vaiz değilsiniz! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Siz Millî Eğitim Bakanısınız, vaiz değilsiniz! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Amacın ne?! 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz de, bu tartışmalara, Genel Kurula hitap ederek, katılmayın. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ama, siz, sükûneti sağlamıyor

sunuz ki! 
BAŞKAN - Ben onların susmasını rica ediyorum... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bekliyorum sizi. 
BAŞKAN - Ama, siz de, doğrudan onları... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hayır, ben onlara hitap etmiyorum, 

Genel Kurula hitap ediyorum. 
BAŞKAN - Milletvekillerini doğrudan tek tek muhatap alarak konuşmayın; anlatacaklarınızı 

Genel Kurula anlatın. 
Siz de, lütfen, karışmayın arkadaşlar. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın... 
SONER AKSOY (Kütahya) - Hiç ikaz etmiyorsunuz Sayın Başkanım; lütfen... 
BAŞKAN - Beyefendi, ikaz ediyoruz. 
SONER AKSOY (Kütahya) - İkaz etmiyorsunuz. 
BAŞKAN - Biz, Divan olarak, ikaz ediyoruz; ama, biz, Sayın Bakanın da Genel Kurula hitap 

etmesini istiyoruz. Karşılıklı onlarla konuşursa, olmuyor, böyle bir usul de yok. 
Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitap edin, şahısları muhatap almayın. 
Siz de arkadaşlarımız, lütfen, Sayın Bakanı dinleyin. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Yalnız, bu süreyi süreme ilave 

edeceksiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tabiî, tabiî... 
Buyurun. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Dükkân senin! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, laik dev

letin tanımı şudur: Laik devlet... 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Konuya gelelim Sayın Bakan, konuya! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ulemaya gel, ulemaya! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...bakın, devletin uygulamalarına, 

devletin icraatlarına dinî esasları karıştırmayan devlettir. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ulemaya gel... 
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin. 
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Bir insan, ister Hıristiyan olur ister Yahudi olur ister Müslüman olur, Şintoist olur, Budist olur, 
ateist olur; şu veya bu olur; onun ortaya koyduğu inancı veyahut da inancının gereği olarak ortaya 
koyduğu pratiği, davranışı, siz, bu doğrudur, bu yanlıştır, bu şurada vardır, burada yoktur şeklinde 
yorumlama hakkına sahip... Bir insan ateşe de tapabilir, güneşe de tapabilir, puta da tapabilir. Eğer, 
onu kendi kutsalı kabul ediyorsa, burada söyleyeceğiniz bir şey yoktur. 

Bakınız, Sinlerin erkekleri başlarına bir çeşit sarık sararlar. İngiltere hükümeti, bakın, orada 
çalışan polis, orada çalışan zabıta, devlet memuru olan Sihlere demiş ki: "Siz bunu çıkaracaksınız." 
Onlar da demişler ki: "Hayır, bu, bizim inancımızın gereğidir. Sizin kanunlarınız bunu yasak
layabilir; ama, bu, bizim inancımızın gereği olduğu için, biz, bunu takacağız." 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Nereden nereye geliyor bu ya! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şu anda Sihler başlarındaki o sarık

larla idare ediyor.... (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Dinleyelim arkadaşlar... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, Sayın Başbakanın söylediği 

şey budur değerli arkadaşlar. 
K.. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çok kötü bir avukatsın, çok! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Yoksa, Sayın Başbakan şunu söy

lüyor: Ben bir şeyi inancımın gereği olarak yapıyorum diyen bir insana birisi diyorsa ki... Arkadaş
lar, ben inancımın gereği olarak bunu yapıyorum diyorsa, ben dinimin bir gereği, bir vecibesi olarak 
bunu yapıyorum diyorsa, onun dinde olup olmadığını tartışmak size düşmez. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yahu, niye gittiniz İnsan Haklan Mahkemesine, niye?! Sonra 
da rahatsız oluyorsunuz! 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Niye gittiniz mahkemeye?! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz, bunu böyle diyorsa, bunun bu 

şekilde beyanını esas almak zorundasınız, onu bu şekilde kabul etmek zorundasınız ve o insana "hayır, 
sen bunu şu amaçla yapıyorsun, bu amaçla yapıyorsun" diyerek, hâkim kararıyla, hukukçu kararıyla 
bunu yasaklama hakkına sahip değilsiniz diyor Sayın Başbakan. (CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye ulemaya değil de mahkemeye gittiniz?! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, siz... Bakın, arkadaşlar, siz 

servis araçlarından yola çıkarak... (CHP sıralarından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye gittiniz mahkemeye?! 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz servis araçlarına gelin; bu konu ayrı bir konu. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Siz servis araçlarından yola 

çıkarak... 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın arkadaşlar, tekrar bunun al

tını çiziyorum: Bakın, Türkiye'de... (CHP sıralarından gürültüler) 
Bir şey söylemek istiyorum, müsaade edin... (CHP sıralarından gürültüler) 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Batıyorsun Sayın Bakan, konuştukça batıyorsun! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, esas batan sizsiniz, far

kında değilsiniz. (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 
Hüseyin Bey... Sayın Bakan... Sayın Bakan... Bir dakikanızı rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hayır, derdinizin adı ne, onu an

lamadım! (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Saym Başkan, provokatörlük yapıyor; Bakan mı, provokatör 
mü?! 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Sizi dinlemiyoruz bu şartlarda, bu şekilde dinlemiyoruz. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım... Değerli milletvekilleri... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Yeter!.. Yeter!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Dini siyasete alet etmeyin... 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Hanımefendi, yerinize oturun... Yerinize oturun 

Hanımefendi... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Bu ne biçim dindarlık!.. Ayıp yahu!.. 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Ayıp yahu!.. 
BAŞKAN - Bir dakika, sükûneti temin edelim... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Yeter kardeşim, anlaşıldı; kavga mı ettireceksin?!. Yeter!.. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Bakan, yapma!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, şimdi... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Siz kendinizi ulema zannediyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 
Değerli arkadaşlar, Sayın Ufuk Özkan'ın, Manisa Milletvekilimizin gündeme getirdiği konu 

önemli bir konudur... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Saym Başkan, siz burada... 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika...Bir dakika Sayın Bakan... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hayır, ben... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika... 
Değerli arkadaşlarım, bir dakika... Başkanlığın açıklamasını bekleyin... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Yeter.. .Yeter artık... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ne diyorsunuz; onu anlamadım. Ne 

diyorsunuz? 
BAŞKAN - Susalım arkadaşlar...Bir açıklama yapacağız, susalım lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hayır, yeter olan ne; onu an

lamadım. Yeten ne? 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Siz, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin 

Bakanısınız; bunu savunamazsınız! Lütfen...Lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Biz, demokratik... 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Lütfen.. .Lütfen... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Ayıp yahu!.. Yeter!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dinleyin lütfen. 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Demokratik, laik, sosyal hukuk 

devletinin biz sahipleriyiz, sizden daha çok koruyucusuyuz ve bu konuda hiç kimsenin uyansma da, 
sizin nasihatinize de ihtiyacım yok. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Bir dakika arkadaşlar... 
ATÎLA EMEK (Antalya) - Samimî olun!.. 
ALİ RIZA BODUR (izmir) - Takıyye yapmayalım, takıyye... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, sorduğum soruların hiçbirisine cevap alamadığım 

gibi, bir şeyi bilmesini istiyorum Sayın Bakanın... 
BAŞKAN-Bir dakika... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Terörle ilgili olağanüstü Meclisi topladığımız dönemde, Cum

huriyet Halk Partisi... 
BAŞKAN - Bir dakika kardeşim... Ufuk Bey, böyle bir usul yok... Böyle bir usul yok... 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - . . . muhalefetine "yeşillik yapıyor" dedi. Yer olarak da İstanbul-An-

kara uçağında söyledi. Benim terbiyem orada cevap vermeye müsaade etmediği için cevap ver
medim. 

BAŞKAN - Böyle bir usul yok, söz isteyip konuşursunuz; lütfen... 
SONER AKSOY (Kütahya) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok!.. 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar... Lütfen... 
Değerli arkadaşlarım, biz, ülkemiz için, çocuklarımız için çok önemli bir konuyu tartışma 

durumundaydık; ama, bu tartışmayı tam, sağlıklı bir şekilde yapamadık. Sayın Ufuk Özkan dile 
getirdi, öğrenci taşımacılığı; Sayın Bakan rakamlarla söyledi, taşıma usulüyle 700 000 öğrenci 
taşmıyor; ama, ayrıca, Türkiye'de, özellikle büyük kentlerde milyonlarca öğrenci okullarına servis
lerle gidip geliyor. Yani, milyonlarca öğrenciyle ilgili, -ilköğretimde olsun, ortaöğretimde olsun-
önemli bir sorun bu. Bu konuyu, aslında, Sayın Bakanın yanıtıyla birlikte derli toplu görüşebil
meliydik, maalesef olmadı; çünkü, İçtüzük hükümlerine uygun olmayan ortamlar oluştu, tartışma 
yeteri derecede verimli olmadı. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Provoke edilirse, öyle olur. 
BAŞKAN - Ben, bundan sonra arkadaşlarımızdan rica ediyorum, mümkün olduğu kadar, hatip

ler, konuşan arkadaşlar, tek tek milletvekillerini muhatap alıp konuşmasınlar, Genel Kurula konuş
sunlar, sataşmalara meydan vermesinler, bütün milletvekili arkadaşlarım da konulann özü etrafında 
konulan dile getirsinler ki, daha verimli bir tartışma yapabilelim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, gündemdışı üçüncü söz, pancar çiftçisinin üretim sorunları ve 
pancar kotası hakkında söz isteyen Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'a aittir. 

Buyurun Sayın Yıldırım. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pancar üreticisinin sorunları ile pancar 

kotasına ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin gündemdışı konuşması 

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, kürsüye niye getiriyor?! Sayın Başkan!.. Sayın Baş
kan!.. Olur mu böyle şey Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, Sayın Yıldırım, o pancar çökeleğini... Pancarı herkes biliyor. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Bilmeyenlere öğreteceğiz. Rahatsız olmayın. 
BAŞKAN - Görüyor, görüyor... Lütfen, onu yerine koyun; lütfen... Lütfen... Lütfen... Onu 

yerine koyun, ondan sonra konuşalım. Lütfen, Mehmet Bey, onu yerine koyalım, ondan sonra 
konuşalım. Tamam, herkes gördü; tamam, pancarı herkes gördü; koyun, ondan sonra konuşun. 

AHMET YENİ (Samsun) - Aklına gelen şeyi getiriyor Genel Kurula. Sarmısak getirdi, olmadı; 
pancar getiriyor Sayın Başkan!.. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, görmeyenler varsa, görsünler efendim! 
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BAŞKAN - Mehmet Bey, lütfen!.. 
Bir görevli arkadaşımız onu alsın; sonra ben Mehmet Beye söz vereceğim. 
(İdare Amiri Manisa Milletvekili Mustafa Erdoğan Yetenç, pancarı almak üzere hatip kür

süsüne geldi) 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Veremem! 
Sayın Başkan, lütfen açar mısınız! 
BAŞKAN - Mehmet Bey, lütfen!.. Mehmet Bey, lütfen, İdare Amirimize verin onu! Mehmet 

Bey!.. Mehmet Bey, lütfen!.. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen, açar mısınız. 
BAŞKAN - Mehmet Bey, bu yolu açmamamız gerekiyor. Siz bunu gösterdiniz, lütfen, siz İdare 

Amirine verin... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Türkiye görecek! 
BAŞKAN - Türkiye gördü. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Kanalı açın! Bunlar şekerpancarını değil, Amerika'dan 

getirilen mısırı tanıyorlar. 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, bunu, eğer, yerine koymazsanız, sizin mikrofonunuzu açıp, konuş

manızı başlatamam. Onu yerine koyun; ondan sonra... 
İdare Amiri, lütfen!.. 
Sayın İdare Amiri, lütfen alın. 
Mehmet Bey, onu verin, ondan sonra ben mikrofonunuzu açacağım, konuşacağız. 
(Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral kürsüye gelerek şekerpancarını aldı) 
BAŞKAN - Buyurun şimdi Mehmet Bey. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Sayın Başkan, pancarla mı uğraşacağız?! 
BAŞKAN - Pancarla da uğraşacağız. Her şeyle uğraşacağız; ama, kuralına göre. 
AHMET YENİ (Samsun) - Kürsüden uğraşmayacağız pancarla! 
SONER AKSOY (Kütahya) - Böyle şey olur mu! 
BAŞKAN - Buyurun Mehmet Bey. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonlarının 

başında bizi izleyen değerli pancar çiftçileri; sizlere söz vermiştim Kastamonu'nun kahvelerinde, 
söz vermiştim pancar tarlalarında, pancar çiftçisinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
gündeme getireceğim demiştim. Nasıl, Çin sarımsağına karşı Kastamonu sarımsağının özelliklerini 
anlatırken Türkiye'nin halkından, Türkiye milliyetçilerinden yardım istediysem, bugün pancar tar
lalarında inim inim inleyen ve Kastamonu Nasrullah Meydanında 30 Eylül 2002 tarihinde "pancar 
kotasını kaldıracağım" diyen AKP Genel Başkanı olan Sayın Başbakandan da, bu kürsüye, pancar 
çiftçisinin sorununu, pancarla gelerek dile getirmeye çalışmıştım; ancak, AKP sıralarından "pancar
la mı uğraşacağız", "pancar çiftçisiyle mi uğraşacağız" sözleri geldi. (AK Parti sıralarından "Yalan" 
sesleri) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Yalan söyleme! 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Ben hayatımda hiç yalan konuşmadım ve buraya konuş

mak için de gelmedim. 
BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin. 
Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Tutanaklara bak, tutanakları izle. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Orası manav dükkânı değil dedik. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Siz bir daha zor gelirsiniz. 

- 4 0 8 -



TBMM B: 19 1 6 . 1 1 . 2005 O: 1 

MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Burası milletin kürsüsü, burası pancar çiftçisinin kürsüsü, 
burası Kastamonu yüreğinin kürsüsü. Onlar getirdi beni buraya, sizinle gelmedik. 

Değerli arkadaşlar, bakın, Sevgili Başbakanınız, Genel Başkanınız ne söylüyor: "Helvacı var; 
ama, mutfağa sokmuyorlar" diyor. O günün şahidi, şu anda benim karşımda olan, benim akrabam 
da olan Tayyar Altıkulaç, şu anda hükümetin üyesi Murat Başesgioğlu, üç tane milletvekiliniz 
burada, bir tanesi rahmetli oldu adaylarınızdan. Bakın, ne diyor Sayın Başbakan: "Un var, şeker var, 
yağ var; ama, helvacı yok. Hayır, o da var, mutfağa sokmuyorlar." 

AHMET YENİ (Samsun) - Girdi, girdi... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Doğru, mutfağa girmesi için de Anayasa değişikliği yap

tık, hep birlikte onun Başbakan olmasının yolunu açtık. Doğru mu? Ona, ben de oy verdim; ama, 
şimdi soruyorum: Diyor ki Başbakan o gün, simit hesabı yapıyor, Kastamonu'nun Nasrullah Mey
danında "simit 250 000 lira, çay 250 000 lira, eder 500 000 lira, üç öğün eder şu kadar para, bir aile 
için ayda 270 000 000 lira, asgarî ücret 183 000 000 lira!.." 

AHMET YENİ (Samsun) - Şimdi kaç lira?.. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, Sayın Başbakana, ben bu kürsüden, Kastamonu 

halkı adına soruyorum: Çay 500 000 lira, simit 500 000 lira, etti 1 000 000 lira. Şimdi, 6 kişilik aile 
etti 6 000 000, üç ay... 

SONER AKSOY (Kütahya) - Sarımsak fiyatına. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Laf atmayın, gelin burada konuşun, yürek yok mu sizde!.. 

Siz de konuşun... 
AHMET YENİ (Samsun) - Hesap karıştı. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Bu hesapla, ediyor ayda 540 000 000 lira ve şimdi asgarî 

ücret 350 000 000. Gülme komşuna, senin de gelir başına!.. 
Şimdi, hesap karıştı; Amerika işe el attı. "Pancar kotasını kaldıracağım" demişsiniz... Bakın, 

şahidim Allah ve şu anda burada olan, sizin Millî Eğitim Komisyonu Başkanınız olan Sayın Tayyar 
Altıkulaç. Meydanda diyor ki "bakın, 1 litre mazot, 20 kilogram pancarla alınıyor. Bir de kota çıkar
dılar!.. Kotayı kaldıracağız." 

Sayın Başbakan, sen Kasımpaşalısın, ben de Kastamonu Taşköprülüyüm. 
AHMET YENİ (Samsun)- Allah Allah!.. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla)- Şimdi, sana bu meydandan, bu milletin vekili olarak, pan

car çiftçilerinin vekili olarak diyorum ki: Sözünü tut!.. Sözünü tut!.. Ben bir şey söylemiyorum. 
Pancar kotasını kaldır... Pancar kotasını kaldır... Nasıl kota? Değerli arkadaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Bir dakika Mehmet Bey... Süreniz doldu. Size ek süre veriyorum; ama, mümkün 

olduğu kadar toparlayın. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara)- "Nasıl kota"da kaldı. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla)- Sataşmalarla kaybettiğimiz süreyi ilave edin Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, bakın, dünyada verimin cezalandırıldığı, üretimin cezalandırıldığı bir ülke 

olabilir mi?! Türkiye ortalaması 4,2 ton. Kastamonu'da 2,9 ile 3,9 arasında. Vatandaş gidiyor şeker 
fabrikasına. 20-25 dönüm yerde 100 ton kotayı karşılamak üzere, üretim yapmak üzere sözleşme 
imzalıyor. Ekimi yapan pancar ekicileri, yaptıran bölge şefi, üretim yapan çiftçi ve neticede görüyor 
ki, Allah bereket vermiş. 100 ton alması gerekirken 25 dönüm araziden, şimdi verim artırmış. 
Mükâfatlandırma yapmamız gerekirken -6 ton almış dönüm başına, dekar başına- şimdi biz onu 
cezalandırıyoruz. Yani, diyorsun ki: 100 ton kotan vardı, sen 160 ton ürettin 25 dönüm yerden; 
dönüm başına 4 ton alırken 6 ton aldın; seni cezalandırıyorum! Dünyada böyle bir ülke olur mu?! 
Türkiye var, başka yok. Değerli arkadaşlar, kota bu. 

- 4 0 9 -



TBMM B: 19 16 . 1 1 . 2005 O: 1 

Verim cezalandırılıyor. Mükâfatlandırmamız gerekirken, verim cezalandırılıyor. Üretimini ar
tıran çiftçiyi ödüllendirmemiz gerekirken, verim artışı yaptın diye ceza kesiyoruz. Fiyat 99 000 lira, 
"(C) kotasından 22 500 liradan ver" diyoruz. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Ne demek (C) kotası, açıklasana. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla)- Allahaşkmıza, deminden beri tartışmalar oluyor, o 

konulara girmek istemiyorum. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Sen şu (C) kotası ne demek; onu anlatsana. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla)- Gelin, ulemaya bir soralım bu konuyu, ulema ne diyecek 

bu konuda?.. (AK Parti sıralarından gürültüler) Diyecek ki, üretenin hakkını vermezseniz, ter
leyenin hakkını vermezseniz, bu halk, sandıkta size hesap sorar ve Cenabı Hak da size kul hakkı al
dığınız için ahrette hesap sorar! Peki... Bu cevabı verir. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bu da bizim ulema. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - (C) kotası nedir, sen onu anlat bakalım! 
AHMET YENİ (Samsun) - Kürsüden fetva vermeye başladı! 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, ben sizden daha çok dindar ol

duğumu düşünüyorum. 
BAŞKAN - Mehmet Bey, siz, konunuzu anlatın Genel Kurula. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - ...ve sizin ötenizde dindarım; ama, ben iki Mustafa'ya 

aşığım, sizde birisi eksik! 
ASIM AYKAN (Trabzon) - İkisi de var! 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Sizde birisi eksik... Birisi eksik... Bizde hem Mustafa 

Kemal var, hem Hazreti Muhammed Mustafa var!... Ama, sizde birisinde eksiklik var, bir sıkıntı var. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, lütfen, konu... 
BAŞKAN - Konunun dışına çıkmayın lütfen... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, ciddî bir konuyu tartışıyoruz, 

ciddî bir konuyu Türkiye'nin gündemine taşıyoruz ve sataşmalar yapıyorsunuz. Ya, sizin Baş
bakanınız, siz milletvekilleri pancar kotasıyla ilgili meydanlarda söz vermediniz mi değerli arkadaş
lar?! (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Şeker fiyatları düştü! 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Şeker niye ucuzladı; senin ondan haberin var mı?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Var, var... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - 3 dakika geçti! 
BAŞKAN - Mehmet Bey, lütfen, toparlayın ve Genel Kurula hitap edin. Konu içinde kalın, söz 

aldığınız konu içinde kalın ve Genel Kurula hitap edin lütfen. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye Cumhuriyeti... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Mehmet Bey, kısaca toparlayın ve tamamlayın; bayağı aştınız süreyi. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Tamamlıyorum ve bitiriyorum. 
Sevgili milletvekilleri, Sayın Başbakana buradan sesleniyorum: Her kürsüye çıkışımda, bu 

pancar kotasıyla, Kastamonu'da verdiği sözü, bu, basınla ilgili, helvacı olayıyla anlatmaya devam 
edeceğim. İstediğiniz kadar beni protesto edin, istediğiniz kadar bana saldırı düzenleyin!.. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Estağfurullah... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Benim yüreğimi ürkütecek gücü siz kendinizde bulamaz

sınız!.. 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
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MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Ben bu konuya aldırmam; ama, bir sözün gereğini yerine 
getirin. Sözü veren sizsiniz, Kastamonu halkını aldatan sizsiniz, pancar çiftçisine "pancar kotasını 
kaldıracağım" deyip 20 kilogram pancar hesabını 1 litreyle yapan sizsiniz. (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Mehmet Bey, bunları daha önce de söylediniz, lütfen, toparlayın artık! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, 4 dakika geçti, neyi toparlayacak! 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, buna karşı, vatandaşa, ne yaptıysan yaptın, bana ne 

ürettiysen deme hakkına sahip değilsiniz. Pancar çiftçisinin sorununu çözün. (AK Parti sıralarından 
gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET YENİ (Samsun) - Başkan, ne kadar devam edecek? 
BAŞKAN - Mehmet Bey, lütfen, bağlama cümlesiyle birlikte teşekkür edip bırakalım. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Cenabı Hak vermiş, siz, verim artışını cezalandırıyorum 

diyemezsiniz, bu bereketi cezalandıramazsınız. Eğer bunu yapmazsanız, yapmamaya direnirseniz, 
Meclisi bütün pancar çiftçileriyle işgal edeceğiz! 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından "işgal 
edemezsin" sesleri, gürültüler) 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Mehmet Bey, burası... 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşma var, cevap vermek istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım... 
Değerli milletvekilleri, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin Meclisidir; çiftçisiyle, işçisiy

le, köylüsüyle herkes buraya rahatlıkla gelebilir; bu gelişleri işgal olarak nitelendirmemek gerekir. 
O sıfatı, o yüzden kullanmanızı doğru görmedim; vurguluyorum. 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşmaya cevap vermek istiyorum; lütfen... 
BAŞKAN - Nasıl bir sataşma oldu? 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - "İki Mustafa'dan birisi eksik sizde" dedi. Bunu bizim kabul et

memiz mümkün değil. 
BAŞKAN - Yok canım... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, Mustafalar da Ahmetler de Mehmetler de hepsi bizim, hepimizin. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Hepsi bizim tabiî; ama, bizim bunu açıklamamız lazım Sayın 

Başkan.Burada sataşma var. 
BAŞKAN - Hükümet adına söz almak isteyen?.. Yok. 
Gündemin "Sunuşlar" kısmına geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutacağım; ancak, okuma iş

leminden önce bir oylama rica edeceğiz. 
Kâtip arkadaşlarımızın, okuma işlemlerini yerlerinden yapmalarını oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. 
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Şimdi, sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair önergeyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

/.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşhuner'in (6/1573) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/334) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 355 inci sırasında yer alan (6/1573) esas numaralı sözlü 

soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 

dair bir tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
2.- Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına ilişkin Başkanlık 

tezkeresi (3/930) 
9.11.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 

sayılmaları, Başkanlık Divanının 6 Ekim 2005 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
"Bolu Milletvekili Mehmet Güner, hastalığı nedeniyle, 22.6.2005 tarihinden geçerli olmak 

üzere 11 gün" 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan, hastalığı nedeniyle, 12.6.2005 tarihinden geçerli ol

mak üzere 20 gün" 
BAŞKAN - Bütün bu rahatsızlığı olan arkadaşlanmıza geçmiş olsun diyoruz, sağlıklar 

diliyoruz. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, bu arada, İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, önemli gördüğü bir 

konuda yerinden açıklama yapmak istedi. 
69 uncu maddeye göre, kendisine, kısa süre içinde tamamlamak üzere, yerinden söz veriyoruz. 
Buyurun Sayın Şimşek... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Grup Başkanvekiline söz vermiyorsun Sayın Başkan!.. Taraflı dav

ranıyorsunuz!.. 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Taraflı davranıyorsun, taraflı!.. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Taraflı davranıyorsun!.. Burada, koskoca bir Grup itham ediliyor 

"iki Mustafa'dan birine inanmıyorsunuz" diye; cevap verilecek; cevabı vermek için söz vermiyor
sun, bir önemli mevzuda söz vereceksin!.. Tarafsız değilsiniz! Sizi kınıyorum! 

BAŞKAN - Biz, işimizi İçtüzük hükümlerine göre ve teamüllere göre yapıyoruz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hayır efendim, öyle bir teamül yok. 
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BAŞKAN - Eksiğimiz olabilir, uyanlabilir; ama, Mustafalan da, Ahmetleri de, Mehmetleri de 
ayırmamak gerektiğini düşündüğüm için, o konuya katılmadığımdan, o konuyu orada kestik biz. 
Başkanlık Divanı olarak böyle bir yetki kullandık. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - O zaman cevap verme fırsatı verin. Düşünmekle olmuyor, söy
lemekle oluyor. 

BAŞKAN - Şimdi de, Başkanlık Divanı olarak, yetkimiz dahilinde olan söz vermeyi, Sayın 
Berhan Şimşek'e veriyoruz; ama, daha sonra, siz, başka milletvekilleri de, önemli gördüğünüz 
konularda böyle bir talepte bulunursanız, size de söz verme durumumuz olabilir. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) -Sizi protesto ediyorum!.. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şimşek. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkana, bana, bu konuşma fırsatını vererek, Kızılay gibi köklü bir kurumumuz 

konusunda gösterdiği hassasiyete çok teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Kızılay, Anadolu coğrafyasının dayanışma kültürünün ve Anadolu in

sanının insanî duyarlılığının örgütüdür. 
1868'den beri Türk Halkının kara gün dostu olarak tanımladığı Kızılay, yoksulların, muhtaç

ların ve korunmasız insanların umududur. 
Kızılay, aynı zamanda, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden en büyük yardım 

kuruluşumuzdur. O nedenle, Kızılaya sahip çıkmak hepimizin görevdir. 
Ancak, bir taraftan Kızılaya sahip çıkmalarını beklerken, diğer tarafta, Kızılayın yönetimine, 

yönetimin oluşumuna, hesaplarına ve faaliyetlerine ilişkin bütün olumsuz iddiaları ortadan kal
dırarak, bu tür iddialara mahal vermemek gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Kızılay, sadece afetlerde devreye giren bir kurum değildir; normal 
zamanlarda, yoksul ve muhtaç insanlarımızın da emrindedir. 

Kızılay, faaliyetleri kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığıyla bir protokol yaparak, devlet parasız 
yatılı, bursluluk sınavında başarılı olan; ancak, Bakanlığın kıt imkânlan nedeniyle burs alamayan 
muhtaç öğrencilerimize burs vermektedir. 

Bir öğrencimizin burs alabilmesi için, başarılı ve muhtaç olması koşullarının ikisinin bir arada 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu protokolle 7 006 öğrencimize burs verilmekteyken, Denizli'nin 
Babadağ İlçesi Belediye Başkanının kızının da burs aldığının ortaya çıkması ve benim, konuyla il
gili, Sayın Başbakana yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiğim soru önergesi üzerine, Kızılay 
Yönetim Kurulu, 28.9.2005 tarih ve 33 sayılı kararla, verilmekte olan bursları geçici olarak durdur
muştur. Bir belediye başkanının kızının bu bursa ihtiyacı olup olmadığını sizlerin takdirine 
bırakıyorum; ancak, münferit bir olay nedeniyle bütün öğrencilerimizin bursunun kesilmesi, öğren
cilerimizi zor durumda bırakmıştır. Bu olay nedeniyle Babadağ İlçesi Kaymakamı hakkında soruş
turma başlatılmış ve görevden yer değiştirilmiştir, ödüllendirilmesi gerekirken! Tüyü bitmemiş 
yetim masalları anlatmaktansa, hükümet, bu süreçle ilgili, kendi partisinden seçilen ve görev yap
makta olan bir belediye başkanının sebep olduğu olumsuz süreçle ilgili bir kelime dahi, ne yazık ki, 
etmemiştir. Gelinen süreçte, olayın da, aynı, Çorum Belediyesinde yaşanan olaylar gibi kapatılması 
yoluna gidilmektedir. Şimdi, Kızılaydan beklenen, haklı ile haksızı, muhtaç olan ile ihtiyacı ol
mayanı birbirinden ayırarak, vermekte olduğu bursa devam etmesidir; çünkü, Kızılay şube başkan
ları, beni, hemen hemen her gün arayarak, bu mağduriyetin giderilmesini ve öğrencilerin burs
larının, bir an önce, tekrar, ödenmesi gerektiğini talep etmekte. 

8 Kasım 2005 tarihinde, Genel Kurulda, Kızılayla ilgili gündemdışı konuşma yapan millet
vekili arkadaşım Sayın Bayram Özçelik "başka Kızılay yok" tanımlamasını yapmıştır. Kendisinin 
bu duyarlılığına gerçekten çok teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Berhan Bey, mikrofona çok yaklaşmayın ve tamamlayın lütfen. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Toparlıyorum... Pekâlâ... 
Kendisine bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başka Kızılay yok; o nedenle, 

Kızılaya, gerçekten sahip çıkmalıyız. Kızılayın yönetimine ve faaliyetlerine ilişkin bütün olumsuz 
iddiaları ortadan kaldırmalıyız. Kızılayın yönetsel olarak bağımsızlığı, hem yürürlükteki mevzuat
larımızın hem de diğer ülkelerdeki Kızılhaç ve Kızılay benzeri kuruluşlarda olduğu gibi, yürütülen 
hizmetin gereğidir. Biliyorsunuz, bu hükümet döneminde, hükümetiniz döneminde, 2003/6256 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Kızılay yönetimi değiştirilmiş, hayır kurumu niteliğinde olan 
Kızılaya, bir hükümet müdahalesi yapılmıştır. Hükümetin kendi atadığı kişiler arasında çıkan anlaş
mazlıklar neticesinde, tekrar müdahale edilmiştir. Böylesine bir hassas kurumu, bu tür siyasal 
müdahalelerden ve tartışmalardan uzak tutmalıyız. 

CHP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarımızın, Türkiye 
Kızılay Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunların araştırılarak ve bir Meclis 
araştırması önergesi -16 Haziran 2004 tarihinde- şu an Mecliste beklemektedir. 

BAŞKAN - Tamamlayın. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Bir an önce bu araştırma... 
BAŞKAN - Berhan Bey, 5 dakikayı geçtiniz; lütfen, tamamlayın. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Bu araştırma önergesinin gündeme alınması gerektiğine 

inanıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir esprisiyle ve ciddiyetiyle, umut ediyorum ki, ulemadan fetva bek

lemeden, 7 006 çocuğumuzun mağduriyeti giderilsin. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, Yüce 

Meclise saygı sunuyorum. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağ

lığına verdiği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/238) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 978 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye baş
lıyoruz. 

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

].- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 milletvekilinin; akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, in
san ve çevre sağlığına verdiği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
(10/238) (S. Sayısı: 978) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahıslan adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, 
Komisyon ve Hükümete de söz verilecek, bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerin
deki genel görüşme tamamlanmış olacaktır, madde 104 ve 103'e göre. 

(x) 978 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20*şer dakika, önerge 
sahipleri ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 978 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 
Önerge sahibi Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekili, söz alacak, konuşacak; süresi 10 dakika. 

Gruplar adına 20'şer dakikalık konuşma süreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Atil
la Başoğlu, Adana Milletvekili; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ufuk Özkan, Manisa Millet
vekili; Anavatan Partisi Grubu adına Emin Şirin, İstanbul Milletvekili. Şahıslan adına söz alan ar
kadaşlarımız sırayla tespit edildi. Sedat Pekel, Balıkesir Milletvekili, birinci sırada. Sırasıyla 
Cüneyt Karabıyık, Van Milletvekili, ikinci sırada; Mehmet Vedat Melik, Şanlıurfa Milletvekili, 
üçüncü sırada; dördüncü sırada Süleyman Bölünmez, Mardin Milletvekili; beşinci sırada Ümmet 
Kandoğan, Denizli Milletvekili; altıncı sırada Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili; yedinci sırada 
Tevfık Akbak, Çarıkın Milletvekili. Komisyon Başkanımız Sayın Vahit Kiler, Bitlis Milletvekili, 
onun da söz hakkı -istediği zaman- 20 dakika; hükümetin de 20 dakika. 

Sırayla konuşmacılan kürsüye çağırıp süreci başlatıyoruz. 
Önce, bir hanımefendi olduğu için ve ön sıraya da geldiği için memnun olduk, Sayın Fatma 

Şahin, Gaziantep Milletvekili, önerge sahibi olarak ön sırada konuşacak. 
Buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; akaryakıt kaçakçılığının 

genel olarak değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerle alakalı, önerge sahipleri adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz, öncelikle, bu önergeyi niye verdik, bunu sizlerle bir pay
laşmak istiyorum. Bu önergeyi vermemizin en büyük nedenleri, kayıp-kaçağm Türk ekonomisine 
getirdiği zararlarla beraber en önemli şey dediğimiz çevre ve insan sağlığına da getirdiği zararlann 
araştırılmasının toplumsal bir sorun olduğu ve bu toplumsal sorunlann da, İçtüzüğün ve Anayasanın 
bize verdiği yetkiler doğrultusunda araştınlarak çözüm önerilerinin getirilmesi noktasında millet
vekilleri olarak bize düşen bir görev vardı; çünkü, bireyin topluma ve bireyin devlete olan güveni 
bu noktada bir güven bunalımına dönüşmüş durumdaydı. Bu önerge sahipleri olarak, nedenini açık
ladıktan sonra şunu paylaşmak istiyorum: İyi ki de diyorum, bu önergeyi vermişiz. Komisyonda 
çalışan bütün arkadaşlanma ellerine sağlık diyorum. Çıkan sonuçlann da mutlaka değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, 3 Kasım öncesi yüzde 90 Millet Meclisini değiştiren çok önemli bir millet 
iradesi vardı. Muhalefetiyle iktidanyla, biz, halkımıza bir söz verdik, dedik ki, yoksulluğu ön
lemenin yolu yolsuzluğu önlemekten geçiyor ve 3 Kasım itibariyle araştırma önergeleri eğer bu 
Meclis karanyla soruşturmaya dönüştürüldüyse, soruşturma mekanizması Yüce Divan mekaniz
masını çalıştırdıysa, bizim bu milletimize verdiğimiz sözün arkasında durduğumuzun en büyük gös
tergesidir diye düşünüyorum. Bu anlamda da, o gün için çok önemli olan, Yüce Divanın çalıştınl-
ması mekanizmasında da bugün akaryakıt kaçakçılığının sonuçlannın değerlendirilmesi de, en az o 
kadar önemli bir konuydu. 

Şimdi, komisyon raporundan, tabiî ki Komisyon Başkanımız ve komisyondaki arkadaşlanmız 
çok daha detaylı bir şekilde sizlere bahsedecekler; ama, birkaç önemli noktayı ben de sizlerle pay
laşmak istiyorum. Yapılan çalışmalara göre bu akaryakıt kaçakçılığının beş farklı yolla ülkemize 
girdiği tespit edilmiştir. Bu yollardan biri ve en çok kullanılan yollardan biri de çift faturalandırma 
sistemidir. Çift faturalandırma sistemiyle, gümrüksüz bir şekilde dağıtım şirketlerinin depolanna 
akaryakıt girmektedir ve bu, en çok kullanılan yöntemlerden biridir. 
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İkincisi, insan ve çevre sağlığı açısından çok önemsediğim için mutlaka sizinle paylaşmak is
tiyorum, tekstil ve yardımcı hammaddelerin, solventler dediğimiz maddelerin akaryakıtın içerisine 
katılarak yeni bir uygulamanın yapılmış olması ve bunun insan sağlığına ve çevre sağlığına zarar
larını düşündüğümüz zaman, bu ikinci maddenin çok daha tehlikeli bir madde olarak karşımıza gel
diğini görüyoruz. Değişik ÖTV'lerden dolayı bu yola gidildiği ve kullanılan solventlerin -ben, on-
beş sene tekstil fabrikasında çalışmış kimya mühendisi olarak söylüyorum, o solventlerin yapılarını 
çok iyi biliyorum- o solventlerin akaryakıtla birleştiği zaman da, gerek araçların içerisine gerekse 
oluşabilecek patlamalarda, sıcaklığa ve basınca karşı oluşabilecek patlamalarda, sıcaklığa ve basın
ca karşı oluşabilecek patlamalar açısından çevreye çok fazla zarar verebilecek bir canlı bomba 
haline getirilen türevler oluşturulduğundan dolayı, bunun çok çok önemli bir madde olarak kar
şımıza geldiğini görüyoruz. 

Üçüncüsü, kabotaj, yani, dahilî kabotajda Türk gemilerinin Türk limanlarında indirip bindirme 
işlemlerinde esnek bir yapının olmasından dolayı özellikle açık denizlerde akaryakıt kaçakçılığı 
yapmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı ortam veren birtakım ortamların olduğunu, komisyon, 
yaptığı çalışmalarda görmüştür ve burada, mutlaka, yasal boyutta neler yapılması gerekiyorsa, bu 
üçüncü maddede hızla yapılması gerekmektedir. 

Sınır ticaretinde yapılan kaçakçılık, en çok bilinen kaçakçılık yöntemidir. Mahkemelere baş
vurulduğu zaman da en çok sınır kaçakçılığından dolayı mahkemelerde dava olduğu gözükmesine 
rağmen, bizim, esas olarak, fotoğrafın tamamına baktığımız zaman, en büyük transit geçitler 
dediğimiz, yani, Türkiye'nin üs olarak kullanıldığı Irak-Türkiye hattından, Yunanistan, Letonya, İs
panya gibi ülkelere transit geçitlerde çok büyük akaryakıt kaçakçılığının yapıldığı ve özellikle bu 
miktarın yüksekliğinden dolayı -buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlar-
burada da iki örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Birincisi, Irak'tan gelen Türkiye'den transit geçen ve Gürcistan'a gitmek üzere yapılan "Slop" 
denen bir madde var. Slop dediğimiz, petrol çamuru; yani, ikincil bir madde. Irak'tan çıkarken, bu, 
faturalarda Slop olarak gözüküyor; ama, Türkiye'ye girdiğinde bu Slop, yüklenirken Slop olarak 
faturalarda gözüküyor; fakat, yüklenirken, benzin türevleri veya süper benzin olarak depolara yük
leniyor, Türkiye'ye geldiğinde burada boşaltılıyor, yerine Slop doldurularak Gürcistan'a gidiliyor. 
Kâğıtta baktığınız zaman Slop geliyor ve Gürcistan'a da Slop ulaşmış gözüküyor; ama, Türkiye'nin 
içerisinde, özellikle bunu şeylerden çok iyi anlıyoruz değerli arkadaşlar, bizim resmî ihracat rakam
ları ile dışarıdaki ithalat rakamları karşılaştırıldığında. Özellikle komisyonumuzun çok farklı ül
kelerden istediği bilgilerin 5 tanesi somut olarak değerlendirilmiştir ve bu farklılığın tescil edildiği 
gözükmüştür; yani, resmî rakamlarda, bizden çıkan rakamla oraya giren rakam arasında çok ciddî 
faklılıklar gözükmektedir. 

Buna dönüp baktığımız zaman, bu miktar nedir diye dönüp baktığımız zaman da, bir örnek size 
vermek istiyorum olayın boyutlarını göstermek açısından. Türkiye'de benzin türü, yani, petrol 
türevleri olarak gösterilen 4 kalem malda 5,2 milyon ton bizden çıkmış olmasına rağmen, Irak'ta 
bunun 3,8 milyon tonunun teslim alındığı söyleniyor. Arada 2,2 milyon ton, iki ülke arasında ciddî 
bir miktar farklılığının gözükmesiyle kaçakçılığın boyutunun ne anlama geldiğini de hep beraber 
anlamış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, tespit yapıldı; burada çok ciddî bir sıkıntı hakikaten gözüküyor. Peki 
biz ne yapacağız; biz, Parlamento olarak, yasal boyutta ne yapılması gerekiyorsa yapabilecek bir 
parlamento iradesine sahibiz; mutlaka bunu yapmamız gerekiyor. 

İkincisi, bakanlıklararası koordinasyonda bir zafiyet varsa bunun tek elden birleştirilmesi ve 
mutlaka gerekli personel ve altyapı desteğiyle beraber bunun bakanlıklarüstü bir koordinasyon mer
kezi sistemiyle denetlenmesi gerekiyor. 
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Ayrıca, değerli arkadaşlar -ben Sanayi Komisyonunun bir üyesiyim, aramızda Sanayi Komis
yonundan arkadaşlarımız var- biz geçen yıl Petrol Piyasası Kanununu çıkardık. Petrol Piyasası 
Kanunundaki en büyük olaylardan bir tanesi piyasayı denetleme EPDK'ya görev olarak verildi. 
EPDK Başkanının komisyona da yapmış olduğu çalışmalardan, anlattığı çalışmalardan, yasa çıktık
tan ve yürürlüğe girdikten sonra, yönetmelikler de hazırlandıktan sonra en önemli şey dediğimiz 
ulusal marker denilen bir yöntemle kaçakçılık varsa bile bunun piyasanın içerisinde yakalanacağı 
bir sistemi EPDK çalışmaya başlamıştır ve burada da hızlı sonuçlar alınmaya başlamıştır. 

Ulusal marker dediğimiz yöntem, değerli arkadaşlar, bir katkı maddesi, kimyasal bir maddey
le hem rafinaj çıkışlarına hem de gümrük girişlerine bu maddeyi veriyorsunuz; eğer kaçak yollarla 
girdiyse, bu madde eğer içinde yoksa zaten bunu da tespit eden cihazlar var ve çok kısa süre 
içerisinde, 5 dakika içerisinde, çok hızlı bir şekilde içinde katkı maddesi olup olmadığı anlaşılıyor. 
Zaten varsa belli boyutlarda, yoksa da kaçakçılık anlamında içeriye girdiği anlaşıldığından en azın
dan piyasada kullanılması ciddî anlamda denetlenmiş oluyor. Mutlaka bu sistemin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FATMA ŞAHİN (Devamla) - Başkanım bitiriyorum. 
BAŞKAN - Bu ekran değiştiği için kolay açılmıyor, biraz zorluk çekiyoruz; o yüzden ak

samalar oluyor kusura bakmayın Fatma Hanım. 
Buyurun devam edin. 
FATMA ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biraz sonra arkadaşlarımız size çok geniş bir 

şekilde konuyu özetleyecekler; ama, ne yapılacağı belli, ne yapılmak istendiği belli. Araştırılan 
sonuçların, mutlaka bu kâğıtlarda kalmaması gerekiyor, mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. 

Eğer, bugün Türk ekonomisinin yıllık petrol tüketiminin yüzde 15'i bu yollarla bu ülkeye 
giriyorsa, bunu durduracak olan yine bu Parlamentodur, yine bu hükümettir diyorum ve ben, bu Par
lamentoya ve bu hükümete, bundan önceki araştırma komisyonlarında nasıl bir irade gösterdiyse 
bunda da göstereceğine canı yürekten güveniyorum. Bizimle çalışan arkadaşlarımıza da ellerinize 
sağlık diyorum. 

Yüce Meclisimize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Başoğlu, süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Sayın Başkanım, değerli millet

vekilleri; akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararın araştırılarak, 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor hakkında Grubum 
adına görüşlerimi bildirmek üzere huzurunuzda bulunuyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Yıllarca kamuoyunu rahatsız eden akaryakıt kaçakçılığı meselesinin üzerine cesaretle giden 
değerli dostumuz Vahit Kiler arkadaşıma, yorucu bir süreci özverili çalışmalarıyla tamamlayan say
gıdeğer komisyon üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarımıza ve her an yanımızda bulduğumuz 
Meclis çalışanlarına, kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle bilgi sahiplerinin bize ulaşmalarını sağ
layan değerli basın mensuplarına şahsım ve Grubum adına, tekrar, teşekkürlerimi bildiriyorum. 

Değerli arkadaşlar, birincisi şubat ayında olmak üzere 7 celsede toplanmış, 10 ilde yerinde in
celemelerde bulunulmuş, hadiselere bizzat yahut dolaylı şahit olmuş kişileri dinlemişiz. Bu yoğun 
çalışmaların meyvesi olarak, sizlere arz etmeye çalıştığımız bu rapor ortaya çıkmış. 

Sayın milletvekilleri, özellikle son yirmibeş yıllık dönemde, göç olgusu ve apartman hayatı et
kisiyle toplumsal denetim mekanizmaları zaafa uğratılmaya, küreselleşiyorsun masallarıyla millî 
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bağlan aşındırılmaya, popüler kültür bombardımanıyla değerler yozlaşmasına maruz bırakılmaya 
çalışılan toplumumuzda bir zümre ortaya çıkmıştır ki, parasal zenginliği her türlü erdemin önüne 
geçirmiştir. Bu zümre, benliğini konformizme teslim etmiş azınlığın gözünde olgunlaşmış, hatta 
makbul görülür hale gelmiş bile olsa, bu yozlaşmayı üzülerek takip eden büyük çoğunluk, her şeye 
rağmen servetlerini büyütmek peşinde olanların serpilişlerine rıza göstermemektedir. İşte, şu anda 
ben ve arkadaşlarım, hırsızlıkları, kaçakçılıkları vaki adiyeden görmekten usananların sesi olarak 
karşınızda bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir ülke ekonomisi o milletin hayatiyeti ise, hiç çekinmeden petrol de 
kanıdır diyebiliriz. Isınmadan üretim araçlarına, hammaddeden nakil vasıtalarına kadar, petrol bir 
ulusal pazann en önemli girdilerinin başında gelir. Birçok alternatif ürün üzerinde çalışmalar devam 
etse de, daha uzunca bir süre petrol ve türevlerinin artan değerlerle önemini koruyacağını söy
lememiz mutlaktır. 

Değerli milletvekilleri, bir belgesel film ekibi Türkiye'ye gelse ve girdiği bir bakkalda ihtiyaç
larını karşılarken kendilerine "akaryakıt da lazım mı ağabey" deseler ne olurdu?! Ülkelerinde ancak 
yüksek kriterlerle satışına müsaade edilen yakıtlan serbestçe temin edebilen heyet, herhalde "im
kânlar, fırsatlar ülkesi Türkiye" koyarlardı programlarının adını. Buzdağının bu görünen ucu es
prilere konu olsa bile, bugün çirkin bir pazar yurdumuza ağını örmüş ve kan emici keneler 
bugünümüze ve yarınlarımıza musallat olmuştur. Akaryakıt kaçakçılığının geçmişte başımıza 
musallat olmuş sigara, içki, hatta silah kaçakçılığından daha küçük boyutta ve daha temiz ol
madığını bilmenizi istiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü, yakaladıklarından yola çıkarak, akaryakıt 
piyasasının yaklaşık yüzde 20'sinin yurda kaçak girişlerden oluştuğunu tahmin ediyor. Pazarın 8 
milyar dolan bulduğu, devletin vergi kaybının ise 3,5 milyar dolardan fazla olduğu konuşuluyor. 

Komisyon çalışmalanmızın başlamasından sonra, özverili çalışmalarıyla, bu sene, sadece mart 
ve haziran aylan arasında, Emniyet 595 000 litre, Sahil Güvenlik 133 000 ton, Jandarma 1 870 000 
litre ve Gümrük Müsteşarlığı 1 024 ton ve 332 000 litre kaçak yakıt ele geçirmiştir. Kurum görev
lilerine ve onların arkasında kaya gibi duran iradeye çok teşekkür ediyoruz. 

Bu konuya benim şahsî ilgim, Iraklı bir arkadaşımdan gelen uyarı sonucu başladı. Bilirsiniz ki, 
ihraç kaydıyla yapılan alımlarda ve ithalatlarda devletimiz vergi almamaktadır. Tüccarlarımızı teş
vik maksadıyla uygulanan bu düzenleme vasıtasıyla, rafinerilerimizden yahut dışarıdan temin 
edilen nihaî veya yan mamuller takas usulüyle Irak'a satılacakken, aldığımız istihbarat, Türk tan
kerlerinin yakıt yerine su taşıdıklarını belirtiyordu. Merak ederek yöneltmiş olduğum bir soru öner
geme gelen cevabî yazıda, Habur Sınır Kapımızdan Irak'a, 2003 yılında 1 500 000 ton, 2004'te 3 
600 000 ton ve 2005'in ilk üç ayında ise yaklaşık 1 500 000 ton akaryakıtın çıktığı belirtilmişti. 
Acaba, bu miktarlar gerçekten çıkmış mıydı saygıdeğer milletvekilleri? 

Ve kendimize sorduk, geçmişte, mobilya ihraç etmek maksadıyla dışarıya mukavva, paçavra, 
tahta gönderilmesine hayalî ihracat adını veriyorduk, şimdi, çöl sıcağı altında işlenen bu suça, acaba 
serabî ihracat mı demeliyiz?! 

Suyun bir gün petrolden kıymetli olacağını biliyorduk; ancak, işte, o gün, bugün, kötüler için 
önceden gelmişti herhalde. Bir zamanlar, biz de büyük bir savaştan çıkmıştık. Bizim de sanayimiz 
yoktu yahut olan da harabeye döndürülmüştü. Bizim hammaddelerimizi dışarıda işlediler ve bize 
geri sattılar. Babalarımız, kendi ürettiğimiz nihaî ürünlerin çeşitlenmesini umutla bekler ve sabırla 
çalışırlardı. Yaşanılan her türlü krize, darboğaza rağmen, ayakta kalmayı başaran sanayicilerimiz, 
ihtiyacı olan komşulanyla yasal ve meşru ticarî faaliyetlerini yürütürlerken, bazıları, büyük kârlar 
ile güzel ahlakın ters orantı içerisinde olduğunu unutarak, bu yasal kârlarla kifayet etmek, emeğine 
terini karıştırarak kazanmak yerine, böyle ufak kârlara tenezzül etmeyerek kollarını sıvadılar ve 
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gözlerini, bizlerin ceplerine, çocuklarımız için yapılacak okula, köyümüze verilecek elektriğe dik
tiler. Ellerindeki takas anlaşmalarıyla, yurtdışına yapılacak satışları zahmetsizce ispatlayan tacir kis-
vesindeki haydutlar, her türlü vergiden azade akaryakıtları aldılar ve bunlara, bırakın başka ülkeleri, 
Habur Sınır Kapısını bile göstermediler. Dolayısıyla, yurdumuza gelir getirmesi için her türlü dev
let gelirinden muaf tutulan yakıtlar, diğerleriyle eşit fiyatlarla depolarımıza, devletin deposuna 
girecek gelirler ise kirli ellerin kasasına ulaştırıldılar. 

Konunun içerisine girdikçe, hadisenin, zehirli bir sarmaşık misali, karmaşık ve çok boyutlu ol
duğunu da gördük. Hadisenin, sadece takas usulü dışticaretle yahut ihraç kaydıyla ithalat faaliyet
leriyle sınırlı kalmadığını, boru hattı hırsızlıklanyla, deniz ve karayolu taşımacılıklanyla, sınır 
ticaretinin suiistimaliyle, balıkçılara ve transit gemilere verilen mazot desteklemeleriyle yahut kat
kı maddeleriyle yapılan hilekârlıklarla da bezendiğini gördük. 

Kara gecede boru hattına yaklaşan bir tanker ve borulara takılan bir conta... Yurdumuzun atar
damarlarına geçirilen bir çift diş misali, petrolü vampir gibi emiyor. Eğer emniyet güçleri vaktinde 
müdahale edememişse, bir adet tıpa ve buradan topraklarımıza sızan ve değdiği tarlayı kurutan pet
rol birikintileri de bizlere kalıyor. 1987 yılından bugünümüze kadar tespit edilen bu tarz hırsızlık
ların sayısı 367'dir arkadaşlar. 

Bir gemi limana yanaşır, taşıdığı 10 000 ton yakıtın 1 000 tonu yurdumuza, kalanı da başka ül
kelere gidecektir, manifesto böyle demektedir. Nasıl bir alicengiz oyunudur ki, 9 000 ton 
ekonomimize girer, biz onu 1 000 ton sanır ve öyle vergilendiririz. 

Devletimiz, boru hatları için yatırımlarda bulunurken, ulusal ve uluslararası birçok düzen
lemeye giderken teşebbüsü şahsînin, bütün bürokratik formaliteleri aşarak, bazı illerimizde, uzun
luğu kilometreleri bulan, 12 inçlik boru hatlarını karadan denizlere doğru döşediğini gördük. Bazı 
transit gemilerin, alabileceklerinden fazla yakıtı yüklemek suretiyle açıklarda bunları aracı gemilere 
naklettiklerini işittik. 

Bizi en çok üzen şeylerden birisi de, hükümetimizin belirli sektörleri teşvik maksadıyla getir
diği desteklemelerin suiistimal edilmesidir. Balıkçılarımız, genellikle elleri ve ağızları arasında 
yaşayan kardeşlerimizdir; ürettiklerinden ceplerine giren yok denecek kadar azdır. Bu arkadaş
larımızın üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla, hükümetimiz, hayırlı bir icraata imza atarak, ih
tiyaçları olan mazotları sübvanse etmeye başladı; ancak, bazı tekne sahiplerinin kendilerine sağ
lanan bu imkânı milletimiz lehine değil de kendilerinden bu mazotu toplayan kaçakçılar lehine kul
lanmaya başladıklarını işitmek gerçekten acı olmuştur. 

Bir başka suiistimal sınır illerimizde yaşanmaktadır. Bir ülkenin en yakın ticarî ortaklarının, 
komşuları oldukları muhakkaktır. Özellikle, bir koyup beş almak sevdasıyla girdiğimiz Irak harbi 
sonrasında uygulanan ambargoya, Türkiye, bütün benliğiyle iştirak edip zarar görmüşken, en azın
dan, zarara uğrayan sınır illerimizin bu mağduriyetini bir ölçüde gidermek maksadıyla, sadece o ilin 
ihtiyaçlarını karşılamak için, sınır ticaretine izin verilmiş; ama, ne yazık ki, sınır ticareti maharetli 
ellerde sınırsız bir ticarete döndürülmüştür. Temsilcisi olduğum Adana'da her sezonda turfanda 
meyve üreticileri bu tür haksızlığa uğratılmaktadır. 

İnceleme seyahatlerimizde bir ilimizin komşu ülkelerle at sırtında yaptığı yakıt ticaretinin boyutu 
yıllık 200 000 000 dolan bulmaktadır ve atlann sırtında bidonlarla girişi yapılan akaryakıt tüm yurda 
dağıtılmakta, Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da depolanmıza girmektedir. Bu miktann ilin ihtiyacını 
karşılamanın çok üzerinde olduğunu takdir edeceksiniz. Bizi en çok yaralayan bu ve benzeri bölgeler
de, artık, kaçakçılığın, bir müktesep, hatta vazgeçilmez bir hak olarak algılanmaya başlaması olmuş
tur. Birçok sınır ilimizde otobüslerin, tankerlerin, minibüslerin, hatta, binek otomobillerin altına ilave 
edilen dev depolar olduğunu ve bu araçlann günde en az 3 defa sınır geçtiğini müşahede ettik. An
ladık ki, buradaki sınır ticareti, artık, ilin ihtiyaçlanm karşılamak maksadını taşımıyor. 
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Bir başka yöntem, akaryakıtlara değişik kimyasalların kanştırılmasıdır. Çalışmalarımızda 
yakıtlara karıştırılan maddelerin başında solventin geldiğini gördük. Solvent, endüstride özellikle 
temizleme, boya ve yağ sökücü olarak, boya, vernik ve reçinelerin üretiminde, yapıştırıcılarda ve 
kozmetikte kullanılan bir kimyasal üründür. Türkiye'nin yaklaşık solvent ihtiyacının 130 000 ton ol
duğu bilinmektedir. Oysaki, ülkemize giriş yapılan solvent miktarı 650 000 ton olmuş; belki 
müracaatlar bunların çok daha üzerinde seyretmektedir. 

Değerli arkadaşlar, çeşitli yollarla yurdumuza sokulan akaryakıtın çoğunun ham ve işlenmeye 
muhtaç olduğu da bilinmektedir; ancak, minareyi çalan kılıfını hazırlamış ve korsan rafinerilerini 
de devreye sokmuştur. Bu kaçak rafinerilerden temin edilen yakıtların bazı istasyonlarda satışa 
sunulduğu bilinmektedir. Hükümetimiz, bu kaçağın önünü kesmek için, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununda, istasyonları, bir dağıtım şirketine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere lisans almaya 
zorlamıştır. Söz konusu Kanuna aykırı faaliyetlerde bulunan şirketlere 500 milyar liraya kadar para 
cezası, işyeri kapatma cezası ve lisans iptali gibi ağır müeyyideler getirmiştir. 5015 sayılı Kanunla 
getirilen bu düzenlemeler sonrasında, AK Parti Hükümeti, cumhuriyetin en büyük operasyonların
dan birini başlatmıştır. Jandarma, Sanayi Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu 3 000 
civarında personel Türkiye'nin her tarafına düzenledikleri baskınlarla 1 839 istasyonu mühürlemiş-
lerdir. Lisanssız faaliyet gösterdikleri tespit edilen 501 akaryakıt bayiine 29 trilyon lira para cezası 
uygulanmıştır; uygulanacaklarla beraber bu miktar 92 trilyonu bulacaktır. 60 işletme mühürleri 
söküp yeniden çalışmaya başlamış. Bunlar, bilahara tespit edilip, tekrar cumhuriyet savcılığına tes
lim edilmişlerdir. 

Halihazırda faaliyette bulunan bütün dağıtım şirketleri soruşturma kapsamına alınmıştır. 
Denetlemeleri yapan heyet, yakında, 222 adet muayene aracı, 182 adet dizüstü bilgisayar, 90 adet 
kamera, 420 adet cep telefonu gibi ekipmanlarla takviye edilecektir. 

Görüldüğü gibi, AK Parti Hükümeti, bu cerahati kurutmaya karar vermiştir. İşsizlik, terörizm, 
yoksulluk sloganlarıyla meşrulaştırılmaya çalışılan bu kanun ve ahlak dışı faaliyete, hükümetimiz 
ve Meclisimiz, dur demek irade ve kararlılığını göstermiş ve bahsedilen gerekçelerden hiçbirinin 
suç ve ahlaksızlığa bahane edilemeyeceğini ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, çalışmalarımız öncesinde ve sonrasında en büyük desteği, dürüst, dev
letine ve milletine sadık, çocuklarına helal ekmek yedirmek gayretindeki sektör mensuplarından 
gördük. Yaşanılan hadiseler bir meslek grubunun tamamına mal edilmekte ve akaryakıt işiyle uğ
raşan her bir ferdimiz bu yaftadan nasibini almaktadır. Kendilerini, ailelerini, özellikle çocuklarını 
bu ithamlardan kurtarmak isteyen işadamları, üç beş ahlaksızın mesleklerine sürmekte oldukları 
lekeden rahatsız ve iadei itibar peşindedirler. 

Akaryakıt kaçakçılığı, önemli bir vergi kaçağına neden olduğu gibi, aynı zamanda, haksız 
rekabete yol açmaktadır; ticarî düzeni ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemekte, ekolojik dengeye 
zarar vermekte, kamunun mal ve can güvenliğini tehdit etmekte ve bunların ötesinde de, terör ör
gütlerine fınans kaynağı sağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, raporumuzda, hadiseyi, ulaşabildiğimiz tüm ayrıntılarıyla aktarmaya 
çalıştık ve alınması gerektiğine inandığımız tedbirleri sıraladık. Bu önerilerden bazılarının burada 
da altını çizmekte tekrar fayda görüyorum. Millî marker sisteminin uygulanmasında büyük fayda 
görüyoruz; ama, tek başına bir çözüm olmadığını da ifade etmekte fayda görüyoruz. Bu konuda 
1 Şubat 2006'da çalışmalara başlayacak olan Bakanlığımıza da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 

Evrakı olmayan, olmaksızın yakalanan her türlü yakıtın kaçak muamelesi görmesi ve kaçak 
malların hileli ticaret kapsamında yargılanmaktan vazgeçilerek ilgili mevzuatta gerekli değişiklik
lerin yapılması şarttır. Yeni düzenlemeler getirmek suretiyle bu tür kaçakçılığa kansan herkesin, 
birinci derece akrabaları dahil olmak üzere, mal varlığına el konulması gereklidir. 
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Solvent ithalatından kaynaklanan kaçakçılığın engellenmesinin tek yolunun, solvent talebinde 
bulunanların kapasite raporlarının baz alınması yerine, bir evvelki yıla ve yıllara dair satışların ev
raklarının ibrazını gerekli görmekteyiz. 

Benzin istasyonlarının ve ana dağıtım şirketlerinin ana tanklarına boşaltılan tüm ürünleri 
sayabilen ve pompalarda satılan her mililitreyi bile otomatik fatura edip, stok gösterebilen sistem
lerle donatılması ve bu sistemlerin Maliye Bakanlığına entegre olması önemlidir. 

Yazarkasa sistemi tabir edilen bu çalışma, mutluluk vesilesidir ki, Maliye Bakanlığı koor-
dinesinde 1 Kasım itibariyle başlatılmıştır; ancak, hükümetin, yazarkasalann yurdumuza kimler 
tarafından getirilip dağıtılacağını yeniden değerlendirmesinde ve son derece sınırlı kaynaklarla pet
rol arayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yetkilendirilmesinde de fayda görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, biz, on ay süren çalışmamızı burada tamamlamış bulunuyoruz. Bundan 
sonrası, konuyu ehliyetle takip edeceğinden emin olduğumuz hükümet organlarının işidir. Mutluluk 
vesilesidir ki, konunun önemine en az bizim kadar inanmış kadrolarla beraberiz. İlgili kadromuz
dan, öncelikle, raporumuzda belirtilen iç ve dış satışlarım belgelemekte âciz kalan çevrelerin 
üzerine gitmelerini bekleyeceğiz. Ciddî bir emek ve umut bağladığımız raporumuzun doğal olarak 
takipçisi ve herhangi bir birime yönelecek herhangi bir taarruzda da en yakın destekçilerinin bizler 
olacağını bildirir, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Ufuk Özkan; 
buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; araştırma komisyonumuzun raporu hakkında 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, gerçekten çok önemli bir araştırma görevini yerine getirdik. Bu araştır
ma görevini yerine getirirken, Meclisimiz çatısı altında bulunan milletvekillerimize, siyasî par
tilerimize, komisyonda çalışan uzman arkadaşlanmıza, bakanlıklardan gelen bürokratlara ve komis
yonumuza gelip bilgi veren bütün dostlanmıza, bütün yetkililere sonsuz teşekkür ediyorum. 

1980'li yıllarda başlayan akaryakıt kaçakçılığının günümüzde gelmiş olduğu boyutu göz önüne 
alır isek, bu komisyonun yapmış olduğu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu da belirtmiş oluruz. 

Değerli arkadaşlanm, hem rapordan bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım hem de o esnada, böl
gede yapmış olduğumuz çalışmalar esnasında karşılaştığımız bazı konulan ve bilgileri sizlerle pay
laşmayı, kamuoyuyla paylaşmayı istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, elinizde bulunan rapora göre akaryakıt kaçakçılığının nedenlerinin biraz 
sorgulanması için, sizlerle bu bilgileri paylaşalım. 

Akaryakıt kaçakçılığının nedenleri, başta kayıtdışı ekonominin varlığı ve büyüklüğünden kay
naklanmaktadır; kayıtdışı ekonominin varlığı, toplumsal hayata zarar veren her türlü faaliyetten el
de edilen kazançlar, suç sayılan hareketler sonucu elde edilen kazançlar, ekonomik hayatı düzen
leyen kural ve usuller ihlal edilerek elde edilen kazançlar. 

İki; akaryakıt üzerindeki vergi yükü. Devletin bütçe dengelerinin son yıllarda sürekli daha 
kötüye gitmesi, verginin tabana yayılamamasının bir sonucu olarak, vergi gelirinin üçte 2'sinin 
dolaylı vergilerden oluşması nedeniyle belirli gelir kalemlerine aşın yükleme yapılmıştır. Bunlar
dan biri de akaryakıttan alınan vergidir. Akaryakıttan alınan vergi toplamı yüzde 350 ile yüzde 
400'ler arasında değişmektedir. 

Buradan kaynaklanan vergi kayıplanna bir örnek olarak, mutat depo uygulamasından kay
bedilen vergi rakamını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2004 yılında devletin mutat depo uy
gulamasından kaybettiği vergi toplamı 833 991 113 000 000 lira olduğu anlaşılmaktadır. 
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Aynı şekilde, yıllık yakıt miktarlarından bazı örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 1995 yılında, dizel araç sayımız 2 044 000; ortalama araç başına yıllık 

yakıt tüketimi 4 662 litre. 2003 yılında, 3 130 000 dizel aracımız var; ortalama araç başına mazot 
tüketimi 3 584 litre. 2004 yılında, araç sayısı 3 617 000; fakat, ortalama araç başına tüketim mik
tarı 3 497 litreye düşmektedir. 

Benzinden de örnek vermek istiyorum: 1995 yılında 3 059 000 adet olan benzinli araç sayımız, 
araç başına, senede 1 720 litre benzin tüketimini sağlıyor. 2003 yılında 4 700 000 olan araç sayımız, 
araç başına 1 174 litre yakıt tüketimi; 2004 yılında 5 401 000 olan sayısı 1 071 litre yıllık araç 
tüketiminin rakamı olarak karşımıza çıkıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2004 yılında, 450 000 yeni otomobil pazara girmesine 
rağmen, benzinde pazar payı yüzde 2 oranında küçülüyor. Bu bile, buralarda kaybettiğimiz verginin 
ne olduğunu ve buralarda dönen kayıtdışı rantın miktarının ne olduğunu karşımıza çıkaracaktır. 

Üçüncü şık, yerel ve bölgesel muafiyet uygulamaları. Burada, özellikle, sosyoekonomik 
durumun ve gelir dağılımının bozulması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uzun yıllar 
süren terör hadiselerinin devamı, bölgenin, tarım ve hayvancılık gibi geleneksel ekonomik faaliyet
lerinin neredeyse ortadan kaldırılması ve yöre halkının sınır kapılarını bir kazanç kapısı olarak gör
mesi sonucu, bu süreç içinde görev yapmış hükümetlerin, bir sosyal politika unsuru olarak, sınır 
ticareti kapsamında önce motorin, daha sonra diğer petrol ve ürünlerin ithalatına izin vermesi, akar
yakıt kaçakçılığını, kayıtdışını teşvik etmiş ve yönlendirmiştir. 

Standart dışı araçlarda akaryakıt taşımacılığının yapılması da akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 
önemli faktörlerden bir tanesidir. 

Gümrük saha ve alanlarında görevli ve yetkili kurumların sayıca fazlalığı, buradaki yetki kar
maşasına sebebiyet vermektedir. Gümrük sahası içinde birimi bulunan kurum sayısı bazı yerlerde 
14'ü bulmaktadır. Habur gümrük sahası bunlara bir örnektir. Gümrük işletmelerinin niteliğine göre, 
Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştır
ma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Jandarma ve diğer askerî birimler, is
tihbarat birimleri, mülkî idare amirleri bulunabilmektedir. Bu sayıyı artırmak gümrük bölgelerinde 
de mümkündür. Bu karmaşa, burada yapılacak suiistimallerin engellenmesi önündeki en büyük en
gellerden bir tanesidir. 

Altyapı noksanlığı ve donanım eksikliği, saymış olduğum faktörlerin altıncısıdır. Gümrük 
idarelerinin, bir taraftan otomasyona giderken, diğer taraftan da madde altyapısını günün koşul
larına uygun modernize etmesi ve güçlendirmesi gerekmektedir. Yakın zamanlarda bu yönde çalış
malar yapmakla birlikte, henüz istenen düzeye gelememiştir. 

Bu noktada, Şırnak'ta yaptığımız incelemeleri ve Habur Kapısındaki bazı bilgileri sizlerle pay
laşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Şırnak'ta, Habur Kapısında yapmış olduğumuz incelemeler esnasında 
bazı rakamları sizlerle paylaşacağım. 2003 yılında Habur Sınır Kapısından giriş çıkış yapan araç 
sayısı 652 004,2004 yılında Habur'dan giriş çıkış yapan araç sayısı 1 386 723. Gittiğimizde de kuy
rukları gördük, orada bekleyen kamyonları gördük ve buradaki kuyrukların zaman zaman 110-150 
kilometreye kadar çıktığını ve zaman zaman 20-40 gün arasında kamyonların burada sırada bek
lediğini yerinde tespit ettik. Gerçekten tam bir perişanlık, tam bir rezalet. Orada, insanlann, o kam
yonların başında bekleyen insanlann çektiği de bir sıkıntı, rezalet derecesinde, ülkemizin içinde 
bulunduğu tabloyu da göstermesi açısından son derece önemli. 
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Habur Sınır Kapısında yapmış olduğumuz incelemeler esnasında verilen brifing raporlarında 
istenilen bazı tespitler vardı ki, bunlar da yetkili idarelerden bildirilmiş ve istenmiş. 

Tarama kapasitesi fazla olan x-ray cihazı. X-ray cihazının kaçakçılık esnasında ne kadar önem
li olduğunu, yerinde bizzat görerek tespit ettik. İki tane x-ray cihazının talep edildiği halde temin 
edilemediğini görmek bizi son derece üzdü. 

Teknik eleman ve ekipman açısından güçlendirilmesi gerektiği ifade edilen, nakliye açısından 
orada ciddî sıkıntıları önümüze koyan tabloyu orada görüyoruz. 

Araç takip sisteminin yaygınlaştırılması, Mersin'den Habur'a kadar olan yerde araç takip sis
temiyle araçların takip edilmesinin doğru olacağı ifade ediliyor. 

Kaçakçılıkla ilgili, hırsızlıkla ilgili, orada yapılan sahtecilikle ilgili çeşitli yöntemler var. Sah
te kantar kartları var, kaza süsü verme yöntemleri var. Bunlarla ilgili yapılan tespitleri görüyoruz. 

İşin üzücü boyutu, akaryakıt kaçakçılığı ya da sahteciliği yapacak olan bazı güçlerin, fırsatı 
bulduğu anda elinden gelen bütün çabayı gösterdiği ve bu konudaki rakamlann ne kadar 
büyüdüğünü göstermek açısından şu rakamı önemsiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, 2002 yılında, Habur Sınır Kapısında meydana gelen olay sayısı 56 tane 
ve burada yakalanan eşya miktarı -TL değeri olarak-1 175 228 000 000 lira. 2003 yılında, 282 tane 
olay, toplam değer 3 034 529 000 000 lira. 2004 yılında, 507 olay, 5 232 958 000 000 lira. 

Bu bize iki şeyi söyleyebilir: 
1-Buradaki görevlilerin görevlerini daha ciddî yaptığını gösterebilir. 
2-Kaçakçıların ve sahtecilerin, imkân bulup, bu işleri daha çok yaptığını gösterebilir. 
Elimizdeki rakamlar, kaçakçıların ve sahtecilerin bu dönemde daha rahat imkânlar elde ettiğini 

göstermektedir. 
Yine, Şırnak'ta, yetkililerin -bizden istemiş oldukları ve şikâyetlerinden bir tanesi- Gümrük 

Müsteşarlığının nerede sorunlu eleman varsa tamamını bu bölgeye sürgün olarak gönderdiği, hal
buki bu bölgenin Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli olduğu, buraya yetkili gelen per
sonelin daha eğitimli ve görevine bağlı insanlar olması hakkında talepleri vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Habur Sınır Kapısından bahsederken, Irak'la bağlantısı olduğu için şu 
rakamları da sizlerle paylaşmak istiyorum: 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün konuşmuş olduğumuz ve yapmış olduğumuz top
lantılarda verilen ana bilgilerden bir tanesi şudur: "Devletin bilgisi olmadan kuş uçmaz." O zaman, 
devletin bilgisi olarak kuş buralardan uçuyor. Böyle bir tablo karşımıza geliyor. Bu tablonun sürat
le düzeltilmesi, ülkemizin inanılırlığı konusundan da önemlidir. 

Habur'da yakalanan rakamları az önce size ifade ettim. Savaş sonrası Irak'a 5 000 000 ton pet
rol sevkıyatı Türk tarafından görünmesine rağmen... Irak tarafı 710 000 ton mazot, 1 280 000 ton 
benzin, 397 000 ton gaz aldığını belgelemesine rağmen, bizim gönderdiğimizi iddia ettiğimiz pet
rol miktarı 5 000 000 ton. Arada yaklaşık 2 400 000 ton akaryakıtın nereye gittiğini sormamıza 
gerek yok. Bu akaryakıt iç piyasada vergisiz olarak, kayıtdışı olarak dağıtılıyor. 

Yine, Irak tarafından gelen bilgiye göre, son iki yılda Irak'tan ülkemize 988 000 ton esas yağı, 
1 560 000 ton rafine yağı, 1 600 000 ton ham petrol gönderildiği beyan ediliyor. Karşılığında 458 
000 000 dolar tahsilat yapıldığı belgeleniyor. Değerli arkadaşlarım, böyle bir belge, maalesef, bizim 
elimizde, Türk tarafı elinde yok. Konunun ne kadar önemli olduğu ve ne kadar derin ve vahim ol
duğu bu rakamlardan da karşımıza çıkıyor. 

Boru hatlarına da değinmek istiyorum. Boru hatlarından yapılan hırsızlık... Birkısım valiliğin 
de izin vermesiyle, yaklaşık 250'ye yakın asfalt bitümleme tesisinde damıtılarak, petrol olarak Tür
kiye'ye sokuluyor ve Türkiye'de batıdan doğuya, kuzeyden güneye bütün benzin istasyonlarında 
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satılabilecek duruma getiriliyor. Bu petrol boru hatlarında meydana gelen hırsızlık 367 tane -az ön
ce değerli milletvekilimiz ifade etti- ve bunlardan sadece 38 tanesi yakalanmış. 2002 yılından ön
ce, üç yıllık ortalaması, petrol boru hatlarından meydana gelen hırsızlık yılda 14 adet, 2002 yılın
dan sonra son üç yılda petrol boru hatlarından meydana gelen hırsızlığın üç yıllık ortalaması yılda 
59 adet! Bunu da yetkililerin düşünmesi gereken bir konu olarak görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kurumlararası koordinasyonun son derece önemli olduğunu az önce 
ifade ettik. Bu koordinasyonun sağlanması için petrolle ilgili konunun, mutlaka ya bir bakanlıkta 
tamamının teşkil edilmesi lazım ya da bununla ilgili bir bakanlık kurulması lazım. Üretiminden, 
arama faaliyetlerinden, satımından, vergilendirilmesinden, ithalatından, ihracatından bir alanda bir 
kişinin sorumlu olması ve bütün yetkilerin orada toplanmasının kaçakçılık ve sahtecilik konusunda 
bize önemli bir fayda sağlayacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yapmış olduğumuz çalışmalar esnasında, bize, gittiğimiz illerde konuş
tuğumuz bürokratlar, valiler, valiliklerin görevlendirdiği şahıslardan ve verilen brifinglerden ger
çekten son derece ciddî bir şekilde faydalandık. Bunlardan bir tanesi, bilhassa, Kocaeli Valiliği. 
Kocaeli Valiliğinin hazırlamış olduğu brifing raporunu incelemeniz bile akaryakıt kaçakçılığının 
Türkiye'deki boyutunu karşımıza koyar; ama, bazı illerimizde de bu şekilde dosya hazırlanmadığı 
gibi, yetkililerin komisyon üyelerimizle, komisyon çalışanlarımızla gerektiği şekilde ilgilenmedik
leri, bilgi vermedikleri ya da eksik bilgiler verdiklerini de ifade etmemiz yanlış olmayacaktır. Ben, 
Kocaeli Valiliğine ve görevini yerine getiren diğer valilerimize teşekkür ediyorum. 

Kocaeli Valiliğinin hazırlamış olduğu tablodan bazı rakamlar söylemek istiyorum size: 
Değerli arkadaşlarım, Sahil Güvenlikle ilgili... Gerçekten, Sahil Güvenliğin ülkemizde görev 
alanı 377 714 kilometrekaredir. Sorumluluk sahasına giren yetkilerini, yürürlükteki mevzuatın ver
miş olduğu kapsamda görevini yerine getirmeye çalışıyor, 153 tane su üstü unsuru, 12 tane de hava 
unsuruyla denetlemeye çalışıyor; fakat, bu rapordan da göreceğimiz gibi, Derince'den gelen bir ih
bar üzerine harekete geçen bir polis botunun, saatte 60 deniz mili hız yapabildiği için, Bayramoğ-
lu'ndan başlayarak Yalova sınırına kadar tarayabilmesi en az 6 saati aşmaktadır. Günümüzün tek
nolojik imkânlarında, cep telefonlarının kullanıldığı bir zamanda bunun da ne kadar problemli bir 
şey olduğu karşımızdadır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim daralıyor, sizin daha fazla vaktinizi almak istemiyorum; fakat, 
yapmış olduğumuz tespitler esnasında Boğaz'da yaptığımız bir çalışma var. Bir yüzer antrepoda... 
Görevlilerin görevini yerine getirememesinin bir örneği olarak bunu anlatmak istiyorum. Bir yüzer 
antrepoda yapmış olduğumuz inceleme sırasında, yüzer antreponun yetkililerinin o sırada başka 
gemilere mal bastıklarını; fakat, gümrük memurunun burada olmadığını gördük. Biz incelememizi 
yaptığımız esnada buraya gümrük memuru geldi. Gümrük memurunun ifadesi aynen şu: "Maaşımı 
almak için karaya çıktım." İncelememiz devam ederken Haramidere gümrüğüne bağlı gümrük yet
kililerinin gemiye gelişi, gemiye çıkışı, oradaki davranışları, tutumları, oradaki ifadeleri devleti 
korumaktan ziyade o gemiyi korumaktan geçiyormuş gibi algılanması, herhalde komisyon 
üyelerimiz tarafından tespit edilmiştir. 

Boğazlarımızdan yılda 50 000 adet gemi geçmektedir. Biz 50 000'e yakın geminin sadece 
12 000 tanesine ikmal yapabiliyoruz, diğer gemilere ikmal yapma şansını elde edemiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 12 000 gemiye ikmal yaptığımız yer, Kumkapı ve Yenikapı açıklan; 
ama, bunların gümrükleriyle ilgili yapılacak olan işlem Haramidere'de, yani 25 kilometre ileride. 
Burada gümrük işlerinin tam, sağlıklı yapıldığını ve kontrol edildiğini ifade etmek mümkün değil
dir. Bununla ilgili ilgililerin taleplerinin bugüne kadar dikkate alınmaması da manidardır. 
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Değerli arkadaşlarım, her zaman olduğu gibi ve her ortamda olduğu gibi dürüstler zarar görüyor, 
dürüst esnaf, dürüst ana dağıtım firması zarar görüyor. Her yerde olduğu gibi, gücü gücü yetene. 
Paranın hukuku durdurur olduğu, gücün hukuku durdurur olduğu bir ortamı, maalesef, burada da 
yaşıyoruz. Çevreyle ilgili yaşadıklarımızın yanında, ekonomik olarak yaşadığımız sıkıntıları ve prob
lemleri uzun uzun size anlatmaya gerek yok; ama, bu kadar aşikâre olan bir şeyin, herkes tarafından 
bilinen bir şeyin engellenmemesinin önündeki engeller nedir; bunu da sorgulamakta fayda var. 

Devlet dairelerine verilen yüksek ıskontolu her mal, inanın, sıkıntılı ve problemli bir şeydir. 
Kârı belli olan akaryakıtın, yüzde 4-yüzde 5 civannda bir kâr haddi olan akaryakıtın, yüzde 17-yüz-
de 18'ler civannda ıskontolu olarak belediyelere ya da diğer devlet teşekküllerine verilmesi, burada 
bir suiistimalin olduğunun belirtisi ve işaretidir. Ya hileli mazot verilecektir, hileli yakıt verilecek
tir ya da eksik yakıt verilecektir; bunun başka izah tarzı yoktur. 

Toplum, mutlaka bilinçlenmelidir. Bu bilince, bu ülkede yaşayan, otomobil kullanan, yakıt kul
lanan herkes erişmelidir. Almış olduğumuz her ucuz mazot, almış olduğumuz her ucuz yakıt, bu ül
kenin geleceğine konulan bir dinamittir. Çünkü, buradan elde edilen paralann -maalesef, üzülerek 
ifade ediyorum- mafya güçlerine, çete güçlerine ve bölücü terör örgütüne gittiği de tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlanm, çalıştığımız dört ay boyunca, büyük bir samimiyet ve özveriyle çalıştı 
komisyonumuz. Komisyonumuzun bütün üyelerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sürenin yet
mediğini, raporlama sürecinde ufak tefek bazı problemlerin yaşandığını, kendini dinlemediğimiz 
bazı bakanların da raporda adının geçtiğini... Ama, dürüstlüklerinden şüphe etmediğimiz bu bakan-
lan, keşke dinleme imkânımız olsaydı, çağırabilseydik, komisyonda dinleyerek adlannı buraya 
geçirseydik. Bu konuda da üzüntülerimi belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, toparlamak üzereyim; sürem bitti ama. 
Değerli arkadaşlanm, dokunulmazlıklar kalkmadıktan sonra, her konuda olduğu gibi, bu 

konuda da yolsuzluğun... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
UFUK ÖZKAN (Devamla) - Sayın Başkan toparlıyorum; teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlanm, burada da yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi dokunulmazlıktır. 

Burada yapılan haksız kazanç, buradaki hileli akaryakıt, buradaki ucuz mazot ve gümrüklerden 
giren, denizden giren, dağdan giren -nereden girerse girsin- buralardan kazanılan haksız kazancın, 
siyaset olmadan, siyasetçi olmadan, bürokrat olmadan, bürokrasi olmadan olması mümkün değildir. 
Bunun önüne geçebilmenin bir tek sebebi vardır; dokunulmazlıklar kalkmalıdır. Dokunulmazlıklar 
kalkmadan yolsuzluğu bitirmek söz konusu bile olmaz. Dokunulmazlığı kaldırmadan bu konulann 
üzerine gidiyor olabilmek bir samimiyet işareti değildir. Bu yolsuzluk da bitmeden yoksulluğun bit
mesi mümkün değildir. 

Ülkemizde 20 000 000'a yakın yoksul, 1 000 000'a yakın aç insan var. Bunların önüne 
geçilebilmesinin yolu... Senede 4-5 milyar dolarlar civannda burada kaybedilen bir vergi kaybı var
dır. Yaklaşık yirmi yirmiüç yıldır da akaryakıt kaçakçılığı ve sahteciliği yapılmaktadır. Buradaki 
rakam, neredeyse, 60-70 milyar dolarlar civanna gelecektir. Bu rakam bile, bu sektörde çalışan in-
sanlanmızın çektiği sıkıntıyı ve problemi, ülkemizin de içinde bulunduğu sıkıntılan ve problemleri 
gösterecek rakamlardır. 

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP ve AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Gruba adına, İstanbul Milletvekili Emin Şirin; buyurun. 

(Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
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ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA EMİN ŞİRİN (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; akaryakıt komisyonu raporu üzerine, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Bu raporu, bugün tartıştığımız bu raporu ben yazın okudum; rapor çıkalı aylar oldu. Bizim bu 
dönemimiz başlayalı da 1 100 gün oldu, üç seneyi tamamladık. Çok merak ediyorum: Bu konu, 
hakikaten, bu kadar mühim bir konu idiyse, biz, 1 100 gün ne bekledik, üç seneyi niye bekledik?! 
Bunun sebeplerini de, şimdi, size, teker teker anlatacağım. Ciddî bir şekilde bir konuya eğilmek is
teyen bir hükümetin veya Meclisin, konuyu neden bu kadar geciktirdiğini, konuyu neden bu kadar 
dikkatsiz ele aldığını da fevkalade merak ediyorum. Bu kadar, milyarlarca, eksik olan bir şeye sıra 
bir ayda da gelirdi. Anlatacağım şimdi size; sıranın gelmediğini de size ispat edeceğim belgelerle. 

Bu rapor, dikkatle okunduğu zaman, konuyu bilen insanların, müfettişlerin, aşağı yukarı en faz
la onbeş günde yazabilecekleri bir rapor; bu kadar gezmeye filan da ihtiyaç yoktu. Konuyu bilen in
sanlar, akaryakıt işinin içinde olan insanlar, buradaki bilgileri on onbeş günde toparlarlardı. Rapor, 
daha ziyade Güneydoğu Anadoluya ve doğuya ağırlık veren, batı kısmına da fazla ağırlık vermeden, 
neticeleri bağlayan bir rapor halinde. Türkiye'deki akaryakıt tüketiminin yüzde 40-45'i Marmara 
Bölgesinde, İstanbul ve Marmara Bölgesinde. Zira, ekonomi ona göre yürüyor. Buna mukabil, biz, 
o civarda yapılan kaçakçılığı bu raporun içinde çok fazla bulamıyoruz. 

Bu kaçakçılık meselesine eğildiğimiz zaman, bu kaçakçılığı alakadar eden bakanlıklar neler 
diye baktığınızda, Kürşad Tüzmen'in Bakanlığını alakadar ediyor, Bakan burada yok; Enerji 
Bakanını alâkadar ediyor, Bakan burada yok. Bu iki Bakanın haricinde, Çevre Bakanımızı burada 
görüyoruz. Doğrudur, Çevre Bakanlığını da sağlık bakımından alakadar ediyor; ama, Kürşad Tüz-
men'i, Enerji Bakanını, Maliye Bakanını bu kadar alâkadar eden bir konuda, kendilerinin burada ol
mamasını, hakikaten, çok garip karşılıyorum. Bu konu bu kadar mühimse, bakanlar niye burada 
değiller?! 

Şimdi, bu rapor yaz aylarında çıktı; haziran ayında çıktı. Ben, dağıtılmadan evvel okudum. 
Temmuz ayında da -alakadar olanlara bilgi vermek isterim- Maliye Bakanlığına, Başbakana -Baş
bakanımıza- ve özellikle Sayın Kürşad Tüzmen'e yazı yazdım. Buradaki önerileri, raporda bu 
öneriler var, bunun hakkında ne tedbir almak istiyorsunuz, düşünüyorsunuz diye sordum, cevap gel
di, sıfır. Bu konu bu kadar ciddiyse, bu önerileri ben, bir bilgi edinme formu veya soru önergesi şek
linde intikal ettiriyorsam, neden bunların cevabı bugüne kadar alınmadı, neden bu tedbirler bugüne 
kadar yok?!. 

Bir başka konuya daha gelmek istiyorum: Marker meselesi; Enerji Piyasası Denetleme 
Kurulumuzu alakadar ediyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, bu marker ihalesini, söz vermesine 
rağmen -tekrar ediyorum, 1 000 gündür buradayız, üç senemizi doldurduk- bu ihaleyi yapamadı, 
yapmadı. Bu ihaleden de netice alınamayacağını buradan size anlatmak isterim. İhaleyi, konuyu hiç 
bilmeyen bir İsrailli firma şu anda almış görünüyor; imalatçı değil ve çok büyük bir ihtimalle -
buradan, Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun da dikkatine getirmek isterim- çok büyük bir ih
timalle, maliyetin çok altında verdiği fiyatla aldığı bu ihaleyi, teminat mektubunu yakmak suretiy
le yerine getirmeyecek; zira, şu anda menfaati, bu ihalenin yapılması değil, yapılmaması. Konu bir 
sene daha gecikecek. 

Siz de takdir edersiniz ki, hükümetimiz, bakanlıklarımız, bu konuyu tanzim etmesi gereken 
birimler, süratli bir şekilde, belki, Enerji Piyasası Denetleme Kuruluna yetki vermek suretiyle, bu 
alımı da süratle gerçekleştirmek imkânı olabilirdi ve bu iş süratle yapılabilirdi. 

Kürşad Tüzmen'in dikkatini çekmek istiyorum, burada yok; ancak, nereye baksanız, her say
fada Kürşad Tüzmen'in ihmali var, her sayfada var. Gümrükler onun kontrolünde; ne yapacaksınız 
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diye soruyorum "hiçbir şey yapamayız; biz, ancak denetlemeyi şöyle böyle yapıyoruz" diyor "an
cak numuneleme usulünden denetleme yapabiliyoruz" diyor. Bu olur mu; böyle bir cevap verilebilir 
mi?! Üç senedir böyle bir mesuliyetsiz davranış olması imkânı var mıdır?! Transit meselesini 
soruyoruz... Burada Kürşad Tüzmen'e sorulmuş bir soru daha var; Uruk kardeşimiz bilgi verdi 
Irak'la ilgili olarak; o, doğudan yapılan bir kaçakçılığın parçası; batıdan yapılan kaçakçılık için, size 
söyleyeyim, bu mallar, böyle, batıda, tenekelerle falan satılmıyor, benzin istasyonlarında satılıyor, 
sisteme giriyor. Sistem kim; 4-5 tane büyük firma. Bu 4-5 büyük firma aynı zamanda ithalatçı fir
malar ve nedense, TÜPRAŞ'tan malı, benzini veya motorini aynı fiyattan almaları mümkün iken, 
nedense, 1-2-3 dolar daha pahalı olmasına rağmen ithal etmeyi tercih ediyorlar; bu, merak uyan
dıran bir husus değil mi?! O zaman, bu merak uyandıran hususa baktığınız zaman ortaya çok en
teresan bir şey çıkıyor. Malı getiren geminin yükleme limanındaki konşimentosuna baktığınız 
zaman, bir örnek olarak veriyorum, gemi 10 000 tonluk bir gemi; yüklerken 10 000 ton yüklemiş, 
boşaltma limanındaki boşaltma miktarı 5 000 ton. 5 000 ton -bazı yerlerde ufak, kısa kısa bahsedil
diği gibi- ya paralel bir hattan veya da gümrük suiistimali yapılarak boşaltılıyor. Bunlar boşaltıldık
tan sonra tankerlere yükleniyor. Ben burada İçişleri Bakanını da görmek isterdim; çünkü, bunun her 
satırında jandarma ve polisin ihmali var gümrükle beraber. 

Şimdi, tasavvur buyurun; mazotun ve benzinin yüzde 50'si Marmara Bölgesinde tüketiliyor ise 
ve bu malın Habur'dan girdiği düşünülüyor ise -günde 1 000 tankerden bahsediyoruz miktar olarak-
bu 1 000 tanker İstanbul'a kadar, İzmit'e kadar nasıl gelir, bunlar nerede boşalır, bunlar hangi büyük 
şirketin depolarına girer, hangi büyük şirketin depolarından pazarlanır? Tekrar ediyorum, Tür
kiye'deki mazotun ve benzinin yüzde 45'ini-50'sini tüketen İstanbul, Kocaeli, Marmara Bölgesinde 
hiçbir şekilde tankerlerle veya bidonlarla mazot satışı yok; sisteme giriyor bu mal. 

Burada yaptığım tenkitleri, lütfen, yapıcı manada değerlendirmenizi rica edeceğim; çünkü, bu, 
Türkiye'nin çok önemli, kanayan bir yarası. Sonunda, herkes, çiftçimizden dolmuş şoförüne kadar, 
pahalı mazotu biraz da bu yüzden alıyor. Bugün dünyanın en pahalı benzinini, en pahalı mazotunu 
kullanıyoruz. Bunun fiyatının düşürülebilmesi veya makul hale gelebilmesinin çarelerinden bir 
tanesi de bu kaçakçılığın önlenmesi. 

Sizden bir ricam var, hükümetten ciddî bir ricam var. Bugün sadece Çevre Bakanının buraya 
gelmesi, 1 100 gün geçtikten sonra seçimlerden, hükümetin bu konuya gerekli ağırlığı verdiği 
kanaatini bende uyandırmıyor. Bunu, bir memleket meselesi olarak ele almamız lazım ve 
hükümetin bu konuyu hakikaten gündemine alması lazım, bir koordinasyon kurması lazım. Burada 
İçişleri Bakanlığı lazım, burada jandarma lazım, burada her şeyden evvel burada mutlaka görmek 
istediğimiz Kürşad Tüzmen lazım; her satırda Kürşad Tüzmen var. Bunu ihmal etmeden bu işleri 
yapması gerekiyor. Enerji Bakanı lazım, Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun mensuplarını burada 
görmemiz lazım. Ben, bu görüşmeyi neredeyse yapılmamış addediyorum. Burada bir sohbet 
yapıyoruz, konuyu bilen arkadaşların çok rahatlıkla aralarında konuşabileceği konuları 
konuşuyoruz; ancak, buradan bir netice çıkacağı kanaatinde de değilim. Neden değilim; burada 
komisyonumuzun bugün görüştüğü, on sayfayı geçen, her biri de gayet akıllı ve dikkatli konuları 
size tekrar söylüyorum; Başbakanımız kanalıyla ilgili bütün birimlere dağıttım, burada. Gelen 
cevaplar mazeret üretiyor; bir tanesi ben bu işi yapacağım dememiş. Bu, bir hükümet meselesi 
haline geldi, bir memleket meselesi haline geldi, ciddî bir ekonomik sorun haline geldi. Bunu, 
hükümetin, belki bir devlet bakanımızı veya başbakan yardımcısını koordinatör bakan olarak 
atayarak, Kürşad Tüzmen'iyle, İçişleri Bakanlığıyla, jandarmasıyla, polisiyle, Enerji Piyasası 
Denetleme Kurulu yetkilileriyle bir araya getirmek suretiyle, inanın, meram edilirse onbeş yirmi 
günde bitirilir. 
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Bir şey daha söyleyeyim size: Bu kaçakçılık -hep şeyden bahsedilir- medyanın da çok işlediği 
bir konu; vergi yükselince kaçakçılık çok olur derler. Doğrudur; ancak, bu, o kadar da kolay olmaz. 
Niçin derseniz, sigara kaçakçılığından bir örnek vereyim. Dünyada sigarayı iki üç firma üretir; Rey
nolds üretir, Philip Morris üretir, Japon-Amerikan Tobacco üretir ve ben, İsviçre'deki günlerimde 
muhatap olduğum hadiselerden biliyorum; kaçak malı da ana şirketler organize ederler; yani, siz, bir 
konteyner Marlboro almaya kalkarsanız, merkezin haberi olmadan bir konteyner kaçak Marlboro'yu 
bulamazsınız. Bu adamları çağırıp da gerektiği şekilde konuşursanız, bu kaçakçılık zıp diye durur. 

Tekrar Marmara Bölgesine döneceğim. Petrol Ofisi... Hakkında ihbarlar olmasına rağmen 
Petrol Ofisinin burada, bildirdim "incelemeye gerek görülmemiştir" cevabı geldi Kürşad Tüz-
men'den. Tutanaklara geçsin diye söylüyorum; burada var. Bunun yanında Shell, bunun yanında BP, 
bunun yanında bir iki TOTAL, üç dört tane firma. 

Şimdi, bu fîrmalann her biri, elektronik aygıtlarla, benzin istasyonlarına giren mazotu ve ben
zini kontrol altında tutuyorlar. Bu firmaların bilgisi olmadan, kaçak mazot veya benzinin tüketiciye 
intikal etmesine imkân var mı?! Neden bunlarla görüşülmedi? Neden bunlar yok? 

Şimdi, Güneydoğu Anadolu'daki bazı şeyleri mazur görmenin imkânı var. Benim bugün 
konuşacağımı, bu konu hakkında konuşacağımı duyan arkadaşlarımdan biri, Van'dan bir örnek ver
di. Dediler ki, Van ile Bitlis sınır. Van'da mazot, sınır ticaretiyle geldiği için 800 000 lira; dağı 
geçiyoruz, dağın öbür tarafı Bitlis, 2 000 000 lira. 

Şimdi, oranın ekonomik şartlarını da dikkate aldığınız takdirde, insan "aman bu kaçakçıyı 
yakalayalım da, dağın öbür tarafında ekin ekecek çiftçi kaçak mazot aldıysa, bunu hapse atalım" 
diyemiyor. Doğrusunu isterseniz, ben, bunu diyemiyorum; ama, büyük şehirlerde transit ticarette 
yakıtın içine biyodizel kanştırarak bunu yapanlarda, solvent ithalatında -ki, solvent ithalatının da 
yüzde 80'i yine İzmit ve İstanbul'dan yapılıyor- bunların sisteme sokulması, büyük şirketlerin bil
gisi dahilinde olmadan kabil değil. 

Solventi size anlatayım. Bu solventi yakıta katacaksanız, bunu belirli şartlarda, belirli tankların 
içinde yapmanız lazım. Bu, tüketiciye benzin verilirken, bir taraftan benzin, bir taraftan solvent diye 
verilebilecek bir şey değil. Bu, yakıt tanklarının içinde karıştırılacak bir mamul. Bunu, benzin istas
yonlarını her dakika murakabe eden büyük şirketlerin bilmeden yapılmasına imkân var mı?! 

Şimdi, hükümetimize, lütfen, buradan teklif ediyorum ve lütfen, bunlan bir tenkit değil, bir tek
lif olarak alın; mutlaka bir koordinatör bakanlığın altında bu raporun bulgulannı dikkate alın. Bu 
raporun eksik kalan kısımlanm da bilgili insanlarla süratle toparlayın ve bu raporda olmayan kısım
ları, yani, büyük şirketlerin, dağıtım şirketlerinin bu konudaki dahlini bu konuya intikal ettirin. O 
takdirde, bir iki ay içinde bunu halledersiniz, hallederiz; çünkü, halletme iradesini gördüğümüz tak
dirde, bakanlarımızın ilgisini gördüğümüz takdirde, hükümetin de bu konuya hakikaten angaje ol
duğunu gördüğümüz takdirde, bizim bütün desteğimiz de sizin yanınızda olacak. 

Komisyona da yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Şahsı adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Sedat Pekel. 
Buyurun Sayın Pekel. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 978 sıra sayılı 

akaryakıt kaçakçılığı araştırma komisyonu raporu üzerine şahsım adına söz aldım; konuşmama baş
lamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz konu, benden önce konuşan arkadaşlarımın da 
söz ettiği gibi, son derece önemlidir. Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığı, başta ülke ekonomisini 
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kemiren, ülkemizin doğal kaynaklarını, çevre ve insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eden, acilen 
çözümlenmesi gerekli önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

Akaryakıt sektöründe uzun yıllardır önemli ölçüde vergi kayıplarına, çevre, sağlık ve güvenlik 
sorunlarına neden olan akaryakıt kaçakçılığı konusunun ekonomik ve sosyal boyutlarının araştırıl
ması için dört ay boyunca yoğun bir şekilde yerinde inceleme ve tespitlerde bulunmak, çok sayıda 
kişiyi dinlemek suretiyle çalışılmış, sonuç olarak hayal edilemeyecek boyutta bir kaçakçılıkla kar
şılaşılmıştır. Yoğun bir tempoyla çalışmalara katılan başta komisyon başkan ve üyesi milletvekili 
arkadaşlarımıza, değerli uzmanlarımıza ve bürokratlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Bu konuyu, Türkiye'nin bir sorunu olarak 2 Aralık 2004 tarihinde gündemdışı yaptığım konuş
mamla Meclis gündemine taşımış ve ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmiştim. Bu tarihten iki ay 
sonra, araştırma komisyonunun kurularak çalışmalara başlaması beni gerçekten memnun etmiştir. 
Bu rapor sonuçlarına göre alınacak her türlü önlemler, yapılacak titiz çalışmalar ve alınacak olum
lu sonuçlar beni daha da memnun edecektir. 

Sayın milletvekilleri, komisyonumuzun hazırladığı ve sizlere dağıtılan rapor incelendiğinde 
aynntılanyla nasıl bir kaçakçılıkla karşı karşıya olduğumuzu göreceksiniz. Özellikle akaryakıt 
ürünleri üzerinden alınan vergilerin yüksek olması, coğrafî konum itibariyle ülkemizin yaklaşık 
8 300 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridine sahip olması ve bu nedenle kolluk kuvvetleri tarafın
dan tam anlamıyla bir denetimin yapılmasının zor olması, kara sınırlanmızın maalesef çok iyi kon
trol edilememesi, komşu ülkelerin dünyanın önde gelen petrol üreticisi ülkeler olması ve bu ülkeler
de akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatlarının Türkiye'yle kıyaslanamayacak derecede düşük 
olması, Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığı yapılmasını cazip kılan nedenlerin başında gelmektedir. 

Bu kadar büyük miktarlarda bir kaçakçılığın kolaylıkla yapılıyor olması nedeniyle, son yıllar
da akaryakıt kaçakçılığı, özellikle terör örgütlerinin vazgeçilmez bir finansman kaynağı olmuştur. 
Yıllardır mücadele ettiğimiz ve binlerce şehit verdiğimiz bir konuda, terör örgütleriyle mücadelede, 
askerî mücadelenin yanı sıra malî mücadelenin de son derece önemli bir yöntem olduğunu tekrar 
hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, raporda, akaryakıt kaçakçılığı konusunda insanlann hangi yöntemlere 
başvurduklan ve sonuçlann neler olduğu detaylanyla anlatılmaktadır. Daha önceki konuşmacı ar-
kadaşlanmın da sözünü ettiği gibi, çeşitli yöntemlerle yurda kaçak olan giren ve komisyonumuzun 
çalışmalan sırasında tespit ettiği miktar 7 814 121 888 litredir. Bu da bugünkü ABD kuruyla yaklaşık 
8 milyar dolar civannda bir vergi kaybı anlamına gelmektedir. Bu miktar, çok ciddî bir miktardır. 

Hatırlarsanız, milyar dolarlar üzerine bu kürsüden çok tartışmalar yaptık. Meclisimizde kabul 
edilmeyen 1 Mart tezkeresinden sonra Dubai'de, ABD ile Türkiye arasında, Irak konusunda ABD 
Hükümetiyle işbirliği yapılması ve Kuzey Irak'a asker gönderilmemesi koşullan karşılığında 8,5 
milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandı. Sözü edilen kredi alınmamış da olsa, onur kinci bir an
laşmayı yapmak yerine, sadece akaryakıt kaçakçılığını önleyerek 8 milyar dolara sahip olmak, hiç 
şüphesiz daha doğru ve akılcı bir yaklaşım olacaktı. 

Bunun yanında, yıllardır 2-3 milyar dolar finansman veya kredi alabilmek için IMF ve Dünya 
Bankasının dayatmaları sonucu oluşturulan politikalar işçimizi, memurumuzu, esnafımızı, çift
çimizi, asgarî ücretle geçinen milyonlarca insanımızı mağdur etmekte, ezmektedir. Devletin 
dışandan gelecek ve bir gün geri ödenmesi zorunlu olan kaynaklar yerine, elinin altında bulunan ve 
yetkisini kullanarak rahatlıkla sahip olacağı sağlam kaynaklara yönelmesi gerekmektedir. Dünya 
Bankası, IMF ya da ABD dayatmalı politikalar üretmek yerine, akaryakıt kaçakçılığı gerçeğinde de 
görüldüğü gibi kaçakçılığın her türünün önüne geçecek önlemlerin mutlaka ve acilen alınması 
gerekmektedir. Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesiyle, akaryakıt fiyatlannm ve vergilerin makul 
düzeylerde kalmasına neden olacak, halkımız ve çok yoğun bir şekilde akaryakıttan yararlanan in
sanlarımız da rahat nefes alabileceklerdir. 
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Değerli milletvekilleri, raporda yer alan veriler, özellikle AKP Hükümetinin iktidarda olduğu 
son iki yılı kapsamaktadır. Bu nedenledir ki, AKP Hükümetinin iktidar olduğu dönemden önce de 
var olan, ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratan akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili yapılan bu 
araştırmanın son derece büyük önemi vardır. Bu çalışma, raflarda tozlanmaya bırakılamayacak 
kadar önemli bir konuyu içermektedir. Bu rapor, AKP'nin kararlı bir iradeyle üzerine gitmesi 
gereken bir konunun raporudur. 

Komisyon çalışmaları sırasında, bazı eski bakanlar hakkında, görevini suiistimal, kişi ve fir
malara çıkar sağlamak suçlamasıyla Meclis soruşturması açılması talep edilmiştir. Burada dikkat 
çeken durum, raporda açık olarak belirtilmemesine karşın, dönemin Dış Ticaret Müsteşarı, şimdi dış 
ticaret ve gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen hakkında da aynı iddiayla 
kovuşturma talep edilmesidir. İktidar Partisinin çoğunlukta olduğu bir komisyon tarafından, ik
tidarın bir bakanı hakkında görevlerini suiistimal ile kişi ve firmalara çıkar sağlamak suçlamalarıy
la soruşturma yapılmasının talep edilmesi, üzerinde değerlendirme yapmaya değer bir durumdur. 

Ayrıca, eski bakanlar suçlanırken, son iki yılda Irak'a yapılan akaryakıt ticaretinde ortaya çıkan 
Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 15'i, 5 000 000 ton olan kaçakçılığın sorumluları hakkında her
hangi bir öneri ve önlem getirilmemesi de ayrıca dikkati çeken bir başka husustur. Bu dönemin 
siyasî ve bürokratik sorumluları açığa çıkarılarak haklarında siyasî ve cezaî sorumluluk getirilmesi 
üzerinde mutlaka çalışma yapılması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, komisyonumuzun hazırladığı raporda, akaryakıtta kaçakçılıkla 
mücadele için kamu kurumlarının yapması gereken işlemler bazında, akaryakıt kaçakçılığı yaptık
tan şüphesi olan gerçek ve tüzelkişilerin isimleri ve bunlarla ilgili nelerin, hangi kurumlar vasıtasıy
la yapılması gerektiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu nedenle, Meclis Başkanlığının, araştırma 
komisyonumuz raporunda belirtilen öneri ve yapılması gereken soruşturmalar ile alınması gereken 
diğer tedbirleri bir an önce ilgili bakanlıklara bildirmesi ve ayrıca, sonuçlarını da takip etmesi 
gerekmektedir. 

Bununla birlikte, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelenin tek elden, bir bütün olarak 
yapılamaması, kolluk güçlerimizin ayrı ayrı güçler gibi çalışması, akaryakıt kaçakçılığıyla 
mücadeleyi zaafa uğratmaktadır. Bu zafiyetin önüne geçebilecek bir koordinasyonun oluşturulması 
zorunluluğu doğmaktadır. Mücadeleci birimlerin üçünün İçişleri Bakanlığına bağlı olmasına ve 
Bakanlığın yasal olarak koordinasyonu sağlama yetki ve sorumluluğu bulunmasına karşın, özellik
le akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili mücadelede etkinliğin sağlanamadığı, yapılan projeksiyonlar ve 
tahminler karşısında, belirtilen kurumların suçu önleme ve yakalama fonksiyonlarının yetersizliği 
ve buna bağlı olarak etkisizliği raporda dikkati çeken değerlendirmeler arasında yer almaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
SEDAT PEKEL (Devamla) - Tabiî Başkanım. 
Akaryakıt kaçakçılığının hem nedenlerinden birisi hem de aynı zamanda bir sonucu olan akar

yakıt kaçakçılığının yurt içinde değerlendirilmesi sürecinde piyasa denetim ve gözetiminin ol
maması veya bugüne kadar yeterince yapılamaması da kaçak akaryakıtla mücadelede önemli bir 
sorun olarak ortada durmaktadır. 

Maliye Bakanlığının başlattığı akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede ciddî bir çalışma olarak 
akaryakıt istasyonlarına yazarkasa uygulaması getirilmesi önemli bir adımdır; ancak, yeterli değil
dir. Bu sistemin Türkiye genelinde kurulması, en iyi tahminlere göre iki yılı bulacaktır. Bu neden
le, Bakanlığın, istasyon sahipleriyle, uygulanabilir çözüm, çare üreterek bu konuyu acilen çözmesi 
gerekmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, CHP olarak, akaryakıt kaçak
çılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak gördüğümüz bu komisyon raporunun, AKP 
Hükümetinin yetkili organlarınca iyi değerlendirileceğini, hükümetin, başta akaryakıt sektörünü 
derinden etkileyen ve ekonomiye darbe vuran akaryakıt kaçakçılığı sorununa ivedi ve kalıcı çözüm
ler üreteceğini ümit ediyoruz. 

CHP olarak, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi konusunda hazırlanacak tüm yasal düzen
lemelere açıkça destek vereceğimizi ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler. 
Buyurun Sayın Kiler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, şahsım ve komisyon 
üyesi arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabiî, benden önceki bütün konuşmacı ar
kadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum, detaylı bir şekilde, konuya hâkim bir şekilde 
konuyu anlattılar. Ben de, konuya biraz daha farklı bir açıdan, biraz daha rakamsal ve olmuş olay
lar açısından bakarak sizleri bilgilendireceğim. 

Akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, çevre ve insan sağlığına verdiği zararları araştırma 
komisyonu, geçen yasama yılının sonunda incelemelerini bitirmiş ve raporunu Yüce Meclise teslim 
etmişti. Komisyonumuz, dört ay içinde yaklaşık 800 saat çalışmış, 17 ayrı toplantıda, 57 kamu 
kurum ve kuruluşu ile özel şirket yetkilisi ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile 
bu konuda bilgi sahibi kişilerin birikimlerine başvurmuştur. Komisyonumuz, Mersin, İstanbul, 
Kocaeli, Habur, Van, Başkale, İzmir, Trabzon, Rize, Hopa ve Batum'da yerinde incelemelerde 
bulunmuştur. Buralar, özellikle Türkiye'deki akaryakıt kaçakçılığının büyük çoğunlukta yapıldığı 
yerler olarak bilindiğinden, bize gelen bilgiler ve belgelerle bu illeri tercih ettik. Bununla ilgili yak
laşık dünyanın çeyreğiyle yazıştık; 52 ülkeyle, biz, yazışma yaptık. Derlenen bilgileri yaklaşık 
60 000 sayfada toparladık. Tabiî ki, öncelikle yerinde yapılan gözlemlerin sonucunda oluştur
duğumuz bilgiler kolilendi, klasörlendi komisyonumuzun arşivine kaldırıldı. Bu arada, Dışişleri 
Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Maliye, Sahil Güvenlik, Interpol ve diğer kurumlardan gelen bil
giler de bu raporda değerlendirildi. 

Komisyonumuzun CHP'li ve AK Partili mensuplarının, ülke ekonomisi, millî menfaatlar ve ül
ke güvenliğine dayanan böylesine spesifik bir konuda uyumlu ve duyarlı bir çalışmaya ortak ol
maları, ayrıca, takdire şayan bir durumdur. Bu vesileyle, ben, tüm komisyon üyesi arkadaşlarıma, 
komisyon memurlarına, uzman arkadaşlarıma, AK Parti Grubumuza ve Grup Başkanvekillerimize, 
huzurlarınızda, teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum. En büyük teşekkürü de, huzurlarınızda, 
Sayın Başbakanımıza yapmak istiyorum; çünkü, komisyon çalışmaları boyunca hakikaten bizi 
cesaretlendiren ve bizi yüreklendiren talimatlarıyla -işin ucu kime giderse gitsin, işin ucu kime 
dokunursa dokunsun üzerine gidin talimatıyla- ondan cesaret aldık ve çalıştık. Ben, şükranlarımı, 
saygılarımı sunuyorum. 

Tabiî, öncelikle, biz, böyle bir komisyonu neden kurduk, böyle bir önergeyi neden verdik, onu 
da paylaşmak istiyorum. 1996 ve 2003 yıllan arasında yapılan bir araştırma vardı "Türkiye'de araç 
sayısı ile araç sayısına paralel artması gereken akaryakıt bir mi değil mi" diye böyle bir araştırma 
yapılmıştı. Maalesef, bu incelemeye, araştırmaya baktığımızda, 1996-2003 arasında otomobil 
sayısındaki artış yüzde 45 iken, buna paralel olması gereken benzin satışındaki artış sadece yüzde 
9 olarak kalmıştı. Yine, ağır vasıta -kamyon, otobüs gibi- araçlarda artış oranına baktık yüzde 63 -
1996 ve 2003 yıllan arasından bahsediyorum- buna paralel olması gereken motorin satışındaki ar
tış da yüzde 12'lerde kalmıştı. 
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Tabiî, buradan biz yola çıkarak, araştırmamıza başladık. Ben inanıyorum ki, şimdi, bütün ar
kadaşlarım, peki, öyle de, bu işi kimler yapıyor, yani -deminden beri arkadaşlarımız konuşuyor- bu 
işi nasıl yapıyorlar, bu işi nerede yapıyorlar?.. Benim, özellikle bu çerçeveden ele alarak sizleri bil
gilendirmem gerekecek, buna inanıyorum; çünkü, diğer bilgileri arkadaşlarım verdiler. 

Öncelikle, ben sonunu alacağım, bu işte akaryakıt kaçakçılığı nasıl yapılıyor? Biz bunu beş ana 
başlıkta topladık. 

Birincisi, çift fatura ve konşimentoyla beyan harici getirilen akaryakıtın dağıtım şirketlerinin 
antrepolarına konulması sistemiydi. 

İkinci olarak, kullanım amacına göre farklı ÖTV'ye tabi boya ve kimya sanayiinde kullanılmak 
üzere değişik adlar altında ithal edilen kimyasallann amacı dışında kullanılmak suretiyle akaryakıta 
katılarak piyasaya verilmesi. 

Tabiî, burada, ekonomik boyutunun haricinde bir de insan sağlığı söz konusu. Buradaki mad
delerin çoğunu da... Biz, komisyon boyunca çalışmalarımızda, solvent, baz yağı, white sprit gibi 
ürünlerde bu işlerin çok yapıldığını gördük, tespit ettik. 

Üçüncü olarak, dahilî kabotaj kapsamında yapılan sevkiyatlar sırasında açık denizden alınarak 
dağıtım şirketlerinin antrepolarına gümrüksüz olarak sokulması. 

Yine, dördüncü olarak, karayoluyla yapılan transit sevkiyatında, araç yükünün değişik biçim
lerde yurt içinde bırakılması gibi. 

Beşinci olarak, sınır ticareti kapsamında yapılan kaçakçılık. 
Tabiî, bu, yapılış biçimleri. Bir de, ikinci olarak ele alacağımız, akaryakıt kaçakçılığı daha çok 

nerelerde yapılıyor? Eminim ki, hem arkadaşlarımızı, hem kamuoyunu daha çok ilgilendiren konu 
bu, nerelerde yapılıyor? 

Biz, yıllardan bu yana... Ben, hangi arkadaşıma sorarsam sorayım, ilk alacağım cevap, akar
yakıt kaçakçılığı denince, doğu ve güneydoğu. İnsanların birinci olarak aklına gelen hemen, akar
yakıt kaçakçılığı doğuda yapılıyor, Van'da yapılıyor. Çünkü, olay sayısına baktığınız zaman da, Tür
kiye'deki toplam yakalanan sayısına eşit Van'da yakalanmış; ama, miktarsal bazda baktığımız 
zaman, değerli arkadaşlar, biz, madalyonun gerçek yüzünü gördük. 

MEHMET KARTAL (Van) - Devede kulak!.. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Evet, o bölgede yapılan, devede kulak. 
Yüzde 90'ı denizlerden ve dağıtım şirketleri tarafından -bakın, bunun altını kalın çiziyorum-

Irak'a transit amacıyla yapılan kaçakçılık şekli bu. Yüzde 10'unun da, evet, doğu, güneydoğuda, af
federsiniz, hayvan sırtında 70 kilogramlık bidonlarda veya sınır ihlalleri yoluyla yapıldığının 
tamamını, evraka dayalı olarak biz tespit ettik. 

MEHMET KARTAL (Van) - Mal mübadelesiyle; yani, burada, bisküvi gönderiyor, yağ gön
deriyor. .. 

(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 
KİLER (Devamla) - Bakınız, biz, yazı turayla birilerini suçlamadık. Bizim raporumuzun tamamı 
evraka dayalı; yurt dışından aldığımız bilgiler, gümrüklerden aldığımız bilgiler, Emniyetten al
dığımız bilgiler, soruşturma konuları, tamamen bu konularla ilgili ve raporumuzda yer verdik. 

Ben, rakamlara girmeden önce, Komisyonumuzda özellikle resmî kurum ve sivil toplum örgüt
lerini dinlerken, dikkatimizi çeken çok önemli, bizi, hakikaten, hem üzen hem düşündüren noktalar 
olmuştu. Özellikle Batman'da, boru hattı üzerine yapılan evler -özellikle bir açıdan kamuoyuna da 
yansıdı, basına da yansıdı- çok dikkatimizi çekmişti. Bize, Komisyonda, bunu bilgisayar ortamında 
izlettiler. Yakalanan düzeneklerin nasıl yapıldığını, geceleyin, o evlerin altında yapılan tünellerle, 
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çok iyi düzeneklerle koca koca vanaların bağlandığı... Tahmin ediyorum ki, 10 dakikada kam
yonunun deposunun dolacağı şekilde düzeneklerle, boru hatlanna direkt, BOTAŞ'ın boru hattına 
direkt bağlantı yaparak kaçakçılık yapmışlar. Ne yazık ki, biz, bu miktarı, çok uğraşmamıza rağ
men, BOTAŞ yetkililerinden alamadık. Çok soru sormamıza rağmen, gerçek anlamda, sizin, yıllık, 
burada, BOTAŞ boru hattındaki kaybınız nedir dediğimiz zaman, bize gerçek bir rakam verilemedi. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Siz, o zaman, hükümet değilsiniz! 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Yine, bizi en çok düşündüren, özellikle Komisyonumuzu düşündüren, daha çok 
İzmit Körfez noktalarında yapılmış olan, asıl boya ve kimya sanayiinde kullanılması gerekirken, 
kapasite raporu alınarak verilmesi gereken izinlerin hiç kapasite raporu alınmadan veya kapasite 
raporu veren kurumlann incelemeden kapasite raporu verdiği, boş tarlaya fabrika varmış gibi, bir 
boya kimya tesisi varmış gibi kapasite raporu düzenlendiği ve bu düzenlemeyle, kaçakçılann, gidip, 
binlerce ton baz yağı, solvent ithal ettikleri, ne yazık ki, bunun da bizim araçlanmızda kullandınlarak 
hem çevre sağlığına hem aracın motoruna hem ekonomimize hem ülkemize ciddî miktarda zararını 
tespit ettik. Tabiî, buradaki rakamlar da çok ciddî boyutta, önemsenecek boyutta rakamlar. 

Değerli arkadaşlanm, ben, özellikle bundan sonraki bölümümde, yaşanmış ve miktarsal olarak 
tespit edilmiş rakamlar ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak insanlarla ilgili bizim 
Komisyonumuzda yer verdiğimiz olaylara değinmek istiyorum ve sizleri bilgilendirmek istiyorum: 
TPIC, bildiğini üzere TPAO'ya bağlı bir şirket. TPIC'in hampetrol ithalatı sırasında, özellikle 
Irak'tan hampetrol yapıldığı dönemde TÜPRAŞ'a vermiş olduğu rakamlar arasında ciddî miktarsal 
kayıplar söz konusuydu; tespit ettik. Burada 84 000 ton hampetrolün uçtuğunu gördük. Bize yapılan 
açıklamaların yeterli olmadığını, bu arkadaşlanmıza 84 000 ton hampetrolün nereye gittiğini sor
duğumuzda, gerçek anlamda bir tatmin edici ifade alamadık. Bundan dolayı, biz, gerekli yetkili 
kurumlan devreye soktuk. Bununla ilgili Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulunu, biz, raporumuzda 
göreve davet ediyoruz. Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu, TPIC'in 84 000 ton çıkan farkını araştınp, 
inşallah, bizleri bilgilendirecek. 

Yine, TÜPRAŞ'm sınır ticareti kapsamında hampetrol alımında uğradığı bir zarar var. 1998-
2003 yılları arasında Irak'tan hampetrol yapılırken 4 ayn firma üzerinden hampetrol ithalatı yapıl
mış. Ne yazık ki, burada -tabiî daha sonra değineceğimiz- özellikle kamu kuruluşlan dururken özel 
firmalar aracılığıyla yapılmış. Bunlardan da özellikle birine... Değerli milletvekili arkadaşlanmdan 
kimse firma ismi, kurum ismi belirtmedi; ama, ben, burada, bu raporun her damlasında hepimizin 
teri olduğu için açıklamakta hiçbir beis görmüyorum. Özellikle Güneydoğu Umut Petrolle sağlanan 
taşımada 85 sentlik bir bedel söz konusu. Burada TÜPRAŞ 8 920 000 dolar tutannda bir zarar et
miş. Biz, burada da, yine, hem Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulunca, Başbakanlık Teftiş Kurulunca in
celenmesini, buradaki gerçek sorumlulann ortaya çıkanlmasını, TÜPRAŞ'ta varsa bunun şu andaki 
yetkilisi, sorumlusu, onun hesap vermesini arzu ediyoruz. Hiç kimsenin yaptığının yanına kâr kal
masını istemiyoruz. Bu raporu hazırlarken de aynı objektiflikte çalıştık, aynı hassasiyette çalıştık. 

Yine, değerli arkadaşlanm, Nahçivan'dan getirilip, Türkiye Şeker Fabrikalarına ait Ağn Şeker 
Fabrikasında işlenen bir şeker var. Bu, teftiş konusu olmuş; ama, ne yazık ki, sonuçta, kimse, 
sorumluluğunu yerine getirmeyen hiç kimse bunun hesabını vermemiş. Biz, bununla ilgili de hem 
teftiş kurullannı hem soruşturma konusu da yapmak istiyoruz. Nahçivan'dan 50 000 ton şekerpan-
cannm Türkiye'de işlenerek tekrar Nahçivan'a gönderilme işi, nakliye işi var. Bununla ilgili, tabiî, 
ben çok detay anlatmak istemiyorum. Eğer, raporumuzun 223 ve 227 nci sayfalarına bakarsanız, 
çok detay bir şekilde biz açıkladık. Biz bununla ilgili sorumlulan ortaya çıkarmak için çalıştık. Açık 
ihmal gördük. Özellikle nakliye firması "ben sıfır bedelle bu nakliyeyi yapacağım" demesine rağ-
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men, daha sonrasında, Bakanlar Kurulu kararıyla taşıyıcı firmaya 10 000 ton motorin tahsis edil
miş. Bakanlar Kurulu kararı, sadece, illerin, sınır ticareti yapan illerin o il ticaretini geliştirme 
amacıyla alınan Bakanlar Kurulu kararları var; ama, burada, birileri elden takip ederek, özel firmaya 
10 000 ton firmaya tahsis yapmış. 

Bakın, bununla ilgili, ben, o dönemin İğdır Valisi Mustafa Tamer'in, dönemin İçişleri Bakanına 
yazdığı mektubu, sizlere, buradan okuyacağım. Dönemin İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan'a 
yönelik bir mektup yazıyor. Vali Mustafa Tamer'in, zamanın İçişleri Bakanına gönderdiği 
13.11.2001 gün ve 04 sayılı yazısında "27 Temmuz 2000 günü, İğdır Valisi olarak atandığımı öğ
rendikten birkaç saat sonra, çok yakın bir arkadaşım, hal olursa, 3,5 trilyon parayı gayrimeşru olarak 
kazanabileceğimi ve siyaseten de daha güçlü olabileceğimi, açık şekilde, bana dile getirdi. 

Tarafıma teklif edilen rüşvetle ilgili olarak, karşıma çıkan menfaat çevresi ve siyasî kişilik, 
MHP İl Belediye Başkanı Nurettin Araş ve MHP İl Başkanı Nevzat Aras'ın ailesi olan Araş AŞ'dir. 

Şekerin nakliye işlemleri, geçmişte, motorin karşılığında bir kılıf olarak kullanılmış ve geç
tiğimiz yıllarda çok sayıda yanlış uygulamalar meydana gelmiştir. 

Nahçivan ile şeker şirketi arasında imzalanan sözleşmenin 5(b) maddesi bizi bağlamadığı, geç
tiğimiz yıllarda valiliğimizi şaibe altında bıraktığı ve İğdır il halkına tahsis edilen motorinin başka 
bir amaçla kullanılmayacağı gibi gerekçelerle imzalanarak, konunun, Ankara'da, merkezî hükümet 
nezdinde, ilgili kurumlar düzeyinde çözümlenmesi gerektiğini belirterek, konu, toplantı tutanağına 
bağlanmış ve ilgili makamlara iletilmiştir. 

Konunun Ankara'ya intikal ettirilmesi üzerine, ilgili şirket ve konuyla ilgilenen diğer menfaat 
çeteleri, Ankara ve siyasî partiler düzeyinde, yoğun bir kulis ve siyasî baskı faaliyetlerine girmiş
lerdir. İğdır Valisi Doktor Mustafa Tamer'i aşamayan şirket, her nasılsa, söz konusu pancar nakli 
karşılığında 10 000 ton motorini, ilgili şirkete verilmesine ait Bakanlar Kurulu kararı olarak, çok 
kısa bir sürede, ilgililere elden imzalatmak suretiyle çıkarmışlardır. 

Kararın çıkarılmasında elde edilecek rantın, belli oranlar dahilinde bölüşülmek kaydıyla, 
MHP'li bakanlar nezdinde İğdır Milletvekili Abbas Bozyel ve MHP'li Belediye Başkanı Nurettin 
Aras'ın takip ettiği ve ANAP'lı bakanlar nezdinde ise Ali Güner'in takip ve imza ettirdiğine ilişkin 
gizli bir şifahî paylaşım sözleşmesinin bulunduğunu kamuoyuyla paylaşıyor." 

Biz, bu konuyla ilgili de, kararnamenin gerekçesini ve taslağını hazırlayarak Bakanlar Kurulu 
kararına bağlanması talebiyle Başbakanlığa sevk eden Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay hakkın
da Meclis soruşturması açılmasını teklif ediyoruz raporumuzda. 

Yine, sınır ticaretiyle ilgili yapılan bazı bizim gördüğümüz sıkıntılar var. 1999-2003 dönem
lerinde, özellikle Irak'tan hampetrol ithal edildiği dönemde, burada bazı firmalara çıkar sağlan
dığını, özel olarak çıkar sağlandığını tespit ettik. Burada bizim tespit ettiğimiz rakamlar, sadece 
hampetrol olarak 1 000 000 tonun üzerinde bazı firmalara çıkar sağlandığını, yine, kamu kuruluş
ları dururken, TÜPRAŞ dururken, TPAO dururken, özel şirketler aracılığıyla hampetrol ithalatı 
yapıldığını ve bu ithalatın yapıldığı tarihten sonra, özellikle artırılan mutat depo kapsamında, ar
tırılan mutat depoyla ülkenin çok ciddî zararlara uğratıldığını tespit ettik. 

Yine, bununla ilgili, biz, dönemin, o dönemde dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Tunca Tos
kay hakkında Meclis soruşturması açılmasını arzu ediyoruz, o dönemde Dış Ticarette görev yapmış 
sorumlular hakkında soruşturma açılmasını arzu ediyoruz. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Müsteşarı kimdi o zaman? 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Biz, o dönemde Dış Ticarette çalışanlar, sorumlular hakkında soruşturma yapıl
masını raporumuzda teklif ettik, istedik. 
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Burada sadece aktarılan paralara çok kısa olarak değinmek istiyorum. Firmaların sadece bu it
halattan kazancının, o dönemde, yaklaşık 166 trilyon lira gibi bir rakam olduğunu ve yine mutat 
depo kapsamında artırılan depoların, ülkeye fazla miktarda giren kaçak mazotun 361 trilyon lira 
civarında bir rakama tekabül ettiğini, biz, bütün ayrıntısıyla tespit ettik. 

Değerli arkadaşlarım, raporumuzun 213-219 uncu sayfalarına baktığınız zaman, bununla ilgili 
çok ayrıntılı açıklamaları bulacaksınız. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Başkan, biraz da denizde olanı anlat. Sınır ticaretinde ne 
var?! 

(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 
KİLER (Devamla) - Yine "bu dönemde görev yapan Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar'm, belir
tilen firmaları çıkar sağlamak suretiyle, devleti zarara uğratması ve bu nedenle, görevini kötüye kul
lanması nedeniyle soruşturmaya gerekli görülmektedir" diye raporumuzda düşüncelerimizi yazdık, 
aktardık. 

Bir de, Şırnak ve Sımak Vakfı tarafından, TASİŞ'in, bir şekilde... Aslında, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ihtiyacı kadar TASİŞ bedelsiz akaryakıt veya motorin verir; ama, burada, bu dönemde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Yine, bu dönemde, TASİŞ'in, 40 000 ton, uygunsuz bir şekilde Şırnak Valiliğine ve Şırnak 

Valiliğinin de kurmuş olduğu, yüzde 98 ile ortağı olduğu ŞİRGİNTAŞ diye bir vakıf ve onun şir
ketine uygunsuz bir şekilde aktarım yapıldığını tespit ettik. Bununla ilgili, bizim, burada, bu 40 000 
ton akaryakıtı oraya bir şekilde gönderen ve orada bu 40 000 ton akaryakıt kamu kurumlarına veril
mesi gerekirken, kamu kurumlarına vermeyip, devleti çok ciddî şekilde zarara uğratan, özel şirket
lere satan valilik, ŞİRGİNTAŞ Vakfı ve yöneticileri hakkında ve TASİŞ'in dönemin genel müdürü 
ve dönemin maliye bakanları hakkında, biz, soruşturma açılmasını raporumuza yazdık. 

Tabiî, yine bizim için en önemli konu, dağıtım şirketlerinin yapmış olduğu kaçakçılık boyutu. 
Özellikle yurt dışından ithalat yapan dağıtım şirketlerinin yurt dışından ithalat yaparken beyan et
tiği rakam ile bizim gümrüklerimizdeki beyanlan karşılaştırdık. Biz bununla ilgili olarak yaklaşık 
35 ayrı ülkeyle yazışma yaptık. Tabiî, Komisyonumuz çalışmalarına devam ederken bizim bu dört-
buçuk aylık süremiz yetmedi. Bize sadece 6 ülkeden cevap gelmişti. Biz, bu 6 ülkeden gelen cevap
la yapmış olduğumuz tespitte 1 190 000 tonluk bir fark tespit ettik. İthalatı yapan ülke ile bizim 
burada almış olduğumuz rakamı karşılaştırdık. Tabiî, bunları hangi firmalar yapmış, hangi düzeyde 
ne kadar yapılmış, tamamı bizim raporumuzda mevcut. 213 ve 219 uncu sayfalarımızda firma isim
lerini bulacaksınız değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, sadece İspanya'dan 108 000 ton, Fransa'dan 836 000 ton; bizim tespit ettiğimiz rakam
lar. 5 ayrı ülkede bu tespitleri yaptık; ama, gelmesine rağmen tam tespit yapamadığımız bir ülke 
daha var, Romanya. Romanya'dan bize gelen bilgilerde, bakınız, özellikle 3 120 000 ton motorin, 
benzin veya yağ gibi ürünlerin açığa satıldığı söyleniyor. Alıcısı belli olmayan; yani, bizim açık 
denizlerde bir şekilde spot alımı dediğimiz ürünler. Birileri bunu getirmiş ve "açığa satıyorum" adı 
altında birilerine satmış. Biz, burada, yine, ilgili Maliye Teftiş Kurulunun harekete geçmesi gerek
tiğini raporumuzda yazdık ve onun bir an önce gerekeni yerine getirmesini arzu ediyoruz. 

Bizim için yine en önemli nokta, denizyoluyla ithalat yapan firmalarımızın denizyoluyla 
getirip transit adı altında Irak'a sevkıyat yapan firmalar. Bakın, bu, aslında olayın en vahim noktası. 
Sadece tespitlerimizi arkadaşlarımız biraz açtılar; ben, biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. 

- 4 3 5 -



TBMM B: 19 16 . 11 . 2005 O: 1 

Irak'a transit sevkıyat yaptık diyen firmalar -16 firma, firma isimleri mevcut- motorin gönder
mişler, Türkiye'den gönderdik dedikleri rakam 1 770 000 ton, Irak Hükümetinin, Irak'ın resmî fir
ması olan SOMO'nun bize teslim aldık dediği rakam 1 059 000 ton; aradaki fark 710 000 ton. Yine, 
benzin olarak, 14 firma benzin göndermiş, gönderdik dedikleri rakam 2 495 000 ton; ama, Irak 
Hükümetinin buna karşılık bize teslim aldık dediği rakam 1 282 000 ton; aradaki fark 1212 000 
ton. Gazyağında, 6 firma gazyağı gönderdik demiş, aradaki fark 397 000 ton. LPG olarak gönderim 
yapan firmalar -12 firma, firmaların tamamı ismiyle, unvanıyla bizde mevcut, raporumuza yazdık-
855 000 ton LPG gönderdik diyorlar, 581 000 ton Irak teslim aldık diyor; aradaki fark 271 000 ton. 
Bunları topladığımız zaman, değerli arkadaşlarım, arada 2 595 000 ton gibi bir rakam çıkıyor. 

Tabiî, daha vahim olan bir nokta, benim halen aklımın yatmadığı bir nokta: Bir de, biz sor
madığımız halde Irak Hükümeti, tamam, biz bunları aldık; ama, karşılığında da sizin firmalarınıza 
3 100 000 ton mal gönderdik diyor. Esas yağ, yakıt yağ, hampetrol ve nafta. Bu tarihler arasında 
size 3 157 000 ton biz bunları gönderdik ve bunun karşılığı olan 458 000 000 dolarlık bedelini al
dık diyor; ama, ne yazık ki, bizim hiçbir resmî rakamımızda biz bu rakamlara ulaşamadık. Yaklaşık 
158 000 kamyon yapıyor, bakınız, yani, Irak'tan bu kamyonları dizerseniz, herhalde, Ankara'ya 
ulaşır, belki geçer. Bu kamyonlar nasıl girer, havadan ışınlanarak mı gelir, ben bunu tabiî an
layamadım, Komisyonumuz da buna bir anlam veremedi. 

Değerli arkadaşlarım, sadece buradaki rakamın, yani Irak'ın "aldık" dediğiyle ve "gönderdik" 
dediğiyle bizim ülkemizin vergisel kaybı 7 katrilyon 900 trilyon lira para. Sadece Irak'ta yaptığımız 
ticaretin ülkemize vergisel kaybı bu. Tabiî, bunun ülkeye getirişini, götürüşünü bu işi yapan bürok
ratlarımız hesaplayacak, ona göre bir önlem veya bir tedbir alacaklardır. 

Tabiî, son günlerde bölücü terör örgütünün bölgedeki etkinlikleri görülüyor, hepimiz bunun 
acısını yaşıyoruz. Bizim için buradaki kaçakçılıkta asıl ülkenin, asıl hepimizin önem vermesi 
gereken konu olayın terör boyutu. 

BAŞKAN - Vahit Bey, toparlayalım lütfen. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. (AK Parti ve CHP sıralarından "konu çok önemli, 
konuşsun" sesleri) 

Değerli Başkanım, benim bir istirhamım var. Biz yaklaşık dörtbuçuk ay çalıştık 800 saat 
boyunca 60 000 sayfa doküman toparladık, yani ben bunu daha detaylı anlatmak istiyorum; ama, 
zamana da sığdırmaya çalıştım, ona rağmen biraz aşıyor; ama, toparlıyorum. 

BAŞKAN - Vahit Bey, size 2 dakikalık eksüre verdim o çıktı 5 dakikaya, 6 dakikaya, 
7 dakikaya. 

(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 
KİLER (Devamla) - Teşekkür ederim; ama, konu çok önemli. 

BAŞKAN - Anlaşıldı; toparlayın lütfen. (AK Parti ve CHP sıralarından "konuşsun, konuş
masını oylayın" sesleri) 

(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 
KİLER (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - 2003'ten sonraya gelsin biraz da. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Özellikle sınır illerimizde, biz Komisyon olarak, bunun, terör boyutundan çok 
önemli olduğunu ve asıl üzerinde durmanız gereken konunun da bu olduğuna inanıyorum ben. 

Hem KDP, o dönemde, Barzani ve kardeşi, özellikle Saddam Hüseyin'in oğlu Uday vasıtasıy
la, biz burada, 500 000 000 dolar gibi bir rakamın o dönemde aktarıldığını biliyoruz. Kamyon 
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başına, hayvan başına haraçsa haraç, avantaysa avanta almışlar. Bu rakamlar, tabiî ki, bu terör ör
gütünü burada güçlendirdi ve şu an bizim karşımıza silah olarak koydu; hem siyaseten orada güç 
oldular o bölümdeki insanlar, hem de şu anda bizim karşımıza silah olarak çıkıyorlar. Ben, bu 
boyutunun çok önemli olduğuna inanıyorum ve Meclisimizin, hükümetimizin, bu işle ilgilenecek 
olan bütün birimlerin olaya bu yönden, bu açıdan bakmasını arzu ediyorum. Ekonomik boyutu -5 
milyar dolar, 10 milyar dolar- bir şekilde geri gelebilir, kazanılabilir; ama, bizim bir tane Mehmet
çiğimizi biz geri getiremeyiz, kurtaramayız. Bir Mehmetçiğin kanı da, orada, 5 milyar-10 milyar 
dolardan benim için daha kıymetli. (Alkışlar) Dolayısıyla, bu açıdan baktığımız zaman, bu boyutu 
da çok önemli. 

Tabiî, Komisyonun ilk kurulduğu tarihlerde, biz, bazı açıklamalarda bulunduk, bazı eleştiriler 
aldık; ama, ben açıklamayı yine yapıyorum, yine yapacağım. Bu iş organize midir; bu iş organizedir 
arkadaşlar; hem de çok büyük bir organizedir. Bu iş, küçük bir organizasyon değil, işin içinde büyük 
oyuncular var ve ne yazık ki, bu organizasyonun içinde, kamuda çalışan insanlar da var. Bunu da 
üzülerek söylüyorum. Kamuda çalışan çok dürüst, orada kelle koltukta çalışan insanlarımız da var; 
ama, onun yanında... Tabiî ki, gidip pazardan bir kasa domates aldığınız zaman, içinden bir iki tane 
çürük çıkıyor. Bu çürük insanlan da bütün kamuoyuna mal etmememiz lazım. Bizim, bir an önce, 
kamudaki bu çürük dediğimiz, bu işe karışmış olan, bu organizasyonda, bu zincirde yer almış in
sanlarımızı temizleyip, kim gerekiyorsa, kime görev düşüyorsa yerine getirmesi lazım. Biz, bunun 
takipçisi olacağız ve Komisyonun görev süresi bitmesine rağmen, ben, sürekli takip ediyorum; bun
dan sonra takipçisi olacağım. Hepinize görev düşüyor; hep beraber takip edeceğiz. 

Tabiî, bunun yanında, bizi sevindiren olaylar da oldu. Ne oldu; özellikle komisyon kurulduk
tan sonra, 2004-2005 satışlarını biz kıyasladık. KİT Komisyonu toplantısındaki görüşmeler sırasın
da TÜPRAŞ'tan satışları da aldık; resmî komisyon olarak da aldık. Aynı dönemlerde, sürekli düşüş 
eğiliminde olan benzin ve motorinin, özellikle komisyon kurulduğu günden itibaren -bakınız, 
sadece komisyonun kurulması bile, bu kaçakçılığı yapan insanlan ürküttü; yani, o kadar cesur in
sanlar değiller; yeter ki, biz, biraz yürekli olalım, cesaretli olalım- komisyon kurulduktan sonra, 
bizim satışlarımız hemen artmaya başlamış; TUPRAŞ'ın motorin satışları, o üç aylık dönemde, 
2004 ile 2005'i kıyasladığımız zaman yüzde 11 gibi bir artış göstermiş, yüzde 10 gibi, yüzde 11 gibi. 
Benzin, aynı şekilde, yüzde 7, yüzde 8 gibi artış göstermiş. Bu, miktarsal boyutları. 

Rakamsal boyutuna baktığımız zaman, yüzde 42'ler gibi bir artış göstermiş. Ben, inanıyorum 
ki, TUPRAŞ'ın hem kârlılığında hem değerinin artışında bu satışlann çok büyük payı oldu, çok 
büyük faydası oldu. Dolayısıyla, hem ülke ekonomisine -bu Komisyonun kurulması bile- hem TUP
RAŞ'ın bir şekilde daha fazla rağbet görmesine neden olmuştur. 

Ben, bu konunun siyasetüstü olduğuna inanıyorum, partilerüstü olduğuna inanıyorum. Bu konu 
hepimizin konusu, memleketimizin konusu, dolayısıyla Parlamentonun konusu. Burada, hep birlik
te, inşallah, çalışırsak, biz, bu kaçakçıların bir şekilde bizden önce gitmelerini engellemiş oluruz. 

Bir şeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, biz, yine, komisyonda dinlediğimiz, özellikle 
emniyet güçlerimiz tarafından verilen brifingde, özellikle hem Jandarma hem Sahil Güvenlik hem 
Emniyet birimlerini biz dinlediğimizde, bizim istihbaratımızın çok zayıf olduğunu gördük. Ne yazık 
ki, bunu, yine, üzülerek söylüyorum, kaçakçılann istihbaratı bizden daha iyi; çünkü, bir görev
limizin bizi üzen bir açıklaması olmuştu: "Biz, bir yerden ihbar alıyoruz; tam oraya, o ihbara bir ekip 
göndereceğiz, biz daha ekibi çıkarmadan kaçakçıların haberi oluyor. Denizdeyse, gemileri birbirin
den ayınyorlar. Bir ihbar alıyoruz, denizin bir yerinde iki gemi birbirine mal boşaltıyor; daha biz 
ekibi çıkarmadan, helikopter kaldıracağız, helikopter kaldırmamızdan haberleri oluyor. Bizim her 
tarafımızda istihbarattan var" diyor. 
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Yani, kaçakçıların istihbaratı, şu anda devletin istihbaratından daha iyi çalışıyor. O da, istih
barat yönünden bizim zayıflığımızı gösteriyor. Her üç kurumumuz da, Emniyet olsun, Sahil Güven
lik olsun, Jandarma olsun, hepsinin istihbarî yönden çok gelişmesi lazım. 

Bir diğer konu, biz... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Acaba, içeriden mi haber veriyorlar? 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Hem içeriden hem dışarıdan, her taraftan alıyorlar, o yönden güçlü çalışıyorlar. 
Tabiî, çokbaşlı olması bir engel. Baktığınız zaman, akaryakıt kaçakçılığı... Akaryakıt kimleri 

ilgilendiriyor dediğiniz zaman, birçok bakanlığı ilgilendiriyor. Biz, 9 ayrı bakanlığa 81 ayrı öneride 
bulunduk Komisyon olarak. 9 ayrı bakanlığı ilgilendiriyor. 81 öneriyle, neler yapılması lazım, 
Adalet Bakanlığında, hangi kanunların çıkarılması lazım, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununda neler yapılması lazım, bunların tamamına raporumuzda yer verdik; ama, Sayın Baş
kanım -yine, teşekkür ediyorum verdiğiniz süreden dolayı- bitirmeden de şunu söyleyeceğim: Biz 
raporumuzda, objektif -bunu, çok samimî söylüyorum- çok objektif bir çalışma yaptık; ucu kime 
dokunursa dokunsun dedik, çalışma yaptık; ama, biz -yine söylüyorum- mahkeme değiliz; biz, 
sadece tespitlerimizi yazdık. Araştırma komisyonuyduk, araştırdık; bize gelen bilgilere göre, bel
gelere göre, tespitlerimizi yazdık. Bundan sonrası yargının işi, bundan sonrası savcılarımızın işi, 
teftiş kurullarımızın işi; onlar, görevlerini yerine getirecekler. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Soruşturma açılmasını talep edecektiniz... 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Soruşturma Komisyonu... Yüce Meclis karar verecek, Yüce Meclisin verdiği 
karar doğrultusunda, soruşturma komisyonu kurulması lazım. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Önergeyi verin, kabul edelim. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Devamla) - Biz, kurulmasını istiyoruz, raporumuza yazdık. 3 ayrı bakanımızla ilgili -bir 
sayın bakanımızla ilgili, eski bakanlarımızla ilgili, 2 ayrı konuda, iki bakanımızla ilgili 1 konuyla 
ilgili- biz, soruşturma komisyonu kurulmasını istiyoruz; onlar da, varsa suçları, yargılansınlar; yok
sa, aklansınlar. 

Ben, tekrar, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, komisyonda uzman olarak çalışan bütün o 
yürekli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Komisyonda görevli, hem uzman hem Meclisin uzmanı 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bize destek veren bütün Grubumuza, bütün arkadaşlarımıza, 
bütün Meclise, ben, teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, çok önemli bir konuyu, en geniş anlamda, ciddî bir şekil
de tartışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu arada, bu tartışmanın daha zengin boyutlara ulaşması için, şimdi, Sayın Bakandan, ikinci 
sıradaki Cüneyit Karabıyık arkadaşımızdan sonra söz almasını rica ediyoruz; öyle olunca, üçüncü 
sıradaki Vedat Melik arkadaşımız da, komisyon üyesi olarak, katkılarını yapabilme durumunda 
olacak ve bu görüşler, daha zengin bir şekilde, Parlamentonun görüşü olarak ortaya çıkacak. 

Van Milletvekili Sayın Cüneyit Karabıyık, şahsı adına, 10 dakikalık konuşma hakkı var; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

CÜNEYİT KARABIYIK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. 

978 sıra sayılı akaryakıt araştırma komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Bendeniz de, söz konusu komisyonda görev almıştım. Görev alışımın sebebi şuydu: 
Maalesef, her zaman, Van, çok kötü imajlarla anılıyordu. Akaryakıt kaçakçılığı denince de, benden 
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önceki arkadaşlarımın da temas ettiği gibi, sanki, Van'dan taa İstanbul'a kadar bütün akaryakıt 
kaçakçılığı, bidonlarla İstanbul besleniyor gibi bir hava vardı. Acaba, bu doğru mudur değil midir... 
Burada ben görev almış bulunuyordum. 

Bu arada, komisyon çalışmaları esnasında arkadaşlarımla da konuştuğum zaman "bakın ar
kadaşlar, iddialı konuşuyorum, Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığının yüzde 80'inin denizden yapıl
dığını iddia ediyorum" demiştim. Tabiî, arkadaşlar arasında bu mizah konusu olmuştu. Ne zamana 
kadar; taa ki, biz, komisyon olarak istanbul'a gittik... Peşinen söyleyeyim, İstanbul Valisi, Sahil 
Güvenlik Komutanı ve diğer, devleti idare eden erkânların hassas çalışmalarını, ben burada şükran
la yad ediyorum, teşekkürlerimi ifade ediyorum. 

Deniz sahil botuyla denize açıldık; tesadüfen bir gemi işaret ettik ve sadece o gemide ne kadar 
akaryakıt vardı biliyor musunuz; 22 000 ton... 22 000 ton, orada, tespit ettik, tesadüfen. Beri taraf
tan, Karadeniz'e gittik. Karadeniz'in gerek jandarma komutanı ve sadece gerek orayı idare eden Em
niyet Teşkilatıyla... Bize şunu söylediler: "Biz, ÖTV konusundan dolayı devletin çok mağdur ol
duğunu görüyoruz." Nedir o; bir kanun çıkardık, deniz ticaretinin teşvik edilmesi amacıyla, deniz 
ticareti yapılsın diye. Bunlar geliyorlar, ÖTV'siz, yani, yüzde 70 oranında ucuz mazot alıyorlar, 
denize açılıyorlar ve 1 kilometre ötede bunu satıyorlar; bunu tespit ettik. Bu da ayrı bir olay. 

Beri taraftan, Mersin'e gittik. Arkadaşlarım buradalar, benim komisyon üyesi arkadaşlarım hep 
buradalar. Bir ara basında şu çıkmıştı: Efendim, Mersin'de kuyulardan mazot çıkıyor. Nedir, neyin 
nesidir diye Başkanımızla birlikte oraya gittik. Tesadüfen, sahilde -Mersin'in varoşu- karşımızda bir 
gemi var ve ben de orada durmuşum. Baktım ki -bizim, CHP'li milletvekili arkadaşım da buna 
temas etti- 4-5 tane hortum denize açılmış. Bu nedir çocuklar... "Görmüyor musunuz" dedi. Karşı 
taraftaki gemiden alınıyor, akaryakıt boşaltılıyor. Demek ki, benim dediklerim doğru oldu. 

Ondan sonra Van'a gittik. Buradan, Sayın îl Valisine, Jandarma Komutanına, Emniyet Teş
kilatına buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten, görevlerini harfiyen yerine getirmişlerdi. 
Tabiî ki, bu görevlerini yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisinde bize birçok bilgiler sundular. 
Ondan sonra da biz Başkale'ye gittik. Başkale Kaymakamı bize slaytlarla, görsel bilgilerle bilgiler 
sundular. Neydi yakaladıkları; koskoca bir alan, koskoca bir saha, hep el bidonlanyla, eşek sırtın
da, katır sırtında, efendim, bisküvi alışverişi yaparken, lokum alışverişi yaparken karşı taraftan 
getirmişler ve bunlan da yakalamışlar. 

Değerli arkadaşlar, meşru olmayan, yasal olmayan her türlü kazancın karşısındayız, hiçbir şeyi 
meşru karşılamıyoruz; ama, biri simit çalıyor, biri hortumluyor, bankaları hortumluyor, korkunç, 
malı götürüyor. İkisinin aynı kefede olmadığını söylüyoruz; ama, meşrudur demiyorum. Arkadaş
larım bunu gördükten sonra -tabiî, aramızda latifeler, şakalar vardı- döndüler bana dediler ki: "Evet, 
Van'ı kıyasla, diğer gördüklerimizle kıyasla Van ibra etmiştir." 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Van'ı ibra ettiniz de, Türkiye'yi?! 
CÜNEYİT KARABIYIK (Devamla) - Bu, beni çok mutlu etmişti. 
Bakın, arkadaşlar... 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Burada bölgecilik yapmayın!.. 
CÜNEYİT KARABIYIK (Devamla) - Biz, burada hiçbir şey yapmıyoruz... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
CÜNEYİT KARABIYIK (Devamla) - ...sadece, Sayın Başkanım dedi ki: "Akaryakıt kaçak

çılığının yüzde 90'ı denizde yapılıyor, yüzde 10'u karada oluyor." Karada kim var; Habur var, İğdır 
var, Ağrı var ve Van vardır. Ben de Van'ın payı ancak yüzde l'dir diye düşünüyorum; ama, meşru 
değildir; bunu diyorum. Hiçbir zaman, devlete, devletin kasasına, devletin hazinesine verilen hiçbir 
hareketi meşru bulmuyoruz; ama, mukayese noktasında... Demin bir milletvekili de söyledi, dedi 
ki: "Mazotun yüzde 60'ı Marmara'da harcanıyor; yüzde 40'ı bütün Türkiye'de..." 
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Tabiî ki, arkadaşım bunu söyledikten sonra ben Van Milletvekili olarak çok mutlu oldum, ar
kadaşlarımın bu sözlerinden çok mutlu oldum; çünkü, bütün şimşekler o güne kadar Van'daydı. 
Maalesef... Çünkü, neredeyse İzmit'te de gayrimeşru bir benzin istasyonunda ucuz mazot görül
düğü vakit "nereden getirdin" diyor "Van'dan getirdim" diyor. Maalesef, öyleydi. Haa, bunu gördük
ten sonra mutlu oldum. Dolayısıyla, bu rapor... Raporun detayına girmeyeceğim; arkadaşlarım izah 
ettiler, yüzde 90'ının denizden olduğunu arkadaşım da zaten söyledi ve ülkemizin kara sınırları 
içerisinde olan Van'a ancak yüzde 1 düştüğüne kanaat getirdim. Bu, daha önce zannedildiği gibi, 
büyük meblağ kaçakçılığın Van'dan olmadığının ispatıdır. 

Bu durumu Yüce Heyetinize ve Türk kamuoyuna arz etmeyi bir görev addediyorum; Yüce 
Meclisinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Hükümet adına, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; akaryakıt kaçakçılığı konusu, dünyanın bütün ülkelerini ilgilendiren bir konu; ama, akaryakıt 
kaçakçılığını araştırma komisyonunun raporu, gerçekten, son derece dikkate değer bilgileri ihtiva 
ediyor. Değerli Komisyon Başkanı ve üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum; ancak, 
benim bu konuyla ilgili geçmişe dair bir hatıramı bu vesileyle paylaşmak istiyorum. 

Yıl 1996, 20 nci Dönem milletvekiliyim. Akaryakıt kaçakçılığıyla alakalı akaryakıt 
satıcılarının ana depoları, büyük bayilerin, esas dağıtıcı bayilerin ana depoları ve satıştaki pom
palarına yazarkasa teklifi, 1996 yılında dönemin Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'e tarafımızdan 
yapılmıştır -1996- fakat, Sayın Şener'in bakanlıktaki ömrü, bizim bu teklifimizi realize etmeye yet
memiştir. 

Yine, esas mevzua gelmeden... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Yazarkasanın kaçakçılığa hiçbir yararı olmaz, bir firmaya 

200 000 000 dolar para kazandırır. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Olur mu olmaz mı günü geldiği 

zaman görürsünüz, biraz sabredin. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, 22 nci Dönemde bakan olarak konuyu Bakanlar Kurulunda, elbette 

ki, Kocaeli Milletvekili olmam ve bu kabinenin bir üyesi olmam münasebetiyle, bunun ne kadar 
önemli bir yekûn tuttuğunu, ekonominin üzerinde nasıl bir haksız kazanç oluşturduğunu rakam
larıyla ifade etmeye çalıştım ve Sayın Maliye Bakanı Unakıtan'a, bu konuyla alakalı ne gibi düzen
lemeler yapılacağına dair, Gelirler Genel Müdürü arkadaşımıza, bu konudaki görüşlerimizi aktarma 
imkânı da bulmuştum. 

Değerli arkadaşlar, kaçakçılık yoluyla zahmetsiz olarak daha fazla gelir elde etme yöntemi tüm 
dünya ülkelerinde olduğu gibi, maalesef, ülkemizde de yapılmakta olup, çeşitli mallar üzerinden 
gerçekleştirilen kaçakçılığın akaryakıta ilişkin olan bölümünde, maalesef, ülkemizde çok önemli bir 
ekonomik kayıp, aynı zamanda çevre üzerinde de müthiş tahribatlar meydana gelmektedir. 

Bir örnek verecek olursak, motorin yüklü 30 tonluk bir kara tankerinin bu hamulesinden 
30 milyar TL ÖTV; 9,7 milyar TL KDV olmak üzere devletin toplam 39,7 milyar TL vergi aldığı 
dikkate alınırsa, bu, milyon tonlarla ifade edilen kaçakçılığın parasal değerinin nerelere baliğ ol
duğu, takdirlerinizin, zannediyorum, değerlendireceği bir husustur. 

Elbette ki, bu küçük örnekten hareketle, ülkemizdeki petrol sektörünün ekonomik profiliyle il
gili bazı açıklamalarda bulunmakta da fayda vardır. Şöyle ki, 2004 yılında ülkemizde toplam akar
yakıt tüketimi 30,5 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 2004 yılı petrol faturamız ise, dünya pet
rol fiyatlarındaki aşırı yükselmenin de etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 7,9 milyar 
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Amerikan Dolarına erişmiştir. Petrol ürünü tüketimi içinde beyaz ürün olarak tabir edilen, 3,1 mil
yon tonla yüzde 10'unu benzin grubu, 10 000 000 tonla yüzde 32'sini motorin grubu oluşturmak
tadır. Akaryakıt ve LPG sektörünün devlet bütçesine ÖTV ve KDV olarak katkısı yıllık 24 katril
yon TL civarında olup, bu miktarın, vergi gelirlerimizin yaklaşık yüzde 20'sini teşkil ettiği hepinizin 
malumudur. 

Görüleceği üzere, bu denli büyük sosyoekonomik boyuta sahip, ülkemizdeki petrol sektörünün 
yönlendirilmesi ve faaliyetlerinin disiplin altına alınması da büyük önem arz etmektedir. Bu kaçak
çılığın, gündemimizdeki, bugün Değerli Komisyon Başkam ve komisyon üyesi arkadaşlarımızın 
burada dile getirmiş olduğu hususlar elbette ki, iktidar ve muhalefet ayırımı yapılmaksızın bu 
meseleye hepimizin bir millî mesele olarak bakması ve çözümler noktasında da hepimizin aynı 
duyarlılıkta, kendimizin, temsilcisi olduğumuz partilerimizi de aşarak burada meseleye objektif 
çözümler noktasında ittifak etmemiz şarttır. 

Özellikle son on yıllık süreçte benzin ve motorin talebinin yeterince artmadığı -enteresan tabiî; 
araç sayısı artıyor, her yıl yüzbinlerce araç trafiğe çıkıyor- akaryakıt satışlarının ekonomik göster
gelere uyumlu olarak gelişmediği, benzin ve motorin tüketiminin motorlu taşıtlardaki artışla 
maalesef doğru orantılı olmadığı, projeksiyon ile tüketim arasında önemli farklılıklar olduğu, bu 
göstergelere dayanılarak özellikle bu iki üründe kaçakçılığın boyutunun ne denli büyük olduğu 
görülmektedir. 

Son on yıldaki tüketim rakamlarında yapılan değerlendirmede motorin ve benzinin toplam 
akaryakıt tüketimi içindeki payının yıllar itibariyle dünya petrol fiyatları, ülkemizdeki ekonomik 
gelişmeler, uygulanan akaryakıt ithalat ve fiyat politikalarının da etkisiyle zaman zaman bir azalış 
trendi içine girdiği izlenmekle birlikte, 2004 yılı itibariyle gelinen noktada sürekli bir tüketim artışı 
gerçekleşmiştir. Ancak, talep projeksiyonlarına göre her iki üründe de beklenen tüketim artışının ül
kemizdeki motorlu taşıt araçlan sayısındaki artışa göre, olması gerekenden yüzde 20 oranında daha 
az gerçekleştiği ortaya çıkmakta olup, bu tüketim açığının ise akaryakıt kaçakçılığından ileri gel
diği düşünülmektedir. 

Elimizdeki verilere göre yapılan hesaplamalarda, benzin ve motorin bazında yurda kaçak yol
lardan girdiği tahmin edilen toplam petrol ürün miktarının yaklaşık rakamlarla 2,1 milyon tonla pet
rol arzımızın yüzde 7'sine tekabül ettiği, buradan hareketle vergi kaybımızın ise yaklaşık olarak yıl
da 2 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Görüleceği üzere, bir sektör haline gelen kaçakçılığın 
akaryakıt boyutu, devletimizin önemli bir vergi kaybına neden olan ve hepimizin üzerinde ehem
miyetle durması gereken bir husustur. 

Resmî makamlar tarafından yakalanan kaçakçıların itiraflarına, çeşitli istihbarat kaynaklanna, 
sektör tarafından yapılan gözlemlere ve ülkemizdeki akaryakıt satışlarına ilişkin projeksiyonlardaki 
sapmalara dayanarak edinilen bilgilerden yurdumuza kaçak akaryakıtın hem denizden hem de 
karadan girdiği bilinmektedir. 

Arkadaşlar, bu kadar kesin, objektif olması lazım. Yani, bu işin şu kadarı denizden, şu kadan 
karadan diyerek, olayı olduğundan ne daha büyük ne de daha küçük göstermek doğru değildir. Doğ
ru; akaryakıt kaçakçılığının önemli bir kısmı deniz yoluyla olmaktadır; ama, bunun pazarlama ağına 
girişi, maalesef, ağırlıklı bir şekilde kara tarafından olmaktadır. 

Yapılan akaryakıt kaçakçılığında uygulanan yöntemlerin detayına girmeden ana başlıklarıyla 
değinecek olursak, bunları; 

Denizcilik sektörüne tahsis edilen ÖTV'siz akaryakıtta yapılan kaçakçılık, 
Değişik yöntemlerle deniz araçlarıyla yapılan kaçakçılık, 
Transit olarak ülkemize giriş yapan TIR ve kamyonlarla yapılan kaçakçılık, 
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Sınır ticareti kapsamında yapılan kaçakçılık, 
İthal edilen akaryakıtta yapılan kaçakçılık, 
Irak'a yapılan transit akaryakıt taşımacılığı sırasında gerçekleştirilen kaçakçılık, 
Boru hatlarından yapılan kaçakçılık, 
Sınır köylerinde katır sırtında yapılan kaçakçılık şeklinde sıralayabiliriz. 
Yukarıda açıklandığı üzere, çeşitli yollarla yurda sokulan kaçak akaryakıtın pazarlandığı yer

lerin ise... Marmara Bölgesinin sanayi yönünden yoğunlaştığı, özellikle İstanbul-Kartal-İzmit hin-
terlandındaki fabrikalara, markalı ve özellikle beyaz bayraklı akaryakıt istasyonlarına, çeşitli deniz 
araçlarına, Mersin yöresindeki birkısım akaryakıt dağıtım şirketlerine ait yakıt tanklarına verildiği 
belirlenmiştir. Ayrıca, Antalya ve Mersin'de yine deniz yoluyla getirilen kaçak akaryakıt, yüksek ıs
konto, düşük fiyatla veya uzun vadeli olarak piyasaya sürülmektedir. 

Bir diğer husus ise, kaçak yolla gelen akaryakıt yurdun çeşitli yörelerine gönderilirken sevk ir
saliyesi düzenlenmekte, güzergâh boyunca herhangi bir şekilde kontrole tabi tutulmaları halinde 
faturaya bağlanmakta, böyle bir durumla karşılaşmadıkları takdirde de sevk irsaliyeleri iptal edil
mektedir. Bu, aslında pek çok maldaki vergi kaçakçılığının klasik yöntemidir. Öte yandan, petrol 
ürünlerinin standartlara uygun olarak pazarlanması, bayilerin ve tüketicilerin korunması amacıyla, 
ülke genelinde denetimler sürdürülmekte ve böylece, kaçak akaryakıtın satılmasının caydırıcı hale 
getirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bu cümleden olarak, ülkemiz petrol piyasasındaki faaliyetleri düzenleyen 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu 13.12.2003 tarihinde Meclisimizde kabul edilerek yasalaşmış olup, gerekli 
gözetim ve denetim faaliyetleri de bu kanun kapsamında düzenlenerek, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunun görev ve sorumluluğuna verilmiş olmakla beraber, bu husus, yani kaçakçılığın önlen
mesi keyfiyeti, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyla birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görev alanına girmek
tedir. 

Söz konusu yasayla kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak getirilen bazı yaptırımlara 
değinecek olursak: Akaryakıt dağıtım şirketince lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapıl
ması halinde 500 milyar TL, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi halin
de 200 milyar TL, kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara kurumca 50 milyar TL'ye kadar 
idarî para cezası verilmesi, ayrıca kaçak veya menşei belli olmayan ürün ikmal edenlerin lisans
larının da iptal edilmesi öngörülmüştür. Bunun yanı sıra, akaryakıt dağıtım şirketleri tescilli mar
kası altında bayilerin yaptığı faaliyetlere ilişkin olarak, kalite kontrol izlemesini de etkin biçimde 
yapmakla görevlendirilmiştir. 

Yine, aynı yasayla, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili olarak, satışa sunulacak akar
yakıta ulusal marker katılarak, kaçak akaryakıtın önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Öte yandan, gerek akaryakıt kaçağına gerekse bundan doğan vergi kaçağına getirilecek en et
kin önlemlerden birisi de, Maliye Bakanlığımızca önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi planlanan 
yazarkasa uygulaması olup, akaryakıt istasyonlarındaki pompa çıkışlarına takılacak yazarkasalarla, 
sözü edilen kaçakçılığın önlenmesinde önemli bir adım atılmış olacaktır. Bayiler aracılığıyla 
yapılan perakende satışlara yönelik bu uygulama, müteakiben, akaryakıt dağıtım şirketlerinin ana 
ikmal depolarından bayilerine yaptıkları toptan akaryakıt satışlarına da kaydırılmak suretiyle, çok 
daha etkin bir duruma getirilecektir. Böylece, ülkemize kaçak yollardan akaryakıt girişinin önüne 
geçilecek, kayıp ve kaçakların önlenmesi, piyasanın disipline edilerek tüketicinin korunması, hak
sız rekabetin, vergi kaybının, çevre kirliliğinin ve kalitesiz ürünlerin motorlu araçlara, dolayısıyla 
da, millî servete verdiği zararların önüne geçilmesi mümkün olacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; akaryakıt kaçakçığılıyla mücadelenin dünü ve bugününü 
kısa olarak göz önüne alacak olursak, kaçak akaryakıtla mücadeleyi, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun yürürlüğe girdiği 20.12.2003 tarihinden önce ve bu tarihten sonra olmak üzere iki 
bölüm halinde ele almak doğru olacaktır. Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun yürür
lüğe girmesinden önce, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığıyla müşterek olarak, yurt genelinde, yılda asgarî 3 000 akaryakıt istasyonundan alman 
akaryakıt numunelerinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi PAL laboratuvannda yapılan testlerle 
kaçak ve standartdışı ürünler belirlenmekte ve sorumlular hakkında idarî yaptırımlar uygulanmak
taydı. Öte yandan, münferit olaylarda ise, İçişleri Bakanlığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğüyle 
koordineli olarak bu çalışmalar, soruşturmalar yapılmaktaydı. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
yürürlüğe girip ve sorumluluğun Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna devredilmesinden sonra, 
yukandaki ilk iki uygulamanın devamı için, EPDK tarafından, denetime yönelik olarak, ilk 
aşamada, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla protokol akdedilmiştir. 

Akaryakıtlara katılacak ulusal marker için 11 Kasım 2005 tarihinde yapılan ihaleyi yabancı bir 
firma kazanmış olup, uygulama 1 Şubat 2006 tarihinde başlayacaktır. Maliye Bakanlığının koor-
dinesinde uygulamasına başlanacak yazarkasa uygulaması için, ilk aşamada, satışı yüksek istasyon
ların satış fişi veya fatura düzenlemesine 1 Kasım 2005 tarihinde başlanmış olup, 2006 yılının ilk 
aylarında yazarkasa uygulaması genelde uygulamaya geçmiş olacaktır. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında tüm akaryakıt istasyonlarının bir dağıtım şir
ketine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere lisans alması zorunluluğu getirilmiş, böylece beyaz 
bayraklı olarak nitelenen ve menşei belli olmayan petrol ürünlerini satan istasyonlann faaliyet
lerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan düzenleme 
ve yasalara aykırı faaliyetlerde bulunan şirketlere, 500 milyar TL'ye kadar para cezasının yanı sıra, 
işyeri kapatma cezası ve lisans iptali gibi ağır müeyyideler de getirilmiştir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, akaryakıt kaçakçılığından elde edilen haksız kazancın 
piyasada yaratmış olduğu haksız rekabetin, elbette ki, kamu vicdanını nasıl yaraladığını, bu konuya 
bu kutsal çatı altındaki bütün milletvekili arkadaşlarımızın -iktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın-
hassasiyet gösterdiklerini, komisyon üyesi arkadaşlanmızın yapmış olduğu çalışmalann kamuoyu 
tarafından ne denli yakından takip edildiğini ve burada sunmuş olduklan bu komisyon raporunun 
elbette ki gerekli şekilde takip edilmesi ve bu haksız kazancın, ülkenin ekonomisine vurulan bu ağır 
darbenin Hükümet tarafından yakından takip edileceğini, bugüne kadar alınmış olan -biraz önce 
zikretmiş olduğum- tedbirlerle, eğer, bunlarla arzu edilen netice alınmazsa... Elbette ki, bunları 
bütün kurum ve kuruluşlann çok daha güçlü bir şekilde takip edeceği ve gereğini yerine getireceğin
den bütün vatandaşlanmızın ve siz değerli milletvekili arkadaşlanmızın emin olmasını arzu ediyor, 
hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Son söz, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik; buyurun. (CHP sıralanndan 
alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim de üyesi 

bulunduğum akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zarann araş-
tınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/238) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu raporu ve çalışmalan üzerinde, konuyu yakından bilen bir milletvekili 
olarak düşüncelerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, öncelikle Yüce 
Heyetinizi saygılanmla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, benden önce bu kürsüye gelip raporla ilgili düşüncelerini ifade eden 
çok değerli milletvekili arkadaşlarım raporun detaylarına inerek Genel Kurulu bilgilendirdikleri 
için, ben, bu nedenle, sizleri, raporun teknik detayları ve raporda geçen rakamsal ifadelerle bunalt
mayacağım. Ben, burada, bir milletvekili olarak, sizlere, konunun, aslında, hepinizin de bildiği 
kamu vicdanı yönünden bu akaryakıt kaçakçılığının nasıl görüldüğünü anlatmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, akaryakıt kaçakçılığını ortadan kaldırmanın çeşitli yöntemleri olabilir; 
fakat, çözüme giden adımları atmadan önce, yapılması gereken temel yaklaşım, sorunu ortaya 
çıkaran veya sorunu doğuran koşulları doğru tespit etmek ve bu çerçevede gerekli adımların ne 
olacağının tespitine gitmek olmalıdır; aksi halde, havanda su dövmenin ötesine geçemez ve sorunu 
da ortadan kaldıramayız. Bu nedenle, akaryakıt kaçakçılığını ülkemizde böylesine cazip hale 
getiren koşulların neler olduğunun ortaya konulması önem arz eder diye düşünüyorum. Zaten, uzun 
ve titiz bir çalışma sonucunda hazırlanan, şu anda görüşmekte olduğumuz komisyon raporunda, 
toplum düzenini her yönden bozan yasa ve ahlakdışı bu olayın yapılış şekilleri ve nedenleri detay
larıyla birlikte ortaya konulmuştur. 

Kanımca, yıllardan beri, böylesine büyük bir rant aracı haline gelen kaçakçılığın ana nedeni, uy
gulanan yanlış vergi politikaları veya akaryakıt üzerindeki aşın vergi yüküdür. Zaten bu aşırı vergi 
yükü değil midir ki, halkımız, Avrupa'nın ve bölgenin en pahalı akaryakıtını tüketmek zorundadır. 
Aslında, bunu daha radikal bir şekilde söyleyecek olursak, ülkemizdeki hayat pahalılığının ve geçim 
sıkıntısının temel nedeninin de pahalı akaryakıt olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız, yıllardan 
beri, hem çok pahalı hem de kalitesiz petrol ürünlerini kullanmaktan bıkmıştır ve bu olayın en üzücü 
yanı ise, bu olumsuzluklardan kaynaklanan sorunlar çözüm mercileri tarafından çok iyi bilinmesine 
rağmen, şimdiye kadar ciddî anlamda, bu yönde herhangi bir adım atılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, akaryakıt kaçakçılığından daha kolay yapılabilecek bir kaçakçılık türü 
yoktur, bundan daha az cezalı bir kaçakçılık türü de yoktur bugünkü uygulamada ve maalesef, akar
yakıtla ilgili birçok resmî kurumda çalışan birtakım insanların da işbirliği yapması sonucunda, bu 
kaçakçılığın ortaya çıkarılması ve yapanların cezalandırılması, adalete intikal etmiş yüzlerce, belki 
binlerce dava olmasına rağmen, her zaman çok zor olmuştur. 

Sizlerin de bildiği gibi, ülkemizin akaryakıt ihtiyacı, özellikle son yıllarda değiştirilen yasalarla 
birlikte, yalnız TÜPRAŞ vasıtasıyla değil, akaryakıt dağıtım şirketlerinin direkt ithalatıyla da karşılan
maktadır. Sanıldığı gibi, akaryakıt ticareti, ister perakende ister toptan yapılsın, aşırı kâr marjları olan 
bir iş de değildir. Hal böyleyken, üç beş sene önce kurulan akaryakıt dağıtım firmalarının bugün ulaş
tığı malî boyutlar hayret vericidir. Bu yüzden, ciddî bir şekilde, öncelikle bunlar incelenmelidir. 

Son yıllarda ağır bir ekonomik kriz sürecinden geçen ülkemizde, birçok firma, ayakta kalabil
mek için ya işçi çıkartarak ya da üretim ölçeğini küçülterek, belki de firmasını kapatarak varlığını 
sürdürmeye çalışırken, nasıl oluyor da akaryakıt sektöründe durum bunun tam tersi oluyor?! Ben
ce, önce sorulması gereken soru budur. 

Bu sektörde ülkedeki ekonomik şartların tam tersine olarak yeni firmalar açılmakta ve bu fir
malar da çok kısa bir süre içerisinde inanılmaz bir şekilde büyümektedir. Bu durum da, toplumda, 
akaryakıt işiyle iştigal edenlere karşı ciddî bir kuşkunun oluşmasına yol açmaktadır. Toplum kesim
lerinin aklındaki soru budur; yani, akaryakıtla uğraşıyorsanız muhakkak gayrimeşru bir iş için-
desinizdir ve muhakkak çok para kazanıyorsunuz denilmektedir. Öyle ki, bu işi çok ciddî anlamda 
yasal ve ticarî kurallara uygun olarak yapan gerek akaryakıt dağıtım firmaları gerekse akaryakıt 
bayilerine karşı dahi toplumda çok büyük bir önyargı vardır; dolayısıyla, toplumun bütün kesim
lerini doğrudan ilgilendiren bu konuların üzerine hassasiyetle ve ciddiyetle gidilerek, gereğinin 
yapılması gerekir. 
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Değerli arkadaşlar, komisyonumuz, çalışmalarına başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını 
tamamladığı ana kadar, toplumun bütün kesimlerinin dikkatini çekmiş, kamuoyunda bir beklenti 
oluşmuş, basının da özel önem göstermesi nedeniyle konu hep göz önünde olmuştur. 

Komisyonumuz, çalışmaları esnasında, konuyla ilgili bütün kişi ve kuruluşların görüşlerini al
maya özen göstermiştir. Özellikle, konuyu, İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri, Gümrük Teşkilatı, 
Adalet Bakanlığı mensuplarından dinledikten sonra, hatta, sektördeki firma temsilcileri ve ilgili der
nek temsilcileri dinlenmiştir. 

İşin enteresan tarafı, herkes, dinlenen bütün kesimlerden olan insanlar kaçakçılıktan şikâyet
çidir, en azından komisyona bu şekilde ifade etmişlerdir; fakat, burada ilginç olan, devletin ilgili 
birimlerinin elinde çarpıcı bilgiler mevcut olmasına rağmen, kimlerin akaryakıt kaçakçılığı işiyle ve 
nasıl iştigal ettiklerini biliyor olmalarına rağmen, şimdiye kadar bu konuda ciddî bir önlem alın-
mamasıdır. Devletin ilgili birimlerinin farkındalığına rağmen, kaçakçılığın önüne geçilememiş ol
ması ve işin sürüyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. 

Bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, birçok konuyla ilgili olarak, defalarca, çeşit
li araştırma komisyonları kurulmuş, raporlar hazırlanmış, Genel Kurula sunulmuş; fakat, konuyla 
ilgili, kamu vicdanını rahatlatacak somut bir uygulama çıkmamıştır. Somut bir sonuç çıkmadığı 
için, toplumda da, artık, bu araştırma komisyonlarına ilişkin olarak, işte, toplanırlar, konuşurlar; 
fakat, bunlardan bir şey çıkmaz, bir süre sonra unutulur gider şeklinde bir kanaat hâsıl olmuştur. İş
te, bundan ötürü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiç olmazsa akaryakıt kaçakçılığı konusunda cid
diyetini ve ağırlığını ortaya koyarak, bu sorunun çözümü için iradesini belirtmelidir ki, halkın ger
çek temsilcisi olan Yüce Meclise karşı olan güvensizlik de bir nebze ortadan kaldınlabilsin. 

Değerli milletvekilleri, benden önceki konuşmacı arkadaşlanm, elbette ki, komisyonda din
lediğimiz uzmanlardan sonra vardığımız sonuçta, özellikle kaçakçılığın nasıl yapıldığını detaylı bir 
şekilde anlattılar; ama, ben de tekrar ediyorum -tekrar olacak- kaçakçılığın büyük bir kısmı deniz
yoluyla yapılmaktadır. Bu, resmî kayıtlarda böyledir, Sahil Güvenlikten, Emniyet Genel Müdür
lüğünden alınan bilgiler böyledir. 

Şimdi, biraz önce, değerli bir konuşmacımız "kara sınır kapılarından yapılan kaçakçılık, ül
kemiz içinde küçük bir yer tutmaktadır" dedi; ama, raporlar ortadadır; hepiniz okursanız, karayoluy
la yapılan kaçakçılığın ne kadar olduğunu, oranını hepiniz göreceksiniz. 

Ayrıca, yine, konuşmasını yaparken, özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarından yapılan kaçak
çılığın, aynı zamanda, teröre de destek olduğunu söyledi. 

Değerli arkadaşlar, kara sınır kapılarımızdan -başta doğu ve güneydoğu olmak üzere- giren 
akaryakıt teröre maddî destek sağlamaktadır da, denizyoluyla yapılan akaryakıt, milyarlarca dolan 
bulan akaryakıt kaçakçılığının teröre destek vermediğini iddia edebilir misiniz, bunu savunabilir 
misiniz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Bir ülkede yasadışılık varsa, kanunsuzluk varsa, bunu 

genelleştirmek gerekir. Ben de, benden önceki konuşmacı arkadaşımın dediği gibi, hiçbir kaçak
çılığı asla savunmuyorum. Kaçakçılığın, yasadışılığın mazereti olamaz; ama, bunu, kamuoyuna ve 
özellikle Meclise açıklamakta fayda görüyorum. 

Bakın, ben, size, denizyoluyla yapılan; yani, direkt Türk karasuları dışında yapılan aktarmanın 
dışında çok basit bir örnek vereyim ki, bu örnek de, yine komisyonda dinlediğimiz uzmanlar 
tarafından bize aktarılmıştır. Örnek aynen şöyledir: TÜPRAŞ'a; yani, Sayın Bakanımın milletvekili 
olduğu ildeki, Türkiye'nin en büyük rafinerisinin ve depolanmasının bulunduğu bölgeye gemilerle 
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dökülmekte. Bu mal, millîleştirilmeden, bazı akaryakıt firmaları tarafından ülkemizin başka böl
gelerindeki -isimlerini söylemiyorum- akaryakıt depolarına taşınmak üzere gemiyle götürülmekte; 
ama, dikkatinizi çekerim, bu taşınan mal millîleştirilmemiştir; yani, üzerinde hiçbir vergi yoktur, 
ÖTV yoktur, KDV yoktur. Bu mal, o firmanın deposuna giderken, yolda, denizyolunda o firmanın 
başka bir deposuna boşaltılmakta, aynı gemi Türk karasuları dışına çıktıktan sonra boşalttığı mik
tar kadar akaryakıtı tekrar yüklemekte ve son noktaya sanki TÜPRAŞ'tan mal taşıyormuş gibi bir 
izlenim vermektedir. 

Değerli arkadaşlar, akaryakıt ticareti ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Akaryakıt 
kaçakçılığı konusu, başta çiftçilerimiz, nakliyecilerimiz olmak üzere, ülkemizin en önemli sanayi 
kolu olan otomotiv sektörünü de çok yakından ilgilendirmekte ve rahatsız etmektedir. Ayrıca, 
giderek bölgenin, başta petrol olmak üzere enerji geçiş ve dağıtım bölgesi olan ülkemize yatırım 
yapmak isteyen büyük firmalara da, hukukun ve yasaların egemen olduğu, rekabetin güvence altın
da olduğu, haksız rekabete kesinlikle izin verilmediği bir ülke olduğumuzu gösterme açısından da 
çok önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, bu iş, akaryakıt kaçakçılığı, hepinizin de kabullendiği gibi, gayriahlakî 
ve çok büyük bir toplumsal suçtur. Dolayısıyla, bunun önüne geçilebilmesi için, komisyonumuzun 
hazırlayıp Genel Kurulun bilgisine sunduğu raporun ışığında hükümet derhal gereğini yapmalıdır. 
Biraz önce Sayın Bakanın ifadesinden de anladığımız gibi, hiç korkmadan, çekinmeden bu olayların 
üzerine gidilecektir. 

Bu nedenle, benim bir önerim olacak Sayın Bakan da buradayken ve siz değerli milletvekil
lerine, gelin, bu son on yıl içinde, akaryakıt ve benzeri maddelerin, ister ithalat, ister ihracat, ister 
ticaret, isterse imalatıyla uğraşan bütün firmaların kayıtlarını inceleyelim Maliye Bakanlığından; 
yani, bu gelir nereden geldi, bunu soralım. (CHP sıralarından alkışlar) Kim çıkarsa çıksın bunun al
tından. Zaten Sayın Bakanın da ifadesi öyle. Hiçbir firma Türkiye'den, Türk Halkından büyük 
olamaz. Hiçbir firmanın çıkan, halkın genelinin çıkarının üstünde olamaz. Onun için, lütfen, gelin, 
gruplar halinde böyle bir karar alalım, bu işlerle uğraşan tüm firmaların, tüccarların, imalatçıların, 
büyük ve küçük, kayıtlarını inceleyelim. Bence, bundan hiç kimsenin de rahatsız olmaması gerekir; 
çünkü, hırlı hırsız birbirinden ayırt edilebilir, bu işi ahlakî şekilde yapan firmalar da ortaya çıkar. 

Bu düşünce ve duygularla, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Yerinden söz talebinde bulunan Van Milletvekili Sayın Mehmet Kartal; buyurun. 
MEHMET KARTAL (Van) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Son günlerde çok üzücü olaylarla, vahim olaylarla gündemde olan Van İlinin, bugün görüşül

mekte olan akaryakıt kaçakçılık komisyonunun raporunda da yer almasını bir talihsizlik olarak 
kabul ediyorum. Bütün konuşmacıların kabul ettiği ve ortak görüşleri, akaryakıtın, büyük deryalar
da, denizlerde oluştuğu, akaryakıt dağıtım firmaları ile deniz nakliyat firmalarının hesaplarına bak
mak lazım. 

Van, bir sınır ticareti yapmaktadır. Bunun da, devletin resmî hesaplan incelendiğinde... Yani, 
TPIC tarafından düzenlenmektedir. Sınır ticareti nezdinde, devletin incelemeleri sonucu, Van'da ve 
diğer sınır illerindeki kaçakçılığın, açık denizlerde görülen hesapların yanında, konuşulmaması ve 
bu raporda yer almaması gerekirdi. Ama, yine de diyorum; bir talihsizliktir. Bugünlerde, işte dün 
Başkale'de 3 askerimiz şehit oldu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde üzücü intihar olayı oldu ve 
bugünkü bu raporda da Van'ın tekrar yer alması, Van Milletvekili arkadaşımızın, sanki Van halkı 
bütün İstanbul'u, bütün Türkiye'deki kaçakçılığı destekliyormuş anlamı çıkıyor. Bunlar Van halkına 
yakıştınlamaz. Raporda yer almasını kınıyorum. 

Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN- Ben, Cüneyit Beyin sözlerinin o anlama geldiğini düşünmüyorum. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Bitlis)- Sayın Başkan, çok kısa bir cevap vermek istiyorum... 
MEHMET KARTAL (Van)- Hayır, ben Cüneyit arkadaşımın söylediklerine iştirak ediyorum. 

Konuşmasında, sanki bütün Türkiye'deki kaçakçılık Van'dan İstanbul'a bidonla taşınıyormuş anlamı 
çıkıyor. 

BAŞKAN- Anlaşıldı. 
CÜNEYİT KARABIYIK (Van)- Sayın Başkan, Mehmet Bey benim konuşmalarımı destek

lediğini ifade ediyor. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir)- Raporu kınıyor. 
BAŞKAN- Peki, tamam, anlaşıldı. Teşekkür ederim. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Bitlis)- Sayın Başkanım... 
BAŞKAN- Ama, Komisyon Başkanı arkadaşımızın söz talebi var; ona söz veriyorum. 
Komisyon Başkanı Sayın Vahit Kiler, buyurun. 
(10/238) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT 

KİLER (Bitlis)- Tabiî, raporu iyi irdelemek lazım Değerli Milletvekilim. Türkiye'de, bizim tes
pitimizle, bir yılda tespit ettiğimiz akaryakıt kaçakçılığı miktarı 4 500 000 ton. Yine, raporumuza 
yazdığımız, bunun yüzde 100'ü Van'da yapılıyormuş gibi, insanlarda bir intiba vardı. Bizim 
raporumuza yazdığımız rakam... Biz Van'a gittik, Başkale'ye gittik, Albayrak Köyünü gördük, kam
yonların kuyruğunu gördük; günde kaç kamyon çalışıyor, Albayrak Köyüne günde kaç kamyon 
gidiyor, her gittiğinde sınır köyünden kaç litre getiriyor; onu çarptık, böldük, bir yılda yaklaşık 150 
000 ton, Van'da bu işin yapıldığını tespit ettik, rakam olarak da yaklaşık yılda 120 000 000 dolar 
vergi kaybım tespit ettik; ama, bunun ülkedeki bir yılda yapılan toplam kaçakçılığın içindeki payını 
soracak olursanız, onu raporumuza yazdık. 4 500 000 ton toplam kaçakçılığın içinde Van'da yapılan 
miktar, 150 000 ton. Bu, yüzde kaç yapıyor; yüzde 4 yapıyor, yüzde 5 yapıyor. Yani, bu raporu 
kınayacağınıza raporu bir inceleyin bence. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağ

lığına verdiği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/238) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
IV.- SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.- (10/251) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde keyfî yönetim, kamu kaynaklarının amaçdışı kul

lanımı ve kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan (10/251) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boşalan ve Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Kayseri Milletvekili Adem Baştürk aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanmıştır. 
Kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 17 Kasım 2005 Perşembe günü, alınan 

karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 18.50 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYÎĞİT'in, Galataport ihalesine ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8482) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Galataport'un 3 yıl ödemesiz 100 milyor dolarlık taksitler halinde 46 yılda ödemeli 
olarak 49 yıllığına Ofer-Global ortak girişim grubuna kiralanmasıyla ilgili olarak 
aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muhsin KOÇYİĞİ 
Diyarbakır Milletvekili 

Sorul- Gelişen ekonomik süreç içerisinde, kamu hak ve yararının en üst 
düzeyde korunması için kiralama ihalesinde doğru yöntem 49 yıllık değil, 
havalimanlarında olduğu gibi 10 yıl olması gerekirdi. Bir bakıma mülkiyet devri gibi 
sayılabilecek böyle uzun (49 yıl) dönem kiralamasının özel bir nedeni var mıdır? 
Varsa gerekçesini açıklar mısınız? 

Soru2- GALATAPORT kiralama ihalesinden önce, Temmuz 2005'te 'Torba 
özelleştirme Kanunu" olarak bilinen karma bir yasa ile Kıyı Yasasında yapılan bir 
değişiklikle yerel yönetimler ve bakanlıklar saf dışı bırakılarak, imar planında her türlü 
değişiklik ve düzenleme yapma yetkisi özelleştirme tdaresi Başkanlığına 
devredilmiştir. Bölgenin imarını Kent ve Çağdaş İmar Hukuku açısından kabul 
edilemez bir şekilde, Kıyı Kanunu ve SİT alam dışına çıkaran böyle bir yasal 
değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur. Gerekçesini açıklar mısınız? 

Kıyı Kanununda yapdan böyle bir değişikliğin ihaleyi kazanan gruba büyük 
avantaj ve yararlar sağladığı hiç kuşkusuz yadsınamaz bir gerçektir. İhaleden önce bu 
değişiklikten ihaleye giren diğer grupların haberi var mıdır? 

Soru 3- Galataport ihalesi kapsamında ihaleyi kazanan Ofer-Kutman ortak 
girişim grubuna limanda konut veya Recidence Konut yapımına izin verilecek midir? 

Soru 4- Basında çıkan haberlerde, Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'm 
ihaleden önce Global-Ofer ortaklığı ile görüştüğü doğru mudur? Doğruysa, kaç kez, ne 
zaman, nerede görüşmüştür? Açıklar mısınız? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 4 7 5 g * 8 ta ZO05 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8482 esas sayılı yazdı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

SORU 1- Gelişen ekonomik süreç içerisinde, kamu hak ve yararının en Üst düzeyde 
korunması için kiralama ihalesinde doğru yöntem 49 yıllık değil, havalimanlarında 
olduğu gibi 10 yıl olması gerekirdi Bir bakıma mülkiyet devri gibi sayılabilecek böyle 
uzun (49 yıl) dönem kiralamasının özel bir nedeni var mıdır? Varsa gerekçesini açıklar 
mısınız? 

CEVAP 1- Ülkemizde Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek ihaleler, 
3996 sayılı Bazı Yatırımların ve Hizmetlerin Yap-îşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulama ve esaslarını içeren 94/5907 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Galataport İhalesi 
Yap-İşlet-Devret süresi, 3996 Sayılı Kanunun "Süre" başlıklı 7. maddesinde yer alan 
"Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve işletmesini 
üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yatınm bedelinin (elde edilecek 
kar dahil) ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, 
sermayenin miktarı ve işletme esasları dikkate alınır. Sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla 
olamaz" hükmü dikkate alınarak belirlenmiştir. 

SORU 2- GALATAPORT kiralama ihalesinden önce, Temmuz 2005'te "Torba 
Özelleştirme Kanunu" olarak bilinen karma bir yasa ile Kıyı Yasasında yapılan bir 
değişiklikle yerel yönetimler ve bakanlıklar saf dışı bırakılarak, imar planında her türlü 
değişiklik ve düzenleme yapma yetkisi özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 
Bölgenin imarını Kent ve Çağdaş İmar Hukuku açısından kabul edilemez bir şekilde, Kıyı 
Kanunu ve SİT alanı dışma çıkaran böyle bir yasal değişUUiğe neden ihtiyaç 
duyulmuştur. Gerekçesini açıklar mısınız? 

Kıyı Kanununda yapılan böyle bir değişikliğin ihaleyi kazanan gruba büyük avantaj ve 
yararlar sağladığı hiç kuşkusuz yadsınamaz bir gerçektir. İhaleden önce bu değişiklikten 
ihaleye giren diğer grupların haberi var mıdır? 

CEVAP 2- 21 07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5398 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13'üncü maddesi ve yine aynı Kanunun Ek 3'üncü 
maddesinde yapılan değişiklikler ile, 

1- Kıyılarda kruvaâyer liman düzenlenmesi olanağı sağlanmıştır. 
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2- Özelleştirme programında bulunan kuruluşlara ait alanların, Kıyı Kanunu ve Turizmi 
Teşvik Kanunu kapsamında bulunması halinde imar planı yapma yetkisi Özelleştirme 
îdaresi Başkanlığına, onaylama yetkisi ise özelleştirme Yüksek Kuruluna verilmiştir. 

Ülkemizin uluslararası normlarda kruvaziyer turizm altyapısına kavuşması acil bir gereklilik 
olarak karşımıza çıkmıştır. Kıyıdan başka bir alanda yapılması söz konusu olmayan 
kruvaziyer liman konsepti içerisinde, şüphesiz bu limana hizmet edecek sosyal ve teknik 
altyapı da bulunmalıdır. Ülke imajının üst seviyelere çıkarılmasının hedefi çerçevesinde 
"Kruvaziyer Liman" tanımı, uluslararası normlar baz alınarak hazırlanmış ve dünyadaki 
örnekleri araştırılarak farklı ülkelerde bulunan kruvaziyer limanlardaki sosyal ve teknik alt 
yapının ülkemizde de bulunması gerektiğinden hareket edilmiştir. Söz konusu kanun 
değişikliği ile hem Salıpazarı Limanının yasal altyapısı düzenlenmiş, hem de ülkemizin 
diğer turizm alanlarında yapılabilecek kruvaziyer liman projelerinin önü açılmıştır. 

Özelleştirme îdaresi Başkanlığına verilen imar planı yapma yetkisi, sadece özelleştirme 
programına alınmış kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak/kullanım hakkı alınmış arsa ve 
arazilere yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu alanların "kıyı kanunu ve sit alanı" dışına 
çıkarılması söz konusu değildir. Yalnızca imar planı yapma ve onama yetkisi yeniden 
düzenlenmiştir. Bu yetki kullanılırken Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun görüşü ile 
diğer yetkili kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, belediyeler 
ve il özel idareleri) görüşlerin alınması ve çevre imar bütünlüğünü bozmayacak plan 
tadilatlarının yapılması zorunlu kılınmıştır. Özelleştirme programında bulunan bir alanın, 
aynı zamanda diğer özel kanun hükümlerine tabi olması halinde, alana yönelik imar planı 
konusundaki yetki karmaşasının giderilmesi sağlanmıştır. 

Söz konusu kanun değişikliği ihale süreci içerisinde son teklif verme tarihinden önce Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Salıpazarı Kruvaziyer Liman Projesine ilişkin, söz konusu kanun 
çerçevesinde herhangi bir imar planı değişikliği yapılmamıştır. 
SORU 3- Galataport ihalesi kapsamında ihaleyi kazanan Ofer - KUTMAN Ortak Girişim 
Grubuna limanda konut veya Residence Konut yapımına izin verilecek midir? 

CEVAP 3- Galataport Projesi, "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı" içinde kalması nedeniyle, her 
türlü avan ve uygulama projesi, İstanbul 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun onayına tabidir. Galataport Projesi için hazırlanan avan proje ise söz konusu 
Kurulun 23.03.2005 tarih ve 510 numaralı Karan ile onaylanmıştır. Projede 2 adet otel, apart 
oteller, dükkânlar ve satış üniteleri, yeme-içme alanları, sinema, kapalı garaj ve yapılar ile 
bunlara ilişkin altyapı ve teknik mahallerden oluşan turizm merkezindeki diğer fonksiyonlar 
yer almaktadır. Proje alanı içinde kalan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlük 
binası ile Çinili Han (Gümrükler Genel Müdürlüğü) binası, otel olarak tasarlanan binalar 
olup, her iki binanın da 2'inci derecede tarihi eser olmaları sebebiyle dış görünüş olarak 
değiştirilmeleri, binalara herhangi bir ekleme-eksiltme yapılması mümkün değildir. Projede 
konut veya residence, amacıyla inşa edilecek konut bulunmamaktadır. 

SORU 4- Basında çıkan haberlerde, Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'ın 
ihaleden önce Global-OFER ortaklığı ile görüştüğü doğru mudur? Doğruysa, kaç kez, ne 
zaman, nerede görüşülmüştür? Açıklar mısınız? 

CEVAP 4- Bu konuda özelleştirme İdaresi Başkanlığı kayıtlarında herhangi bir bilgi ve 
belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. r - * * ^ > < ^ 

K^fial UNAKITAN 
^^Maliye Bakanı 
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2.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Giresun'daki bir arsanın kamulaştırılmasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8500) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.09.2005, 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- El konulan Pamukbanktan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen 
Giresun'daki 5 bin 640 metrekarelik arsa hangi yöntemle, kime, hangi bedelle 
satılmıştır? Bu satışın gerçekleşme tarihi nedir? Bu satıştan önce değer tespit çalışması 
yapılmış mıdır? Yapılmamışsa gerekçesi nedir? Bu arsa, TSMF tarafından satıldıktan 
ne kadar sûre sonra arsayı alan özel şahıstan kamulaştırılmıştır? Kamulaştırma süreci 
ne zaman başlamıştır? Kamulaştırma bedeli nedir? 

2- Bu arsanın satıldığı dönemde, arsanın Karadeniz Otoyolu İnşaat ve emniyet sahası 
içinde kalacağı o nedenle de karaulaştınlacağı TMSF adına değer tespit çalışması 
yapan kişi, kurum ve kurullarca bilinmekte miydi? Bilinmiyorsa gerekçesi nedir? 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu tür taşınmazlarla ilgili spekülasyonları önlemek, 
haksız ve sebepsiz zenginleşmelerin önüne geçmek amacıyla Karadeniz Otoyolu gibi 
büyük ve uzun zamandan beri gerçeklemesi beklenen projelerde yapılacak 
kamulaştırmaları Önceden açıklaması şeffaf bir idare anlayışının gereği midir? öyleyse 
yukarıdaki arsanın satışından önce Karayolları Genel Müdürlüğu'nün veya bu arsanın 
kamulaştırma işlemlerini yapan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğu'nün kamuoyuna 
açıklanması gerekmez miydi? TMSF bu arsayı satmadan önce, bu arsanın uzun 
zamana yayılmış bir proje olan Karadeniz Otoyolu Projesinin içinde kalıp kalmadığım 
araştırmış mıdır? Araştırmamışsa gerekçesi nedir? 

3- Arsayı alanların 1 yıl gibi kısa bir sürede bir kamu kuruluşundan aldıktan arsayı 
aldıkları bedelin S katı bedeline başka bir kamu kuruluşuna satmaları, kamu kurum ve 
kuruluşları eliyle birilerinin zengin edildiğinin bir göstergesi midir? Bir kamu 
kuruluşu tararından satılan bir arsanın başka bir kamu kuruluşu tarafından satışın 
üzerinden henüz 1 yıl geçmeden kamulaştırılması ve bu satış ve alış arasında oluşan 
fiyat farkının devletin kasasından çıkarak özel şahısların cebine girmesi, kamu kurum 
ve kuruluşlar arasında bir eşgüdüm ve bilgilendirme zaafiyetinden mi 
kaynaklanmaktadır? Devletin bu alış ve sa&ş işlemleri arasında yüksek miktarlarda 
para kaybetmesini engellemek için ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? 

4- TSMF'na devredilen bankalann elinde bulunan bu tür taşınmazların satışmdan Önce 
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının satış için görüşünün alınması devletin bu tür 
zararlarının engelleyeceği ortada iken, böyle bir sürecin işletilmemesinin gerekçesi 
nedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
A ı ty /» t% 

SAYI :B.02.1.ÖIB.0.65.00.00/ 1 6 Killin ZM5 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Dr. Muharrem TOPRAK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8500 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
hususlarailişkin, özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerde stratejik niteliği ve Başbakan 
Yardımcısı Sn. Abdüllatif ŞENER'in belirttiği gibi elde edüen gelirin tamamının 

yurt içinden sağlandığı gözetilerek, telekomünikasyon sektöründe yabancı sermaye 
sahipliğine sınırlama getirilmesine karşın, ülkemizde neden böyle bir sınırlama 
getirmiyorsunuz? 

CEVAP 1- Anayasamız ve mer'i mevzuata göre, yabancıların telekomünikasyon 
alanında yatırım yapmasına ilişkin herhangi bir sınırlama veya yasaklama 
bulunmamaktadır. 

SORU 2- Çoğunluk hissesi devlette olan Yunanistan TELEKOM şirketi ülkemizin 
ve etrafımızdaki komşularımızın TELEKOM şirketlerini satın almaya girişirken, 
kendi TELEKOM şirketimizi tümüyle yabancılara açmamız, böylece ülkenin 
güvenliği bakımından önem taşıyan bilgilerin yabancıların eline geçmesi sizce 
sakıncalı değil midir? 

CEVAP 2- Yunanistan TELEKOM Şirketi, Hellenic Telecommunications Org. S.A. 
(OTE), Yunanistan'da ve yurt dışında telekomünikasyon ve benzeri iş alanlarında 
faaliyet gösteren şirket ve iştiraklere sahip, borsalara kote olan, bir grup şirketidir. 
OTE'nin sermayesindeki kamu payı %37.7'dir. 

Telekomünikasyon sektöründeki özel düzenleyici kurum olan Telekomünikasyon 
Kurumu, 406 sayılı Kanun çerçevesinde milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu 
hizmetinin gereği gibi yürötülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde 
tesisleri devralmaya ya da imtiyaz sözleşmesini feshetmeye yetkili bulunmaktadır. 

Telekomünikasyon Kurumu, telekomünikasyon sektöründeki tüm işletmecilere 
yönelik olarak, ulusal bağımsızlığın, milli güvenliğin, kamu yararının ve 
haberleşmenin gizliliğinin teminatıdır. 
Ticari şirketlerin anayasası mahiyetinde bulunan "şirket ana sözleşmesi" 
çerçevesinde, genel kurul ve yönetim kurulundaki toplantı ve "karar yeter" 
sayılarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği kararların alınmasında, ya 
da alınmamasında, imtiyazlı hisseyi ve kamuyu temsilen atanmış bulunan yönetim 
kurulu üyeleri ile kamunun söz ve onayı şarttır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

Cemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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3.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, TUPRAŞ'ın, bir grup hissesinin ve Kuşadası 
Limanının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/8501) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Başbakan Sayın Recep 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygıl 

asan^REN 
a Milletvekili 

3 Mart 200S tarihinde satışa çıkarılan TÜPRAŞ hisselerinin satışa çıkarılma şekli ve 
arkasındaki ilişkilere ilişkin basında yer alan haberler gündemi meşgul etmektedir. 
TUPRAŞ'ın % 14.75*lik bölümünü alanların, satış öncesinde gece yansı Maliye Bakanı ile 
görüşmeleri ve aynı gün satış emri verilmesi satışı şüpheli hale getirmiştir. Aynı grupla bazı 
bakanların ve sizlerin gizli görüşmeleri ve sonrasında Kuşadası limanı ve Galataport 
ihalelerinin bu gruba ait ortaklığa verilmesi Hükümet ile bu grup arasındaki ilişkilerin 
boyutunu merak etmemize neden olmuştur. 

Bunlara göre; 

1- TÜPRAŞ hisselerinin satış karan verilmesinde, Maliye Bakanının Mehmet KUTMAN 
ve Eyal OFER ile yaptığı görüşme etkili olmuş mudur? 

2- Satış emri verildiğinde tüm hisselerin bu grup tarafından alınacağını Başbakan olarak 
biliyor muydunuz? Maliye Bakanı sonucu bilerek mi böyle bir emir verdi? 

3- Kuşadası limanı ihalesini alan firmanın sahibi Mehmet KUTMAN'ın limanlarda 
yapılaşma izni veren yönetmelik değişikliğinin Danıştay tarafından iptal edilmesi 
hakkında yaptığı konuşmada "yönetmelik kanun olur" demişti ve söylediği gibi 
Hükümet iptal edilen değişikliği yasa tasarısı olarak TBMM'ne sunmuş ve 
kanunlaştırmıştır. Mehmet KUTMAN için kanun çıkanlması güvencesi kim tarafından 
kendisine verilmiştir. 

4- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üyelerinin bazı gruplarla özel ilişkilere girmesi ve 
istekleri doğrultusunda kararlar vermesi devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. 
Basında yer alan bu haberlerden sonra adı geçen bakanları görevden almayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

1 4 7 5 3 l6Kajim20K 
SAYI : B.02.1 .ÖİB.0.65.00.00/ 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa Milletvekili Hasan ÖREN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih 
edilen 7/8501 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 
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3 Mart 2005 tarihinde satışa çıkarılan TÜPRAŞ hisselerinin satışa çıkarılma şekli ve 
arkasındaki ilişkilere ilişkin basında yer alan haberler gündemi meşgul etmektedir. 
TÜPRAŞ'in %14.75'lik bölümünü alanların, satış öncesinde gece yarısı Maliye Bakanı ile 
görüşmeleri ve aynı gün satış emri verilmesi satışı şüpheli hale getirmiştir. Aynı grupla bazı 
bakanların ve sizlerin gizli görüşmeleri ve sonrasında Kuşadası limanı ve Galataport 
ihalelerinin bu gruba ait ortaklığa verilmesi, Hükümet ile bu grup arasındaki ilişkilerin 
boyutunu merak etmemize neden olmuştur. 

Bunlara göre; 

SORU 1- TÜPRAŞ hisselerinin satış kararı verilmesinde, Maliye Bakanının, Mehmet 
KUTMAN ve Eyat OFER ile yaptığı görüşme etkili olmuş mudur? 

CEVAP 1- Hisseleri İMKB'de işlem gören özelleştirme programındaki kuruluşlara ait hisse 
senetlerini satın almak üzere aracı kuruluşlar vasıtasıyla özelleştirme İdaresi,.3 ş̂kpnTIğiha 
başvuruda bulunulması her zaman için mümkündür. Bu çerçevede özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına yapılan başvurular SPK ve İMKB mevzuatı içerisinde değerlendirilmekte veuygun 
bulunması halinde satış gerçekleştirilmektedir. 

özelleştirme uygulamalarının gereği olarak, özelleştirme programındaki kuruluşların 
özelleştirme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla, bizzat özelleştirme tdaresi Başkanlığı veya 
aracı kurumu olan tş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer danışmanlar marifetiyle mırtad 
olarak piyasa araştırması yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Bu çerçevede, %65.76'lık TÜPRAŞ 
hissesinin satışının iptaline ilişkin Mahkeme kararının kesinleşmesini takiben, Özelleştirme 
tdaresi Başkanlığınca yeni strateji çalışmalarına başlanmıştır. Bu doğrultuda piyasa şartlarının 
%14.76 oranındaki TÜPRAŞ hissesinin İMKB'de satışına uygun olup olmadığının tespiti 
amacıyla özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, İMKB'de yapılan satışlarda aracı olarak görev 
yapan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye piyasa araştırması yapması talimatı verilmiştir. Bu 
araştırma ile çeşitli yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar Özelleştirme İdaresi Başkanlığının söz 
konusu strateji çalışmalarından haberdar olmuş ve olası bir satışa yönelik ilgilerini 
belirtmişlerdir. Gelen tekliflerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca değerlendirilmesi sonucu 
oluşan fiyat yeterli bulunmamıştır. Bu sürecin devamı olarak ise Global Menkul Değerler A.Ş., 
söz konusu hisselerin alımına ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmuştur. 

Söz konusu hisselerin 04.03.2005 tarihindeki satışı, teknik bir değerlendirmeyi müteakip, 
piyasada uygun talebin oluşması ile gerçekleştirilmiştir. 

SORU 2- Satış emri verildiğinde tüm hisselerin bu grup tarafından alınacağını Başbakan 
olarak biliyor muydunuz? Maliye Bakanı sonucu bilerek mi böyle bir emir verdi? 

CEVAP 2- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII. No: 39 sayılı "özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince; 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 28.02.2005 tarih 2253 sayılı ve 28.02.2005 tarih 2254 sayılı 
yazıları ile Sermaye Piyasası Kuruluna, 

28.02.2005 tarih ve 2255 sayılı yazısı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına 
gerekli açıklamalar gönderilmiştir. İMKB Toptan Satışlar Pazarında TÜPRAŞ'a ait % 14.76 
oranındaki hissesinin satışına dair gönderilen bu açıklamalar, 01.03.2005 tarih ve 40 nolu İMKB 
Günlük Bülteninde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 

Borsada işlem gören TÜPRAŞ hisselerinin satılacağı hakkındaki bilgiler, yayın organları 
aracılığıyla ilgili kurumlarca kamuoyuna duyurulmuştur. Satış, ilgi duyan her yatırımcıya açık 
olarak yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
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SORU 3- Kuşadası Umanı ihalesini alan firmanın sahibi Mehmet KUTMAN'ın limanlarda 
yapılaşma izni veren yönetmelik değişikliğinin Danıştay tarafindan iptal edilmesi hakkında 
yaptığı konuşmada "yönetmelik kanun olur" demişti ve söylediği gibi Hükümet iptal edilen 
değişikliği yasa tasarısı olarak TBMM'ne sunmuş ve kanunlaştırmışur. Mehmet KUTMAN 
için kanun çıkarılması güvencesi kim tarafindan kendisine verilmiştir? 

CEVAP 3- Hukuk devleti olan ülkemizde, yasama yetkisi Türkiye BUyük Millet Meclisi'ne 
aittir, özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bu konuya ilişkin verilecek herhangi bir cevap 
bulunmamaktadır. 

SORU 4- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üyelerinin bazı gruplarla özel ilişkilere girmesi ve 
istekleri doğrultusunda kararlar vermesi devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Basında yer 
alan bu haberlerden sonra adı geçen bakanları görevden almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4- özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bu konuya ilişkin verilecek herhangi bir 
cevap bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

ıal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

4.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Türk Telekomun özelleştirilmesine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8510) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyio ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

DrJ^n^rrem TOPRAK ' 
izmir Milletvekili 

Ülke insanlarımız vergileriyle ve özverisiyle kurulmuş ve 
büyüyerek dünyanın 13. büyük telekom kuruluşu haline gelmiş 
bulunan Türk Telekom'un ülke çıkarlarına aykın bir şekilde satılmak 
istenmesi kamuoyunda derin endişe ve infial uyandırmaktadır. 

Bu nedenle : 

1- Türk Telekom'un sadece AVEA'daki % 40 hissesinin en az 2 
milyar dolar değerinde olduğu hükümetimizce bilinmiyor mu? 

2- İhaleden önce Türk Telekom'a, yani alıcılara yeni imtiyazlar 
tanıyan düzenlemeler yapıldı mı? 
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3- Telekomünikasyon sektörü yasal olarak serbest piyasa 
koşullanna açılmış ise de, Türk Telekom tüm haberleşme 
altyapısını elinde bulundurması nedeniyle piyasadaki hakim 
konumunu korumaktadır ve uzunca bir sûre de korumaya devam 
edecektir. Bu durumda Türk Telekom yabancı özel sermayenin 
eline geçtiğinde tüketici nasıl korunacaktır, rekabet nasıl 
sağlanacaktır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 4 7 6 5 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK tararından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/8510 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin olarak, 
özelleştirme tdaresi Başkanlığım ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Türk Telekom'un sadece AVEA'daki %40 hissesinin en az 2 milyar dolar olduğu 
hükümetinizce biliniyor mu? 

CEVAP 1- 4046 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca, değer tespit sonuçlan, "kuruluşun 
özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulabileceği"nden ötürü, özelleştirme işlemi henüz 
tamamlanmamış olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraki konumunda bulunan AVEA'nın 
değer tespiti hakkında bilgi verilememektedir. 

SORU 2' İhaleden önce Türk Telekom'a, yani oltalara yeni imtiyazlar tanıyan düzenlemeler 
yapûdı mı? 

CEVAP 2- Türk Telekom'un %55 oranındaki hissesinin blok satışına yönelik olarak 24.11.2004 
tarihinde çıkılan "blok satış" ihalesinde, potansiyel alıcılara imtiyazlar tanıyan herhangi bir 
düzenlemeye gidilmemiştir. 

SORU 3- Telekomünikasyon sektörü yasal olarak serbest piyasa koşullarına açılmış ise de, 
Türk Telekom tüm haberleşme altyapısını elinde bulundurması nedeniyle piyasadaki halcim 
konumunu korumaktadır ve uzunca bir sure de korumaya devam edecektir. Bu durumda, 
Türk Telekom yabancı özel sermayenin eline geçtiğinde tüketici nasıl korunacaktır, rekabet 
nasıl sağlanacaktır? 

CEVAP 3- Malumlan olduğu üzere, 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun ile 
telekomünikasyon sektöründe düzenleme yapma yetkisi bağımsız bir düzenleyici kurum olan 
Telekomünikasyon Kurumuna verilmiş olup, Telekomünikasyon Kurumu'nun temel görevleri, 
sırasıyla: sektörde gerekli düzenlemeleri yapmak, sektördeki etkin rekabet ortamının tesisi, 
tüketici refahını artırma ve sektöre ivme kazandırmaktır. 

t 6 Kası* Zm 
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Bu amaçla, Telekomünikasyon Kurumu sektörde teknik, hukuki ve ekonomik düzenleme yaparak, 
serbestleştirme sürecinde düzenleme ağırlıklı bir işlev gösterirken; serbestleşme sonucunda 
düzenleme işlevini asgariye indirecek, ancak sektörde sürdürülebilir rekabet ortamımn tesis edilmesi 
amacıyla etkin bir şekilde denetleme ve hakemlik görevlerine devam edecektir. 

Diğer taraftan, Rekabet Kurumu 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 
pazardaki rekabet koşullarının denetimi ve korunması ile yetkilendirilmiş bulunmaktadır. 

Türk Telekom'un blok satışına ilişkin süreç, baştan itibaren mal ve hizmet piyasalarının serbest 
ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülü ve gelişmesini teminen, idari ve mali özerkliği 
haiz olarak kurulmuş bulunan Rekabet Kurumu'nun ve Telekomünikasyon Kurumu'nun bilgisi 
ve gözetimi altında gerçekleşmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

I UN AKITAN 
Maliye Bakam 

5.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, 23 üncü Universiade Yaz Oyunlarının hazırlık-
larıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/8568) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sn. M. Ali ŞAHİN tarafından yazılt olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 19.Q8.2005 

•rdal KARADEMtR 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi, 23 .Universiade 2005 oyunlarının açılışı II Ağustos 2005 Perşembe günü gerçekleşmiştir. 
"Güneşin Doğduğu Yer Anadolu" isimli gösteri ile açılan UNİVERSİADE oyunlarında, onca Anadolu 
medeniyeti ve kişilik yer alır ve sembolize edilirken, emperyalizme karşı mücadele eden ve bağımsızlık 
mücadelesi veren ve bugün bu oyunların oynandığı ülkeyi bizlere armağan eden Ülkemizin kurucusu 
ATATÜRK'e ve Türkiye Cumhuriyetine yer verilmemiş olması başta izmir halkımız olmak üzere tüm ülkede 
tepkilere ve nefrete neden olmuştur. 
Bu bağlamda; 

1- Olimpiyat Oyunları Düzenleme Kurulu Başkanı olarak Universiade 2005 oyunları açılış törenlerinde, 
çağdaş Türkiye'nin ve onun kuruluşuna yer verilmemesi sizin bilgileriniz dahilinde mi gerçekleşmiştir? 

2- Gösterilerde, Atatürk'e yer verilmemesi İzmir halkının tepkisine neden olmuştur. Bu tepkiler karşısında 
organizasyonun "ismi Atatürk olan bir stadyumda yapılıyor" ifadeniz, kamuoyunun tepkilerine yanıt 
olarak mı verilmiştir? 

3- Universiade oyunlarının açılış programının ana temasının Anadolu kültürlerini içerdiği ifade edilmektedir. 
Sizce, Anadolu'da emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren ve laik cumhuriyetin kurulmasını 
sağlayan, "yurtta sulh, cihanda sulh" anlayışını tüm dünyada ilan eden ayrıca, 19 Mayıs gününü TGrk 
gençliğine ve Türk sporculuğuna tahsis edilmesini uygun bulan anlayış ve kültür, Anadolu kültürünün bir 
ürünü değil midir? 

4- Olimpiyat düzenleme kurulunun bir çok üyesinin, Olimpiyat açılışı senaryosunun bir çok komite 
üyesinden gizlendiği ve gösterilmediği yönünde basınımızda açıklamaları yer almıştır. Universiade 
Düzenleme Kurulu içinde yer alan Türkiye Milli Olimpiyat Başkanı sn. Togay BAYATLI' da gösteri 
senaryosunu bilmediğini ve istemiş olmasına rağmen kendisine verilmediğini kamuoyuna açıklamıştır. Sn. 
BAYATLI'nın basında yer alan bu iddiaları doğru mudur? 
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5- Yine bu gösteri senaryosunun pravolaruv izlemeye yönelik, İzmir Basınının talepleri, olimpiyatlardan 
sorumlu sanat yönetmeninin engellemesi mevzuata uygunmudur? 

6- Olimpiyat Oyunları yaşa tasarısının TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında CHP'li üyelerin olimpiyat Oyunları İcra Kurulu Başkanlığına getirilecek kişi ile 
ilgili olarak kriterlerin konulması talebine ısrarla karşı koymanız, hatta " Taha AKSOY olmazsa 
yasayı geri çekeriz" yaklaşımınız yaşanan bu sürecin/senaryonun birparçası mıdır? 

7- Universiade 2005 oyunlarının bütçesi, ne kadar dır? Universiade oyunlannın hazırlanması aşamasında 
yapılan işlerin ihalelerinin AKP'ye yakın firmalara verildiği kamuoyunda sıkça dile getirilmektedir. Bu 
anlamda; 
a) Universiade oyunlarında gerçekleşen hangi işler ihale yöntemiyle gerçekleşmiş tir? 
İhale tutarları ne kadar dır? Ve ihaleyi alan firmalar hangileridir? 
b) Universiade oyunlarında hangi işler ihalesiz gerçekleş mistir? İşin bedelleri ne kadar dır? İhalesiz olarak 
işleri alan firmaların isimleri nedir? 

8- Universiade oyunlarında oyuncuların ve gönüllü çalışanların taşınma işlerinde aksamalar yaşandığı 
öğrenilmiştir. Bu aksamanın, taşıma işinin, İzmir'in ulaşımını bilmeyen Ankaralı bir firmaya verilmiş 
olmasının bir sonucumudur? Söz konusu firma sahibinin AKP ile bir ilişkisi var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / ^ I j f - o 
K o n u : ^ 

I'ÇJJLJIMS 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞıNA 
İLGİ : TBMM Başlcnın, 24.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/14083 saydı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/8568 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

*s£\j> 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Ek: Soru Önergesi Cevabı Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Sayı: GC/2005-B-0412 İzmir, 08.Kasım.2005 

UNİVERSİADE 2 0 0 5 K o n u : * z m i r Milletvekili Erdal Karademir'in soru önergesi için hazırlanan cevap 
İZMİR 

T.C. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcıl ığı 
Ankara 

İİSİ: GSGM tarafından havale edilen 24.10.2005 tarih ve B.02.0.002/7016 sayılı 
yazınız 

İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet AH Şahin tarafından yazılı olarak yanıtlanması" talebi ile verdiği soru 
önergesine Genel Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

1 . 23. Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları (Universiade 2005, İzmir) 
l l.Ağustos.2005 tarihinde İzmir Atatürk Stadyum'unda yapılan açılış töreni ile 
başlamıştır. Törenin "Güneşin Doğduğu Yer: Anadolu" temalı kültürel gösterisi 
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 25.01.2005 tarih ve 05 sayılı toplantısında 
alınan 5 numaralı karar uyarınca (Tigris A.Ş. ve Teamcon A.Ş.'nin oluşturduğu 
"TÎT Birlikteliği" tarafından gerçekleştirilmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. 
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25.12.2004 tarihinde Ankara'da yapılan ve tüm üyelerin katıldığı 04 sayılı 
toplantıda "Anadolu Ateşi Grubu", "Momentum", "ISEV (İkon, Setur ve 
Vişitur)" ve "TIT (Tigris A.Ş. ve Teamcon A.Ş.)" açılış törenlerine ilişkin 
önerilerini Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun değerlendirmesine sunmuştur. 
Sunuşlardan birisinde bir Atatürk tablosunun yeraldığının görülmesi üzerine 
söz alan, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Togay Bayatlı özetle: 
"Universiade'ın olimpiyata benzer bir organizasyon olduğunu ve bu nedenle 
herşeyin olimpik ilkelere uygun olması gerektiğini, olimpiyatları düzenleyen 
ulusların sembolleşmiş liderlerine açılış törenlerinde yer verilmesinin bu 
ilkelerle bağdaşmayacağını" belirtmiş ve bu görüş Kurul üyelerince 
benimsenmiştir. Yine Sayın Bayatlı'nın uyarısı yerinde bulunarak "İstiklal 
Savaşı"mıza ilişkin öğelere de vurgu yapılmaması görüşü de benimsenmiştir. 

2. Açılış Töreni'nde sunulan kültür programı, Anadolu'da gelişen ve tarihte kalan 
uygarlıktan gözler önüne sermeyi amaçlıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 
kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ise "Universiade 2005, İzmir"in ev sahibi 
idi. Açılış ve kapanış törenleri, spor müsabakaları ve oyunlara ilişkin diğer tüm 
etkinlikler Türkiye Cumhuriyetinde, ona ait tesislerde ve onun yurttaşlarının 
yönetiminde gerçekleştirildi. 

3. 1 ve 2 numaralı sorulara verilen cevaplar bu sorunun da cevabıdır. 

4 . 15.12.2004 tarih ve 03 sayılı Hazırlık ve Düzenleme Kurulu toplantısında 
alınan 1 numaralı kararla onaylanan "Alım, Satım, Kiralama, Yapım ve İhale 
İşlemlerine İlişkin Usûl ve Esaslar Yönergesi"nln birinci maddesi "Açılış ve 
Kapanış Törenleri"ne dair hizmetlerin satın alınması yetkisini Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu'nda tutmuştur. Bu nedenle yukarıda sözü edilen 04 sayılı 
toplantıda törenlere ilişkin öneriler dinlenmiş ve 05 sayılı toplantıda karar 
verilmiştir. Kurul tarafından satın alınan bir hizmetin Kurul'un bazı üyelerinden 
saklı tutulması söz konusu değildir. 

5. Törenlerin provaları basın mensupları tarafından izlenmiş, özellikle yerel basın 
yayın organlarında çok sayıda görüntülü haber yayınlanmıştır. 

6. Taha Aksoy İzmir Büyükşehlr Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nun da 
olumlu görüşü alınarak bu göreve getirilmiştir. Sorudaki değerlendirmeye 
katılmamız mümkün değildir. 

7. "Universiade 2005, İzmlr"in Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 26.02.2005 
tarih ve 06 sayılı toplantısında kabul edilen Organizasyon Bütçesi toplam 
125.501.745,00 YTL harcama yapılmasını öngörmektedir. 
Organizasyon Bütçesi dışında "Universiade 2005, İzmir"de kullanılan tesislerin 
hazırlanması İçin yapılan 188.945.000,- YTL harcamanın dağılımı aşağıdaki 
gibidir: 
a. İzmir İ l Özel İdaresi 12.814.000,- YTL 
b. GSGM - İzmir 61.785.000,- YTL 
c. İzmir Büyükşehir Belediyesi (Oyunlar Köyü dahil) 99.648.000,- YTL 
d. Ege Üniversitesi 2.550.000,- YTL 
e. Spor Toto 150.000,-YTL 
f. Manisa İl özel İdaresi 7.800.000,- YTL 
g. GSGM - Manisa 3.800.000,- YTL 
h. Celal Bayar Üniversitesi 398.000,- YTL 
Oyunlarda kullanılan spor ekipmanlarına ilişkin harcamalar İlgili 
federasyonların bütçelerinden karşılanmıştır. 
İşlerin verilmesinde, iddia edildiği gibi, firma sahip veya yöneticilerinin siyasi 
görüşlerinin bir kriter olarak kullanılması söz konusu değildir. 

7.a. İlişikte bir kopyası sunulan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 24.12.2004 
tarih ve 04 sayılı toplantısında kabul edilen ve 25.01.2005 tarih ve 05 sayılı 
toplantısında revize edilen "İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası 
Spor Oyunları (Universiade) Alım, Satım, Kiralama, Yapım ve İhale İşlemlerine 
İlişkin Usûl ve Esaslar Yönergesi" (EK 1) hangi işlerin, hangi organ tarafından 
ve hangi usûlle yaptırılacağını belirlemiştir. Bunlardan, yukarıdaki Yönerge'nin 
20. maddesinde belirtilen "davet" usulü ile ihale edilen işlerin listesi (EK 2) 
ilişikte sunulmuştur. 
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7.b. Aynı yönergenin 20. maddesi "İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin her 
türlü vergi hariç bedeli 50.000 (edibin) YTL'nın altında ise, bu ihtiyaçlar Genel 
Koordinatör kararı ile doğrudan temin yolu ile karşılanır." hükmünü 
getirmiştir. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 05.07.2005 tarih ve 15 sayılı toplantısında 
alınan 3.a numaralı kararla "Genel Koordinatör ve Genel Koordinatör 
Yardımcılarının müşterek kararı" olması koşulu yukarıda belirtilen limit 
100.000 YTL'na çıkarılmıştır. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu muhtelif tarihlerde aldığı kararlarla bazı mal ve 
hizmet alımlarının yukarıda anılan yönerge kapsamından çıkarmış ve 
doğrudan satmalına yapılmasına izin vermiştir. 

Bu kapsamda yaptırılan işlerle ilgili liste (EK 3) Miskte sunulmuştur. 

Ayrıca aynı yönerge'nin 1. maddesinin 3. paragrafındaki hüküm nedeni ile 
"Açılış ve Kapanış Törenleri", "Yönetim ve Denetim Hizmetleri", "Bilgi 
Teknolojileri" ile "TamtınV'a dair hizmetlerin satınalınmasına ilişkin kararlar 
doğrudan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından verilmiştir. (EK 4) 

8. "Universiade 2005, İzmir" katılan ülkelerin delegasyon başkanları tarafından 
bugüne kadar düzenlenmiş en mükemmel organizasyon olarak nitelendirilmiş, 
bu husus Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı George Killian 
ve Genel Sekreter Roch Campana tarafından, oyunlardan sonra düzenledikleri 
basın toplantısında, teyid edilmiştir. Oyunlara katılanlar ve İzleyenler, 
oyunların ve oyunlarla ilgili diğer etkinliklerin akışını bozacak hiçbir aksaklık 
yaşanmadığını bilmektedirler. 

Ulaşım hizmetleri İhalesine 21 firma davet edilmiş, İhaleye yalnızca merkezi 
Ankara'da bulunan Bektaşlar A.Ş. katılmış ve yapılan müzakereler sonucunda 
bu firma ile sözleşme imzalanmıştır. Ulaşım hizmetlerinin koordinasyonu, İcra 
Kurulu bünyesinde yer alan Ulaşım Komisyonu tarafından başarıyla 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize arzederim. 

Taha Aksoy 

Genel Koordinatör 

Ekler: 

1. İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) 
Alım, Satım, Kiralama, Yapım ve İhale İşlemlerine İlişkin Usûl ve Esaslar 
Yönergesi 

2. İhale Yöntemi ile Verilen İşler 

3. Doğrudan Satınalma Yöntemi ile Temin Edilen Mal ve Hizmetler 

4. Doğrudan HDK Tarafından Karar Verilen Satınalmalar 

TC. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: 0 9 . l l . ^ Û û T 
SAYI : >3u2 
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İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI 
(Üniversiade) ALIM, SATIM, KİRALAMA, YAPIM VE İHALE İŞLEMLERİNE 

İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 

Amaç ve Kapsam 
Madda 1- Bu yönerge; 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak olan 23. 
Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Üniversiade) ile ilgili her 
türlü kiralama, alım, yapım, satım ve ihale işlemlerine ilişkin usûl ve 
esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
İzmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından 
çıkartılmış diğer yönerge ve talimatlarla özel olarak düzenlenmiş 
hususlar bu yönergenin kapsamı dışında olup; ait olduğu yönerge ve 
talimatlara tabidir. Ayrıca, İcra Kurulu'nun veya Organizasyon 
Komitesi'nin teklifi ile Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından 
belirli konular bu yönerge kapsamından çıkartılabilir. 
"Açılış ve kapanış törenleri", "yönetim-denetim hizmetleri", "bilgi 
teknolojileri" ile "tanıtım"a dair hizmetler, bu yönerge ile ihdas 
edilmiş kurallara bağlı olmaksızın Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 
tarafından alınır. 
Bu yönerge; Hazırlık ve Düzonleme Kurulu'nu, Organizasyon Komitesi'ni, 
İcra Kurulu'nu ve oyunların yapılması için doğrudan veya dolaylı olarak 
sorumlu olacak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile yerel 
yönetimleri kapsar. 

Dayanak 
Madda 2- Bu yönerge 10.11.2004 gün ve 5255 sayılı İzmir Kentinde 
Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Üniversiade) 
Kanunu'nun 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madda 3- Bu yönergede geçen; 

a) Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu : İzmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve 

Düzenleme Kurulu'nu, 

İzmir üniversiade Oyunları Organizasyon 
Komitesi'ni, 
İzmir üniversiade Oyunları İcra Kurulu'nu, 

Hazırl.k ve Düzenleme Kurulu tarafından 
yaptırılacak ihalelerde Kurul'u temsil ve 
ilzama yetkili kişiler müştereken; diğer 
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler 
ile yerel yönetimlerin yaptıracağı 
ihalelerde bu kurumların yetkilileri, 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 25.01,2005 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. /Ij 

-461-

b) Organizasyon 
Komitesi 

c) İcra Kurulu 

d) İhale Yetkilisi 
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e) İhale Komisyonu 

f) Alım, satım 

g) Hizmet 

h) Yapım 

i) Kira 

j) îhale 

k) istekli 

1) Teklif 

m) Müteahhit 

n) Müşteri 

B: 19 16 .11. 2005 0:1 
: İhale işlemlerini yapmakla görevli 

komisyon 
: Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile 

her çeşit malzeme ve ihtiyaç maddelerinin, 
hizmet ve hakların alım ve satımını, 
tedarikini ve şartlı kullanıra için 
verilmelerini, trampa edilmelerini, 

: Gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığı 
yaptırılan, taşıma, haberleşme, sigorta, 
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek 
hazırlama ve dağıtım, toplantı 
organizasyonu, koruma ve güvenlik, 
fotoğraf, film, fikir ve güzel sanat 
ürünlerinin oluşturulması, bilgisayar 
sistemlerine yönelik her türlü hizmetler 
ile yazılım hizmetleri ve diğer bütün 
hizmetleri, 

: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, 
tesisat, onarım, yıkım, değiştirme, 
iyileştirme ve montaj işleri ile bunların 
benzeri ve tamamlayıcısı olan işleri, 

: Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar veya 
hakların kiralanmasını veya kiraya 
verilmesini, 

: Bu yönergede yazılı usul ve şartlarla iş 
ve diğer ihtiyaçların tedarikinin 
istekliler arasından seçilecek birisi 
üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale 
yetkilisinin onayı ve sözleşmenin 
imzalanması ile sonuçlanan işlemleri, 

: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi 
veya kişileri, 

: İsteklilerin ihale konusunu üstlenmek 
amacıyla oluşturup ilettikleri fiyat dahil 
talep ve kabullerini, 

: Alım, hizmet, kiralama ve yapım işlerini 
sözleşme ile yüklenen özel veya tüzel 
kişiyi, 

: Satım, kira, trampa ihalelerini sözleşme 
ile yüklenen gerçek veya tüzel kişiyi, 

ifade eder. 
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Temel ilkeler 
Madde 4- İhale ile ilgili işlemleri yürütmek üzere ilgili kurum veya 
kuruluşlarca görevlendirilen komisyonlar, bu yönerge esaslarına göre 
yapacakları bütün işlemlerde ihtiyaçların zamanında ve uygun şartlarla 
karşılanmasını, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, 
kamuoyu denetimini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
sorumludurlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
ALIM, SATIM, KİRALAMA, YAPIM VE İHALE İŞLEMLERİ 

Onay Belgesi 
Madde 5- Her türlü alım, satım, yapım, kiralama, tedarik ve benzeri 
işlerde ihale açılabilmesi için İhale Yetkilisi'nden onay alınır. 
Onay belgesinde asgari olarak işin nevi, niteliği, miktarı ile varsa 
özel koşulları belirlenir. İhale komisyonları tarafından yapılacak her 
türlü alım, satım, kiralama, yapım ve ihalelerin onayında konuya 
ilişkin özel şartname ve ekleri, varsa özel koşulları ve geçici teminat 
tutarı belirtilir. 

İhale Hazırlıkları. 
Madde 6- Bu yönerge kapsamında yapılacak ihale hazırlığı dahil bütün iş 
ve işlemler, ihale komisyonunca yürütülür. 

İhale Komisyonunun Kuruluşu 
Madde 7- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından yaptırılacak 
ihalelerin komisyonlarının başkan ve üyeleri İcra Kurulu tarafından 
atanır. Bu komisyonlarda, İcra Kurulu organizasyon şemasında yer alan 
İdari ve Mali komisyonlarda görevli birer üye ile, işin niteliği 
gereğince görevlendirilecek diğer görevliler yer alır. icra Kurulu 
bünyesinde görev yapanlar arasında yeterli sayıda veya yeterlilikte 
personel bulunmaması halinde konu ile ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından veya piyasadan konunun uzmanı kişilere komisyonlarda 
görev verilebilir. 
Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve yerel yönetimler 
tarafından yaptırılacak ihalelerdeki komisyonların oluşumu genel 
hükümlere tâbidir. 

İhaleye Katılabilme Şartları 

Madde 8- Bu yönergeye göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni 
ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz olmak, ihale 
onay belgesinde takdir edilecek teminat ve belgeleri vermek zorunludur. 

İhaleye Katılamayacak Olanlar. 

Madde 9- Bu yönergeye göre Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından 
yapılacak olan ihalelere; 

a) Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Organizasyon Komitesi ve İcra 
Kurulu Üyeleri, gönüllüler hariç olmak kaydıyla, organizasyon ve 
komisyonlarda görev alan her türlü personel ve danışmanlar, 
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b) Alım, satım, yapım ve ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 

c) (a) ve (b) bendlerinde sayılanların eşleri, ikinci dereceye 
kadar (dahil) kan ve sihri hısımları ile ortakları, 

d) Bu yönerge ve diğer kanunlardaki hükümler gereği kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 

katılamazlar. 

Şartnameler ve Sözleşmeler 

Madde 10- îhale konusu ile ilgili genel şartnameler îhale Yetkilisi 
tarafından îhale Komisyonu'na hazırlatılır. îşin mahiyetinin 
gerektirdiği özel ve teknik şartların konulacağı özel şartnameler, 
ihale konusunun niteliği dikkate alınarak îhale Komisyonu'nca 
hazırlanır. Bütün şartnameler İhale Yetkilisi tarafından onaylandıktan 
sonra uygulanır. 
Şartnamelere, ihalelere teklif veren kişi veya kuruluşların; şartname 
içeriğindeki hususları aynen ve tamamen kabul etmiş sayıldığı hususları 
da yazılır. 
Özel şartnameler ve sözleşmelerde asgari olarak: 

a) îşin niteliği, nevi ve miktarı; yapım işlerinde yaklaşık 
maliyeti, 

b) Geçici ve kesin teminat miktarlarına ilişkin şartlar, 
c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, 
d) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve 

üzerinde mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi ve bu haklara konu 
taşınmaz malların tespitinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, 
yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ile durumu, 

e) îşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikmeler halinde 
uygulanacak cezai müeyyideler, 

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve istenilen belgeler, 
g) îhale kararının, ihale tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü 

içinde İhale Yetkilisi tarafından onaylanacağı veya iptal 
edilebileceği, 

h) Komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu, 
i) İhalenin iptal edilmesi ve/veya onaylanmaması halinde 

isteklilerin ve/veya en uygun ikinci teklifi verenin 
teminatının, ihalenin onay veya iptal kararı verilmesine veya 
ihalenin sözleşmeye bağlanmasına kadar geçecek sürede iade 
edilmemesinden doğacak herhangi bir kâr kaybı iddiası ile maddi 
ve/veya manevi tazminat vs. talebinde bulunamayacakları, 

j) îhale konusu işin damga vergisi ve katma değer vergisinden muaf 
olduğu, bunun dışındaki vergi, resim ve harçlar ile sözleşme 
giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 

k) Ödeme yeri ve avans verilip verilmeyeceği, 
1) îşin veya taahhüdün süresi, 

- 4 6 4 -



TBMM B: 19 16 .11. 2005 0:1 
m) Süre uzatımı verilip verilmeyeceği, verilecekse hangi şartlarda 

verileceği, 
n) Mücbir sebep olarak kabul edilecek hallerin nelerden ibaret 

olduğu, 
o) İhtilafların hangi Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinde; hangi belge 

ve kayıtlara münhasır delil olarak dayanılıp çözümleneceği, 
p) îhale komisyonuna teslim edilecek bütün şartname ve evrakın 

istekli veya yetkili vekillerince imzalanmış olması gerektiği, 
q) İhalenin 10.11.2004 gün ve 5255 sayılı Kanun hükümlerine göre 

yapılacağı hususları yazılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İHALE İŞLEMLERİNE HAZIRLIK 

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi 

Madde 11- İhale Komisyonu tarafından her ihale işlemi için ayrı İhale 
Dosyası hazırlanır. 
Bu dosyada, onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ait hesap 
tutanağı, genel ve gerekiyorsa özel şartname ve ekleri ile yapım işleri 
için onaylı proje, sözleşme tasarısı ve saklanmasında yarar görülen 
diğer belgeler bulunur. 
Dosyalar, îhale Yetkilisi'nin belirleyeceği ücreti karşılığında 
satılır. 

İhale Komisyonlarının Çalışması 
Madde 12- ihale komisyonları faaliyetlerini bağlı bulunduğu kurum veya 
kuruluş bünyesinde yürütür. İhalenin yapılacağı tarihi İhale Komisyonu 
belirler. İhale Komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Kararlar oyçokluğu 
ile alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif üye varsa, muhalefet 
şerhini karara yazarak imzalamak zorundadır. 

İsteklilerde Aranılacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler 
Madde 13- İsteklilerin, ihalelere katılabilmeleri için asgari olarak 
10. maddede belirtilen hususları belgelendirmeleri zorunludur. 
İbraz edilecek belgelerin içerik ve niteliklerini takdir hakkı îhale 
Komisyonu'na aittir. îhale Komisyonu tarafından aranacak belgelerin 
nitelikleri şartnamelerde gösterilir. 
İsteklilerin şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermeleri ve 
kendilerine yapılacak tebligatlarla ilgili olarak Türkiye'de bir 
tebligat adresi göstermeleri zorunludur. 

Geçici Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 
Madde 14- îhale Yetkilisi tarafından verilecek onayda ihale konusu işle 
ilgili geçici teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır; 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat 

mektupları, 
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c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet îç Borçlanma 

Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 
İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen 
yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye 
dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının 
kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya 
özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat 
olarak kabul edilir. 
Yukarıda (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine 
düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç 
edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak 
kabul edilir. 
Yukarıda (a) bendinde sayılanın bildirilecek banka hesabına 
yatırılması; (b) ve (c) bendinde sayılanların İhale Komisyonu 
Başkanlığı'na teslimi ve Komisyon Başkanı tarafından onaylanmış 
fotokopilerinin ihale dosyasına konulması zorunludur. 
İhale üzerinde kalan istekli ile en uygun görülen ikinci teklif sahibi 
istekliye ait teminatlar, ihaleden sonra İhale Komisyonu'nca muhafazaya 
devam edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise kendilerine hemen 
iade edilir. 
İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, en uygun 
görülen ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan 
hemen sonra iade edilir. 
Tekliflerin uygunluğunu İhale Komisyonu takdir eder. 

Komisyonun Serbestisi 
Madde 15- ihale komisyonları, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği 
aşamada iptal etmekte serbesttir. 

Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar 
Madde 16- İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve 
üyelerinin isimleri belirtilerek imzalanır. 
Kararlarda isteklilerin isimleri veya unvanları, adresleri, teklif 
ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi gerekçelerle 
yapıldığı, ihale yapılmamış ise sebepleri ve diğer hususlar belirtilir. 

İhale Kararlarının Onayı ve İptal Edilmesi 
Madde 17- İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları, İhale 
Yetkilisi'nce karar tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde 
onaylanır veya iptal edilir. 
İhale Yetkilisi'nce ihale kararı herhangi bir aşamada iptal edilirse, 
ihale baştan itibaren hükümsüz sayılır ve bu durum hiç kimseye 
kazanılmış bir hak bahşetmez. 

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi 
Madde 18- İhale Yetkilisi'nce onaylanan ihale kararları, onaylandığı 
günden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde, üzerine ihale bırakılana 
veya noterlikçe tanzim edilmiş bir vekaletname ile yetkili kılınmış 
vekiline, imzası alınmak suretiy.le bildirilir veya iadeli taahhütlü 
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mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini 
takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 
İhale kararının İhale Yetkilisi'nce iptal edilmesi halinde ise, durum 
isteklilere yukarıda anılan şekillerden biri ile bildirilir. 
İhal«de Hasır Bulunmayan İstekliler 
Madde 19- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterlikçe düzenleme 
şeklinde tanzim edilmiş vekaletnameyi haiz bir vekil bulundurmayan 
istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İHALE USULLERİ 

İhale Usûlleri 
Madde 20- Bu yönergeye göre ihale komisyonları tarafından yürütülecek 
temel ihale usulü "davet usulü"dür. Komisyonlar, İhale Yetkilisi 
tarafından gerekli görülen işlerde, diğer ihale usullerini de uygular. 
İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin her türlü vergi hariç bedeli 50.000 
(ellibin) YTL'nın altında ise, bu ihtiyaçlar Genel Koordinatör kararı 
ile doğrudan temin yolu ile karşılanabilir. İcra Kurulu bünyesindeki 
satınalma görevlileri tarafından gerçekleştirilecek bu satınalmalarda 
komisyon kurulması gerekli değildir; satınalma işleminin tamamlanması 
için Genel Koordinatör onayı dışında başkaca hiçbir koşul aranmaz. Aynı 
usul ve limit, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler 
ve yerel yönetimlerin İhale Yetkilisi tarafından uygulanabilir. 
İhale komisyonları tarafından doğrudan temin yolu ile yapılacak 
ihalelerde; şartname düzenlenmesi, teminat alınması, ilan yapılması ve 
sözleşme yapılması zorunlu değildir. En az üç istekliden teklif 
alınması suretiyle veya satın alma komisyonunun gerekli görmesi halinde 
teklif alınan isteklilerin tamamı ile sözlü pazarlık yapılması sureti 
ile alım gerçekleştirilir. Sözlü pazarlık yapılması halinde teklif 
edilen en son fiyatlar, isteklilerden yazılı olarak alınır. 
İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin genel bütçeli daireler, katma bütçeli 
idareler, belediyeler, il özel idareleri, kanunla kurulmuş vakıf ve 
dernekler, burada sayılanlara bağlı döner sermayeler ile burada 
sayılanların sermayesinin en az %51'ine sahip olduğu şirketlerden 
karşılanması halinde, ihale komisyonu kurulması dahil başkaca hiçbir 
işleme gerek duyulmaksızın bir protokol düzenlenmesi yeterlidir. 
Davet Usulü ile İhale Yapılması 
Madde 21- Bu yönergeye göre ihale ile teminine ve/veya satışına karar 
verilen mal, hizmet, yapım, kira, alım satım, trampa işleri ile ilgili 
olarak yapılacak ihalelere İhale Komisyonları tarafından belirlenecek 
istekliler davet edilirler. 
Ayrıca ihalelerin konusu ve kapsamına göre, bölgesel veya ülke çapında 
yayımlanan gazetelere ilan da verilebilir. 
İhale komisyonları, her bir ihale için en az üç istekli belirlemek ve 
davet etmek zorundadır. İhale için kimlerin davet edildiğini içeren bir 
tutanağın, onaya sunulacak evraka eklenmesi zorunludur. 
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Davet usulü ile yapılan ihalelerde yapılacak işin özgünlüğü, ihtiyacın 
yalnızca bir veya iki gerçek veya tüzel kişi tarafından 
karşılanabileceğinin belirlenmesi, yalnızca bir veya iki gerçek veya 
tüzel kişinin ihale konusu ile ilgili özel haklara sahip olması veya 
kapasite, büyüklük, organizasyon ve bütünlük açısından işin 
yapılabilirliğini bir veya iki isteklinin sağlaması hallerinde en az üç 
istekli şartı aranmaz. 
İhaleye davet edilenler veya ilanlı ihalelerde teklif veren bütün 
istekliler, ihale komisyonu tarafından hazırlanacak teklif evrakı 
içeriğinde bildirilecek bütün hususları noksansız olarak ikmal etmek; 
tekliflerini kendilerine bildirilecek ihale gün ve saatine kadar 
kendileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış bir dış zarf, ihale ile 
ilgili tekliflerini ise kapalı ve kendileri tarafından kaşelenmiş ve 
imzalanmış kapalı bir iç zarf içinde ihale komisyonuna sunmak 
zorundadırlar. 
İhale komisyonu, ihale için belirlediği gün ve saatte, isteklilerin 
huzurunda dış zarfları açar. İhaleye katılmaya yeterli görmediği 
isteklilerin taleplerini öncelikle reddedip bunlara ait evrakı imza 
karşılığı iade ettikten ve ihaleye katılabilecekleri hazır olanlara 
bildirdikten sonra, durumu bir tutanak ile tespit ederek ihaleye 
katılamayacak olanları ihalenin yapılmakta olduğu mahalden çıkarttıktan 
sonra tekliflerin bulunduğu iç zarfları açar. 
İlk tekliflerin bu suretle tespit edilmesinden sonra, komisyon başkanı 
isteklilere başkaca teklifleri olup olmadığını sorar. Bundan sonra 
istekliler, en uygun fiyatı teklif eden sona kalmak üzere, sıra ile 
varsa diğer tekliflerini iletebilirler. 
İhaleden çekilen isteklilerin bu durumlar: ihaleye ait arttırma veya 
eksiltme tutanağına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan 
kaçınması halinde, durum ihale komisyonu tutanağında belirtilir. 
İhaleden çekilenler tekrar teklifte bulunamazlar. Tekliflerin yapılması 
sırasında, yapılan indirim veya artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa, 
İhale Komisyon Başkanı'nın talimatı ile isteklilerden son teklifleri 
Komisyon huzurunda ve yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha önce 
ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif de veremezler. 

İhale Sonucunun Karara Bağlanması 
Madde 22- Yukarıdaki madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek 
İhale Komisyonu tarafından; 

a) İhalenin yapıldığı ve İhale Yetkilisi'nin onayına kaldığı, 
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye 

ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre 
öngörülmemiş ise ihalenin 5 (beş) işgününü geçmemek üzere başka 
bir tarihe bırakıldığı, 

c) İhalenin iptali, 
hususlarından birine karar verilir ve bu durum gerekçeli bir karara 
yazılarak, Komisyon Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır. 
İhale Komisyonu teklifleri değerlendirirken, fiyatla birlikte ilgili 
şartnamelerde belirtilen diğer kıstasları da kullanır. 
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ALTINCI BÖLÜM 
KESİN TEMİNAT VE SÖZLEŞME 

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 
Madde 23- ihale Komisyonu tarafından yapılan ve îhale Yetkilisi 
tarafından da onaylanan ihaleler, ihale üzerinde bırakılan istekliye 
tebliğinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde sözleşmeye bağlanır. 
Sözleşmeler îhale Yetkilisi ve ihale üzerinde kalan istekli tarafından 
imzalanır. 
İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı gelir 
kaydedilir. En uygun ikinci teklifin sahibi istekli en geç 3 (üç) 
işgünü içinde sözleşme imzalamaya davet edilir. Bu isteklinin de 
sözleşme imzalamaması halinde, geçici teminat gelir kaydedilir ve ihale 
yenilenir. Sözleşmeyi imzalamaktan imtina eden istekliler hakkında 
yapılacak diğer işlemler genel hükümlere bağlıdır. 

Kesin Teminatlar 
Madde 24- Taahhüdün sözleşme, şartname ve ekleri hükümlerine uygun 
olarak yerine getirilmesini sağlamak amacı ile, sözleşme yapılmasından 
önce îhale Yetkilisi'nin kararı ile müteahhit veya müşteriden 14. madde 
hükümlerine uygun ve ihale bedeli üzerinden %6'dan az olmamak üzere 
kesin ve gerekmesi halinde de ek kesin teminat alınır. 
Müteahhit veya müşterinin bu tip bir karara uymaması halinde ise 
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve 
geçici teminat gelir kaydedilir. 
Geçici teminatlar için düzenlenmiş olan bütün usul ve esaslar, kesin 
teminatlar için de aynen geçerlidir. 

İlave İşler, Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı 
Madde 25- İhale bedeli içerisinde tamamlanamayan işler, bu bedelin %50 
(yüzdeelli)'sini aşmamak şartıyla, îhale Yetkilisi tarafından aynı 
müteahhide yaptırılabilir. Fiyat farkı ödenmez. îhale Yetkilisi onayı 
ile süre uzatımı verilebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 26- Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda karar vermeye ve bu 
yönergenin uygulanacağı ihalelerin miktar itibariyle limitlerini 
belirlemeye Hazırlık ve Düzenleme Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 
Madde 27- Bu yönerge, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun onayı ile 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 28- Bu yönerge hükümlerini Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ijfe 
ilgili işlerde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; diğer işlerde ise ilgili 
Kamu Kurum ve Kuruluşu, Üniversiteler veya Yerel Yönetimleri temsil ve 
ilzama yetkililer yürütür. 
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UNZVERSIADE 2005, İZMİR 

İHALE YÖNTEMİ İLE VERİLEN İŞLER 

0:1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Araç Alımı 

Atlas Pavyonu Tadilatı 

Server Alımı 

Atlas Pavyonu Mobilya Alımı 

Printer Temini 

Akredltasyon Printer Alımı 

Kitapçık Basımı 

Telefon Santrali Alımı 

Oyunlar Köyü Yiyecek içecek Alımı 

Güvenlik Kamera Sistemleri Temini 

Kapı tipi ve el tipi metal arama dedektörü 
ahım 

Bagaj arama cihazı kiralama 

Kapı tipi geçit dedektörû kiralama 

Sabit Araç Altı Görüntüleme Sistemi ve Ei 
Tipi Araç Altı Görüntüleme Sistemi 

Canlı Yayın Sistemi (Aktarım Cihazı) Alımı 

Canlı Yayın Sistemi (Kamera) Alımı 

Damla Tip Mıknatıslı 12V Stroblu Tepe 
Lambası Alımı 

Araç Altı Kontrol Aynası Alımı 

Oyunlar Köyü Temizlik Hizmeti Alım İsi 

Tesisler Temizlik Hizmeti Alım İsi 

Oyunlar Köyü Ahşap Mobilya ve Yatak 
Alımı 

Oyunlar Köyü Plastik ve Çelik Mobilya Alımı 

Tesisler Mobilya Grupları (Ahşap) 

Tesisler Mobilya Gruptan (Plastik ve Çelik) 

Uçak Biletleme Hizmetleri 

Yönlendirme Giydirme Sistemleri Alımı 

Trafik Yönlendirme Sistemleri Alımı 

Oyunlar köyü konut klima ve spor tesisleri 
fonksiyon alanlarına klima alımı 
Çeşitli motorlu araçlar İle tasıma hizmeti 
alımı 

Yükseli; Nakit Araçları 

özakdemir İnşaat Ltd. Şti. 

YÖnsis Bilgi Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. 

Bedri Serter / Yağız Mobilya Dekorasyon 
Ltd.Ştl. 

Uno Büro Mak.ve Teknik Servisi A.Ş. 

Bilgitaş Teknik Servis ve Tic. A.Ş. 

Can Fotokopi Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şti. 

Telnet İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Bilintur Bllkent Turizm İnşaat Yat. ve Tic. 
A.Ş. 
Kontrol Elektronik Alarm Sistemleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Franklin Ticaret Kontuan- A.Hilmi Şismanoğlu 

Teknik Döküm Kaplama Malzemeleri San. ve 
Tic. A.Ş. 
Elektral Elektromekanik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. 
Kontrol Elektronik Alarm Sistemleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Ted Elektronik 

Sat Elektronik 

Egezer Elektronik 

Elektral Elektromekanik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. 

Klüh Deniz Prof,Hizmetler 

özörnek İns. Eğ. Sağ. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. 

Mobilya Malz. Tic. ve San. A.Ş. İs 

Orçelik Madeni Eşya Ofis Mobilya lan Makine 
İnş. San. ve Tic. Ltd.Ştl. 
Yatpa Day.Tük.Mal.San.TIc.A.Ş. ve Doğtaş 
Doğanlar Mob.İml.San.Tic.A.Ş. İş Ortaklığı 
Kurtoğlu Mobilya ve Dayanıklı Tüketim 
Malları Paz. San. Tic. Ltd. Şti. 

Niyazoglu Turizm Sey.ve Tic.San.Ltd.Ştl. 

Say Reklamcılık Proje Taahhüd A.Ş. 

Çellkay Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. 

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 

Bektaşlar & Betur tş Ortaklığı 

209.500,00 YTL 

209.000,00 YTL 

173.400,00 USD 

114.950,00 YTL 

70.000,00 USD 

19.990,00 Euro 

85.815,00 YTL 

49.750,00 Euro 

13.052.000,00 YTL 

1.008.528,57 YTL 

328.300,00 YTL 

285.000,00 YTL 

75.000,00 YTL 

48.840,00 YTL 

15.312,25 YTL 

12.006,16 YTL 

3.300,00 YTL 

4.539,00 YTL 

1,746.952,51 YTL 

2.229.807,97 YTL 

1.624.000,00 YTL 

120.000,00 YTL 

1.991.000,00 YTL 

150.614,00 YTL 

Vade: İÇ 25 Gün; Dış 25 Gün 
İndirim : İç %2,S; Dı$ %3 

2.070.354,00 YTL 

159.600,00 YTL 

729.783,55 YTL 

10.360^09,00 YTL 

Ek 2/1 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Dizüstü Bilgisayar Alımı 

Net İletişim Cihazları Alımı 

Portatif Tribün Temini 

Membran Yapı Kiralama İsi 

Müsabaka Salonlarına Soğutma Sistemleri 
Temini 

Spor Tesislerine jeneratör kiralanması 

Portatif Duş Konteyner ve Tuvalet kiralama 

Çeşitli mekanlardaki seperasyon 
elemanları kiralama 

Paratoner Alımı 

Paratoner Alımı 

Buz Alımı 

Araç İzleme Sistemi Alımı İşi 

Cep Telefonu Alımı 

Spor Malzeme, Ekipman ve Sistemleri Alımı 

Beyaz Eşya Alım İşi 

Bilişim Ağları 2. Etap Malzeme Alımı 

Haziran Ayı Ulaşım Temini İşi 

Güvenlik Hizmeti Ahmı 

Bayrak Direkleri Satmalımı ve Montajı İşi 

Oyunlar Köyü Duşakabin Alım işi 

Tel Çit Temin İşi 

Oyunlar Köyünde Kullanılacak Kalorifer 
Yakıb Alımı 

Oyunlar KCyO Ses Sistemleri Kiralama İşi 

Açık Alan Spor Sahaları Ses Sistemleri 
Kiralama İşi 
Kapalı Spor Salonları Ses Sistemleri 
Kiralama İşi 

Dış Tesisler Kumanya Alımı 

Likya Bilgi Teknolojileri Tic Ltd. Şti. 

Probil Bilgi İş>em Destek A.Ş. 

Spor Sanayi Çel. Kons. Otr. Sis. San. Ltd. 
5tl. 
Reeon Çelik ve Memran Konstrüksyonlar 
San, ve Tic. A.Ş. 

Linftaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 

Ak-Sa Kiralama ve Makine Satış A.Ş. 

Toirent Tuvalet Kiralama Organizasyon 
Turizm İşletmeciliği San.TicA.Ş. 
FTS Fuarcılık Sanat Etkinlikleri Hiz. Turizm 
Ticaret A.Ş. 
Yıldız Yangın Söndürme Sis.San. ve Tic. Ltd. 
Şti. 

Daroeks İç ve Dış Tic. San. A.Ş. 

Ersoylar Buz Paz. Gıda Turz.lnş.San. ve Tic. 
Ltd.Ştl. 
Tagem Bilgisayar ve Haberleşme Sistemleri 
San.TicLtd.Şti 
Devinim Telekomünikasyon Tur. San. ve Tic. 
Ltd.Ştl. 
Esjim Eskişehir Jimnastik ve Spor 
Malzemeleri Ltd. Şti. 
Balkan Elek.Elktr.ve Foto. San. ve Tic. 
Ltd.Ştl. 
Fotech Fiber Optik Tek.HIz. San. ve 
Tic.Ltd.Ştl. 

Vipser Ulaşım Hizmetleri 

ABS Risk Özet Güvenlik Sistemleri ve Eğitim 
Hiz. San. ve Tic. A. Ş. 

Ber Elektrik tnş.San.Tic.Ltd.Ştl 

Panelduş Panel Mimari Ltd.Ştl. 

Kösedağ Tel örme Çit Sanayi ve Ticaret 
tth.İhr. A.Ş. 

Yeşiller Petrol 

SVL Elektronik Bilgisayar SA. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Bor Müzik Aletleri Tic. San. Ltd. Şti. 

Ekin Ses Işık Görüntü Sistemleri Tur. Tic. 
San. Ltd. Şti. 

Bortar Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 

46.000,00 USD 

162.245,00 USD 

630.000,00 YTL 

800.538,75 YTL 

1.000.000,00 Euro 

89.000 YTL YTL 

437.251,75 YTL YTL 

397.981,60 YTL YTL 

26.980,00 YTL 

7.348,00 YTL 

122.285,00 YTL 

184.275,00 YTL 

140.000,00 YTL 

74.000,00 YTL 

221.255,58 YTL 

138.900,00 USD 

50.592,00 YTL 

591.360,00 YTL 

84.280,00 YTL 

238.431,00 YTL 

208.525,46 YTL 

148.500,00 YTL 

100.000,00 YTL 

99.950,00 YTL 

100.000,00 YTL 

99.750,00 YTL 

Ek 2/2 

- 4 7 1 -



EK 3 
UNIVERSIADE 2 0 0 5 , İ Z M İ R 
DOĞRUDAN S A T I N ALMALAR 

H E S A P 
K O D U 

3 2 0 - 1 0 - 0 0 1 1 
32O-10-OO2 
3 2 0 - 1 0 - 0 0 3 
3 2 0 - 1 0 - 0 0 4 
3 2 0 - 1 0 - 0 1 0 
3 2 0 - 1 0 - 0 1 2 
3 2 0 - 1 0 - 0 1 5 
3 2 0 - 1 0 - 0 1 6 
3 2 0 - 1 0 - 0 1 9 
3 2 0 - 1 0 - 0 2 0 
3 2 0 - 1 0 - 0 2 3 
32O-10-O27 
3 2 0 - 1 0 - 0 2 8 
3 2 0 - 1 0 - 0 3 5 
3 2 0 - 1 0 - 0 4 1 
3 2 0 - 1 0 - 0 4 3 
3 2 0 - 1 0 - 0 4 7 
3 2 0 - 1 0 - 0 4 8 
3 2 0 - 1 0 - 0 4 9 
3 2 O - 1 0 - 0 5 1 
3 2 0 - 1 0 - 0 5 S 
3 2 0 - 1 0 - 0 5 7 
3 2 0 - 1 0 - 0 6 2 
3 2 O - 1 0 - 0 6 4 
3 2 0 - 1 0 - 0 6 5 
3 2 0 - 1 0 - 0 6 7 
3 2 0 - 1 0 - 0 6 9 
3 2 0 - 1 0 - 0 7 0 
3 2 0 - 1 0 - 0 7 3 
3 2 0 - 1 0 - 0 7 4 
3 2 0 - 1 0 - 0 7 5 
3 2 0 - 1 0 - 0 7 6 
3 2 0 - 1 0 - O 7 7 
3 2 0 - 1 0 - 0 7 8 
3 2 0 - 1 0 - 0 8 0 
3 2 0 - 1 0 - 0 8 1 
3 2 0 - 1 0 - 0 8 4 
3 2 0 - 1 0 - 0 8 S 

H E S A P A O I 
HİLTON İ Z M İ R ENT.OTELC.A.S. 
SELÇUK YORULMAZ FON KOPYALAMA MER. 
BARAN KIRTASİYE 
GRAND PLAZA A . S . 
SETUR SERVİS TURİST İK A-S. 
TNT İNTERNATIONAL EXP.TAS.LTD. 
TURKCELL İ LET İŞ İM HİZMETLERİ A .S-
I S I N BAYRAKCILIK REKLAMCILIK 
BATISAN ELEKTRİK T İ C . L T D . S T İ . 
GAMA PROMOSYON ÜRÜNLERİ T İ C . 
MEDYATEK V İDEO PRO.REK.TİC. 
L İBRA OFFİCE-SAM BÜRO S İSTEMİ 
CAN FOTOKOPİ KIRTASİYE S A N . 
METEKSAN SİSTEM VE BİLGİSAYAR TEK. A .S-
B A T I KL İMA LTD.ST İ . 
CROVVNE PLAZA-ÖZDİLEK OTEL 
SERTER BÜRO MOBİLYA DE K .S A N. 
OTO KORAY AKSESUAR VE YEDEK 
TEMİZOCAK KUYUMCULUK SAN.VE T İ C . A . S . 
EFES ÇADIR BRANDA MADENİ EŞYA T E K S . Ü R . S A N . T İ C A . S . 
AYSA TUR L T D . S T İ . 
İ Z M İ R PALAS 
SENIL ŞAHİN EVİ BARIŞ PİDE 
HAMZA RÜSTEM FOTO PRO.SAN.TİC. 
TURKUAZ MATBAACILIK SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
ELİKO G I D A SAN. VE T İC .LTD.ST İ . 
MİMTUR TAŞIMACIL IK VE TURİZM SAN.T İC .LTD .ST İ . 
İ Z M İ R L İ TEKSTİL YÜCEL İ Z M İ R L İ 
Ö Z G Ü L KIRTASİYE VE BÜRO MAKÎNALARI T İ C . L T D . S T İ . 
GÜLTAS TEKNİK HIRDAVAT TİC.VE SAN.LTD.ST İ . 
CANA SİREK K IRT .LTD.ST İ . 
AKBAY KONF.GİYİM LTD.ST İ . 
UNİVERSAL BÜRO MAK.VE SİSTEMLERİ LTD.ST İ . 
MUSTAFA ERSOY 
EGE TETA ELETRONİK SANAYİ VE T İ C . L T D . S T İ . 
CERENAHSA MOBL.DEKOR.PALET İNS-TAH.SAN.T İC .LTD.ST İ 
AKDENİZ TURİZM-GIDA-TEKSTİL S A N . T İ C . L T D . S T İ . 
ORCELİK MADENİ EŞYA OFİS MOBİL .SAN. VE T İC .LTD.ST İ 

İ S İ N K O N U S U 
KONAKLAMA 
KIRTASİYE G İ D E R İ 
KIRTASİYE G İ D E R İ 
PERSONEL YEMEK TE 
U L A Ş I M . KONAKLAM 
KARGO H İ Z M E T İ 
HABERLEŞME H İ Z M E 
BAYRAK A L I M I 
ELEKTRİK H İ Z M E T İ 
PROMOSYON ÜRÜNL 
V İDEO KAYIT 
KIRTASİYE 
KIRTASİYE 
B İ L G İ İŞLEM EKİPMA 
KLİMA 
KONAKLAMA 
MOBİLYA 
OTO TAMİR 
MADALYA YAPIMI 
BRANDA A L I M I 
SEYAHAT G İ D E R İ 
KONAKLAMA 
YEMEK 
FOTOĞRAF ÇEKİMİ 
MATBAA G İ D E R İ 
YEMEK 
ULAŞIM 
GİY İM 
KIRTASİYE G İ D E R İ 
SARF MALZEMESİ 
KIRTASİYE G İ D E R İ 
GİY İM 
KIRTASİYE G İ D E R İ 
İKRAM 
ELEKTRONİK BARİYE 
PANO YAPIMI 
KLİMA MONTAJ- D E M 
PLASTİK. ÇELİK M O B 

http://EXP.TAS.LTD


3 2 0 - 1 0 - 0 8 6 
3 2 0 - 1 0 - 0 8 7 
3 2 0 - 1 0 - 0 8 8 
3 2 0 - 1 0 - 0 9 0 
3 2 O - 1 0 - 0 9 1 
3 2 0 - 1 0 - 0 9 3 
32O-10-O94 
3 2 0 - 1 0 - 0 9 5 
32O-1O-096 
32O-1O-097 
3 2 0 - 1 0 - 1 0 0 
3 2 0 - 1 0 - 1 0 1 
3 2 O - 1 0 - 1 0 2 
3 2 0 - 1 0 - 1 0 3 
3 2 0 - 1 0 - 1 0 S 
3 2 0 - 1 0 - 1 0 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 0 8 
3 2 0 - 1 0 - 1 0 9 
3 2 0 - 1 0 - 1 1 0 
3 2 0 - 1 0 - 1 1 1 
3 2 0 - 1 O - 1 1 2 
3 2 0 - 1 0 - 1 1 3 
3 2 0 - 1 0 - 1 1 4 
3 2 0 - 1 0 - 1 1 5 
3 2 0 - 1 0 - 1 1 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 1 8 
3 2 0 - 1 0 - 1 1 9 
3 2 0 - 1 0 - 1 2 2 
320 -1O-125 
3 2 0 - 1 0 - 1 2 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 2 7 
3 2 0 - 1 0 - 1 2 9 
32O-1O-130 
3 2 0 - 1 0 - 1 3 1 
320 -1O-132 
3 2 0 - 1 0 - 1 3 3 
3 2 0 - 1 0 - 1 3 4 
3 2 0 - 1 0 - 1 3 5 
3 2 0 - 1 0 - 1 3 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 3 7 
3 2 0 - 1 0 - 1 3 8 
3 2 0 - 1 0 - 1 3 9 
3 2 0 - 1 0 - 1 4 0 
3 2 0 - İ O - 1 4 1 

Î Z M İ R 7 .NOTERLİĞİ fTUNCER GÜLSER) 
AĞAÇ DOĞRAMA EVİ İSMAİL VE MUSTAFA TÜRK 
GÜLAY GÜVEN TEKSTİL İNS .SAN.T İC .LTD.ST İ . 
TAYLAN SPOR 
LAMİNEKS PLASTİK SANAYİ NE TİCARET LTD.ST İ . 
Ü N İ B E L BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE T ÎC .A .S . 
İ H S A N KOSTAK 
MENGİTAN BASIM AMBALAJ 
D E V İ N İ M TELEKOMİNİKASYON T U R İ Z M LTD.ST İ . 
TEMPA BOYA PAZ.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
BABAOĞLU KARTUŞ DOLUM VE İLET İŞ İM SİST.SAN.T İC.LTD 
FE-KA TURİSTİK İSLETMELER ANONİM ŞİRKETİ 
BAŞAK SİGORTA ARACILIK H İ Z . A . S . 
NEŞEM MATBAA VE CİLTEVİ LTD.ST İ . 
ZAFER BÜRO MAKİNALARI LTD.STİ . 
İ M G E SAN.ÜRÜNLERİ PAZ.VE T İ C . L T D . S T İ . 
D H L W O R L D W I D E EXPRESS TAS.VE T İ C . A . S . 
YUMUKOĞLU TURİZM İSL.TİC.VE SAN.A.S. 
E.K.C. KİMYA GIDA SAN.VE TURİZM T İC .LTD .ST İ . 
ÖZAKSAN ALtMİNYUM VE DEMİR DOĞRAMA (HASAN AKYÜZ) 
A D İ L KOCA İNS.VE S IHHt TES.MALZ. 
ELİS TEMİZLİK VE GIDA MAD.T İC.LTD.STİ . 
Ö Z - T U TERCÜME TEKSTİL SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
Ö N D E R VATANSEVER 
DENEYİM ELEKTRİK LTD.STİ . 
INKNET BİL.MAKİ.VE YEDEK PARÇA İNS.TAAH.LTD.STİ . 
S İ S M A T MATBAACILIK SERİGRAFİ LTD.ST İ . 
BEST OTEL T U R İ Z M A.S . 
D İYA OFSET M.MUSTAFA TAMKAN 
PETUNYA ÇİÇEKÇİLİK TURİZM T İ C . L T D . S T İ . 
ETKİ MATBAACILIK YAY.VE AMB.SAN.T İC.LTD.STİ . 
SAATMAN TEKSTİL LTD.STİ . 
TEKNODA TEK.ÜRÜN.DAĞ.VE PAZ.SAN.A.S-
İMAJ BASIM YAYIN REKL.VE T İC .LTD.ST İ . 
S İSTEM BÜRO MAKİNALARI İ C - D I S T tC .SAN.LTD.STİ . 
İZELMAN LTD.STİ . 
N İHAT DEMİRKOL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ T İC .LTD.ST İ . 
EGETEL TELEKOMİNİKASYON SİST.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
AKTİF AZİMUT G I D A SAN.LTD.STİ . 
TEVFİK ARSLAN REKLAM H İ Z M . 
YALI SPOR MLZ.LTO.STİ . 
ERTAN B02DOĞANOĞLU MELTEM ŞAPKA 
BARCİN SPOR MALZ.TİC.VE SAN.A.S. 
KARACAN YAPI TAAH.SAN.VE T İC .LTD .ST İ . 

NOTER H İ Z M E T İ 
MUHTELİF AHŞAP İSLE 
G İ Y İ M 
SPOR MALZEMESİ 
LAMİNATÖR 
BİLGİ İŞLEM DESTEK 
MİMARLIK DESTEK H İ 
AMBALAJ MALZEMESİ 
CEP TELEFONU 
TEMİZL İK ÜRÜNLERİ 
KIRTASİYE 
KONAKLAMA 
SİGORTA H İ Z M E T İ 
MATBAA G İ D E R İ 
BÜRO MAKİNALARI TE 
PROMOSYON ÜRÜNLER 
KARGO H İ Z M E T İ 
KONAKLAMA 
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 
KAPI YAPIMI 
S I H H İ TESİSAT MALZE 
TEMİZL İK ÜRÜNLERİ 
TERCÜME HİZMETt 
AYNA 
ELEKTRİK H İZMETİ 
BİLGİSAYAR BAKIM 
ÇIKARTMA AFİŞ 
KONAKLAMA 
MATBAA G İ D E R İ 
CİCEK AL IMI 
MATBAA G İ D E R İ 
G İ Y İ M G İ D E R İ 
B İLGİ İŞLEM G İ D E R İ 
KİTAPÇIK BASIM G İDE 
KIRTASİYER 
GÖNÜLLÜ YOL GİDERİ 
DANIŞMANLIK G İDERİ 
TELEFON SANTRAL 8A 
G I D A G İ D E R İ 
REKLAMCILIK H İZMET 
SPOR MALZEMESİ 
G İ Y İ M G İ D E R İ 
SPOR MALZEMESİ 
YAPIM O N A R I M İSLERİ 



3 2 0 - 1 0 - 1 4 2 
3 2 0 - 1 0 - 1 4 3 
3 2 0 - 1 O - 1 4 4 
3 2 0 - 1 O - 1 4 5 
3 2 0 - 1 0 - 1 4 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 4 7 
3 2 0 - 1 O - 1 4 8 
3 2 0 - 1 0 - 1 4 9 
3 2 0 - 1 0 - 1 5 0 
3 2 0 - 1 0 - 1 5 1 
3 2 0 - 1 0 - 1 5 2 
3 2 0 - 1 0 - 1 5 3 
3 2 0 - 1 0 - 1 S 4 
3 2 0 - 1 0 - 1 S 5 
3 2 0 - 1 0 - 1 5 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 5 7 
3 2 0 - 1 0 - 1 S 8 
3 2 0 - 1 0 - 1 5 9 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 0 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 1 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 2 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 3 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 4 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 5 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 7 
3 2 0 - 1 0 - 1 6 8 
3 2 0 - 1 O - 1 6 9 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 0 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 1 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 2 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 3 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 4 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 5 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 7 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 8 
3 2 0 - 1 0 - 1 7 9 
32O-10 -18O 
3 2 0 - 1 0 - 1 8 1 
3 2 0 - 1 0 - 1 8 2 
3 2 0 - 1 0 - 1 8 3 
3 2 0 - 1 0 - 1 8 4 

MATRİS MÜHENOİSLİK LTD.STt . 
ATÎK OFSET MAT.AMB.SAN.VE T İC.LTO.STİ . 
HOTEL DEDEMAN 
LOZAN PASTAOLIK LTD.STt . 
tCON BİLGİSAYAR ERGÖNAY İBRÎM 
ONUR TEMİZLİK 
EKİN SES IŞ IK GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ . 
IKON YAPI ELEKTRONİK SAN.VE TtC.A.S . 

MÜHENDİSLİK H İ Z M 
MATBAA G İ D E R İ 
KONAKLAMA 
İKRAM 
8 İ L G İ İ Ş L E M DESTE 
BİLGİ İŞLEM EKİPM 
SES IŞIK KİRALAMA 
ELEKTRONİK MALZE 

İZTEK İ Z M İ R TEKNOLOJİ SAN.VE T İC .A .S . ULAŞIM. AKREOtTAS 
ÖR-SAN MUTFAK EKİPMANLARI İ M . P AZ .SAN.TİC.LTO.STİ . 
VEDAT CEYHAN İM BAT SOUTMA- IS ITMA 
EKONOMİK ÇÖZÜM GAZETECİLİK LTD.STİ . 
YURT TASAR O T O M O T İ V LTD.ST İ . 
YÜKSELİŞ A . S . 
ALAATTİN YÜKSEL SİGORTA LTD.ST İ . 
AKER TİCARET ALİ MURAT SAHİNER 
GÖKÇE TİCARET MEHMET SAHABETTİN ZARPU 
ÖZKAN MATBAACILIK LTD.STİ . 
KARE PAZ. ÎC VE D I S T İC .LTD.ST İ . 
TERHAN DEMİR PAZ.TİC.A.S. 
NETASSER İLETİŞİM İNS.TAAH.SAN.VE T İC .LTO.STİ . 
KÖSEOĞLU MÜH.LTD.ST İ . 
DEV FUARCILIK LTD.ST İ . 
AKASAN KAĞIT VE AMBALAJ MALZ.LtTD.STİ . 
3GEN BİLGİSAYAR METİN Y ILDIZ VE ORT. 
ARSLAN AJANS DİJİTAL REK.MAT.LTD.STİ . 
BİLSEM G İ D A TEKS.ÜRÜN.LTD.STİ . 
LEVENT TURİZM T İC .VE SAN.LTD.STİ . 
LOTUS ÇİÇEKÇİLİK REK.VE T U R İ Z M SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
SARK EKSPRES A.S-
HAD TURİZM LTD.ST İ . 
SERTES ELEK.TES.TAAH.PLAN PORJE SAN.VE T İC .LTD.ST İ 
MESPET LTD.STt . 
ALTIN MEFRUŞAT ETHEM CAL 
Ö Z ERBİL G I D A TEM.TURİZM LTD.STt. 
D-C-K DEMİR CELtK KONT.KOLL.STİ . 
BAYRAM YILDIZ 
KARACASULU LTD.ST İ . 
U.P.S.BİLGİ İ5L.KONTROL VE KORUMA LTD.STİ . 
NİYAZOĞLU TURİZM SEY.VE T İC .LTD.ST İ . 
PROMOSHOP TAN.DON.VE T İC .LTD.ST İ . 
MÜNİR HAKAN ERİŞ 
ZERENOĞLU İNS.PAZ.T İC .LTD.STİ . 

3 2 0 - 1 0 - 1 8 5 İENTRON END.ELEK.ÜRUN.SAN.VE TÎC.LTD.STt . 

SARF MALZEMESİ 
KLİMA BAKIM 
GAZETE. DERGİ 
TRAFİK TESCİL G İ D 
BAKIM ONARIM G İ D 
SİGORTA H İZMETİ 
MÜHENDİSLİK H İ Z M 
GIDA G İDERİ 
MATBAA G İ D E R İ 
ELEKTRİKLİ C İHAZ 
GIDA G İ D E R İ 
İLETİŞİM GİDERİ 
MÜHENDİSLİK H İ Z M 
KONSER ORGANİZA 
BASKI G İDERİ 
BİLGİ İŞLEM MALZE 
DİJİTAL BASKI 
G İ Y İ M 
ETKİNLİK HARCAMA 
CİCEK ALIMI 
İSÇİLİK H İ Z M E T İ 
YEMEK G İ D E R İ 
ELEKTRİK YAPIM. O N 
AKARYAKIT 
DEKORASYON G İ D E 
GIDA G İDERİ 
ÇELİK YAPIM İSLERİ 
GAZETE G İ D E R İ 
G IDA G İ D E R İ 
BİLGİSAYAR DESTEK 
SEYAHAT GİDERİ 
G IDA GİDERİ 
AVUKATLIK H İ Z M E T 
YAPIM ONARIM İSLE 
BİLGİ İŞLEM GİDER 



3 2 0 - 1 0 - 1 8 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 8 7 
3 2 0 - 1 0 - 1 8 9 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 0 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 1 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 2 
320 -1O-193 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 4 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 5 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 6 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 7 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 8 
3 2 0 - 1 0 - 1 9 9 
3 2 0 - 1 0 - 2 0 0 
320-1O-2O1 
320 -1O-202 
3 2 0 - 1 0 - 2 0 3 
3 2 0 - 1 0 - 2 0 4 
3 2 0 - 1 0 - 2 0 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 0 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 0 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 0 9 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 0 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 1 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 2 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 3 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 4 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 6 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 1 9 
32O-10 -220 
3 2 0 - 1 0 - 2 2 1 
3 2 0 - 1 0 - 2 2 2 
3 2 0 - 1 0 - 2 2 3 
3 2 0 - 1 0 - 2 2 4 
3 2 0 - 1 0 - 2 2 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 2 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 2 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 3 1 
3 2 0 - 1 0 - 2 3 2 
3 2 0 - 1 0 - 2 3 3 
3 2 0 - 1 0 - 2 3 4 

SEVİNÇ PASTANESİ 
ÖZBEYLİ İNS.TAAH.TUR.SAN.T İC .LTD.ŞTİ . 
SEHER DAĞ.GIDA REK.LTD.STİ . 
HATİPOĞLU LPG V E GAZ MADLZ.SAN.VE TtC.LTO.STÎ . 
İNTER İNS.TEKS.TURİZM SAN.LTD.STİ . 
NURGÜN KARDEŞLER ADİ ORTAKLIĞI 
İBRAHİM ÇİMEN YÜKSEL REKI.AM 
BİLSAR LTD.STt . 
OFtS EKSPRES KIRTASİYE VE BÜRO EKİP .LTD.STİ . 
DEVLET MALZEME O F İ S İ 
ERGUN ELGİN 
ARCA PASTACILIK G I D A SAN.VE T ÎC .LTD.STt . 
ÖZAKDEMİR İNS.KONF.NAK.SAN.VE T İC .LTD.ST Î . 
KARİYER NET A . S . 
ZAMBAK OTO ELEK.SU SAN.VE T İC .LTD.ST Î . 
MEHMET YURTALAN 
MUSTAFA MANDACI 
GEN ELEK.BİLGİMİŞL.LTD.STİ . 
TMT KLİMA İNŞ.TEK.MAK.KLİMA SAN.VE T İC.LTD.STÎ . 
DANIŞ DENETİM MALİ MÜS.LTD.STt . 
DOKUZ EYLÜL BİL. İNTERNET SER.LTD.ŞTİ . 
TERMOKOP LTD.ST İ . 
BİNSAR TİCARET BİNALI SARICAM 
TEKİZ TEKNİK KLİMA SATIS-SERVİS YASAR GÜNEY 
FEKOM BİLGİSAYAR VE TURİZM İRFAN MUCİT ERtTENEL 
YEŞİL DENİZ ÇİÇEKÇİLİK DEKOR ORG.TURZ.SAN.VE D I S 
GAFFAROĞLU AMB.TEM.GIDA LTD.STİ . 
SUNSET GÜNEŞ KONT.FİLM MRK.T.TANER ALTINIS IK 
TAYFUN MENSUCAT SAN.VE T İC.LTO-STİ . 
VEYSEL ÇETİNLER END.TEM.UR.BİL.ARAÇ.GEREÇ SATIŞ I 
ÜMİT KESKİN 
ABS ALARM VE BİL.SİS.SAN.VE T İ C . A . S . 
TUNCER MOBİLYA LTD.ST İ . 
HOROZ LOJİSTİK KORGO HİZ .VE T İC .A .S . 
GOLDSOFT BİL.YAZ.ELK.LTD.STİ . 
M İ N İ GLOF 35 SPOR EKİPMANLARI LTD.ST İ . 
PROMAS PROMOSYON TAN.TİC. 
BER ELEKTRİK İNŞ.TAH.SAN.T İC .LTD.ST İ . 
ANEMON T U R İ Z M VE İNŞ.TİC.A.S. f 1 1 0 2 4 2 4 ) 
EKOMEY TEKSTİL HED.EŞYA SAN.VE T İ C . L T O . Ş T İ . 
Y I L D I Z YANGIN SÖNDÜRME SİS.SAN .VE T İC .LTD .ST İ . 
ECE REKLAM ŞEVKET FİGEN BAYKUL 
SESPLASTİK SAN.VE TİC.LTD.STÎ . 
DİNCAY KIRTASİYE TAHSİN DİNCAY 

İKRAM 
YAPIM ONARIM İSLE 
DİJİTAL UYDU SETİ 
G I D A G İ D E R İ 
G İY İM 
MUTFAK G İ D E R İ 
DEKORASYON 
BİLGİ İŞLEM MALZE 
KIRTASİYE G İ D E R İ 
KIRTASİYE G İ D E R İ 
DANIŞMANLIK G İ D E 
İKRAM 
YAPIM ONARIM İSLE 
DANIŞMANLIK G İ D E 
ELEKTİRK ONARIM G 
MUTFAK G İ D E R İ 
MUHTELİF AHŞAP İ S 
KABLO-MEMORY 
KLİMA 
MALİ MÜŞAVİRLİK H 
BİLGİSAYAR YEDEK 
İKRAM 
ELEKTRONİK EŞYA 
KLİMA DEMONTAJ-M 
BİLGİ İŞLEM GİDER 
DEKORASYON. ORG 
MATBAA G İ D E R İ 
CAM FİLM 
MEFRUŞAT G İ D E R İ 
TEMİZL İK ÜRÜNLER 
DANIŞMANLIK G İ D E 
ALARM 
MOBİLYA 
KARGO H İ Z M E T İ 
BİLGİ İŞLEM 
EĞLENCE MALZEMEL 
PROMOSYON ÜRÜNL 
YAPIM ONARIM İSLE 
KONAKLAMA 
SARF MALZEMESİ 
YANGİN SÖNDÜRME 
REKLAMCILIK H İ Z M 
TRAFİK GEREÇLERİ 
KIRTASİYE 



3 2 0 - 1 0 - 2 3 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 3 6 
3 2 0 - 1 0 - 2 3 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 3 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 3 9 
3 2 0 - 1 0 - 2 4 0 
3 2 0 - 1 O - 2 4 1 
3 2 0 - 1 0 - 2 4 3 
3 2 0 - 1 0 - 2 4 4 
3 2 0 - 1 0 - 2 4 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 4 6 
3 2 0 - 1 0 - 2 4 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 4 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 4 9 
3 2 0 - 1 0 - 2 5 0 
3 2 0 - 1 0 - 2 5 2 
320 -1O-253 
3 2 0 - 1 0 - 2 5 4 
3 2 0 - 1 0 - 2 5 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 5 6 
3 2 0 - 1 0 - 2 5 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 5 9 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 0 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 1 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 2 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 3 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 4 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 6 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 6 9 
3 2 0 - 1 0 - 2 7 0 
3 2 0 - 1 0 - 2 7 1 
3 2 0 - 1 0 - 2 7 2 
3 2 0 - 1 0 - 2 7 3 
32O-10 -274 
3 2 0 - 1 0 - 2 7 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 7 6 
32O-10 -277 
3 2 O - 1 0 - 2 7 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 7 9 
3 2 0 - 1 0 - 2 8 0 
3 2 0 - 1 0 - 2 8 1 

GÜNEŞ SPOR MALZ.TİC.VE SAN.LTD.ST İ . 
SARK ÖZEL GÜVENLİK LTD.ST İ . 
UKT ULUSLARARASI KONF.TER.CEV.ORG.VE TUR. H İ Z . A . S . 
DFS PRODÜKSİYON VE BİLGİ İLET.SİS.ELEK.TEKS.TİC.LT 
AVRUPA GRUP BÜRO ARAC.tTH. İHR.SAN.VE T İC .LTD.STÎ . 
KISMET KIRTASİYE VE TEL ÇEKME SAN.T İC.LTD.STİ . 
TÜRKIYE RADYO TELEVIZYON KURUMU GEN. MÜDÜRLÜĞÜ 
TANPA LTD.ST İ . 
İP TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİSTEMLERİ 
ARKADAŞ MATBAACILIK LTD.STİ . 
OTEL KARACA -KAYA T U R t Z M İSL. A .S . 
KIRKPINAR TURİZM LTD.ST İ . 
DOKTOROĞLU T U R İ Z M VE TİCARET A.S-
TÜRKAN ERTEK 
GEDİK NET İLET İSM VE TEKNOLOJİ A .S . 
REYMEN KONFEKSİYON HATİCE YILMAZ 
REYHAN PASTANESİ 
EGE TUR İSL.T ÎC.A.S . (EGE PALAS) 
YÖNSİS MİMARİ YÖNLEN. VE SİNYALİZ SAN .VE T İC .LTD. 
RENK TİCARET KOLL.STİ . 
ARGÜN TEKS TEKSTİL VE TURİZM SAN.T İC .LTD.STİ . 
FTS FUARCILIKSANAT ETKlN H İ Z M . T U R İ Z M T İC .A .S . 
TEKNOTEL ENERJİ TELEKOMİNİKASYON İNS.SAN.VETİC.A.S 
GÖNEN TEM.VE GIDA MAD. LTD.ST İ . 
KARDELEN CİCEK EVİ 
TEMPO BİLGİ StSTEMLERİ SAN .VE T İC.LTD.STÎ . 
ÖZYILDIZLAR ELEKTR. OAY.TÜK.MAL.OERİ İNS .LTD .ST İ . 
LAYLAYLOM MÜZİKEVİ GENÇLİK MERKEZİ T İC .LTD.ST İ . 
İNANÇ ECZANESİ 
ENKA TİCARET CEYHUN ERNA 
SUPET SU ŞİŞELEME AMB.SAN.TİC.LTD.STt . 
İKİZLER DAĞIT IM GİDA VE TEMİZLİK MALZ.TİC.LTD.STÎ . 
İZMİR TBN TEKSTİL VE G IDA SAN.T İC .LTD.ST İ . 
SEYFELİ TEKSTİL D IS T İC .TUR. İNS.TAAH.GIDA SAN.TİC. 
SOLARİS T U R İ Z M VE TİCARET A.S . 
ADECCO İST İHDAM H İ Z M . L T D . S T İ . 
DENİZ RESTAURANT KOLL.STİ . 
KONTROL ELEKTRONİK ALARM SİS .SAN.T İC .LTD.STİ . 
DERKÖY TURİSTİK YATIR.DIS-T İC .VE PAZ.LTD.STİ . 
ÖZUSTA TURİZM VE OTE. lSL.A.S. f ALSANCAK ÜSTÜN OTEL) 
KISMET T U R İ Z M İSL.VE T İC .A .S . 
GÜZEL İ Z M İ R TEMZL.STER..EĞİT.DER.İKT.İSL.COTEL DEV 
ÖZSOYDAN OTELCİLİK İSL .A .S . (GÜNEŞ OTEL> 
GRAND ZEYBEK TURİZM İSL.VE T İC .LTD .ST İ . 

SPOR MALZEMESİ 
GÜVENLİK H İZMETİ 
GİY İM 
ELEKTRONİK MALZE 
FOTOKOPİ ÇEKİM. K 
KIRTASİYE 
OYUNLAR YAYIN G İ D 
BİLGİ İŞLEM MALZEM 
İLETİŞİM G İDERİ 
MATBAA GİDERİ 
KONAKLAMA 
ULAŞIM 
SEYAHAT G İDERİ 
İSÇİLİK H İ Z M E T İ 
BİLGİ İŞLEM GİDERİ 
G İY İM 
İKRAM 
KONAKLAMA 
PANO İMALATI 
BOYA GİDERİ 
GİY İM 
FUARCILIK HİZMETİ 
ALT YAPI KURULUM 
GIDA GİDERİ 
CİCEK ALIMI 
BİLGİSAYAR DESTEK 
DAYANIKLI TÜKETİM 
MÜZİK ARAÇLARI 
İLAÇ. T IBB I MALZEM 
TADİLAT GİDERİ 
MUTFAK GİDERİ 
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 
GİY İM 
GİY İM 
DANIŞMANLIK H İZME 
DANIŞMANLIK H İZME 
İKRAM 
GÜVENLİK EKİPMANL 
KONAKLAMA 
KONAKLAMA 
KONAKLAMA 
KONAKLAMA 
KONAKLAMA 
KONAKLAMA 



3 2 0 - 1 0 - 2 8 2 
3 2 0 - 1 0 - 2 8 3 
3 2 0 - 1 0 - 2 8 4 
3 2 0 - 1 0 - 2 8 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 8 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 8 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 8 9 
3 2 0 - 1 0 - 2 9 0 
3 2 0 - 1 0 - 2 9 1 
3 2 0 - 1 0 - 2 9 4 
3 2 0 - 1 0 - 2 9 5 
3 2 0 - 1 0 - 2 9 6 
3 2 0 - 1 0 - 2 9 7 
3 2 0 - 1 0 - 2 9 8 
3 2 0 - 1 0 - 2 9 9 
3 2 0 - 1 0 - 3 0 1 
3 2 0 - 1 0 - 3 0 2 
3 2 0 - 1 0 - 3 0 3 
3 2 0 - 1 O - 3 0 4 
3 2 0 - 1 0 - 3 0 5 
3 2 0 - 1 0 - 3 0 6 
3 2 0 - 1 0 - 3 0 7 
3 2 0 - 1 0 - 3 0 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 0 9 
3 2 0 - 1 0 - 3 1 0 
3 2 0 - 1 0 - 3 1 1 
3 2 0 - 1 0 - 3 1 2 
3 2 0 - 1 0 - 3 1 3 
3 2 0 - 1 0 - 3 1 4 
3 2 0 - 1 0 - 3 1 5 
3 2 0 - 1 0 - 3 2 6 
3 2 0 - 1 0 - 3 2 7 
3 2 0 - 1 0 - 3 2 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 2 9 
3 2 0 - 1 0 - 3 3 0 
3 2 0 - 1 0 - 3 3 1 
3 2 0 - 1 0 - 3 3 2 
3 2 0 - 1 0 - 3 3 5 
3 2 0 - 1 0 - 3 3 6 
3 2 0 - 1 0 - 3 3 7 
3 2 0 - 1 0 - 3 3 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 3 9 
3 2 0 - 1 0 - 3 4 0 
3 2 0 - 1 0 - 3 4 1 

KOCAMAN OTELCİLİK T İ C . A . S . 
MİHRİBE SEVDA ÜSTÜNDAG 
SAVRANOĞLU TURİST İK TESİSLER A.S-
ANEMON TUR. İNS .T İC .A .S . feGE SAĞLIK) 
GÜLDOĞAN MAK.SAN.VE T İC .LTD.ST Î . 
A.S.P.tS ELB.VE PER.GİY.DİK.SAT.PAZ.PROM.LTD.STt . 
PİANO BÜFE EBRU FİDANBOY 
TOPCU'NUN YERİ RESTORAN İSL .TURİZM T İC .LTD.STİ . 
ALTIN KAPI G I D A T U R İ Z M SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
LİTOFSET OFSET FİLM STÜDYO H İ Z . S A N . V E T İC .LTD.ST İ . 
SALTIK GIDA TAR.ÜR. İNS.TAAH.SAN.T İC.LTD.STİ . 
ACARLI TEMİZ .ÜRÜNL. İTHAL. İHRAC.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
ABEL ENDÜSTRİYEL MOBİLYA ÜRÜNLERİ 
EM A ELEKTRİK MALZ.SAN.VE T İ C . A . S . 
İSMAİL KAKKI ÖZKAN KONFEKSİYON TAMİR İSLERİ 
ÜNVEREN BRANDA SAN.VE T ÎC .LTD.STt . 
İSTİKLALBAYRAKTEKS.GIOA H İZ .ORG.SAN.VE T İC .LTD.STİ 
YASAM TİP SAĞLİK GEREÇLERİ DERYA BULUT 
MEER MİMARLIK SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
DOĞUŞ VANA VE DÖKÜM SAN.T İC .LTD.ST İ . 
ÖNDER ELK.EV C İ H . İ N S . V E G I D A SAN.T İC .LTD.STİ . 
NAMSAN TEKNİK HIRDAVAT T İC .VE SAN.A.S. 
MEDİFORM AMBALAJ MATBAACILIK SAN.T İC .LTD.STİ . 
DİYEZ YAZILIM BİLG.GIDA TARIM ÜR.SAN.TÎC.LTD.STİ . 
MEGA PROMOSYON HEDİYELİK EŞYA SAN.VE T İC.LTD.STİ . 
BİROL'UN YERİ RESTORANT G I D A T U R İ Z M SAN.LTD.STİ . 
YENİ B İL İŞ İM SANAYİ VE TİCARET A.S . 
DİBAMER BASKİ MERKEZİ T İ C . L T D . S T İ . 
BOR MÜZİK ALETLERİ T İC.VE SAN.LTD.STİ . 
YEŞİLLER PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE NAKLİYAT 
AKER BİLARDO MALZ.SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
AYAN BOYA İNSAAT&MALZ.SAN.TİC.LTD.STİ . 
ZAMAN GIDA İNS.TAAH.SAN.VE T İC .LTD .ST İ . 
EREN DOKÜMAN YÖNETİMİ BÜRO ARAÇLARI 
İZBETON A.S. 
TELNET İLETİŞ İM SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
PAKSUN TEM. -GIDA-TURİZM-TARIM-TEKS. -SAN.VE TİC.AS. 
ASAY İLETİŞİM HİZMETLERİ T tC .LTD.ST İ . 
ÖZGÜN ÎCECEKVEGIDAMAD.OAĞ.PAZ VE TtC.LTD.STİ(EFES) 
ÖN-GÖR İNS.TUR.TEKS.SAN.VETİC.LTD.STİ fHOTEL İSMİRAÎ 
TÜM YAPI TUR. İNS.DEKOR.SAN.VE TtC.LTD.STİ . 
UMUR BASIM VE KIRTASİYE SAN.VE T İ C . A . S . 
DIGITEL TELEFON VE BİLGİSAYAR 

KONAKLAMA 
TERCÜME HİZMETİ 
KONAKLAMA 
KONAKLAMA 
JENERATÖR 
G İ Y İ M 
YEMEK 
İKRAM 
İKRAM 
S U BARİYERİ 
DİJ İTAL BASKI 
G I D A GİDERİ 
T E M İ Z L İ K ÜRÜNLERİ 
MOBİLYA 
ELEKTRİK MALZEMELE 
G İ Y İ M 
BRANDA 
BAYRAK AL IMI 
T I B B İ MALZEME 
MEŞALE. KÜRSÜ İMAL 
T E S İ S A T G İDERİ 
TADİLAT G İDERİ 
TADİLAT GİDERİ 
MATBAA GİDERİ 
B İLGİ İŞLEM DESTEK 
PROMOSYON ÜRÜNLE 
PERSONEL YEMEK 
BİLGİSAYAR DESTEK 
MATBAA G İ D E R İ 
SES SİSTEMLERİ H İ Z M 
AKARYAKIT G İDERİ 
SPOR MALZEMESİ 
TADİLAT G İDERİ 
YAPIM ONARIM İSLER 
BİLGİSAYAR EKİPMAN 
H İ Z M E T ALIMI 
B İ L G İ İŞLEM MALZEM 
TEMİZLİK HİZMETİ 
İ L E T İ Ş İ M GİDERİ 
G I D A G İ D E R İ 
KONAKLAMA 
TADİLAT G İDERİ 
KIRTASİYE 
TELEFON VE BİLGİSA 



3 2 0 - 1 0 - 3 4 3 
3 2 0 - 1 0 - 3 4 4 
3 2 0 - 1 0 - 3 4 5 
3 2 0 - 1 0 - 3 4 6 
3 2 0 - 1 0 - 3 4 7 
3 2 0 - 1 0 - 3 4 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 4 9 
3 2 0 - 1 0 - 3 5 0 
3 2 0 - 1 0 - 3 5 3 
3 2 0 - 1 0 - 3 5 4 
3 2 0 - 1 0 - 3 S 5 
3 2 0 - 1 0 - 3 5 6 
3 2 0 - 1 0 - 3 5 7 
3 2 0 - 1 0 - 3 5 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 5 9 
3 2 0 - 1 0 - 3 6 0 
3 2 O - 1 0 - 3 6 1 
3 2 O - 1 0 - 3 6 2 
3 2 0 - 1 0 - 3 6 3 
3 2 0 - 1 0 - 3 6 4 
3 2 0 - 1 0 - 3 6 S 
3 2 0 - 1 0 - 3 6 6 
3 2 0 - 1 0 - 3 6 7 
3 2 0 - 1 0 - 3 6 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 6 9 
32O-1O-370 
3 2 0 - 1 0 - 3 7 1 
3 2 0 - 1 0 - 3 7 2 
3 2 0 - 1 0 - 3 7 3 
3 2 0 - 1 0 - 3 7 4 
3 2 0 - 1 0 - 3 7 5 
3 2 0 - 1 0 - 3 7 6 
3 2 O - 1 0 - 3 7 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 7 9 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 0 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 1 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 2 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 3 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 4 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 5 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 6 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 7 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 8 9 

KAYA KIRTASİYE MATBAA TUR.TEM.MAO.SAN.TİC.LTD.STİ . 
TEKİN DAĞIT IM TEKİN TÜK.MAD.DAĞ.SAN.T lC.LTD.STİ . 
A.CANSU DALGIÇ POMPA,HİDROFOR,KALORtFER ERDEM CELİ 
YAVUZ TEKNİK MALZEME SAN.VE T İC.LTD.STÎ . 
CEREN PLASTİK S A N . VE T İ C . L T D . S T İ . 
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A .S . 
BERTEM MÜHENDİSL İK ELEK. PROJE MÜŞAVİRLİK LTD.STİ . 
CE-DA M İ M A A R U K İNS.MAL.TAAH.SAN.T ÎC.LTD.STİ . 
GEDİZ ELEKTRİK İ Z M İ R ELEKT.DAĞ.MOESSESSESİ (TEDAS) 
MEHMET FİKRET NAMLI TİCARETHANESİ 
SENTUR TURİZM T A S I M . S A N . T İ O L T D . S T t . 
MAYA TANIT IM HlZMETLERt-EROL YARAŞ 
BtLGİTÜRK BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ A.S-
ÖZGÜR ELEKTRİK-tSA KARADAĞ 
TOGAN KAZAN VE MAKİNE İMALATT-AYHAN TOGAN 
BESAS BİRLEŞİK ESNAF SANAT.GIDA TEM.SAN.VE T ÎC.A.S 
YOLTA5 BETON ÜRN. İNS-VE İNS.MALZ.SAN.TtC.LTD.STl . 
ÖZ TEMİZ İS DÖKÜM VE PLAKA SANAYİ 
ÜÇLER YANGIN SÖNDÜRME CİH.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
ENTERTAN ENTERNASYONEL PAZ.TURİZM VE T İC .LTD.ST İ . 
YILMAZER EV GEREÇLERİ ITH. İHR.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
DEMtR OÖKÜM FABRİKALARI A .S . 
ATAMAN YAZIL IM OTOM.ELEKT.ÜRÜN.SAN.VE T İC .LTD.STİ 
MERİDYEN TELEK.DANIŞ.BtL.TEKN.BİLG.SAN.TİC.LTD.STİ 
A VE A MATBAACILIK REKL. İTH. İHR.SAN.VETİC.LTD.STI 
ARŞİV T A N I T I M - V A H İ T TAVUKCUOĞLU 
EĞESERA CİCEK DEKORASYON VE AMB.MLZ-SAN.TİC.LTO.ŞT 
KİPA TESCO KİPA KİTLE PAZ.TİC.VE GIDA SAN.A.S-
SERKAN VARDAR-ÜLKER BÖLGE BAYİLİĞİ 
METİN F İL İZ MEDYA TAKİP PRODÜKSİYON 
DÜZEY BİLGİSAYAR VE ÎLETtS İM SİSTEMLERİ SAN.VE T İ C 
CİLASIN INS.SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
SARIDAĞLAR İ N S . T t C . L T D . S T İ . 
SERHATU PLASTİK TEMİZL İK VE ÜRÜNLERİ G IDA MEDİKAL 
tZ-TEL TELEK.ELEKT. VE BtLGİS.SAN TAAH TİC.LTD.STİ 
BORNAK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK AĞIR NAK.VE VtNC 
BtLGİTAS TEKNİK SERVİS VE T İ C . A . S . 
DENGE MARKET REST.KAFET.VE TUR.ISLETMECİLİĞİ 
VİLAYETLER T U R İ Z M VE TİCARET A.S . 
LlNFTAS G I D A TURİZM İ N S . S A N . VE TİC.A.S. 
2M GRAFİK TASARIM OFSET F İLM KALIP BASKI AMB. 
UMUT BAYRAKÇILIK - SELÇUK GÖKÇE 
DOKA TEKNİK H I R . t T H . İ H R . T İ C . VE SAN.LTD.STİ . 
BASKIN ELEKTRİK SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 

KIRTASİYE 
DAYANIKLI TÜKETİ 
TESİSAT GİDERİ 
TESİSAT G İDERİ 
CÖP KOVASI 
HABERLEŞME H İ Z M 
MÜHENDİSLİK H l Z 
İSÇİLİK, YAPIM, O 
ELEKTRİK MALZEM 
KALORİFER YAKITI 
ULAŞIM 
REKLAMCILIK H İ Z M 
BİLGİ İŞLEM GİDER 
TESİSAT GİDERİ 
TADİLAT GİDERİ 
CAY OCAĞI G İDERİ 
İNŞAAT GİDERİ 
ÇIKARTMA 
YANGIN SÖNDÜRM 
REKLAMCILIK H lZM 
DAYANIKLI TÜKETİ 
KLİMA ALIMI 
BİLGİ ISLEM GİDER 
DANIŞMANLIK G İ D 
MATBAA GİDERİ 
REKLAMCILIK H lZM 
CİCEK ALIMI 
GİDA GİDERİ 
GİDA GİOERİ 
MEDYA TAKİP H İ Z M 
BİLGİSAYAR DESTE 
İNŞAAT GİDERİ 
TADİLAT GİDERİ 
TEMİZLİK ÜRÜNLER 
BtLGİ ISLEM GİDER 
NAKLİYE H İZMETİ 
BİLGİSAYAR DESTE 
G I D A GİDERİ 
KONAKLAMA 
KLİMA MONTAJ İ S İ 
MATBAA GİDERİ 
BAYRAK ALIMI 
SÖKÜM İSLERİ 
ELEKTRİK MALZEM 



3 2 0 - 1 0 - 3 9 0 
3 2 0 - 1 0 - 3 9 1 
3 2 0 - 1 0 - 3 9 2 
3 2 0 - 1 0 - 3 9 3 
3 2 0 - 1 0 - 3 9 4 
3 2 0 - 1 O - 3 9 S 
3 2 0 - 1 0 - 3 9 6 
3 2 0 - 1 0 - 3 9 7 
3 2 0 - 1 0 - 3 9 8 
3 2 0 - 1 0 - 3 9 9 
3 2 0 - 1 0 - 4 0 0 
3 2 0 - 1 0 - 4 0 1 
3 2 0 - 1 O - 4 0 3 
32O-1O-404 
3 2 0 - 1 0 - 4 0 S 
3 2 0 - 1 0 - 4 0 6 
3 2 0 - 1 0 - 4 0 7 
3 2 0 - 1 0 - 4 0 8 
3 2 0 - 1 0 - 4 0 9 
3 2 0 - 1 0 - 4 1 0 
3 2 0 - 1 0 - 4 1 1 
3 2 0 - 1 0 - 4 1 3 
3 2 0 - 1 0 - 4 17 
3 2 0 - 1 0 - 4 1 9 
3 2 0 - 1 0 - 4 2 1 
3 2 0 - 1 0 - 4 2 2 
3 2 0 - 1 0 - 4 2 3 
3 2 0 - 1 O - 4 2 4 
320 -1O-42S 
3 2 0 - 1 O - 4 2 6 
3 2 0 - 1 0 - 4 2 7 
3 2 0 - 1 0 - 4 2 8 
3 2 0 - 1 0 - 4 2 9 
3 2 0 - 1 0 - 4 3 0 
3 2 0 - 1 0 - 4 3 3 
3 2 0 - 1 O - 4 3 4 
3 2 0 - 1 0 - 4 3 5 
3 2 0 - 1 0 - 4 3 6 
3 2 0 - 1 O - 4 3 7 
3 2 0 - 1 0 - 4 3 8 
3 2 0 - 1 0 - 4 4 1 
3 2 0 - 1 O - 4 4 2 
3 2 0 - 1 O - 4 4 3 
3 2 0 - 1 0 - 4 4 4 

GÖL GAZİNOSU - MAHMUT KAVRAN 
PAK-AR AKARYAKIT L T D . S T İ . 
S .E .D. SAĞLIK EMLAK DEKORASYON - N İDA KARS 
DEMİRAY TAAH.TURİZM İ N S . S A N . VE T İC .LTD.ST İ . 
AS HIRDAVAT TUR.SAN.VE T İC.LTD.STt t ' İZMİR ELİT OTEL 
AKFER İ N S . T A A H . T İ C S E Y H M U S DOĞAN 
TURAN SPOR MALZ. İNS.VE TURZ. İTH . İHR .SAN.LTD.ST İ . 
UNO BÜRO MAK.VE TEKNİK SERVİS A.S-
MTM GÜVENLİK VE HOLOGRAFİK KART SİSTEMLERİ 
AKGÜN ZÜCCACİYE - SALİH AKGÜN 
BERİL TOKA AKSESUAR SAN .VE T tC .A .S . 
İZULA5 İ Z M İ R ULAŞIM H İZ .VE MAK.SAN.A.S. 
ÖZBEK TURİZM SAN. VE T İC .A .S . fN İPPON HOTEL) 
ERSEVEN TURİZM lSL .T tC.A.S- fTHE M A D I S O N HOTEL) 
COCA COLA SATIŞ VE D A Ğ I T I M A.S. 
DOĞUŞ YAPI SAN.A.Ş-
NURAY KURTOĞLU HIRDAVAT MLZ.TOPTAN VE PERAKENDE SA 
SENA KABLO SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
GRAFİ KASE VE OFİS SİSTEMLERİ 
İLKYAZ REKLAM SAN .T İC .LTD.ST İ . 
LEVENT İZOLASYON PAZ.A.S. 
SERMAK BETON DELME VE KESME S İS .T İC .VE SAN.LTD.STİ 
BUKET BAYRAKÇIUK T U R İ Z M SAN. VE T İC .LTD.STİ . 
ERGÜL TEKNİK SOĞUTMA VE MUTFAK-DEKOR.SAN.LTD.STİ . 
COSKUNOĞLU ECZANE OPTİK / O.KEMEL COSKUNOĞLU 
GALERİ GÜLAY-GÜLAY VURAL RESİM VE ÇERÇEVE TİCARET 
NEHİR TUHAFİYE - MUSTAFA TEVFİK YAMAN 
EGE ASAL METAL METAL ÜRÜNLERİ T İC .LTD.ST İ . 
YILMAZ SOĞUTMA - SALİH YILMAZ BEYAZ EŞYA VE KLİMA 
ARİF ERSEN IS ITMA-SOĞUTMA SERVİS SAN.TtC.LTD.STt. 
İLKSAN METAL DEKOR.YAPI SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
TEKNOMER BİLGİ ÎSL. S tS .YAZIL IM SAN.VE TİC.LTD.STİ 
EVREN OFSET MATBAACILIK AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.STİ 
ORPAK MOBİLYA İNS.SAN .VE T İ C . L T D . S T İ . 
SEVAL ANTEN İBRAHİM OBEN YALCIN ELEKTRİK MLZ. 
G-G DERİ MAMULLERİ NAK.VE TURZ.SAN.VE TİC.LTD.STİ . 
LAHUR MARİNE D E N İ Z VE YAT MALZ.T İC.SAN.LTD.STİ . 
ALİ ALDI - SOĞUK DEMİRCİ KAYNAK 
ZORLULAR TİCARET END.TEM.MAK.DETER.VE AKS.-AYCE 
GÖLGE REKLAM ORG.SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
ALTINÇAM GIDA SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
IS IL REKLAMCILIK T İ C . L T D . S T İ . 
DESTEK PROMOSYON ÜRÜNLERİ A .S . 
StSPA TEKNOLOJİ S İSTEM SAN.VE TtC.A.S 

G I D A G İ D E R İ 
AKARYAKIT G İDER 
HALI 
YAPIM O N A R I M İS 
SÖKÜM İ S L E R İ 
BAYRAK D İ R E Ğ İ Y 
SPOR MALZEMESİ 
BİLGİSAYAR EKİPM 
GÜVENLİK GEREÇ 
MUTFAK G İ D E R İ 
ROZET YAPIMI 
AKARYAKIT G İDER 
KONAKLAMA 
KONAKLAMA 
G I O A G İ D E R İ 
İNŞAAT G İ D E R İ 
PLASTİK-METAL M 
KABLOLAMA 
KASE YAPIMI 
İ N F O DESK G İYDİR 
İZOLASYON 
SÖKÜM İSLERİ 
BAYRAK A L I M I 
DERİN DONDURUC 
İLK YARDIM MALZ 
ÇERÇEVELEME 
G İ Y İ M 
LEVHA İ M A L İ 
KLİMA MONTAJ İ S 
SERVİS BEDELİ 
DEKORASYON 
ETİKETLEME 
MATBAA G İ D E R İ 
MOBİLYA 
ELEKTRİK MALZEM 
ÇANTA. PROMOSY 
SEMSİYE 
KAYNAK İ S Ç İ L İ Ğ İ 
TEMİZL İK ÜRÜNLE 
REKLAMCILIK H İ Z 
G I D A G İ D E R İ 
REKLAMCILIK H İ Z 
PROMOSYON ÜRÜN 
B İLGİ İŞLEM 



3 2 0 - 1 0 - 4 4 6 
3 2 0 - 1 0 - 4 4 7 
3 2 0 - 1 0 - 4 4 8 
3 2 0 - 1 0 - 4 5 0 
3 2 0 - 1 0 - 4 5 1 
3 2 0 - 1 0 - 4 5 2 
3 2 0 - 1 0 - 4 S 3 
3 2 0 - 1 0 - 4 5 4 
3 2 0 - 1 0 - 4 5 S 
3 2 0 - 1 0 - 4 5 6 
3 2 0 - 1 0 - 4 S 7 
3 2 0 - 1 0 - 4 5 8 
3 2 O - 1 0 - 4 5 9 
3 2 0 - 1 0 - 4 6 0 
3 2 0 - 1 0 - 4 6 1 
3 2 0 - 1 0 - 4 6 2 
3 2 0 - 1 0 - 4 6 3 
3 2 0 - 1 0 - 4 6 4 
3 2 0 - 1 0 - 4 6 5 
3 2 0 - 1 0 - 4 6 6 
3 2 0 - 1 0 - 4 6 8 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 0 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 ] 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 3 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 4 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 5 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 6 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 7 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 8 
3 2 0 - 1 0 - 4 7 9 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 0 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 1 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 2 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 3 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 4 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 5 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 6 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 7 
3 2 0 - 1 0 - 4 8 8 
3 2 0 - 1 0 - 4 9 1 
3 2 0 - 1 0 - 4 9 2 
3 2 0 - 1 0 - 4 9 3 
3 2 0 - 1 0 - 4 9 4 
3 2 0 - 1 0 - 4 9 5 

MENDERES YEMEK SAN.VE TtC.A.S-
GÜVEN MARKET fGÜNAY KARAGÖZ) 
YENBU ANAHTARCILIK - TAUHAFİYE ALİ İ S Ç İ 
ÎZFAS İ Z M İ R FUARCILIK HİZM.KÜLTÜR VE SANAT İŞL.A.S 
G İZEM-TUĞCE MOBİLYA TURAN AKÇIL MAOBİLYA TOPTAN T l 
M İ N İ HOTEL ERTEKNİK İNS .MAK.SAN.T İC .LTD.ST İ . 
EGE EMRE NAKLİYAT İNS-TAAH.TURİZM T İC .LTD.ST İ . 
ALTERNATİF BAYRAK - NUR ÇELİKOĞLU 
POLİKİM METAL KAPLAMA VE K İM . MAT A. KOM. ST İ . 
ELİTE PRO.ORG.TAN.HALK. İLİŞ-DIS T İC.LTO S T İ . 
BAŞBAKANLIK HAZ.MUS.DARPH.VE DAMGA MATB.GEN.MUD. 
MEHMET CERBAN METAL BAKIR PARLATMA VE TAMİR İSL. 
DÜNYA NAKLİYAT - AHMET KÖMÜRCÜ 
TERGAN DERİ ÜRÜNLERİ A.S. 
V İ N Ç HİZMETLERİ VE NAKLİYE - SÜLEYMAN ALTINUSAK 
HAYRETTİN HELVACI KAHVEHANE İSLETMESİ NAKLİYE 
Z İ H N İ YÜCESAN NAKLİYECİ 

YEMEK 
KUMANYA 
ANAHTAR YAPIMI 
ELEKTRİK, SU KU 
STAND BEDELİ 
KONAKLAMA 
NAKLİYE H İ Z M E T İ 
BAYRAK ALIMI 
MEŞALE PARLATM 
PROMOSYON ÜRÜ 
HATIRA PARA BAS 
BAKIR LEVHA İ S İ 
NAKLİYE H İ Z M E T İ 
GİY İM 
NAKLİYE H İ Z M E T İ 
NAKLİYE H İ Z M E T İ 
NAKLİYE H İ Z M E T İ 

ADECCO H İZMET VE DANIŞMANLIK A.S- İSÇİLİK H İ Z M E T İ 
ANADOLU AJANSI T .A.S. 
ER.KON DEMİR DOĞRAMA ÇELİK KONS.Y ILDIZ AKINCI 
ERGENAY ALÜMİNYUM SAN. VE T İ C . L T D . S T İ . 
CAN AJANS TURZ. İSL.SAN.VE TÎC.A.Ş. (TÜRK HABER AJAN 
İ S I L CAM - MUSTAFA KAYA 
SAFİR BUJİTERİ ROZET PLAKET SAN.T İC .LTD.ST İ . 
DALYA T U R İ Z M İNS.BİLG.GIDA SAN.T İC .LTD.ST İ . 
CEMİL Y ILDIRIM TARTI ALETLERİ SATIŞ VE T A M İ R İ 
ESKİ NAZİLLİ PİDE SALONU-SEYFETTİN AKYOL 
EVKURAN AMBALAJ SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
OEMİRTAS MEDİKAL ORTOPEDİK GIDA T U R İ Z M SAN.LTD.STİ 
MRS KIRTASİYE PAZ.TUR.İNS.SAN.VE T İC .LTO.ST İ . 
T.C.EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞL.MÜO. 
ERKUT DAY.TÜK.MAL.DAĞ.PAZ.SAN. VE T İC .LTD .ST İ . 
NETFORM BİLG.MAT.AMB.SAN.TİC.LTD.STİ . 
GÜREL YAPI MLZ.TİC.A.S. 
DEMAR BOYA YAPI MLZ.ELEK.TEM2.ÛRN.SAN.TİC.LTO.STİ . 
HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAK.TİC.SAN.A.Ş. 
İMCO ENDÜST.MLZ.VE TAAH.SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
İNDEKS ELEKT.ELEKTRONİK SAN.TİC.A.S. 
EFES KEBAP SALONU - ŞEVKET EVGAR 
NACİ USTA RESTORAN GIDA TUR.SAN.T İC .LTD.STİ . 
TURKISP BİLGİSAYAR BİLİŞİM VE INTERNET LTD.STİ . 
AKKIN ATALAY İNS.TAAH.HAFRİYAT 
EGE MEDYA TAN.PROJ.DANIŞ.SAN.TİC.LTD.STİ . 
SOF TURİZM YATIRIM VE T İC .LTD.STİ . 

ELEKTRONİK KUR 
MEŞALE KAPLAMA 
YÜZME HAVUZU M 
REKLAMCILIK H İ Z 
C A M 
ROZET ALIMI 
TURİZM 
İKRAM 
YEMEK 
NAYLON TORBA 
MASAJ MASASI 
KIRTASİYE 
KOSTÜM D İ K İ M İ 
MOBİLYA 
SÜREKLİ FORM 
KLOZET, REZERVU 
BOYA MALZEMESİ 
PLASTİK Z İ N d R 
ASPİRATÖR 
İS MAK. KİRALAM 
İKRAM 
İKRAM 
GÜÇ KAYNAĞI 
TESİS BAKIM 
KONSER ORGANİZ 
DEFİLE ORGANİZA 



3 2 0 - 1 0 - 4 9 6 
3 2 0 - 1 0 - 4 9 7 
3 2 0 - 1 0 - 4 9 9 
320- lO-SOO 
3 2 0 - 1 0 - 5 0 1 
3 2 0 - 1 0 - 5 0 4 
3 2 0 - 1 0 - 5 0 5 
3 2 0 - 1 0 - 5 0 8 
3 2 0 - 1 0 - 5 0 9 
3 2 0 - 1 0 - 5 1 0 
3 2 0 - 1 0 - 5 1 1 
3 2 0 - 1 0 - S 1 2 
3 2 0 - 1 0 - S 1 3 
3 2 0 - 1 0 - 5 1 4 
3 2 0 - 1 0 - 5 1 5 
3 2 0 - 1 0 - 5 1 6 
3 2 0 - 1 0 - 5 1 7 
3 2 0 - 1 0 - 5 1 8 
3 2 0 - 1 O - 5 1 9 
3 2 0 - 1 0 - S 2 0 
3 2 0 - 1 0 - 5 2 1 
3 2 0 - 1 0 - 5 2 3 
3 2 0 - 1 0 - 5 2 4 
3 2 0 - 1 0 - 5 2 5 
3 2 0 - 1 0 - 5 2 6 
3 2 0 - 1 0 - 5 2 7 
3 2 0 - 1 0 - 5 2 8 
3 2 0 - 1 0 - 5 2 9 
320-1O-53O 
3 2 0 - 1 0 - 5 3 1 
3 2 0 - 1 0 - 5 3 2 
3 2 0 - 1 0 - 5 3 3 
3 2 0 - 1 0 - S 3 4 
320-1O-S3S 
3 2 0 - 1 O - 5 3 6 
3 2 0 - 1 0 - 5 3 7 
3 2 0 - 1 0 - S 3 8 
3 2 0 - 1 0 - 5 3 9 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 O 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 1 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 2 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 3 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 4 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 5 

MP GRUP BİLG.YAZ.OONAT.TUR.VE İNS.SAN.T İC .LTD.STİ . 
YÜKSEL ÖZGÖREN DAY.TÜK.MAL.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
ASELSAN ELEKTRONİK S A N . VE T İ C . A .S . 
ZEN TEKSTİL TAS.SAN.VE TİC.LTD.STÎ . 
OTEKS OTEL TEKS.DEKOR.SAN.T İC.LTD.STİ . 
YALVAÇLAR AKARYAKIT PETRP KİMYA TAS. KİZ . SAN.TİC. LT 
ATİLLA ERGUN S I H H İ TESİSAT 
DEKOM YAPIŞAN Î N S . VE BİLG.SAN .TİC. LTD.STİ . 
ADR ELEKT.ELEKTRONİK SAN.T İC .LTD.STİ . 
RENGİN İNS.SAN.T İC.TUR.YATIRM.LTD.STİ . 
BORTESSAN BORU TESİSAT MONTAJ VE İNS. KAZAN VE T İ C . 

KİMLİK KARTI BAS 
SU I S I T I C I S I 
TELSİZ ALIMI VE K 
GİY İM 
KONAKLAMA 
AKARYAKIT GİDER 
S I H H İ TESİSAT AL 
ASMA TAVAN 
ELEKTRİK PANOSU 
AYNA VE MASA BO 
DUSAKABİN YAPIM 

NAM İ C VE D IS T İCARET A .S . SOKUM İSLERİ 
K IRCİCEĞİMİZ G IDA TUR.NAK. İNS.SAN.VE TİC.LTD.STÎ . 
YASAM IS ITMA-SOGUTMA CİHAZLARI VE ENERJİ S İS .SAN.V 
UYGUN KONTEYNER MAK. lML.SAN. İC VE DIS TtC.LTD.ŞTİ . 
OTOBÜS İSLETMESİ -BİRAN ORAL 
Ö Z E N DEMİR DOG.VE ÇELİK KONS.ATELYESİ-SÜKRÜ ÖZEN 
İPRAGAZ A .S . 
M İ M TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.STÎ . 
KARACA DEKORASYON LÜTFÜ EVCÜMEN 
CCSA 6LEKTRİK-CANAN AYDIN 
SİBER ELEKT.VE İNS-MLZ.GÜV.HİZ .SAN.VE TİC.LTD.STÎ . 
DOĞAN DAILY NEVS GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.S-
SİTECO AYDINLATMA T E K N . T İ C . S A N . L T D S T t . 
V İZYON BİLGİSAYAR V İ O E PRODÜKSİYON-MUSTAFA GÜRKÖK 
BİLGE PEYZAJ REKLAM T U RZ. SAN .T İC. LTD. S T İ . 
PARK MATBAACILIK REKLAM SAN.VE TİC.LTD.STÎ . 
ALTIN SÜNGER PAZ.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
F İKRİ TATLI NAKLİYECİ 
MAHMUT TATLI NAKLİYECİ 
BOYTEKMA İNŞAAT VE T İC .LTD .ST İ . 
KASDAS KADIKÖY SAĞ.TUR.EĞİT. İNS.SAN.TİC.A.S. 
KUMUSOĞLU OTOMOTİV İNS-TAH.TUR.TİC.LTO.STİ . 
BURMAK BETON DELME KESME ENJEK.SİS.TİC.LTD.STİ . 
AKTİS ELEKTRONİK S A N . V E T İ C . A . S . 
HALAY KOZMETİK PAZ. VE T İC .A .S . 
ATA MOBİLYA-DEKORASYON LEVENT ALTUN 
SANDA MOBİLYA DEKOR.SAN. VE T İC.LTD.STİ . 
NESA OFSET AMBALAJ SAN. VE T İC.A.S. 
GORBON SERAMİK T İ C . VE SAN.A.S. 
PR PROMOSYON VE H E D . EŞYA ÜRÜN.REKLM.SAN.LTD.STİ. 
LİDER SAUNA LAMBRİ OEKOR.ORMN.ÜRÜN. İNS.SAN.LTD.STİ 
ÖZGÜR ANADOLU ALÜM.DOĞ. İNS.SAN.T İC.LTD.STİ . 
GÖRKEM KIRTASİYE 

YEMEK 
TADİLAT G İ D E R İ 
PLASTİK CÖP KONT 
ULAŞIM H İ Z M E T İ 
PLATFORM MONTAJ 
MUTFAK G İ D E R İ 
G İY İM 
DEKORASYON 
ELEKTRİK H İ Z M E T İ 
ELEKTRİK YAPIM, O 
GAZETE BASIMI 
AYDINLATMA 
BİLGİ İŞLEM 
TRİBÜN NUMARALA 
MATBAA G İ D E R İ 
ATLAMA MİNDERİ 
NAKLİYE H İZMETİ 
NAKLİYE H İ Z M E T İ 
SOĞUK YOL Ç İ Z G İ S 
MUMLUK VAZO 
SEMSİYE B İ D O N U 
ANKROJ 
UYOU ALICI 
KOZMETİK ÜRÜNLE 
MOBİLYA 
MOBİLYA 
KIRTASİYE 
MUG ALIMI 
PROMOSYON ÜRÜN 
SAUNA TEMtN VE M 
İSÇİLİK H İZMETİ 
KIRTASİYE 



3 2 0 - 1 0 - 5 4 6 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 7 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 8 
3 2 0 - 1 0 - 5 4 9 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 0 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 1 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 2 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 3 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 4 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 5 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 6 
320 -10 -SS7 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 8 
3 2 0 - 1 0 - 5 5 9 
3 2 0 - 1 0 - 5 6 0 

1^320-10-561 
3 2 0 - 1 0 - 5 6 2 
3 2 0 - 1 0 - 5 6 3 
3 2 0 - 1 0 - 5 6 4 
3 2 0 - 1 0 - 5 6 5 
3 2 0 - 1 0 - 5 6 6 
3 2 0 - 1 0 - 5 6 7 
3 2 0 - 1 0 - 5 6 8 
32O-10-569 
3 2 0 - 1 0 - 5 7 0 
3 2 0 - 1 0 - 5 7 1 
3 2 0 - 1 0 - 5 7 2 
3 2 0 - 1 0 - 5 7 5 
3 2 0 - 1 0 - 5 7 6 
3 2 0 - 1 0 - 5 7 7 
32O-10-578 
3 2 0 - 1 0 - 5 7 9 
32O-10-58O 
3 2 0 - 1 0 - 5 8 1 
3 2 0 - 1 0 - S 8 2 
3 2 0 - 1 0 - 5 8 3 
32O-10-584 
320 -10 -58S 
3 2 0 - 1 0 - 5 8 6 
3 2 0 - 1 0 - 5 8 7 
32O-10-588 
3 2 0 - 1 0 - 5 8 9 
32O-1O-590 
32O-10 -591 

PAMUKKALE ŞARAPÇILIK PAZ.TİC.LTD.STt . 
TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A .S . 
NARKONTEKS TEKSTtL İHR. İTH.SAN.VE TİC.LTD.STt . 
YONCA ÇİÇEKÇİL İK 
PELİN LASTİK AMBALAJ MALZ.TOPTAN T İ C . 
OMUK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ST İ . 
B İL-SAT UYDU SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK SAN.TİC.LTO. 
MEVLÜT BÜLENT S İ N D E ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE PANJUR 
MEYRA TİCARET ORHAN DALDAL 
EGEMEN ELEKTRİKLİ EV ALET.PAZ.LTD.STİ . 
ÜCEL CAM VE AYNA T İ C . VE SAN.LTD.STİ . 
G IMILOĞULLARI PAZ. İC VE DIS T İC .LTD.ST İ . 
CHAMPION SPOR MLZ.SAN.TİC.LTD.STİ . 
FATİH POLYESTER TUR.VE GIDA SAN.DIS .T İC .LTD.STİ . 
KURTBAS T I B B İ C İ H . VE MLZ.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
NOKTA ELEKTRONİK VE BİLG.SAN.VE TİC.ZAFER SÜLÜN 
MAS SAN PARA KASALARI SAN. VE T İC .LTD .ST İ . 
İ T İ M A T YEŞİL ÇAVDAR ÇADIR BRANDA SAN.TİC.LTD.STİ . 
TÜMCE KIRTASİYE-KÎTAP BİLG.3AN.T İC.LTD.STİ . 
OBA CADIR,DEKOR„TUR,TEKS.T İC.VE SAN.LTD.STİ . 
NEKTRAONE İLET İŞ İM ÇÖZÜMLERİ LTD.STİ . 
MİLENYUM DİZAYN TEN.SAN.ORG.TUR. İNSSAN.TİC.LTD.STİ 
PİMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. İNS.SAN.T İC .LTD.STİ . 
ÖZGÜR PRESTİGE AYDINLATM.PARK ELEM.M.KEMAL TOPSAKA 
İ Z M İ R İ T İ M A T BİLGİSAYAR ELEKT.TİC.MAHMUT GÜMÜŞ 
AYDIN HOCA TENNİS SHOP AYDIN GÖNÜLALAN 
SENEM ELEKTRONİK SAN. VE T İC .LTD.ST İ . 
GÜLCE İNS.TUR.TEM.SAN. VE T İC .LTD.STİ . 
GÜVEN ÇADIR BRANDA SAN. VE T İC.LTD.STİ . 
BATU ELEKTRİK ELEKT.MLZ.TESİSAT-TAAHÜT 
YESİLDAĞ MAĞAZACILIK DAY.TÜK.MAL.TİC.LTD.STİ . 
S İVRİLER DAY.TÜK.MAL.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
TARÇIN REKLAMCILIK STAND SAN .VE T İC .LTD.ST İ . 
MASTER GUARD GÜC KAYNAKLARI LTD.STİ . 
YILMAZLAR TEMİZL İK İSLERİ ŞERİF YILMAZ 
UYGUN METAL ÇÖP KONTEYNERİ İMALATI VE PAZ.SAC KESM 
TEKPAN TEKNİK ELEKTRİK KUMANDA PANO SAN.VE T İ C . 
V İ D E O PRODÜKSİYON GÖRSEL TANIT IM HİZM.SAN.VE D I S 
YAĞMUR TEKNİK IS I SİSTEMLERİ PAZ.SAN.TtC.LTD.STt. 
TURMED HASTANE M A U . S A N . T İ C . L T D . S T İ . 
SERVİS & 2 LTD.STİ . IS ITMA SOĞUTMA KLİMA İNS.TAAH. 
İBF DEKORASYON VE YAPI MALZ.ÜRETİM İTH. İHR.SAN.T İC 
DİKKAYA TEKNİK MALZEME SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
TAC Y I L D I Z İ N S . T A S H A F R . N A K . T İ C V E SAN.LTD.STİ . 

İÇECEK 
ENERJİ KABLOLAM 
GİY İM 
CİCEK ALIMI 
KOLİ G İ D E R İ 
KOLİ G İ D E R İ 
UYDU 
ALÇILAMA İSÇİLİK 
PANKART DİREĞİ T 
ELEKTRONİK MALZ 
ZÜCCACİYE 
SARF MALZEMESİ 
SPOR MALZEMESİ 
GÜVENLİK KABİNİ 
T I B B İ MALZEME 
İNTERNET ERİŞİ {A 
PARA KASALARI 
BRANDA ALIMI 
KIRTASİYE 
BRANDA ALIMI 
TELEFON ALIMI 
DEKORASYON H İ Z M 
KLİMA MONTAJ İ S İ 
OTURMA BANKLAR 
ELEKTRİK GEREÇLE 
SPORMALZEMESİ 
V İ D E O KAPALI DEV 
YEMEK 
BRANDA ALIMI 
ELEKTRİK YAPIM, O 
MOBİLYA 
SARF MALZEMESİ 
AYAKLI LEVHA 
GÜC KAYNAĞI 
TEMİZLİK HİZMETİ 
CÖP KONTEYNER T 
S IMENS KONDANS 
V İDEO KAYIT 
I S I S İSTEMİ 
T I B B İ MALZEME 
KLİMA 
DEKORASYON İ S İ 
CEKVALF VE CONTA 
ENERJİ HATTI YAPI 



3 2 O - 1 0 - 5 9 2 
3 2 0 - 1 0 - 5 9 3 
3 2 0 - 1 0 - 5 9 4 
3 2 0 - İ O - 5 9 5 
3 2 0 - 1 0 - 5 9 6 
3 2 0 - 1 0 - 5 9 7 
3 2 0 - 1 0 - 5 9 8 
3 2 0 - 1 0 - 6 0 0 
3 2 0 - 1 0 - 6 O 1 
3 2 0 - 1 0 - 6 0 2 
3 2 0 - 1 0 - 6 0 3 
3 20-10-60-4 
32O-10-6O5 
3 2 0 - 1 0 - 6 0 6 
3 2 0 - 1 0 - 6 0 7 
32O-10-61O 
3 2 0 - 1 0 - 6 1 1 
3 2 O - 1 0 - 6 1 2 
3 2 0 - 1 0 - 6 1 3 
32O-10 -614 
3 2 0 - 1 0 - 6 1 5 
3 2 O - 1 0 - 6 1 6 
3 2 O - 1 0 - 6 1 7 
3 2 0 - 1 0 - 6 1 8 
3 2 0 - 1 0 - 6 1 9 
3 2 0 - 1 0 - 6 2 0 
3 2 0 - 1 0 - 6 2 1 
3 2 0 - 1 0 - 6 2 2 
3 2 0 - 1 0 - 6 2 3 
3 2 0 - 1 0 - 6 2 4 
3 2 0 - 1 0 - 6 2 5 
32O-10 -626 
3 2 O - 1 0 - 6 2 7 
3 2 0 - 1 0 - 6 2 8 
3 2 0 - 1 0 - 6 2 9 
3 2 0 - 1 0 - 6 3 0 
3 2 0 - 1 0 - 6 3 1 
3 2 0 - 1 0 - 6 3 2 
32O-10 -633 
3 2 0 - 1 0 - 6 3 4 
3 2 0 - 1 0 - 6 3 5 
3 2 0 - 1 0 - 6 3 7 
3 2 O - 1 0 - 6 3 8 
3 2 0 - 1 0 - 6 3 9 

SUN BAĞIMSIZ O I S DENETİM YEM.MALİ MÜS.A .S . 
S İGEM STRAT. İS VE PRO.GELİS.DAN.TİC.VESAN.LTO.STİ 
MAC ELEKTRİK ELEKT.tMALAT SAN.T İC .LTO.STİ . 
GARAJ DAY.TĞK.MAL.TUR.GIOA İNS-SAN.VE T İ C . L T D . S T İ . 
ERENER ULUSLARARASI ORG.SAN.T İC .LTD.STİ . 
ALTAY SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ 
ALPLAS LASTİK O T O . N AK. S AN. VE T İ C . L T D . S T İ . 
ERDOĞAN ÖKSÜZOĞLU S I H H İ TES.MLZ.SATIS I 
BORA SERVİS KLİMA MONTAJI VE SERVİS İ -OKAN KÖSEOĞLU 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
DEPO İNŞAAT MALZ.SAN.T İC.LTD.STİ . 
ALFA ELEKTRONİK SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
KARDEŞLER TORNA MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ 
ÜNS AN YAPI İNŞAAT SAN.TİC.A.S. 
EZ AJANS BİLGİSAYAR ÖZEL EĞİT İM HİZM.TEKS.SAN.T İC . 
UZMAN MÜHENDİSLİK VE YAPI SANAYİ MURAT AKDEMİR 
İ Z M İ R KONAK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
SVL ELEKTRONİK BİLG.SAN. VE T İC .LTD .ST İ . 
TEKCOM GÜV. SİS. İLET.VE BİLG.SAN.VE T İC .LTD.ST İ . 
BESLER TOPTAN TABİLDOT İSL. HALDUN ERKUL 
TELSİM A.S-
ANADOLU MAKİNA JENERATÖR TAMİR VE SATIŞ 
CEM DAĞ AYDINLATMA SAN. VE T İC .A .S . 
ZARİF ÇİÇEK ORGANİZASYON EVİ -YESİM ALCA 
SAADETTİN KARABIYIK TOPTAN İNS MLZ.T İC . 
DURUSU LOKANTACILIK GIDA VE T U R İ Z M T İC .LTD .ST İ . 
İ N C İ FOTOKOPİ SALİH İNC İ 
BATI MUTFAK YEMEK SANAYİİ VE T İ C . L T D . S T İ . 
MAVİSEHİR AKARYAKIT NAKLİYE İNŞAAT T U R İ Z M DERİ VE 
ÖZER MERMER GRANİT VEDAT ÖZER 
M AJANS MARİNA ÖZCAN 
ANEMON MANİSA 
KARABAĞLAR TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
SAHİL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
ÖZEL İ Z M İ R ANAHTARCILIK CİL İNGİRCİL İK 
FOCALI PALET HURDA PALET ALIM SATIMI 
TALAŞ TİCARETİ İLHAN KIYGAN 
USAS UÇAK SERVİSİ A .S . 
CAVUSOĞLU ELEKTRİK 
YENİ KAZANCI KLİMA 
HAKTAN İNSAAT-TURİZM-TEKSTİL 
MEHMET KAYA KURU TEMİZLEME 
ATLI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A . S . 
DATEL ELEKTRONİK İMALAT SAN.VE T İC .A .S . 

DENETİM H İZMETİ 
ACIK HAVA SOĞUT 
ELEKTRİK H İZMETİ 
TV SEHPASI 
KONSER ORGANİZA 
TOPLANTI SALONU 
NAKLİYE HİZMETİ 
S I H H İ TESİSAT ALI 
KLİMA MONTAJ İ S İ 
ULAŞIM H İ Z M E T İ 
İNŞAAT MALZEMES 
KÖY İ Ç İ N EĞLENCE 
MAKİNA YEDEK PAR 
KALORİFER SİSTEM 
BİLGİ İŞLEM MALZE 
YAPIM ONARIM İSL 
HABERLEŞME 
SES SİSTEMLERİ H 
SİREN GÜC ENTEGR 
YEMEK 
HABERLEŞME 
JENERATÖR BAKIM 
AYDINLATMA 
CİCEK ALIMI 
ADAPTÖR 
YEMEK 
FOTOKOPİ BEDELİ 
YEMEK 
AKARYAKIT 
DUŞA KABİN KENAR 
ACILIS KAPANIŞ TÖ 
KONAKLAMA 
HABERLEŞME 
HABERLEŞME 
ANAHTAR 
AHŞAP PALET BEDE 
TALAŞ A L I M I 
ULAŞIM 
ELEKTRİK HİZMETİ 
KLİMA 
UYDU ANTEN 
KURU TEMİZLEME 
DEMİR KORKULUK 
UYDU YAYINI DAĞIT 



320-10-641 
320-10-642 
320-10-643 
320-1O-644 
320-10-645 
320-10-646 
320-10-647 
320-10-648 
320-10-649 
32O-1O-650 
320-10-6S1 
320-10-652 
320-10-653 
320-10-654 
320-10-6S5 
320-10-656 
320-10-657 
320-10-658 
320-10-659 
320-10-660 
320-10-661 
320-1O-662 
320-10-663 
320-10-664 
320-10-665 
320-10-667 
3 20-10-668 
320-10-670 
320-10-671 
320-1O-672 
320-10-673 
320-10-674 
320-1O-67S 
320-10-676 
320-10-677 
320-1O-678 
320-10-679 
320-10-681 
320-10-682 
320-10-683 

CÎFTELTUR.GIDA ÇELİK YAP.İNS.SAN.LTD.STİ. 
TEKSEN BİLGİSAYAR HİZM.SAN.TİC.LTD.STİ. 
DOPİNGLE MÜCADELE VAKFİ LABARATUVAR İSLETMESİ 
İKİZLER SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ ZİHNİ YAZICI 
TOPRAK OFSET MATBAACIUK AMB.ÎNS.SAN.VETÎC.LTD.STİ 
KONAK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
IŞIK TIBBİ MALZ.İNS. VE TUR.İC VE DIS TİC.LTD.STİ. 
MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TASIM.A.S. 
ÖZKANLAR TURİZM YAT.SAN.VE TİC.A.S.fHOTEL PRINCESS 
TUNÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK BÜROSU TUFAN TUNÇ 
UZKAR ASNSÖRLERİ İML.SAN. VE TİC.LTD.STİ. 
SCS DERİ ÜRÜNLERİ VE AYAKKABI SAN.TİC.LTD.STİ. 
BALCOVA TERMAL TUR.LTD.STİ.fBALÇOVA TERMAL OTEL) 
ÖZDİLEK OTEL TUR.İSL.LTD.STİ.<CROWNE PLAZA) 
AL SPOR ORGANİZASYON VE REKLAMCILIK LTD. STİ. 
AYDIN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇİĞLİ TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
YENİŞEHİR TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
MANİSA İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
BORNOVA TELEKOM MÜOÜRLÜĞÜ 
İZMİR PALAS TUR.VE TİC.A.S.(KİLİM OTEL) 
BETON KORUMA ÇEVRE ÇİT.SİS.İNS.SAN. VE TİC.LTD.STİ 
SAVRAN ÇİÇEKÇİLİK SAN. VE TİC.LTD.STİ. 
DÜNYA BİLGİSAYAR ELEKT.İLET.SAN.VE TİC.LTD.STİ. 
MANİSA ÖĞRETMEN EVİ 
İMER TURİZM VE SEY.A.S.(BÜYÜK SARUHAN OTEL) 
ETAP ALTINEL HİSAR TUR.(HİSAR ALTINEL OTELİ) 
MİCROSOFT BİLGİSAYAR YAZILIM HİZM.LTD.STİ. 
ÜNTA5 ÖZEL EĞİT.HÎZM.DANISM.VE PET.ÜRN.SAN.TİC.A.S 
REMKA GIDA TEM.ÜRN.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.STİ. 
ELECTRA ELEKTRA SES IŞIK VE MÜZİK LTD.STİ. 
ATY TASARIM TANITIM ORG.TİC.LTO.STİ. 
MÜDÜROĞLU GISA SAN VE TİC.LTD.STİ. 
SEKO KİMYA SAN .VE TİC.LTD.STİ. 
GÖRKEN İNS.TUR.GIDA BÜFE İSL.SAN.LTD.STİ. 
MİMOZA ÇİÇEKÇİLİK SAN.VE TİC.LTO.STİ. 
DOĞASAN TEKNİK YALITIM İNS.SAN. VE TİC.LTD.STİ. 
ARDA ELEKT.TAAH.İSL.TES. TAMİR VE BAKIM SAMİ DİNÇ 
GEMSA ELEKTRİK AYDINLATMA SAN.VETİC.TEVFİK AKTASAL 
YILMAZAY İNS.TAAH.TUR.SAN.VE TİC.LTD.STİ. 

BAYRAK PLATFORM 
BİLGİ İŞLEM GİDERİ 
DOPİNG ANALİZ ÜC 
SERAMİK MALZEMES 
MATBAA 
HABERLEŞME 
TIBBÎ MALZEME 
KARGO HİZMETİ 
KONAKLAMA GİDERİ 
MÜHENDİSLİK HİZM 
ASANSÖR HİZMETİ 
GİYİM 
KONAKLAMA GİDERİ 
KONAKLAMA GİDERİ 
İLAN PANOLARI GİYD 
HABERLEŞME HİZME 
HABERLEŞME HİZME 
HABERLEŞME HİZME 
HABbKLfcSMfc HİZME 
HABERLEŞME HİZME 
KONAKLAMA GİDERİ 
DEPO İÇİN TELCİT YA 
CİCEK ALIMI 
BİLGİ İŞLEM GİDERİ 
KONAKLAMA GİDERİ 
KONAKLAMA GİDERİ 
KONAKLAMA GİDERİ 
BİLGİ İŞLEM GİDERİ 
I.OGOLU ÜRÜN BEDE 
KUMANYA 
SESLENDİRME HİZM 
NAKLİYE HİZMETİ 
KUMANYA 
HAVUZ BAKIMI, SAR 
PERSONEL YEMEK 
ÇİÇEK AUMI 
YALITIM MALZEMESİ 
ELEKTRİK HİZMETİ 
ELEKTRİK HİZMETİ 
EGE ÜNtV.TADİLATI 
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EK 4 

UNIVERSIADE 2005, İZMİR 

DOĞRUDAN HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN 

VERİLEN İŞLER 

1 

2 

2a 

3 

4 

4a 

5 

5a 

6 

7 

Danışmanlık Hizmetleri (1) 

Sonuç ve Destek Hizmetleri (2) 

Sonuç Sistemleri İş Artışı 

Yönetim ve Denetim Hizmetleri (3) 

Açılış ve Kapanış Törenleri 

Törenler için konaklama, ulaşım, 
yemek 

Tanıtım 

Tanıtım (Şehir Uygulamaları) 

Müsabaka Biletleri Basımı ve Satışı 

Görevli ve Gönüllü Kıyafetleri (4} 

Meteksan Sistem ve Bilgisayar Tek. A.Ş. 

Meteksan Sistem ve Bilgisayar Tek. A.Ş. 

Meteksan Sistem ve Bilgisayar Tek, A.Ş. 

ZED-ARGE İş Ortakl ı 

TİT İş Ortaklığı 

TİT İş Ortaklığı 

Sportsnet Tanıtım Yayıncılık ve Org. A.Ş. 

Sportsnet Tanıtım Yayıncılık ve Org. A.Ş. 

Biletix Bilet dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. 

Adidas Spor Malzeme Satış ve Paz. A.Ş. 

1.500.000,00 Euro 

4.023.095,00 Euro 

90.407,00 Euro 

1.950.000,00 Euro 

5.350.000,00 Euro 

400.000,00 Euro 

4.110.000,00 YTL 

300.000,00 YTL 

288.811,54 YTL 

1.022.630,00 Euro 

ftOJLÂ&i 1. Bu sözleşme HDK göreve başlamadan önce Organizasyon Komitesi tarafından imzalanmıştır. 

2. Sözleşme gereği yabancı uzmanların seyahat ve konaklama giderleri ayrıca ödendi. 

3. ZED-ARGE İş Ortaklığı İle yapılan sözleşme HDK'nun 28.03.2005 tarih 07 sayılı karan ile feshedildiyBu tarihe 
kadar 390.000,- Euro ödeme yapıldı. 

4. Firma kıyafet maliyetinin 837.500,- Euro'luk bölümünü sponsor olarak karşılamıştır. 

Ek 4/1 

- 4 8 5 -
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6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, tamamlanmamış yatırımlara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Ali BABACAN'm cevabı (7/8583) 

06.10.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Ali BABACAN tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

J 2 — 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bakanlığınızın merkez ve taşra teşkilatlan tarafından, son beş yıllık süre içerisinde; 

1. İhalesi yapıldığı halde, inşaatına başlanmamış olan yatırımlarınızın İllere göre 
dağılımı nasıldır? 

2. İnşaatı başlanmış ancak halen tamamlanmamış olan yatırımlannızın illere göre 
dağılımı nasıldır? 

3. İnşaatı tamamlanmış olup da faaliyete açılamamış olan yabnmlannızın illere 
göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI: B.02.1.HM.0.EKA-02.01-13/ - - , , „ , *« A <* . 
KONU: Soru Önergesi 1S 11.05* 6 2 1 9 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 24.10.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14083 sayılı yazı. 

İlgi yazı ile, Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafindan tevcih edilen 7/8583 sayılı yazdı 
soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve suresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Son beş yıl içerisinde Bakanlığıma bağlı merkez ve taşra teşkilatında ihalesi yapılmış ve 
inşaatına başlanmış herhangi bir yatırım bulunmamaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

- 4 8 6 -
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7.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, deprem mağdurları için yaptırılan Körfez Yeniköy 
prefabrikleri ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/8608) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 20.09.200S 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- 17 Ağustos 1999 depreminin ardından hak sahiplerine ve mağdurlara tahsis edilen 
Körfez Yeniköy prefabrikleri ne zaman tahliye edilmiştir? O bölgede deprem 
sonrasında tahsis edilen prefabrik sayısı nedir? Bu prefabriklerden kaçı hak 
sahiplerine, kaçı mağdur vatandaşlarımıza tahsis edilmiştir? Hak sahipleri ne zaman 
kalıcı konutlara taşınmıştır? Hak sahibi olmadığı halde prefabriklere yerleştirilen 
mağdur yurttaşlarımızın kalıcı konutlara yerieştirilmemesinin gerekçesi nedir? 

2- Bu bölgede kakçı konutlara yerleştirilmediği için kalmaya devam eden mağdur 
yurttaşlarımızın Kocaeli Valiliği tarafından alınan bir kararla prefabrikleri boşaltmaya 
zorlandıkları iddiaları doğru mudur? Doğruysa Valilik tarafmdan alınan bu.kararın 
gerekçesi ve dayanağı nedir? Kalıcı konutlara yerleştirilmeyen yurttaşlarımızın zorla 
prefabriklerden tahliye edilmesi, sokağa atılması sosyal devlet ve insan için devlet 
ilkesiyle bağdaşır mı? 

3- Bu bölgede yaşayan yurttaşlarımız için açılan Necati Cumalı İlköğretim Okülu'nun 
okulların açılmasına 2 gün kala yine Valilik kararıyla kapatılmasının gerekçesi nedir? 
Okulların açıldığı gün öğrenci ve velilerin okula alınmaması için çevik kuvvet 
ekiplerinin, panzerlerin ve gaz silahının kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa 
o okulda okuyan öğrencilerimizin başka okullara kayıtlarının yapılmadan okullarının 
zor kullanılarak kapatılması, o okulda öğrenimlerini sürdüren çocuklarımızın eğitim 
hakkının engellenmesi Anayasamızın 42. maddesinde ifadesini bulan "Kimse, eğitim 
ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" hükmüyle çelişmekte midir? Bu olayın 
sorumluları hakkında soruşturma açılacak mıdır? 

4- Mağdur yurttaşlarımızın girişimleri sonucunda İdare Mahkemesi'nde Kocaeli Valiliği 
aleyhine valiliğin bu tahliye işleminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 
açılan davada, mahkemenin dava konusu işlemin "Yürütülmesinin Durdurulmasına" 
karar verildiği belirtilmektedir. Bu mahkeme kararının ilgili idareye tebliğ tarihi nedir? 
Bu kararın ardından bölgenin tahliye işlemlerine son verilecek midir? Prefabriklerin 
boşaltılmasından sonra kesilen elektrik ve su bağlantısı yeniden yapılacak mıdır? Yine 
kapatılan okul yeniden açılacak mıdır? 

5- Mağdur yurttaşlarımızın mağduriyetierinin giderilmesi için yapılan çalışmalar 
nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM-0.71.000.1-Ş/ H& Ho /l 1/2005 

Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: T.B.M.M.B. Kan.Kar.Dai.Bsk. 24.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/14083 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesine (7/8608) ilişkin cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

1-Kocaeli ilinde 17 Ağustos Depremi sonrası 17 farklı bölgede geçici iskan amaçlı ve 
bu kapsamda da Körfez Yeniköy'de 1462 adet prefabrik konut yapıldığı, hak sahiplerinin 
tespitine mütakip ilde 17778 adet kalıcı konutun yaptınldığı, bunların 2001, 2003 yıllarında 
ve en son Karamürsel kalıcı konutlarının 27/08/2004 tarihinde hak sahiplerine teslim edildiği, 
7269 Sayılı Yasa gereği hak sahibi olan tüm vatandaşlara kalıcı konut verildiği, 

2-Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait soru önergesine konu olan Körfez 
ilçesindeki yere deprem sonrası prafabriklerin yerleştirildiği ve deprem mağdurlanna tahsis 
edildiği, deprem mağdurlanna kalıcı konutların yapılarak teslim edildiği ve konutlarına 
taşındıkları, böylece anılan prefabriklerin işlevlerini tamamladıklan, 

Söz konusu yerin Karayollan Genel Müdürlüğünce yaptınlacak olan bölünmüş yol 
inşaatları için kaynak sağlanması amacıyla Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkındaki 5003 Sayılı Kanun kapsamında TOKİ'ye satılmasından dolayı, bu 
yerlerin boşaltılmasının anılan Genel Müdürlüğün 21/07/2005 gün ve 11212 sayılı yazılan ile 
Kocaeli Valiliğinden talep edilmesi üzerine prefabriklerin tahliyesine başlanıldığı, 

Bahse konu konutlarda kalan ve hak sahibi olmayan vatandaşların prafabriklerden 
zorla çıkanlmalannın söz konusu olmayıp, vatandaşlara konudan boşaltmaları için uygun 
süre verildiği ve sürenin birkaç defa uzatıldığı, bölgede hak sahibi olup ta konutu teslim 
edilmeyen vatandaş bulunmadığı, 

Bu yerleri boşaltmak istemeyen vatandaşların sak sahibi olmayıp deprem sonrası ile 
göç edip muhtaçlıklan yüzünden konutlan işgal eden vatandaşlar olduğu, bunlardan 
prefabrikleri 2004 yılında tahliye eden 318 aileye kiraladıklan evler için Sosyal Yarımlaşma 
ve Dayanışma Vakfınca bir yıl süreyle aylık 100 YTL kira yardımı ve gıda yardımı yapıldığı, 
bu güne kadar konutlan boşaltmayan vatandaşlara prefabrikleri tahliye etmeleri sonrasında bir 
yıl süreyle aylık 125 YTL kira yardımı yapılacağı, 
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Anılan bölgede yaşayan vatandaşların çocuklarının öğrenim gördüğü Necati Cumali 
İlköğretim Okulunun okulların eğitime açılmasma iki gün kala Valilik karanyla 
kapatılmasının söz konusu olmadığı, prefabriklerin boşaltılacağı duyurusunun yapılması 
sonrasında vatandaşlarımızın çocuklarının taşınacaktan yerlerdeki okullara nakil 
ettirildiklerinden okulun kapatılmasının gerekli hale geldiği, buradaki öğretmen ve diğer 
görevlilerin atamalannm da başka okullara yapıldığı, aksine prefabrik olarak hizmet vermekte 
olan okuldan öğrencilerin fiziki şartlan uygun olan diğer okullara nakledilerek daha iyi eğitim 
imkanına kavuşturulduklan, kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılmadığı, 

4-Prefabriklerde oturan 197 kişinin Kocaeli İdare Mahkemesine dava açmalan üzerine 
mahkemenin 16/06/2005 tarih ve Esas No:2005/709 sayı ile yürütmeyi durdurma karan 
verdiği, bilahare anılan mahkemenin 22/09/2005 tarih ve Esas No:2005/709 sayılı karan ile 
ilgililerin yürütmeyi durdurma taleplerini reddettiği, 

5-Prefabrik konutlarında ikamet etmekte olan vatandaşların mağdur olmamalan için 
her türlü tedbirin Valilikçe alındığı, muhtaç durumdaki vatandaşlann ihtiyaçlarının Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılandığı ve karşılanmaya devam edileceği, 

Kocaeli Körfez Yeniköy'de bulunan prefabrik konutlannın tahliye işlemlerinde suç 
unsuruna rastlanmadığından Valilik personeli hakkında herhangi bir işlem yapmaya gerek 
duyulmamıştır. 

Arz ederim. 

/ /Adülkadir AKSU 
/ / Bakan 

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8659) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
,s= '» uru. v 
Ümmet KANDOĞAft 

DYP Denizli Milletvekili 

1-Yaklaşık 6 ay önce TÜPRAŞ'ın % 14.76'lık hissesinin bir yabancıya 
satışının SPK'dan ısrarla gizlenmesinin nedenleri nelerdir? 

2-TÜPRAŞ'ın % 14.76'lık hissesini satın alan kişi bugün itibariyle ne 
kadar gelir elde etmiştir? Dünyada, bu kadar kısa sürede, aynı oranda kazanç 
elde edilen başka bir gelir kalemi var mıdır? 

3 - 6 ay önce, TÜPRAŞ'ın % 65'inin 1.3 milyar dolara satışım durduranları 
kamuoyu önünde adeta suçlu ilan eder iken, bugün % Sİ'inin 4.140 milyar 
dolara satılmasına vesile olan kişi veya kurumlardan özür dilemeyi 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

B.02.1 ÖİB.0.65.00.00/ 1 4 7 6 0 * 6 to« Z0ff5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8659 esas sayılı yazılı soru Önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Yaklaşık 6 ay önce TÜPRAŞ'm %14,76'lık hissesinin bir yabancıya satışının 
SPK'dan ısrarla gizlenmesinin nedenleri nelerdir? 

CEVAP 1- TÜPRAŞ'm %14,76'sına tekabül eden hisse senetlerinin İMKB Toptan Satışlar 
Pazarında SPK Mevzuatı ve Borsa Usul ve Esasları çerçevesinde satılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VHI. No: 39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar" Tebliği gereğince; 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 28.02.2005 tarih 2253 sayılı yazısı ve 28.02.2005 tarih 2254 
sayılı yazılan ile Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli açıklamalar gönderilmiştir. 

SORU 2- TÜPRAŞ'm %14,76'bk hissesini satın alan kişi bugün itibariyle ne kadar gelir elde 
etmiştir? Dünyada, bu kadar kısa sürede aynı oranda kazanç elde edilen başka bir gelir kalemi 
var mıdır? 

CEVAP 2- TÜPRAŞ'm %14,76'sına tekabül eden hisse senetleri İMKB Toptan Satışlar 
Pazarında SPK Mevzuatı ve Borsa Usul ve Esasları çerçevesinde, İMKB Toptan Satışlar Pazarı 
Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesince belirlenen 15,40,-YTL fiyatla 04.03.2005 tarihinde 
satılmıştır. O tarihte, TÜPRAŞ'a yatırım yapan bütün yatırımcılar aynı oranda kazanç elde 
etmişlerdir. 

SORU 3- 6 ay önce TÜPRAŞ'm %65'inin 1.3 ntifyar dolara sahsım durduranları kamuoyu 
önünde adeta suçlu ilan eder iken, bugün %51 'inin 4.140 milyar dolara satılmasına vesile 
olan kişi veya kurumlardan özür dilemeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3- özelleştirme uygulamaları dünyanın her yerinde dinamik bir özelliğe sahip olup, 
konjonktürel olarak içinde bulunulan dönemin şartlarından önemli ölçülerde etkilenebilir. 
Ülkenin o anda içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik istikrar gibi konjonktürel gelişmeler, o 
ülkede yapılacak özelleştirme programının başarılı ya da başarısız olmasına neden olabilir. Siyasi 
ve ekonomik istikrarı sağlamış, komşularıyla ve tüm dünya ile banşık ve yabancı sermaye ile 
yerli sermaye arasında ayrım yapmayan bir ülkenin özelleştirme programının başarılı olması 
beklenir. Ülkemizde yaşanan 2001 ekonomik krizinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 
dönemde, özelleştirme portföyündeki kuruluşların değeri oldukça düşmüş ve ihalelere katılan 
şirketlerin sayısı da oldukça azalmıştı. Bunun bir neticesi olarak, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında 
özelleştirme gelirleri, 20 yıllık özelleştirme tarihinin en düşük seviyelerine inmiştir. Ekonomik 
krizin yaşandığı 2001 yılını takip eden ve krizin yaralarının sarılmaya çalışıldığı yıllarda 
özelleştirme ihalelerine katılmak için müracat eden şirketlerin sayısı da ciddi derecede azalmıştır. 
Kriz öncesinde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının taksitlerinde ödeme sıkıntıları 
ortaya çıkmıştır. Son yıllarda siyasi istikrarın sağlanmasına paralel olarak, ihalelere katılan firma 
sayısının artış göstermesiyle birlikte, özelleştirme programındaki kuruluşların değerlerinde 
büyük artışlar gerçekleşmiştir. 

SAYI 
KONU 
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Serbest piyasa ekonomisinde bir ürünün değerini, o an içinde bulunulan piyasa şartlan belirler. 
Ekonominin en önemli iki unsuru olan "arz ve talep" ilişkisi, herhangi bir malı üreten kuruluşa 
olan ilgiyi ve dolayısıyla da o kuruluşun değerini artırır veya düşürür. Konjonktürel nedenlerle 
fiyatı etkilenen sektörlerin başında petrol ve demir-çelik sektörleri gelmektedir. Bu konuda 
verilebilecek en iyi örnek TÜPRAŞ'tır. Ülke genelinde ekonomik krizin etkisinin hissedilmeye 
devam edildiği 2003 yılı sonunda, petrol fiyatlarının da dünya genelinde 30 ABD Doları gibi 
düşük seviyede bulunması nedeniyle, bu şirketin %65.76 oranındaki hisselerinin "blok satış" 
yoluyla özelleştirilmesinin denendiği 14 Ocak 2004 tarihinde gerçekleşen ihalede verilen en 
yüksek teklif 1.302. Milyon ABD Dolan olmuştur. Bu ihaleden 21 ay sonra, 12 Eylül 2005 
tarihinde yapılan özelleştirme sonucunda, şirketin %51'ine verilen en yüksek teklif 4.140. 
Milyon ABD Dolan'nı bulmuştur. Bu rakam, TUPRAŞ'ın o andaki yüzde yüz borsa değeri olan 
4.100. Milyon Dolar'm üzerindeki bir rakam olarak gerçekleşmiştir. Bu değer artışının arkasında 
rol oynayan bazı iç ve dış faktörler vardır. Şirketin 2002 yılında 2,19 Dolar olan rafinaj marjı 
ikiye katlanarak 2005 yılında 5 Dolara yaklaşmış; dünya genelinde petrol fiyatları 70 Dolara 
çıkmış ve bunlardan daha da önemlisi Enerji Piyasası Kanunu çıkarılarak petrol sektörü 
önündeki belirsizlikler kaldınlmış ve sektör serbestleştirilmiştir. Bütün bunlara ilave olarak, tek 
başına iktidar olmuş ve özelleştirme konusunda oldukça kararlı bir güçlü hükümetin varlığı 
ile birlikte, Avrupa Birliği sürecindeki olumlu gelişmeleri de eklersek, TUPRAŞ'ın fiyatının iki 
yıldan kısa bir zamanda nasıl ikiye katlandığım görmek mümkün olur. Kısacası, iç ve dış 
piyasalardaki konjonktürel gelişmeler, bir kuruluşun değerinin düşmesine yol açabileceği gibi, 
aynı kuruluşun piyasa değerinin artmasına da neden olabilir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

9.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, TUPRAŞ'ın bir bölüm hissesinin satışına 
yönelik iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8660) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tüpraş'ın kamuya ait yüzde 14.76'lık hissesinin satışına ilişkin aşağıdaki 
sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. .. 

Muhsin KOÇYİĞİT 
Diyarbakır Milletvekili 

Soru 1- Tüpraş'ın kamuya ait yüzde 14,76'lık hissesi kime, hangi tarihte, 
hangi ihale yöntemi ile kaça satılmıştır. Açıklar mısınız? 

Soru 2- Tüpraş halka açık şirket statüsünde olduğuna göre söz konusu 
hisse senedi satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmış 
mıdır? Ne zaman açıklar mısınız? Ayrıca hisse senedi satış işlemleri İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsa'sma bildirilmiş midir? Ne zaman açıklar mısınız? 
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Soru 3- Söz konusu satış işleminden önce, eşit rekabet koşullan 
yaratılarak kamu yarannm en Üst düzeye çıkarılması için, açıklık ve şeffaflık 
ilkeleri doğrultusunda yazılı veya görsel basın veya yayın kuruluşlarında ihale 
ilan edilmiş midir? Açıklar mısınız? Şayet ilana çıkanlmadıysa bunun özel bir 
nedeni var mıdır? 

Soru 4- Tüpraş'ın yüzde 14.76'lık hissesinin İsrail asıllı "Sami Ofer 
Grubuna" kapalı kapılar ardında, ihalesiz ve ilansız, gizli olarak satılmasının 
özel bir nedeni var mıdır? Açıklar mısınız? 

Soru 5- Bu satış işlemine aracılık eden kişi veya kuruluşlar var mıdır? 
Varsa açıklar mısınız? Bunlara herhangi bir ödemede bulunulmuş mudur? 

Soru 6- Basında Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'ın randevu 
vermek suretiyle Sami Ofer'la görüştü şeklinde çıkan haberler doğru mudur? 
Doğruysa ne zaman, nerede görüşülmüştür, açıklar mısınız? 

1 6 Kasım Zm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYÎĞIT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8660 esas sayılı yazdı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- TUPRAŞ'tn kamuya ait yüzde 14,76'lık hissesi kime, hangi tarihte, hangi ihale 
yöntemi ile kaça satılmıştır. Açıklar mısınız? 

CEVAP 1- TÜPRAŞ'ın %14,76'sına tekabül eden hisse senetleri İMKB Toptan Satışlar 
Pazarında SPK Mevzuatı ve Borsa Usul ve Esasları çerçevesinde satılmıştır. 

TÜPRAŞ'ın söz konusu hisse senetlerinin İMKB Toptan Satışlar Pazarında (TSP) Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından satışına ilişkin olarak; SPK ve İMKB nezdinde ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde gerekli başvurular yapılmış bunun sonucunda, İMKB Başkanlığının 
03.03.2005 tarihli İMKB Günlük Bülteni "Borsa Başkanlığı Duyurulan" sayfasında yer alan 
yurtdışında yerleşik yatırımcılara, İMKB onayına istinaden Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve 
İşleyiş Esaslan Genelgesi çerçevesinde belirlenen fiyatla 04.03 2005 tarihinde satılmış ve takas 
işlemi 08.03.2005 tarihinde Takasbank A.Ş. bünyesinde tamamlanmıştır. 

SORU 2- TÜPRAŞ halka açık şirket statüsünde olduğuna göre söz konusu hisse senedi 
satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmış nudır? Ne zaman açıklar 
mısınız? Ayrıca hisse senedi satış işlemleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına bildirilmiş 
midir? Ne zaman açıklar mısınız? 

CEVAP 2- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII. No: 39 sayılı "özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince; 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 28.02.2005 tarih 2253 sayılı ve 28.02.2005 tarih 2254 sayılı 
yazıları ile Sermaye Piyasası Kuruluna, 

28.02.2005 tarih ve 2255 sayılı yazısı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına 
gerekli açıklamalar gönderilmiştir. Gönderilen bu açıklamalar 01.03.2005 tarih ve 40 nolu 
İMKB Günlük Bülteninde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 

SORU 3 - Söz konusu satış işleminden önce, eşit rekabet koşulları yaratılarak kamu yararının 
en üst düzeye çıkarılması için, açıklık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yazdı veya görsel 
basın veya yayın kuruluşlarında ihale ilan edilmiş midir? Açıklar mısınız? Şayet ilana 
çıkanlmadtysa bunun özel bir nedeni var mıdır? 

CEVAP 3- TÜPRAŞ'ın %14,76'sına tekabül eden hisse senetleri İMKB Toptan Satışlar 
Pazarında SPK Mevzuatı ve Borsa Usul ve Esas lan çerçevesinde satılmıştır. Bu işlem, tamamen 
ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere, Toptan Satışlar Pazarının 
Kuruluş ve İşleyiş Esasları genelgesinin; 

"I-AMAÇ: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Toptan Satışlar Pazarının (TSP) 
oluşturulmasmdaki amaç önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın 
üzerindeki hisse senedi işlemlerinin, borsada güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada 
gerçekleştirilmesini sağlamaktır." denilmektedir. 

Ayrıca aynı genelgenin, 

' VH-İŞLEM FİYATI A bendinde; işleme baz alınacak fiyat, başvuru tarihi itibariyle bir 
önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama 
fiyatlarının ortalaması alınıp, en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilir. İşlem 
fiyatı, baz fiyata +/- %20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenir." ibaresi yer 
almaktadır. 

SORU 4- TÜPRAŞ'ın yüzde 14,76'lık hissesinin israil asıllı "Sami OFER Grubuna" kapalı 
kapılar ardında, ihalesiz ve ilansız, gizli olarak satılmasının özel bir nedeni var mıdır? Açıklar 
mısınız? 

CEVAP 4- TÜPRAŞ'ın %14.76 oranındaki hisselerinin İMKB Toptan Satışlar Pazarında 
satılması işlemi gizli olarak yürütülmemiş, ilgili SPK ve İMKB mevzuatı çerçevesinde, usulünce 
gerçekleştirilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 03.03.2005 tarih ve 42 nolu Günlük 
Bülteni'nin "Borsa Başkanlığı duyurulan" sayfasında, bu satışı yapacak olan aracı kuruluş ve 
alıcı kuruluşlar, yasal süre içerisinde açıkça ilan edilerek aşağıda izah edildiği gibi kamuoyuna 
duyurulmuştur: 

"TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ortaklarından T.C. Başbakanlık özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının sahip olduğu, Şirket sermayesinin % 14,76'sına tekabül eden toplam 36.969.698 
YTL nominal bedelli A Grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin, 1 YTL nominal değerli hisse 
için 15,40 YTL fiyatla yurtdışında yerleşik Global Securities (USA), Inc., Nordic Pacific, 
Singapore Investments, Viclov Holdings Ltd., Baer Emerging Markets, Diversified Markets'a 
satışı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve Global Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) 
aracılığıyla 04.03.2005 tarihinde Toptan Satışlar Pazan'nda (TSP) gerçekleştirilecektir." 

SORU S- Bu satış işlemine aracılık eden kişi veya kuruluşlar var mıdır? Varsa açıklar 
mısınız? Bunlara herhangi bir ödemede bulunulmuş mudur? 

CEVAP 5- TÜPRAŞ'ın %14,76'sına tekabül eden hisse senetlerinin İMKB Toptan Satışlar 
Pazarında SPK Mevzuatı ve Borsa Usul ve Esasları çerçevesinde satış işlemine, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı adına "aracı kurum" sıfatıyla borsa işlemlerini yürüten İş Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. aracılıkta bulunmuştur. Alış işleminde ise, yurtdışında yerleşik altı yatırımcı grup 
adına al un işlemini gerçekleştiren Global Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. 
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SORU 6- Basmda Başbakan Saym Recep Tayyip ERDOGAN'm randevu vermek suretiyle 
Sami OFER'le görüştüğü şeklinde çıkan haberler doğru mudur? Doğruysa ne zaman, nerede 
görüşülmüştür açıklar mısınız? 

CEVAP 6- Bu konuyla ilgili olarak, özelleştirme İdaresi Başkanlığında herhangi bir bilgi ve 
belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

;malUNAKITAN 
Maliye Bakanı 

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Galataport ihalesine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8661) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1-Galataport ihalesine hangi firmalar davet edilmiştir? İhaleye hangi 
firmalar katılmıştır? 

2-TÜPRAŞ ihalesi öncesinde şirketin 14.76'sını sessizce şatm alan Ofer 
firmasının, Galataport ihalesini de alması bir tesadüf müdür? Yoksa önceden 
planlanmış bir gizli mutabakatın gereği midir? 

3 - Gerek ihale yöntemi, gerekse ödeme planı bakımından kamu vicdanını 
ciddi şekilde rahatsız eden bu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 
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1 5 KasMt Z005 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖIB.0.65.00.00/ » * / V 4 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8661 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Galataport ihalesine hangi firmalar davet edilmiştir? İhaleye hangi firmalar 
katılmıştır? 

CEVAP 1- Salıpazarı Liman Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla TDİ tarafından yapılan Yap-
İşlet-Devret ihalesine ilişkin ilanlar 10.06.2005 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlamıştır. 
Söz konusu ilanlar, 

10.06.2005 tarihinde Hürriyet, Sabah ve Milliyet Gazetelerinde, 
13.06.2005 tarihinde Türkiye, Yeni Şafak ve Akşam Gazetelerinde, 
15.06.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Ayrıca, ihale TDİ'nin internet sitesinde yayımlanmış ve çeşitli vesilelerle bir çok basın ve yayın 
organı vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Herhangi bir firmaya özel davette 
bulunulmamıştır. İlan süreci içerisinde 7 adet şartname satılmış ve son teklif verme tarihi olan 
24.08.2005 tarihinde 3 adet teklif alınmıştır. Teklif veren firmalar aşağıda sunulmuştur: 

1- Pilot Ortak Finans Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. O.G.G., 
(Ude Turizm Yatırım İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fiba Holding A.Ş., Venezia Terminal 
Passengeri SPA, Five Mounts Properties Europe B.V.) 

2- Pilot Ortak Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. O.G.G., 
(Turner Construction-International LLC, Singapore Cruise Centre Pte. Ltd., Savvport LLC.) 

3- Pilot Ortak Royal Caribbean Cruises Ltd. O.G.G., 
(Global Yatırım Holding A.Ş., RauseTri-Party Missecellaneous, LLC, Sasso Holding Inc., IC 
Antbe! Antalya Belek Turizm Yatırımlar A.Ş., Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 

SORU 2- TÜPRAŞ ihalesi öncesinde şirketin 14.76'sını sessizce satın alan Of er firmasının^ 
Galataport İhalesini de alması bir tesadüf müdür? Yoksa önceden planlanmış bir gizli 
mutabakatın gereği midir? 

CEVAP 2- Galataport Projesi ihalesi, tüm diğer ihalelerden bağımsız olarak yapılmış ve yerli 
yabancı tüm yatırımcılara, kamuoyuna ilanlar vasıtasıyla eşit koşullarda duyurulmuştur. İhale 
kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilmiştir. Alınan teklifler basın huzurunda açılmıştır. 

Herhangi bir firmaya özel davette bulunulmamıştır. İhale ilanı süresince 7 adet şartname satılmış 
ve son teklif verme tarihi olan 24.08.2005 tarihinde 3 adet teklif alınmıştır. 

SORU 5- Gerek ihale yöntemi, gerekse ödeme planı bakımından kamu vicdanım ciddi şekilde 
rahatsız eden bu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

- 4 9 5 -



TBMM B:19 16 . 1 1 . 2005 0 :1 

CEVAP 3- 3996 sayılı Bazı Yatınmlann ve Hizmetlerin Yap-Işlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptınlması Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulama ve esaslarını içeren 94/5907 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından verilen yetkiye 
istinaden TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale, Yüksek Planlama Kurulunun onayına 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. ^ " " ^ / V v 

K/rfal UNAKITAN 
y Maliye Bakanı 

İL- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYÎĞİT'in, elektrik borçlarına ve Diyarbakır'daki 
borçlu abonelere yapılan uygulamalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/8662) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun geçici 10. maddesi ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve 
bağlı ortaklıklar ile müesseselerinin 3.12.2004 tarihi itibarıyla tahakkuk 
ettirildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmemiş olan 
tanmsal sulamada ve köy içme sulannda kullanılan elektrik tüketim 
bedellerinden doğan alacaklarında taksitlendirme ve indirimlere gidilmiştir. Bu 
Kanun göz önünde bulundurularak, aşağıdaki sorularımın 
/fa/û/e- Bakanı Sayın Jfonal UkffitZJTftU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 

Soru 1- Yukarıda belirtildiği gibi yeni bir Kanun Hükmünde Kararname 
ile meskenlerde (konutlarda), sanayide ve değirmenlerde kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin anaparanın %30 unu tahsil edip, faiz ve gecikme zamlarını ise 
tümden silmek suretiyle halkı birazcık olsun rahatlatmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 2- Diyarbakır bölgesinde elektrik borçlarının tahsilat işlemleri ihale 
yöntemiyle bir özel şirkete verilmiştir. Bu şirket, abonelere borçlarım ödemek 
için belli bir süre (9 gün) vererek, bu süre içinde yüksek tutarlarda biriken borç, 
anapara, faiz ve gecikme zamları ödemeyenlerin elektriklerini kesmek suretiyle 
yüzlerce aileyi karanlığa gömerek perişan etmektedir. Bu mağdur aboneleri 
çağdaş aydınlıktan mahrum etmemek için ne gibi önlemler almayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/' 4 7 ü O 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYIĞÎT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8662 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun geçici 10. maddesi ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklar ile 
müesseselerinin 03.12.2004 tarihi itibariyle tahakkuk ettirildiği halde bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmemiş olan tarımsal sulamada ve köy içme sularında 
kullanılan elektrik tüketim bedellerinden doğan alacaklarında taksiüendirme ve indirimlere 
gidilmiştir. Bu Kanun göz önünde bulundurularak aşağıdaki sorularımın yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

SORU 1- Yukarıda belirtildiği gibi yeni bir Kanun Hükmünde Kararname ile meskenlerde 
(konutlarda), sanayide ve değirmenlerde kullanılan elektrik borçlarına ilişkin anaparanın 
%30'unu tahsil edip, faiz ve gecikme zamlarını ise tümden silmek suretiyle halkı birazcık 
olsun rahatlatmayı düşünmüyor musunuz? 

CEVAP 1- Abone borçlarına uygulanan gecikme zammının silinmesi söz konusu değildir. Bu 
borçlar hakkında, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 
işlem yapılmaktadır. 

SORU 2- Diyarbakır bölgesinde elektrik borçlarının tahsilat işlemleri ihale yöntemiyle bir 
özel şirkete verilmiştir. Bu şirket, abonelere borçlarını ödemek için belli bir süre (9 gün) 
vererek, bu süre içinde yüksek tutarlarda biriken borç, anapara, faiz ve gecikme zamları 
ödemeyenlerin elektriklerini kesmek suretiyle yüzlerce aileyi karanlığa gömerek perişan 
etmektedir. Bu mağdur aboneleri çağdaş aydınlıktan mahrum etmemek için ne gibi 
önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2- TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile SET Elektrik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şti. arasında imzalanan, "Taahhütlü Tahakkuku ve Tahsilat Artırma ve Kaçağı önleme 
Sözleşmesinin ilgili maddelerinde", borcunu zamanında ödemeyen aboneye kesme bildirimi 
bırakılarak 10 günlük süre verilir ve bu süre içerisinde borcunu ödemeyen abonenin enerjisi 
kesilir" denilmektedir. 
ödeme güçlüğü çeken abonelere, talepleri halinde birikmiş elektrik borçlan için taksit 
yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

0 : 1 

1 5 fosun im 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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12.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, özelleştirme gelirlerinin kullanımına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8663) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

23 Eylül 2005 

Aşağıdaki sorumun Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri uyarınca 
özelleştirmeden sorumlu Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazıh olarak 
yanıtlandırılmasını istiyorum. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 

özelleştirmeden elde edilen gelirlerin kullanımı hakkında: 

Bilindiği gibi özelleştinne gelirlerinin nasıl kullanılacağı yirmi yılı aşan bir süredir 
tartışma konusu olmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz 2005'te şimdiye dek 20 milyar ABD dolan dolayında bir 
özelleştirme geliri elde edildiği ilgili çevrelerce açıklanmaktadır. 

Bu bağlamda: 

1 Hükümetiniz işbaşına geldikten sonra elde edilen özelleştinne gelirleri yıllara göre ne 
kadardır? 

2. Giderler çıkarıldıktan sonra geriye özelleştirme gelirleri nasıl kullanılmıştır? 

3.Özelleştirme gelirlerinin kullanımında IMF'ye verilen Niyet Mektuplanna mı 
uyulmaktadır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 4 7 A O 
KONU ' * ' ü * 

1 6 Kası* Z005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Yakup KEPENEK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8663 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

özelleştirmeden elde edilen gelirlerin kullanımı hakkında: 
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Bilindiği gibi özelleştirme gelirlerinin nasıl kullanılacağı yirmi yılı aşan bir süredir tartışma 
konusu olmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz 200S'te şimdiye dek 20 mifyar ABD Dolan dolayında bir özelleştirme 
geliri elde edildiği ilgili çevrelerce açıklanmaktadır. 

Bu bağlamda: 

SORU 1- Hükümetiniz işbaşına geldikten sonra elde edilen özelleştirme gelirleri yıllara göre 
ne kadardır? 

CEVAP 1- 59. Hükümetin göreve başladığı 19 Kasım 2002 tarihinden itibaren 14 Kasım 2005 
tarihine kadar geçen sürede Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ve toplam 
23.674.000.000. ABD Dolan tutarındaki Özelleştirme uygulamalarının yıllara göre dağılımı 
aşağıda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir: 

2002 Yılı: 21.000.000. ABD Doları 
2003 Yılı: 172.000.000. ABD Doları 
2004 Yılı: 1.270.000.000. ABD Doları 
2005 Yıh: 22.211.000.000. ABD Doları 

Ayrıca, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünce yapılan, İstanbul Atatürk Hava Limanı 
hizmetlerinin "işletme hakkı devri" modeliyle özelleştirilmesinden elde edilen 3 Milyar ABD 
Dolan'nı da hesaba kattığımızda, 59'uncu Hükümet döneminde toplam olarak 26.674.000.000. 
ABD Doları tutarında özelleştirme uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Özelleştirme İdaresince mezkur dönemde geçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda, 
İdarenin hesabına giren kaynak miktarı 3.870. Milyon ABD Doları'nın üzerindedir. Bu 
dönemde, özelleştirme portföyündeki kuruluşların finansman ihtiyaçlarını karşılamak için 

Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan fınansal kaynak miktarı 1.123. Milyon ABD Doları 
iken; idari masraflar, ilan/reklam giderleri ve danışmanlık hizmetleri giderleri gibi kalemlerden 
oluşan özelleştirme giderleri için 202 Milyon Dolar civarında bir harcama yapılmıştır. 

SORU 2- Giderler çıkarıldıktan sonra geriye kalan özelleştirme gelirleri nasıl kullanılmıştır? 

CEVAP 2- özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından elde edilen gelirlerden idari bütçe, ilan, 
reklâm, danışmanlık ve istihdam ödemeleri ile özelleştirme kapsam ve programında bulunan 
kuruluşlara yapılan sermaye ve borç transferlerinden sonra geriye kalan nakit fazlası, 4046 sayılı 
Kanun çerçevesinde Hazine Müsteşarlığına aktarılmaktadır. Bu kapsamda, Ekim 2005 tarihi 
itibariyle İdare tarafından toplam 1.350.000.000. ABD Doları tutarında Hazineye transfer 
gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3- özelleştirme gelirlerinin kullanımında JMF'ye verilen Niyet Mektuplarına mı 
uyulmaktadır? 

CEVAP 3- özelleştirme gelirlerinin kullanım alanları, 4046 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinde 
ve özelleştirme Fon Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesi çerçevesinde belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 
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13.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin özelleştirilmesiyle 
ilgili basında yer alan bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/8664) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan AYDİN 
CHP İstanbul Milletvekili 

Basında ve kamuoyunda TÜPRAŞ'ın %14,76'lık kısmının usulsüz 
satışına ve şahsmızm olaya mudahil olduğuna ilişkin çeşitli iddialar 
bulunmaktadır. Sayın Bakan çeşitli demeçlerinizde aktif pazarlamam 
yaptığınızı ifade ediyorsunuz. Ortaya çıkan gelişmelerden görüyoruz ki 
Sayın Bakan gerçekten ulusal varlıklarımızı aktif pazarlıyor, Buna ilişkin 
olarak; 

1. Sayın Bakan mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmanızdan 
mı İsrailli işadamı! Ofer'in oğlu Eyal Ofer ile 1 Mart 2005 tarihinde 
sabaha karşı 02:00 sularında gizli bir görüşme yaptığınız basında yer 
almaktadır? "Potansiyel alıcılara malı pazarlamak zorundayız" şeklinde 
denmeciniz Milliyet gazetesinde yer aldı, alıcılarla gece yarısı görüşüp 
pazarlama yapmak devlet gelenekleriyle bağdaşmakta mıdır? Adı 
geçen Ofer ailesi mensuplânndan kimlerle kaç defa ve nerelerde 
görüştünüz? Bu görüşmeler için gerçekleşen seyahatlerde (Hong Kong), 
harcamalar aktif pazarlama anlayışınız içerisinde kim yada kimler 
tarafından finanse edilmiştir? Giderler devlet bütçesinden mi 
karşılanmıştır^ 

2. Durumdan potansiyel alıcıların tespitinde Bakan olarak aktif rol 
aldığınız sonucu mu çıkmaktadır? Sabaha karşı gerçekleştiği iddia edilen 
görüşmeden sonra özelleştirme İdaresi Başkanlığına TÜPRAŞ'IN hisse 
satışı talimatı verdiğiniz ve durumun diğer potansiyel alıcılardan 
gizlendiği iddiaları doğrumudur? 

3. TÜPRAŞ'IN %14,76'lık hisse satışına ilişkin, basına sızmayan, 
başka potansiyel alıcılarla da görüşmeniz olmuş mudur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı < e „ «o«r 
1 o Kajun Zuüı 

SAYI 
KONU 

B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 4 I 5 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

istanbul Milletvekili Hasan AYDIN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/8664 esas sayılı yazılı soru Önergesinde yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme 
idaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Basında ve kamuoyunda TÜPRAŞ'm %14,76'uk kısmının usulsüz satışına ve şahsınızın olaya 
müdahil olduğuna ilişkin çeşitli iddialar bulunmaktadır. Sayın Bakan çeşitli demeçlerinizde 
aktif pazarlama yaptığınızı ifade ediyorsunuz. Ortaya çıkan gelişmelerden görüyoruz ki Sayın 
Bakan gerçekten ulusal varlıklarımızı aktif pazarlıyor. Buna ilişkin olarak; 

SORU 1- Sayın Bakan mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmanızdan mı İsrailli işadamı Sami 
Ofer'in oğlu Eyal Ofer Ue 01.03.2005 tarihinde sabaha karşı 02.00 sularında gizli bir görüşme 
yaptığınız basında yer almaktadır? "Potansiyel alıcılara malı pazarlamak zorundayız" 
şeklinde demeciniz Milliyet gazetesinde yer aldı, akalarla gece yarısı görüşüp pazarlama 
yapmak devlet gelenekleriyle bağdaşmakta mıdır? Adı geçen Ofer ailesi mensuplarından 
kimlerle kaç defa ve nerede görüştünüz? Bu görüşmeler için gerçekleşen seyahatlerde (Hong 
Kong), harcamalar aktif pazarlama anlayışınız içerisinde kimya da kimler tarafından finanse 
edilmiştir? Giderler devlet bütçesinden mi karşılanmıştır? 

CEVAP 1- Bu konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kayıtlarında herhangi bir bilgi ve 
belge bulunmamaktadır. Ancak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, yabancı sermayenin kendi 
ülkelerinde yatırım yapmasını sağlamak için teşvik kanunları çıkararak her türlü kolaylığı 
sağladığı aşikârdır. Kendi ülkelerindeki yatırım imkânlarını tanıtıcı mahiyette yurt dışı 
konferanslar, seminerler ve "road show"lar düzenlemektedirler. Başta devlet başkanları, 
başbakanlar, bakanlar ve üst seviyeli bürokratlar, kendi ülkelerine yabancı yatırımcıları 
çekebilmek için, yabancı yatırımın gelme olasılığı bulunan ülkenin öncelikle siyasi liderleriyle, 
bürokratlarıyla ve iş adamlarıyla sıkı bir iletişim kurmaktadırlar. 

SORU 2- Durumdan potansiyel alıcıların tespitinde Bakan olarak aktif rol aldığınız sonucu 
mu çıkmaktadır? Sabaha karşı gerçekleştiği iddia edilen görüşmeden sonra özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına TÜPRAŞ'm hisse satışı talimatı verdiğiniz ve durumun diğer potansiyel 
alıcılardan gizlendiği iddiaları doğru mudur? 

CEVAP 2- TÜPRAŞ'm %14,76'sına tekabül eden hisse senetlerinin İMKB Toptan Satışlar 
Pazarında SPK Mevzuatı ve Borsa Usul ve Esasları çerçevesinde satış işlemine, 28.02.2005 
tarihinde özelleştirme İdaresi Başkanlık Makamı Olur'u ile başlanmıştır. 

Satışın gizlenmesi söz konusu değildir. Satış, alıcının Özelleştirme İdaresi Başkanlığına resmi 
olarak başvurması üzerine özelleştirme İdaresi Başkanlığınca teklifin değerlendirilmesi ve 
İMKB'de oluşan satış fiyatının uygun bulunması sonucu, İMKB Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş 
ve İşleyiş Esasları Genelgesine uygun olarak gerçekleşmiştir. İMKB Günlük Bülteninde 
yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 

SORU 3- TÜPRAŞ'm %14,76'lık hisse satışına ilişkin, basma sızmayan, başka potansfyel 
alıcılarla da görüşmeniz olmuş mudur? 
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CEVAP 3- özelleştirme idaresi Başkanlığında bu konu ile ilgili herhangi bir belge ve bilgi 
mevcut değildir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

14.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, Petlasın özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8672) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakam Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

PET-LAS 19.06.1976 tarihinde lastik üretmek üzere kurulmuştur. 
04.04.1990 tarihinde PET-KÎM Holding A.Ş. den ayrılarak kamu ortaklığı idaresine 

bağlanmıştır. 
Hükümet 05.04.1994 tarihinde PET-LAS'ı, faaliyetlerine son verilecek kuruluşlar 

arasında saymıştır. 
Şirket 30.09.1996 tarihinde özelleştirme Yüksek Kurulunca satışa çıkarılmıştır. 

1- özelleştirme İdaresi'nin satışa çıkardığı PET-LAS lastik sanayi satış ihalesi 
sonucu nedir? 

2- Satış hangi şartlarda yapılmıştır.özelleştirme bedelleri vadesinde ödenmiş 
midir.Satış sonrasında ihale şartlarında bir değişiklik yapılmış mıdır? 

3- PET-LAS A.Ş. ihalesine Kombasan'dan başka teklif veren firmalar var 
mıdır .Teklif miktarları nelerdir? 

4- Kombasan Holding söz konusu özelleştirme bedelini bir kamu bankasından aldığı 
kredi ile mi, yoksa başka bir kaynakla mı Ödemiştir. 

5- PET-LAS özelleştirme ihalesinde Ensa-özka konsorsiyum son açık artürma 
turunda ihaleden çekildiği doğrumudur? Doğru ise bu kuruluşun en son teklif ettiği 
ihale bedeli nedir? Ensa-özka konsorsiyumunun ortaklan kimlerdir. İhaleden 
sonra oluşturulan PET-LAS A.Ş.Y.K. da Ensa-özka kuruluşunun ortaklarından 
görev alan olmuş mudur? 

6- thale ile ilgili olarak ihaleye fesat karıştığı iddiası ile bakanlığınıza veya 
özelleştirme idaresine herhangi bir başvuru yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu iddia ile 
ilgili yapılan inceleme sonucu nedir ? 

7- Kombasan'ın elden çıkardıkları iştirakler ve şirketler dahil olmak üzere bugüne 
kadar ortağı olduğu şirketler hangileridir ve hisse oranlan nelerdir? 

8- Kombasan Holding'in PETLAS ihalesinden dolayı özelleştirme idaresine borcu 
varken bu şirketi bir kişiye sattığı doğrumudur. Böyle bir satış mevzuata uygun 
mudur ve bu satış hangi bedelle yapılmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

1 6 Kasım Z005 
SAYI : B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/-J A 7 fi A 
KONU I 1 I V t 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/8672 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin özelleştirme 
tdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU i - özelleştirme tdaresi'nin satışa çıkardığı PETLAS Lastik Sanayi satış ihalesi sonucu 
nedir? 

CEVAP 1- PETLAS Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ. sermayesinde bulunan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'na ait %99,97 oranındaki kamu hissesinin satışına ilişkin olarak Kasım 1996'da 
yapılan ihale sonucunda söz konusu hisseler 35.750.000. ABD Doları karşılığında 
özelleştirilmiştir. 

SORU 2- Satış hangi şartlarda yapılmıştır? özelleştirme bedelleri vadesinde ödenmiş midir? 
Satış sonrasında ihale şartlarında bir değişiklik yapılmış mıdır? 

CEVAP 2- PETLAS hisselerinin Kombassan Holding A.Ş.'ye satışına ilişkin 20.03.1997 tarih ve 
1997/06 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile 06.05.1997 tarihli hisse satış sözleşmesinde 
aşağıdaki şartlar dikkate alınmıştır; 

Yıllık %10 oranında işleyecek vade farkı dahil 35.750.000. ABD Doları tutarındaki satış 
bedelinin 3.600.000. Dolar'lık bölümünün sözleşme imza tarihinde peşin Ödenmesi, bakiye 
tutarın sözleşme imza tarihini izleyen 7 yılda tahsil edilmesi, 

PETLAS'da sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl süreyle, kesintisiz olarak en az 700 personel 
istihdam edilmesi ve mücbir sebepler ile İdarece uygun görülenler dışında herhangi bir nedenle 
istihdam düzeyinin bu sayının altına düşmesi halinde her eksik adam/gün için 30 ABD Doları 
tutarında ceza ödenmesi, 

PETLAS'ın mevcut üretim faaliyetinin en az 7 yıl süreyle devam ettirilmesi ve bu süre içinde 
yıllık ortalama kapasite kullanım oranının %30'un altına düşürülmemesi, 

Alıcı tarafından şirkete, sözleşme tarihinden başlamak üzere 3 yıl içinde en az 30.000.000 ABD 
Dolan tutarında iyileştirme ve tevsi yatırımı yapılması, hükme bağlanmıştır. 

özelleştirme bedelinin tahsil edilmesiyle ilgili olarak; 

3.600.000. ABD Dolan tutarındaki peşinat bedeli ile 1998, 1999 ve 2000 yıllarında ödenmesi 
gereken toplam 13.S00.000. ABD Doları tutarındaki 3 taksit bedeli alıcı tarafından vade 
tarihlerinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesabına yatırılmıştır. 

05.05.2001 itibariyle peşin (%10 vade farkı indirgenmiş) değeri 16.344.853 ABD Doları olan 
bakiye borç, alıcının 06.04.2001 tarihinde yaptığı başvuruya istinaden, 05.11.2001 tarih ve 
2001/64 sayılı ÖYK Kararıyla, 05.05.2002 ile 05.05.2006 tarihleri arasındaki sürede 5 eşit 
taksitte, yıllık %10 oranında işleyecek vade farkı ile birlikte ödenmek üzere yeniden 
vadelendirilmiştir. 
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05.05.2002 vadeli 3.268.971. ABD Dolan tutarındaki taksit bedeli, 326.897. ABD Dolan vade 
farkı ile birlikte ödenmiştir. 

Bu arada Özelleştirme Yüksek Kurulu, 09.08.2002 tarih ve 2002/45 sayılı karan ile Özelleştirme 
İdaresi Başkanhğfna ABD Doları cinsinden satış bedeli borcu bulunan tüm alıcılara, bu 
borçlarını Türk Lirası'na çevirerek TEFE artışı oranında faiz uygulaması ile ödeyebilmeleri 
konusunda yeni bir imkan getirmiştir. 

Bu imkandan yararlanmak isteyen Kombassan Holding A.Ş.'nin yaptığı başvuru doğrultusunda, 
09.08.2002 tarihi itibariyle 13.075.882 ABD Dolan anapara, 1.677.845 ABD Dolan da işlemiş 
vade farkı olmak üzere toplam 14.753.727 ABD Doları tutanndaki bakiye borç Türk Lirası'na 
çevrilmiştir. 

24.008.814 YTL'ye tekabül eden bu borcun, 

- 05.05.2003'de ödenmesi gereken 6.002.203 YTL'lik kısmı 1.489.867 YTL vade farkıyla 
birlikte vade tarihinde, 

- 05.05.2004'de ödenmesi gereken 6.002.203 YTL'lik kısmı 2.157.682 YTL vade farkıyla 
birlikte vade tarihinde, 

- 05.05.2005'de ödenmesi gereken 6.002.203 YTL'lik kısmı 2.774.275 YTL vade farkıyla 
birlikte vadesi gelmeden 08.04.2005 tarihinde, 

- 05.05.2006'da ödenmesi gereken 6.002.203 YTL'lik kısmı da 2.774.275 YTL vade farkıyla 
birlikte yine vadesi gelmeden 08.04.2005 tarihinde, ödenmiş ve bu suretle Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'nın, PETLAS hisselerinin satış bedelinden bakiye alacağı kalmamıştır. 

PETLAS'da istihdam edilen personel sayısı, özelleştirme sonrası 3 yıl boyunca 700 kişinin altına 
düşmemiştir. Bu taahhüdün süresi 05.05.2000 tarihinde sona ermiştir. 

PETLAS'ın üretim faaliyeti, özelleştirme sonrasında devam etmiş ve Mayıs 1997 - Mayıs 2004 
arasındaki 7 yıllık süreyi kapsayan dönemde, yılda ortalama 554 bin adet lastik üretimi 
yapılmıştır. Bu rakam, toplam 1 milyon 680 adet olan üretim kapasitesinin %33'üne tekabül 
etmektedir. Alıcının üretim taahhüdü Mayıs 2004'de sona ermiştir. 

05.05.1997 tarihli sözleşmede üç yıl içinde tamamlanması öngörülen yatırım taahhüdünün süresi 
daha sonra özelleştirme Yüksek Kurulu'nca alınan 15.06.2000 tarih 2000/47 sayılı, 11.06.2002 
tarih 2002/35 sayılı ve 06.04.2005 tarih 2005/41 sayılı ÖYK Kararlan çerçevesinde 06.05.2007 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

SORU 3- PETLAS A.Ş. ihalesine Kombassan'dan başka teklif veren firmalar var mıdır? Teklif 
miktarları nelerdir? 

CEVAP 3- PETLAS hisselerinin satışına ilişkin ihalede, son teklif verme tarihi olan 04.11.1996 
tarihinde 5 firmadan teklif alınmıştır. Bu firmalar arasında yer alan Barum Holding AŞ. ile 
Taşçılar Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 28.11.1996 tarihinde yapılan ikinci tur pazarlık 
görüşmelerinden sonra özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca verilmesi istenen fiyat teklifleri ile ek 
geçici teminatı getirmemişler ve dolayısıyla ihale dışı kalmışlardır. 

İhale şartnamesinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getiren Kombassan Holding A.Ş., 
Boyakim Ltd. Şti. ve Ensa-Özka Grubu'nun, 08.01.1997 tarihinde Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ihale salonunda, kamuoyuna ve basın-yayın organlarına açık olarak yapılan nihai 
pazarlık görüşmeleri sonunda verdikleri teklifler, satış kararı alınmak üzere Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmuştur. 
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Üç şirketten alınan nihai teklif tutarları aşağıda verilmektedir 

Vade Teklif Bedeli <S\ %10 Vade Farkı Dahil Toplam ($\ 
Kombassan Holding AŞ. 7 yıl 25.834.378 35.750.000 
Boyakim Ltd. Şti. 5 yıl 23.195.776 30.000.000 
Ensa-Özka Grubu. 7 yıl 21.080.370 30.300.000 

SORU 4- Kombassan Holding, söz konusu özelleştirme bedelini bir kamu bankasından aldığı 
kredi ile mi, yoksa başka bir kaynakla mı ödemiştir? 

CEVAP 4- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirilen şirketlerin satış bedellerinden vadeye 
bağlanan alacaklarının vadesinde ödenip ödenmediği hususunun takibini yapmak ve ödenmeyen 
tutarların teminat mektuplarının nakde çevrilmesi veya yasal takip yoluyla tahsilini sağlamakla 
yükümlüdür. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın alıcılar tarafından yapılan ödemelerin kaynağını 
araştırmak gibi bir görevi ve sorumluluğu olmadığından, diğer tüm alıcılar gibi Kombassan 
Holding AŞ. tarafından yatırılan tutarların kaynağı konusunda İdaremiz kayıtlarında herhangi bir 
bilgi bulunmamaktadır. 

SORU S- PETLAS ihalesinde Ensa-özka konsorsiyumunun son açık artırma turunda ihaleden 
çekildiği doğru mudur? Doğru ise bu kuruluşun en son teklif ettiği ihale bedeli nedir? Ensa-
özka konsorsiyumunun ortakları kimlerdir? İhaleden sonra oluşturulan PETLAS A.Ş. 
yönetim kurulunda Ensa-özka kuruluşunun ortaklarından görev alan olmuş mudur? 

CEVAP 5- Ensa-özka Grubu nihai pazarlık görüşmelerinin son açık artırma turunda, yalnızca bir 
önceki turda verdiği (yukarıda gösterilen) teklif bedelini artırmamış, bu grubun ihaleden 
çekilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İhalenin yapıldığı tarihte, EN-SA Yapı ve İnşaat 
Turizm Nakliyat Gıda Sanayi AŞ.nin ortaklan: Ömer Faruk Ergezen, Yunus Doğan, Ali Haydar 
Ergezen, Vedat Bayramoğlu ve Ramazan Çarkçı'dan oluşmaktadır. 

ÖZ-KA Öz Kanıklar Kauçuk ve Mamulleri İmalat, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketinin ortaklan ise: 
Mehmet Şerif Kanık, Şerafettin Kanık, İrfan Kanık ve İsmail Kanık'tan oluşmaktadır. 

PETLAS sermayesinde bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait hisselerin Kombassan 
Holding AŞ.'ye devrinden sonra oluşturulan ve şirketin 1997 yılına ilişkin 30.05.1998 tarihli 
Olağan Genel Kurul toplantısında da kabul edilen yönetim kurulu listesi aşağıda verilmektedir: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Haşim BAYRAM 
Haşim ŞAHİN 
Mevlüt SARI 
Mehmet BÜYÛKPİŞİRİCİ 
Ali BALOĞLU 
Rüştü DÖNMEZ 
Adnan ŞAHİN 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Y, K. Başkan Yardımcısı 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 

SORU 6- İhale ile ilgili olarak, ihaleye fesat karıştığı iddiası ile Bakanlığınıza veya 
Özelleştirme İdaresi'ne herhangi bir başvuru yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu iddia ile ilgili 
yapılan inceleme sonucu nedir? 

CEVAP 6- Bu konuda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal etmiş herhangi bir başvuru 
bulunmamaktadır. 

SORU 7- Kombassan 'm elden çıkardığı iştirak ve şirketler dahil olmak üzere bugüne kadar 
ortağı olduğu şirketler hangileridir ve hisse oranları nelerdir? 
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CEVAP 7- 06.05.1997 tarihli sözleşme çerçevesinde, PETLAS hisselerini devralan ve satış 
sözleşmesine göre yalnızca PETLAS'in özelleştirme sonrası faaliyetleri hakkında Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na bilgi vermekle yükümlü olan Kombassan Holding AŞ.'nin ortak olduğu 
veya elden çıkardığı iştirakleri ile ilgili olarak İdaremize intikal etmiş herhangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

SORU 8- Kombassan Holding'in PETLAS ihalesinden dolayı özelleştirme İdaresi'ne borcu 
varken, bu şirketi bir kişiye sattığı doğru mudur? Böyle bir satış mevzuata uygun mudur ve bu 
satış hangi bedelle yapılmıştır? 

CEVAP 8- Kombassan Holding A.Ş., PETLAS sermayesinde bulunan %99,97 oranındaki 
hissesinin %45'lik bölümünü 13.08.1998 tarihinde Kombassan Kağıt, Matbaa, Gıda ve Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, geriye kalan %54,97 oranındaki hissesinin %45'lik bölümünü de 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca verilen uygun görüş çerçevesinde 08.04.2005 tarihinde 
Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye devretmiştir. 

PETLAS hisselerinin satış bedelinden bakiye kalan ve 05.05.2005 ve 05.05.2006 tarihlerinde iki 
eşit taksitte ödenmesi gereken borç, henüz vadesi gelmeden, işlemiş vade farkı ile birlikte, %45 
oranındaki hissenin Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrinden önce 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesabına yatırılmış ve bu ödemeden sonra İdare'nin PETLAS 
hisselerinin satış bedelinden bakiye alacağı kalmamıştır. 

08.04.2005 tarihinde, PETLAS sermayesinde bulunan Kombassan Holding AŞ. hisseleri ile 
birlikte Kombassan Kağıt, Matbaa, Gıda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait %45 oranındaki 
hisseyi de devralan ve bu suretle PETLAS sermayesindeki payı %90'a çıkan Abdülkadir Özcan 
Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., aynı tarihte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği 
taahhütnamede, Kombassan Holding AŞ.'nin İdare'ye karşı 06.05.1997 tarihli sözleşme ve eki 
sözleşmelerden doğan tüm yükümlülüklerini aynı şekil ve şartlarda üstlendiğini kabul ve taahhüt 
etmiştir. 

Kombassan Holding AŞ.'nin PETLAS sermayesinde sahip olduğu hisseleri, adı geçen şirketlere 
hangi bedelle devrettiği konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kayıtlarında herhangi bir bilgi 
ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

15.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, Hıfzıssıhha Enstitüsünün bir tesisine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/8711) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın ! 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 22.09.05 
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1. Esenboğa Yolu üzerindeki Hıfzısıhha Enstitüsü'ne ait Akrep Sokmalarına 
Karşı Panzehir Üretmek için kurulmuş tesislerde neler üretilmekledir? 
Tesisin kapasitesi ve yıllık üretim miktarı ne kadardır? 

2. Bu tesislerde kaç personel çalışmaktadır? 
3. Tesisin kaç dönüm arazisi vardır? 
4. Tesis de kaç lojman vardır? 
5. Bu lojmanlarda kimler oturmaktadır? Lojmanlarda oturanların görev 

yerleri nerelerdir? 
6. Tesislerin rantabl hale getirilmesi için neler planlanmıştır? 
7. Bu tesisler özelleştirme Kapsamına alınacak mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

İ50İ7 15. 
Sayı :B.10.1.RSH.0.71.00.01/ 
Konu: Soru Önergesi Cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 24/10/2005 tarihli ve 14083 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilen ve Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez 
YARBAY tarafindan Bakanlığımıza yöneltilen 7/8711 No lu soru önergesinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Rece] 
Bakan 

EK 
1- Soru önergesi cevaplan 
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Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez YARBAY tarafından verilen Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsü Merkezi Başkanlığının bir tesisine ilişkin 7/8711 sıra sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

1. Esenboğa Yolu üzerindeki Hıfzıssıhha Enstitüsüne ait Akrep sokmalarına karşı 
panzehir üretmek için kurulmuş tesislerde neler üretilmektedir? • 
Tesisin kapasitesi ve yıllık üretimi ne kadardır? 

2. Bu tesislerde kaç personel çalışmaktadır? 
3. Tesisin kaç dönüm arazisi vardır? 
4. Tesisde kaç lojman vardır? 
5. Bu lojmanlarda kimler oturmaktadır? Lojmanda oturanların görev yerleri nerelerdir? 
6. Tesislerin rantabl hale getirilmesi için neler planlanmıştır? 
7. Bu tesisler Özelleştirme Kapsamına alınacak mıdır? 

CEVAPLAR 

1. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Serum Üretim ve Deney Hayvanları 
Üretim Laboratuarında 
l.l.İmmun Serum Üretim Lab: Tetanoz Hiperimmun Serumu , Difteri Hiperimmun 

Serumu, Akrep Hiperimmun Serumu üretilmektedir. 
1.2.Deney Hayvanları Üretim Lab: Konvansiyonel Fare üretimi, Spesifik Patogen Free 
Fare Üretimi, Kobay üretimi, Tavşan Üretimi. 
1.3Xaboratuvarların Kapasitesi: Talep doğrultusunda üretim senkronize edilmektedir. 

Tetanoz Hiperimmun Serumu 20.000 doz/yıl, Difteri Hiperimmun Serumu 4.000 
doz/yıl, Akrep Hiperimmun Serum üretimi 40000 doz/yıldır. 

1.4.Deney Hayvanları Üretim laboratuarlarında 20.000 adet/yıl fare, 2.000 adet/yıl Kobay, 
750 adet/yıl Rat, 350 adet/yıl tavşan üretilmektedir. 

2. 81 personel görev yapmaktadır.( 13 geçici işçi, 68 memur) 
3. 450 dönüm arazisi bulunmaktadır. 
4. 15 adet lojman bulunmaktadır. 
5. 1 Laboratuar Sorumlusu, 3 Veteriner Hekim, 1 Teknisyen, 1 Ayniyat Saymanı, 2 

Hizmetli, 3 Hayvan Bakıcısı lojmanlarda oturmaktadır. Lojmanlarda oturan personelin 
tümü Serum Üretim ve Deney Hayvanları Şefliği'nde görev yapmaktadır. 

6. Devlet Planlama Teşkilatına Deney Hayvanları Üretim, Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Projesi 2006 yılı bütçe ve yatırım teklifi ile sunulmuştur. 
Mısır Cumhuriyeti Vacsera Biological Products&Vaccines Holding Company arasında 
bilimsel ve teknik işbirliği için Mısır Serum ve Aşı Enstitüsünün olumlu cevaplan Türk 
Büyükelçiliği vasıtasıyla tarafımıza gelmiştir. Serum Üretim Laboratuarlarının 
modernizasyonu çalışmaları devam etmektedir. 

7. Bu tesislerin özelleştirme kapsamına alınması düşünülmemektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

19 UNCU BİRLEŞİM 
16 KASIM 2005 ÇARŞAMBA 

SAAB 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

M E C L Î S SORUSTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARASTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLÎFLERÎ İLE 

E G E M E N L I K KAYITSIZ ŞARTSIZ M İ L L E T Î N D I R 



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.- 11.11.2005 tarihli Gelen Kâğıtlarda Yayımlanan Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, İn
san ve Çevre Sağlığına Verdiği Zararlar Konusundaki (10/238) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun 978 Sıra Sayılı Raporunun Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler Kısmında 
Yer Almasının ve Görüşmelerinin 16.11.2005 Çarşamba günkü Birleşimde yapılmasının ve bu Bir
leşimde Sözlü Soruların görüşülmemesinin; Genel Kurulun 17.11.2005 Perşembe günü 14.00-19.00 
saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulun
ca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 15.11.2005 tarihli 18 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
16.11.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 10.00 
18.11.2005 Cuma-Saat: 10.00 

Dilekçe Komisyonu 
16.11.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 

* (10/251) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
16.11.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 

* (10/185) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
16.11.2005 Çarşamba-Saat: 14.00 

İçişleri Komisyonu 
16.11.2005 Çarşamba - Saat: 13.30 

Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

Dışişleri Komisyonu 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
17.11.2005 Perşembe - Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
19 UNCU BİRLEŞİM 16 KASIM 2005 ÇARŞAMBA SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.-Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 Milletvekilinin; Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, 
İnsan ve Çevre Sağlığına Verdiği Zararın Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştır
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/238) (S. Sayısı: 
978) (Dağıtma Tarihi: 11.11.2005) 

03 - SEÇİM 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCfck 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

aCbc 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

3. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

4. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

5. X - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1121) (S. Sayısı: 1014) (Dağıtma tarihi: 8.11.2005) 

6. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

9. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
. 15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 

Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel tşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın' Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 
13.4.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporlan 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tanm, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlan 
Raporlan (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 
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27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

31. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet 
Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

35. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi : 16.6.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1023) (S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

39. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 
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40. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonlan Raporlan (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

41. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlan 
Raporlan (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

42. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlannda İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/1037) (S. Sayısı: 967) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

44. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonlan Raporlan (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

45. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlan Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

46. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 945) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

47. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasansı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalannm Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994,2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

48. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

49. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

50. X - Tohumculuk Kanunu Tasansı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

51. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

52. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

53. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

54. - Dahiliye Memurlan Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 
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55. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

56. - 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) 

57. - 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) 

58. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı 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) (*) 

59. - 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) (*) 

60. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; 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) (*) 

61. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
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) 

62. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 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) 

63. - 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) 

64. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

66. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

67. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

68. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 
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69. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 

Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

70. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

71. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

72. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

73. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

74. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

75. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

76. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

78. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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79. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

80. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

81. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 47l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

85. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 48l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

94. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

112. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

114. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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126. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 

Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

127. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki
linin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

128. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

129. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

130.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

131.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

132. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

133. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

134. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
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15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

141.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

142. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

143. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

144. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

145. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

146. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

147. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

148. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

149. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

150. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

151.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

152. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

153. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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154. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

158. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

159. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

160. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

161. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

162. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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163. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 

Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

165. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

166. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

167. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

168. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

171. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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172. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

179. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

180. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

- 2 0 - 19 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
181. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

182. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

183. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

184. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

185. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

187.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

188. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

189. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

190. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

194. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

195.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

196.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

197. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

198.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

199.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 -üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

200. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

201.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

203. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

204. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

205.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

206. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

207. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

208. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

209. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

210.X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

211. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

212. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sanbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

213. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasansı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

214.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369,2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

215.- Devlet Memurlan Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporlan (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

216.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

217. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

218. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

219. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

220. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'm Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden^ Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Çoıjum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun ^ovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzrrjir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtjrazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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241.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

249. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

250. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

251. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

252. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 
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253. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

254. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Sulan Dahilinde İcrayı 
San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

255. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S. Sayısı: 917) (Dağıtma 
tarihi: 31.5.2005) 

256. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

257. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

258. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

259. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

260. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

261. X - Karayollan Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı; 
Karayollan Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Manisa Milletvekili 
Hasan Ören'in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Karayollan Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un, Karayollan Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 18 
Milletvekilinin, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayollan Trafik Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri Komisyonlan Raporları 
(1/905,1/347,2/287,2/330, 2/353,2/507) (S. Sayısı: 933) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

262. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 949) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

263. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

264. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

265. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili İlyas 
Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480,2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 
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266. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/461) (S. Sayısı: 970) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

267. X - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1082) (S. Sayısı: 1000) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2005) 

268. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

269. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 1002) 
(Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

270. X - Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/891) 
(S. Sayısı: 1003) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

271.X - İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

272. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

273. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

274. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

275. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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278. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282. - Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284. - Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289. - İstanbul Milletvekili Kemal Unatıkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

291.- Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

292. X - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına 
Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1050) (S. Sayısı: 1009) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

293. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1099) (S. Sayısı: 1013) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

294. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 978) 

Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 Milletvekilinin; 
Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, İnsan ve Çevre 
Sağlığına Verdiği Zararın Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/238) 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ülkemizde insan kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına, akaryakıt kaçakçılığından elek

tronik eşya kaçakçılığına değin muhtelif tipte kaçakçılık yapılmaktadır. Bunlardan, son yıllarda en 
sık rastlananı, akaryakıt kaçakçılığıdır. Akaryakıt kaçakçılığının, ülke ekonomisine verdiği zarar 
kadar, insan ve çevre sağlığını da olumsuz etkilediği, bilinen bir gerçektir. Yaşanan bu sorunun et
kin yollarla çözümü noktasında, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçfüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri 
uyarınca bir araştırma açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Vahit Kiler 
Bitlis 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

İsmail Bilen 
Manisa 

Resul Tosun 
Tokat 

Fahri Keskin 
Eskişehir 

Mehmet Özlek 
Şanlıurfa 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Özkan Öksüz 
Konya 

Ali İhsan Merdanoğlu 
Diyarbakır 

İrfan Gündüz 
İstanbul 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Alaettin Güven 
Kütahya 

Mustafa Duru 
Kayseri 

Cavit Torun 
Diyarbakır 

Mücahit Daloğlu 
Erzurum 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

Hasan Angı 
Konya 

Muharrem Candan 
Konya 

İbrahim Köşdere 
Çanakkale 

Haluk ipek 
Ankara 

Hamza Albay rak 
Amasya 

Recep Garip 
Adana 

Abdurrahman Anik 
Bingöl 

Fatih Arıkan 
Kahramanmaraş 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Mustafa A taş 
İstanbul 

Abdullah Çetinkaya 
Konya 

Ali Öğüten _ 
Karabük 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 
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GEREKÇE 
Kaçakçılık ülkemizde, uzun yıllardır süregelen ve Devleti büyük zararlara uğratan bir sorun 

durumundadır. Yaklaşık son 50 yıldır, sınır boylarından ülkemize sokulan ve yasa dışı olduğu gibi, 
kayıt dışı olduğu için de zararları tartışılmayacak olan kaçakçılık, son 20 sene içinde daha organize 
bir şekilde yapılmaktadır. Çete adı altındaki gayrı kanuni örgütlenmelerle, dozajı her geçen gün ar
tan bir yayılmacılıkla toplumu sarmakta, bireyi önemsizleştirerek sosyal güveni sarsmakta, birey-
toplum, birey-Devlet ilişkilerini şüpheci kılmaktadır. Bundan takribi 50 sene öncesinden yakın geç
mişe kadar, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızdan yurda sokulan elektronik eşyalar, gelişen 
teknolojiyle eşzamanlı olarak, bugünün şartlarında cep telefonu ya da diğer tipte elektronik eşya 
şekline girmiştir. İnsan kaçakçılığı ya da uyuşturucu madde olarak da rastlanılan kaçakçılık, 
yukarıda da arz olunduğu gibi organize suç örgütlerinin kontrolüne girmiş bulunmaktadır. Son 
zamanlarda ülkemize en büyük zararı veren kaçakçılık tipi, akaryakıt kaçakçılığı olarak göze çarp
maktadır. Görülen odur ki, bazı kişilerin kolay para kazanma arzusu, bu haksız kazancın temel 
nedenini teşkil etmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye'de akaryakıt piyasasındaki potansiyelin % 18 'inin 
kaçak yolla yurda giriş yaptığını ortaya koyuyor.Yıllık 8 milyar dolara varan bu kaçak pazarında 
Devletimizin vergi kaybı, tam 2.5 milyar dolara ulaşıyor. Bir başka deyişle yıllık satılan petrol mik
tarı 17 milyon ton, ama bunun 3 milyon tonu kaçak. 2003 yılında, sadece yakalanan motorin mik
tarı 1 milyon 245 bin ton. Tüpraş'ın satış hızı 2002-2003 arasında % 22 iken, bu rakam 2003-2004 
arasında % 3'e gerilemiş bulunmaktadır. 

Devletimiz yılın ilk çeyreğinde, % 12.4 oranında bir rekor büyüme gerçekleştirdi. Fabrikalar 
çalışıyor, otomobil satışları rekora koşuyor ama kaçak yüzünden akaryakıt üretiminde büyüme hızı 
oldukça düşük. 

Konunun Devletimizi ilgilendiren boyutunun yanı sıra, vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren 
boyutu da vardır. Çok basit kimyasallarla elde edilen kalitesiz yakıt, herhangi bir arındırma 
ünitesinden geçmediğinden, standart yakıtlar gibi olmuyor ve bu durum da bir çok otomobilin yol
da kalıp, araçların arızalanmasına neden oluyor. 

ODTÜ'nün yaptığı analiz araştırmalarına göre, piyasada satılan akaryakıtın 1/6'sı bozuk. Bu 
veriler, Sanayi Ticaret îl Müdürlükleri, Savcılıklar, Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdür
lükleri gibi resmî makamlar kanalıyla gelen verilerdir. 

Yurdumuzda trafiğe kayıtlı 10.000.000'u aşkın motorlu taşıt var. Bu rakamlar her ne kadar 
Dünya ortalamasının altında bir seyir izlese de, kolay kazanç peşindeki organize suç örgütlerinin iş
tahını kabartmaktadır. 

Kamyondan otomobile, irili ufaklı bir çok araç, yakıt deposunu büyüterek yurda kaçak akar
yakıtın sokulmasını sağlıyor. İran'da "celikan" adlı 70 -80 litrelik plastik bidonlarla katır sırtında 
gelen akaryakıt, ne yazık ki Yüksekova'da, Başkale'de satılmaktadır. İran'da 30 bin liraya alınan 
motorin Başkale'de 300 bine, benzin de 500 bine alıcı buluyor. Konunun ülke ekonomisi, sağ
lanamayan vergi geliri, araç sahiplerinin otomobillerine verdiği zararın yanında, barındırdığı yüksek 
orandaki kükürt nedeniyle de, insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar da göz ardı edilmemelidir. 

Kaçak akaryakıtın kullanılmasının sebep olduğu çevre kirliliği, vergi ve döviz kayıpları ile üretim-
tüketim dengesinin bozulması gibi zararlarının yanı sıra, içerdiği uçucu petrol elementleri nedeniyle, 
kamyonlarda laıllanıldığında muhtemel kazalarda kullanıcıları ve çevredeki insanların hayatını riske 
sokan yanıcı ve patlayıcı bir ortam doğurması gibi sakıncaları da vardır. 
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I. GİRİŞ 

A-Komisyonun Kuruluşu 

22. Dönem Bitlis Milletvekili Vahit KÎLER ve 29 Milletvekilinin "Akaryakıt kaçakçılığının 
ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararın araştmlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi" amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 
inci maddeleri gereğince verdikleri önerge Türkiye Büyük Millet Meclisinin 04.01.2005 tarihli 46 ncı 
Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 832 sayılı karan ile Önergede belirtilen hususları 
araştırmak üzere bir Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun 832 sayılı kararında ayrıca, Komisyonun 12 üyeden oluşmasına, çalışma 
süresinin Başkanlık Divanı seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara 
dışında da çalışması hususlarına yer verilmiştir. 

Bu kararı takiben, Genel Kurulun 08.02.2005 tarihli 55 inci birleşiminde; Komisyonun üye 
seçimi yapılmıştır.Yapılan seçim sonucunda komisyon üyeliklerine; Adalet ve Kalkınma Partisinden, 
Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU, Aydın Milletvekili Ahmet Rıza ACAR, Bitlis Milletvekili 
Vahit KİLER, Burdur Milletvekili Mehmet ALP, Çankırı Milletvekili Tevfık AKBAK, İsparta 
Milletvekili Mehmet Emin Murat BİLGİÇ, Siirt Milletvekili Öner GÜL YEŞİL, Van Milletvekili 
Cüneyt KARABIYIK, Cumhuriyet Halk Partisinden Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL, Manisa 
Milletvekili Ufuk ÖZKAN, Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Vedat MELİK seçilmişlerdir. 

Komisyon 16.02.2005 tarihli ilk toplantısını en yaşlı üye sıfatıyla Siirt Milletvekili Sn. Öner 
GÜL YEŞİL Başkanlığında yapmış, 10 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan gizli 
oylama sonucunda; 

Komisyon Başkanlığına, Bitlis Milletvekili Vahit KİLER, Başkanvekilliğine, Manisa 
Milletvekili Ufuk ÖZKAN, Komisyon Sözcülüğüne, Aydın Milletvekili Ahmet Rıza ACAR, Katip 
Üyeliğine, İsparta Milletvekili Mehmet Emin Murat BİLGİÇ seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna ilişkin 08.02.2005 tarih ve 838 sayılı kararı 26.02.2005 
tarih 25739 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

B-Komisyonun Görev, Yetki Ve Süresi 

16.02.2005 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 98 inci ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde söz 
konusu araştırmayı TBMM adına yapmakla görevlendirilmiştir. 

Genel Kurul tarafından içtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını 
sonuçlandıramayan Komisyon, çalışmalarını tamamlayabilmek için İçtüzüğün 105 inci maddesi 
gereğince bir aylık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır.Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 05.05.2005 tarihli 95 inci birleşiminde 846 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi karan ile 
Komisyonumuza 16.05.2005 tarihinden başlamak üzere bir aylık ek süre verilmiştir. 

Araştırma Komisyonu, Araştırma Önergesinde yer alan konu hakkında bilgi edinmek üzere, 
ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcilerini davet ederek görüşlerini almış, konu ile ilgili her türlü bilgi 
ve belgeyi temin etmiş, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Van, Şırnak, Habur, İzmir, Trabzon, Rize, 
Hopa/Artvin gibi risk bölgesi sayılan illerimize ve Batum giderek incelemelerde bulunmuş ve 
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Araştırmanın sonuçlandırılmasına esas olacak Raporunu süresi içerisinde hazırlayarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı'na arz etmiştir. 

II- ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Bitlis Milletvekili Vahit KlLER ve 29 milletvekili tarafından verilen ve ülkemizde insan 
kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına, akaryakıt kaçakçılığından elektronik eşya kaçakçılığına 
kadar muhtelif tipte kaçakçılığının yapıldığı, bunlardan, son yıllarda en sık rastlananın ise akaryakıt 
kaçakçılığı olduğu, bu nedenle akaryakıt kaçakçılığının ülke ekonomisine, insan ve çevTe sağlığına 
vermiş olduğu zararların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması 
istemine ilişkin önerge, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Söz konusu araştırma önergesinin gerekçesinde özetle; 

Ülkemizde, uzun yıllardır süregelen ve Devleti büyük zararlara uğratan, 50 yıldır sınır 
boylarından ülkemize sokulan ve yasa dışı olduğu gibi, kayıt dışı olduğu için de zararları 
tartışılmayacak olan kaçakçılığın, son 20 sene içinde daha organize bir şekilde yapıldığı, 

Çete adı altındaki gayrı kanuni örgütlenmelerle, toplumu sardığı, bireyi önemsizleştirerek 
sosyal güveni sarstığı, birey-topluın, birey-Devlet ilişkilerini şüpheci kıldığı, 

İnsan kaçakçılığı ya da uyuşturucu madde olarak da rastlanılan kaçakçılığın organize suç 
örgütlerinin kontrolüne girdiği, son zamanlarda ülkemize en büyük zararı veren kaçakçılık tipinin, 
akaryakıt kaçakçılığı olarak göze çarptığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye 'de akaryakıt piyasasındaki potansiyelin 
%18 'inin kaçak yolla yurda giriş yaptığı, yıllık 8 milyar dolara varan bu kaçak pazarında 
Devletimizin vergi kaybının 2.5 milyar dolara ulaştığı, 

Çok basit kimyasallarla elde edilen kalitesiz yakıtın herhangi bir arındırma ünitesinden 
geçmediğinden, bir çok otomobilin yolda kalıp, araçların arızalanmasına neden olduğu, 

Konunun ülke ekonomisi, sağlanamayan vergi geliri, araç sahiplerinin otomobillerine verdiği 
zararın yanında, barındırdığı yüksek orandaki kükürt nedeniyle de, insan sağlığına ve çevreye zarar 
verdiği, 

Kaçak akaryakıtın kullanılmasının sebep olduğu çevre kirliliği, vergi ve döviz kayıpları ile 
üretim-tüketim dengesinin bozulması gibi zararlarının yanı sıra, içerdiği uçucu petrol elementleri 
nedeniyle, kamyonlarda kullanıldığında muhtemel kazalarda kullanıcıları ve çevredeki insanların 
hayatım riske sokan yanıcı ve patlayıcı bir ortam hazırladığı, 

İddia ve açıklamalarına yer verilmiştir. 

Sonuç olarak yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen tüm bu iddia ve açıklamaların araştırılması ve 
çözüm yollarının ortaya konulması, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri 
gereğince Meclis Araştırması açılması isteminin gerekçesini teşkil etmektedir. 

III- ARAŞTIRMADA İZLENEN YÖNTEM 
Genel Kurul Kararı gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 16.02.2005 tarihinden 

itibaren çalışmalarına başlayan Komisyon, 16.02.2005 tarihli ilk toplantısında çalışma programını 
belirlemiş ve bu amaçla; 

Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 
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Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, ilgililerle iletişimi ve bilgi akımını 
sağlamak amacıyla web sitesi kurulmasına, 

Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanların 
görevlendirilmesine, konuyla ilgili bilgi ve belge istenmesine, brifing almacak kişilerin tespiti için 
Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

Komisyon üye ve uzmanlarının Ankara dışında da araştırma ve inceleme yapabilmelerinin 
sağlanmasına, 

Karar vermiştir. 

A-Çahşma Takvimi İçerisinde Yapılan Komisyon Toplantıları ve Bilgisine Başvurmak 
Üzere Davet Edilen Kişiler: 

Komisyon'un toplantı sayıları ve toplantıya bilgi vermek üzere katılan şahıslar aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir. 

1.TOPLANTI (16.02.2005) 

2.TOPLANTI (22.02.2005) 
3.TOPLANTI (01.03.2005) 

4.TOPLANT1 (08.03.2005) 

5.TOPLANTI (10.03.2005) 

6.TOPLANTI (15.03.2005) 

Komisyon Başkanlık Divanı seçilmiştir 

Komisyon çalışma programı belirlenmiştir 
1-Atıf KETENCİ - Türk Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren 
Sendikası Genel Başkanı 
2-Ertuğrut TUNCER - Petrol Ofisi Genel Müdürü Petrol Sanayi Derneği 
Başkanı 

3-Muhsin ALKAN(PUtS)- Petrol Ürünleri işverenleri Sendikası Genel 
Başkanı 

4-Fikret ÖZTÜRK(ADER>- Akaryakıt Dağıtım Şirketleri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 

5-Ali ARMAĞAN(PETLİNE) Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 
Başkanı 

6-Mustafa YILMAZ-EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi 

7-Mehmet BEKİROĞLU-Akaryakıt Deniz Taşımacılığı Koop. Başkanı 

8-Nahit SÜRÜM-Canas Petrol Ürünleri ve Gemicilik Tic. San. Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Üyesi. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

9-Cengiz YILDIRIM -Jandarma Kıdemli Albay Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı 

10-Yükse! OĞUZ-Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 

1-Salih ASLAN-Deniz Kurmay Albay 
12-Güllckin CEYLAN-Deniz Binbaşı 
I3-Özgür KAYA-Memur 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
4-Osman BALCI - Şube Müdürü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Dairesi Başkanlığı 
5-Ayhan TAŞ-Emniyet Amiri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Dairesi Başkanlığı 
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7.TOPLANTI (17.03.3005) 

8.TOPLANTI 
(22.03.2005) 

9.TOPLANTI 
(29.03.2005) 

10.TOPLANTI 
(31.03.2005) 

11.TOPLANTI 
(12.04.2005) 

16-Alpaslan HERSANLIOĞLU- Emniyet Amiri Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı. 
17-Yusuf MOLLAOĞLU-Başkomiser Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Dairesi Başkanlığı 

TÜPRAS Genel Müdürlüfiü 
18-Hüsamcttin DANIŞ -Genel Müdür 

19-İsınail ORAL-Akaryakıt Satış Müdürü 

BOT AS Genel Müdürlüğü 
20-M. Sami UZUN-Savunma Sekreteri 
21-Müjdat BALI-Baş Müşavir 
22-Cürhan ÜNAL-Petrol İşletmeleri Müdürü 
23-Ömcr ÜRÜN-Dörtyol İşletme Müdürü 
24-Zafer TÜRKER-Dörtyol Savunma Müdürü 
25-Musa YÖRÜK-Ceyhan Koruma ve Güm. Amiri 
26-Mustafa DOĞRU-Savunma Uzmanı 
ODTÜ Rektörlüğü 

27-Prof. Dr. Ender OKANDAN-Petrol Araştırma Merkezi Başkanı 

BAŞBAKANLIK Gümrük Müstesarlı&ı 
28-Gürkan GÜL-Daire Başkanı 
29-Yusuf GÜNEY-Daire Başkam 
30-Hüseyin AVCI-Daire Başkanı 

31-Ahmct Sadi GÜNGÖR-Başkan Yardımcısı 

TPIC Turkish Petroleum Int. Co. Ltd. 

Adalet Bakanlığı 
32-Cemil KUYU-Mersin Cumhuriyet Savcısı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
33-Şerafettin BURAL-Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şb.Müd. 
34-Süleyman BÖLÜNMEZ-Mardin Bağımsız Milletvekili 

35-Necati CAN-Gümrük Eski Başmüfettişi 

36-Erdal GÜLDEREN-Petrol İşleri Genel Müdürü 

37-Cengiz CÜCÜ-Perrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı 
38-Levent AYDIN-Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı 
39-Mehmet DEMİREL-Serbest Bölgeler Genel Müdürü 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 

40-Rıza Tuna TURAGAY-Gümrük Müsteşar Vekili 
41-Rıza Mehmet KORKMAZ-AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü 
42-Cahit GÖKÇELİK-Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı 

43-Mustafa MUHTAROĞLU-Uluslararası Bunkerciler Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi 
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12.TOPLANTI 
(14.04.2005) 

13.TOPLANTI 
(18.05.2005) 

14.TOPLANTI 
(27.05.2005) 

15.TOPLANTI 
(30.05.2005) 

16.TOPLANTI 
(31.05.2005) 
17.TOPLANTI 
(16.06.2004) 

44-Sibel BÜYÛK-Gemi Yakıt lkmalcüeri Demeği Başkanı 

45-Ali Deniz ERAYDIN-Gemi Yakıt tkmalcileri 

Demeği Başkan Yardımcısı 

46-Fatih Nurhan YAZ-Ata Petrokimya Genel Müdürü 

47-M. Doğuş ŞENOL-Ata Petrokimya Müdürü 

48-Murat KOCA-lçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Bşk, Yard. 

49-Yusuf GÜNAY-EPDK Başîcanı 

50-Yavuz EGE-Başbakanlık Dış Ticaret Must.Eski Müsteşarı 

51-ömer BERKİ-Başbakaniık Dış Ticaret Müst. 

İhracat Eski Genel Müdürü 

52-Tevflk MENGÛ-Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel 
Müdürü 

53-Işın ÇELEBİ-Devlet Eski Bakanı 

54-Tunca TOSKAY-Devlet Eski Bakanı 

55-Tuncer KAYALAR-Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarı 

56-Serhat GÖK-Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Eski Genel 
Müdür Yrd. 

57-Dr. Füsun KOROĞLÜ-Başbakanlık Müşaviri 

Karar ve Kapanış Toplantısı 

B- Komisyon Tarafından Ankara Dışında Yapılan İncelemeler 
Komisyonun 22.03.2005 tarihli karan gereğince; 04-07 Nisan 2005 tarihleri arasında, 

MERSİN, İSTANBUL, KOCAELİ İllerinde yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Bitlis Milletvekili Vahit KİLER, Başkanvekili Manisa Milletvekili Ufuk 
ÖZKAN, Komisyon sözcüsü Aydın Milletvekili Ahmet Rıza ACAR, Katip Üye İsparta Milletvekili 
M. Emin Murat BİLGİÇ, Komisyon Üyeleri, Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU, Balıkesir 
Milletvekili Sedat PEKEL, Burdur Milletvekili Mehmet ALP, Siirt Milletvekili Öner GÜL YEŞİL, Van 
Milletvekili Cüneyt KARABIYIK katılmıştır. 

24-27 Nisan 2005 tarihleri arasında, ŞIRNAK ve VAN illeri ile HABUR'da yapılan inceleme 
programına; 

Komisyon Başkanı Bitlis Milletvekili Vahit KİLER, Başkanvekili Manisa Milletvekili Uftık 
ÖZKAN, Komisyon sözcüsü Aydın Milletvekili Ahmet Rıza ACAR, Komisyon Üyeleri, Adana 
Milletvekili Atilla BAŞOÖLU, Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL, Burdur Milletvekili Melımet 
ALP, Van Milletvekili Cüneyt KARABIYIK katılmıştır. 

09-13 Mayıs 2005 tarihleri arasında, İZMİR, TRABZON, RİZE, HOPA/ARTVİN illeri ile 
BATUM(Gürcistan)'da yapılan inceleme programına; 

Katip üye İsparta Milletvekili M. Emin Murat BİLGİÇ, Komisyon üyeleri, Balıkesir 
Milletvekili Sedat PEKEL, Burdur Milletvekili Mehmet ALP, Çankırı Milletvekili Tevfik AKBAK, 
Mardin Milletvekili Mahmut DUYAN, Siirt Milletvekili Öner GÜL YEŞİL, Şanlıurfa Milletvekili 
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Mehmet Vedat MELİK, Van Milletvekili Cüneyt KARABIYIK katılmıştır. 

C- Komisyonun Gerçekleştirdiği Toplantı ve Yazışmalar ile Komisyonda Çalıştırılmak 
Üzere Uzman Görevlendirilmesi 

Çalışma süresi içerisinde toplam 16 birleşim yapan Komisyon, konu hakkında sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından brifing almıştır. 
Komisyon çalışmaları sırasında tam tutanak tutulmuş, Raporun yazılmasında yararlanmak üzere ilgili 
kuruluş ve kişilerden belge ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 346 âdet evrak Komisyonumuza 
gelmiş buna karşılık çalışmalar sırasında Komisyon tarafından 215 adet yazışma yapılmıştır. 
Komisyon, Adalet Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, T.C.Batum 
Başkonsolosluğu, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Türk Lyodu Vakfı İktisadi 
İşletmesi Başkanlığı, The Shell Company of Turkey Ltd, TMSF Başkanlığı, Şırnak Valiliği, Sahil 
Güvenlik, Jandarma Komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 
Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İğdır Valiliği, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı, Maliye 
Bakanlığı TASİŞ Genel Müdürlüğü, Marshall Boya, Opet Madeni Yağ, Mobil Oil şirketleri, Yaprak 
Tütün İşletmeleri Müessese Müdürlüğü, Turkish Petrolium International Company, TOBB, TCMB, 
Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık YDK, Çevre ve Orman Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı Betek 
Boya, Birleşik Petrol, muhtelif bankalar ve bazı diğer Valilikler ile yazışmalar yapmış ve akaryakıt 
kaçakçılığının ortaya çıkarılması için gerekli olan bilgileri elde etmiştir. 

Ayrıca, Araştırma Komisyonunun talebiyle, komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik 
katkıda bulunmak üzere; Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı 
ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlıklarından birer müfettiş, Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanlığı'ndan bir denetçi, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulundan bir hesap uzmanı ile 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından bir enerji uzmanı kurumlarınca 
görevlendirilmişlerdir. 

IV- PETROL VE PETROL PİYASASININ YAPISI 

A-DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE PETROL 

1- TARİHÇE 
Latince "petra" ve "oleum" kelimelerinden oluşan ve kaya yağı anlamına gelen petrol, doğada 

bulunan kompleks bir hidrokarbon bileşiğinin adıdır. Hidrokarbon bileşikler doğada katı, sıvı ya da 
gaz halinde bulunabilmekte ve sıvı hidrokarbon bileşikleri ham petrolü oluşturmaktadır. Petrol uzun 
jeolojik süreçlerde, karmaşık fiziksel ve kimyasal işlevler sonucunda oluşmaktadır. 

Petrolün tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanmaktadır. Mezopotamya'nın eski Babil şehri 
yakınlarındaki bölgelerinde M.Ö. 3000 yıllarından beri yerin çatlaklan arasından bitumen denilen bir 
maddenin sızdığı bilinmektedir. M.Ö. 1 inci Y.Y'da Yunanlı tarihçi Diodor, bitumenden "Babil 
ülkesinde oluşmuş inanılmaz mucizelerden en ilginç olanı" şeklinde söz etmektedir. Yine, Heredot 
M.Ö. 450'de Tunus ve Yunan adalarında bitumen şeklindeki petrol sızıntılarından bahsetmektedir.1 

Yerin çatlaklarından, sulardan ve kayaların yüzünden sızan ve kaya yağı olarak adlandırılan 
petrol ilk dönemlerde, ilaç, su yalıtım malzemesi, inşaat harcı ve savaşlarda yakıcı madde olarak 
kullanılmış, 19 uncu Y.Y. ortalarına kadar bez veya battaniyelere emdirilip daha sonra ısıtma ve süzme 
gibi ilkel yöntemlerle elde edilmiştir. 

' Yergin Daniel, Petrol, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1995, sayfa:8 
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1745'de Fransa da Pechelbronn'daki petrollü kumlarda ilk petrol kuyusu açılmış, M. De la 
Sorbonniere isimli şahsa Kral XV. Louis tarafından lisans verilmiş ve ilk petrol rafinerisi de bu şahıs 
tarafından kurulmuştur. 1847'de Iskoçya'da James Yung isimli şahıs tarafından petrollü şeyller 
işletilmiştir. 

19 uncu Y.Y. başlarında Baku ve Romanya'da da elle kazılmış kuyularda petrol üretimi 
yapıldığı bilinmektedir. Ancak petrolün seri üretimi ve bir endüstri haline gelmesi 1850'li yıllarda 
ABD'de meydana gelen gelişmelerle mümkün olmuştur. 

19 uncu Y.Y.'ın ilk yansında artan sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak, yağlama ve 
aydınlatmada kullanılacak daha fazla yağ ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla kullanılan geleneksel bitkisel 
ve hayvani yağlara ek olarak, kömürden ve diğer hidrokarbonlardan yağ ve hava gazı elde edilmeye 
başlanmıştır. Ancak, bunlar hem pahalı ve hem de ihtiyacı yeteri ölçüde karşılayamamakta idi. 

1850'li yılların başlarında bu ihtiyacı hisseden ve Pennsylvania bölgesinde ilkel yöntemler ile 
kaya yağı çıkarıldığını gören George Bissel ve arkadaşlarından oluşan müteşebbis grubu, kaya 
yağından aydınlatma ve yağlama işinde kullanılabilecek bir yağ elde etme ve bunun ticaretini yapma 
kararını vermişlerdir. Bu amaçla kurulan Pennsylvania Kaya Yağı Şirketinin görevlendirdiği Albay 
Drake'in başlattığı kuyu açma çalışmaları 1859 yılında 69 feet derinlikte petrolün bulunması ile 
sonuçlanmıştır. 

Böylece kaya yağının ve kömür yerine kaya yağından elde edilmiş gaz yağının seri üretimine 
başlanmıştır. Kısa sürede kablolu sondaj makineleri icat edilmiş, sondaj cihazları geliştirilmiş ve petrol 
endüstrisi kurulmuştur. 

Pennsylvania petrolünün gaz yağı halinde pazara sürülmesi ve gaz yağının erdemlerinin 
anlaşılması uzun sürmemiş ve "çağın ışığı" olarak adlandırılan gazyağı üretimi büyük artış 
göstermiştir.2 1860'ta 450.000 varil/yıl olan ham petrol üretimi 1866'da 3,6 milyon varil/yıl seviyesine 
yükselmiştir. Üretimde görülen büyük artış taşıma sorununu gündeme getirmiş ve tahtadan yapılma ilk 
ham petrol boru hattı 1863-1865 yıllarında inşa edilmiştir. 

Petrol endüstrisinin kurulması ve Amerikan iç savaşının bitmesini takip eden ve "Altın Çağ" 
olarak adlandırılan dönemin simgesi olarak gösterilen ünlü Rockfeller ve şirketi Standart Oil, 1880'li 
yıllarda petrol üretim ve gaz yağı sektörünün yaklaşık %85'ini kontrol eder duruma gelmiştir.3 

Yine 1880'li yıllarda, Amerikan petrol üretiminin yarısı gaz yağı olarak Avrupa pazarlarına 
ihraç edilmiştir. Bu yıllarda gaz yağı ihracatı, Amerikanın toplam ihracatı içinde 4 üncü sırayı işgal 
etmiştir.4 

Dünyanın ilkel yöntemlerle petrol üretimi yapılan diğer bölgesi Baku yakınlarında Aspheron 
Yarımadasında, 19 uncu Y.Y. başlarında elle açılmış 80 civarında kuyudan oluşan endüstri, 1873 
yılında modern üretim yapan 20'den fazla rafineriden oluşan bir yapıya dönüşmüştür.5 

Aynı yıllarda, Baku de bir rafineri satın alan ve 1878'de Hazar Denizinde Dünyanın ilk petrol 
tankerini işletmeye başlayan îsveç asıllı Nobel ailesinden Ludwig Nobel, Baku'nun petrol kralı haline 
gelmiştir. Nobel kardeşlerin hakim olduğu Rus petrol endüstrisinin üretimi büyük bir artış kaydetmiş 
ve 1884 yılında 10,8 milyon varil/yıl seviyesine ulaşmıştı ki bu değer Amerikan petrol üretiminin 
1/3'üne tekabül etmektedir. 

1886'da Bakü-Batum demiryolunun hizmete girmesi ve bu demiryolunun finansmanını 
sağlayan yahudi asılh Fransız iş adamı Rothschild'lerin de Baku'de petrol işletmeciliğine başlaması ile 

2 Age, sayfa: 14 
3 Age, sayfa:49 
"Age, sayfa:51,57 

Age, sayfa:53 
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Rus petrolü batı pazarına açılmıştır. Rothschild'ler, sonraki yıllarda yeni teknoloji ürünü tankerlerinin 
Süveyş Kanalından geçmesine izin alarak, uzak doğu pazarına da açılmıştır. 

1890'h yıllarda, Standart Oil, Rothschild'ler, Nobel kardeşler ve uzak doğu da petrol üreten 
Hollanda Kraliyet Petrol Şirketi Dünya petrol endüstrisine hakim durumda idiler. Ancak bu yıllarda, 
1877'de Edison'un başlatmış olduğu elektrik ampulünün aydınlatmada ticari bir meta olarak 
kullanılmaya başlaması ile gaz yağı pazarı giderek daralmaya başlamıştır. 

1895 yılında, gaz yağının içten patlamalı motorlarda kullanılmaya başlaması ile yeni bir 
döneme geçilmiş ve takip eden 10 yıl boyunca at arabalarına takılan bu motorların daha iyi çalışmasına 
yönelik arayışlar gözlenmiştir. 

At arabalarına takılan içten patlamalı gaz yağı motorlarırun daha iyi çalışmasına yönelik 
çalışmalar, 1905 yılında bu motorlarda benzin kullanılmaya başlanması ile sonuçlanmıştır. Böylece, o 
güne kadar arıtma işleminin önemsiz bir parçası olarak görülen ve önemli bir kullanım alanı 
bulunmayan benzinin kullanımı hızla artmış ve gaz yağının kaybettiği pazar payını geri kazanmaya 
başlamıştır. Benzinin kullanımı o kadar hızlı arttı ki, 1911 yılında benzin satışları gaz yağı satışlarını 
geçti. Takip eden yıllarda, fabrika kazanlarında, trenlerde, gemilerde vb. mazot kullanılmaya 
başlanması ile petrol için ikinci bir pazar daha açılmıştır. 

1911 yılında Amerikan Yargıtay'ı, Amerikan kamuoyunda çok tartışılan ve hakkında 40 yıldan 
beri bir çok davalar açılmış olan, Standart Oil'in tasfiyesine karar verdi. Böylece, Amerika ve 
Dünyanın en büyük petrol devi tarihe karıştı ve tasfiyesinden bu günkü Exxon, Mobil, Chevron, 
Amaco ve BP'nin Amerika kolu doğmuştur. 

1908 yılında, İran'da İngilizler ile ortak petrol bulunması sonucunda, birinci Dünya Savaşı 
öncesinde modern usuller ile petrol üretimi yapılan A.B.D., Rusya(Bakü), Doğu Hint 
Adaları(Sumatra), Meksika ve Romanya'ya İran da eklenmiş oldu. 

l'inci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin de Amerika dışında petrol aramaya başlaması ve 
petrol aramalarında yüzeysel jeoloji yerine kırılma ve yansıma sismolojisi gibi daha gelişmiş jeolojik 
ve jeofizik yöntemlerin kullanılması sonucu, yeni petrol sahaları keşfedilmiş ve petrol üretiminde 
büyük artışlar görülmüştür. 1928'de Mezopotamya(Irak)'da, 1929'da Venezüella'da, 1930'da ABD 
Teksas'ta, 1932'de Bahreyn'de, 1938'de Kuveyt ve Suudi Arabistan'da, 1947'de Kanada'da petrol 
sahaları keşfedilmiş ve üretime başlanmıştır. 

l'inci Dünya Savaşı sonrası dönemde, Dünyada petrol şirketlerinin etkinliği artmış ve dev 
petrol şirketleri oluşmuştur. Bunların en önemlileri "seven sisters"(7 kız kardeşler) adı ile bilinen ve 
halen dünya petrol piyasasını yöneten; BP, Shell, Mobil, Exxon, Gulf, Texaco ve Chevron' dur. 

1960 yılında OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) kuruldu. OPEC'in kurulması ile bu 
dev petrol şirketlerinin hakimiyetinin kısmen kırıldığı söylenebilir. 

Körfez krizi ile birlikte dünya yeni petrol kaynakları arayışına yönelmiştir. Öte yandan, eski 
Sovyetler Birliğinin dağılması ile Hazar çevresi petrolleri dünya piyasasına açılmış ve dev petrol 
şirketlerinin ilgi odağı haline gelmiştir. 

Türkiye'de petrolün tarihine bakıldığında; Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1887 yılında 
Ahmet Naci Bey ile 1897 yılında Halil Rıfat Paşa' ya petrol imtiyazı verilmesi ve 1898-99 yıllarında 
birkaç adet kuyu açılması dışında herhangi bir faaliyet gösterilmediği veya gösterilemediği 
anlaşılmaktadır. 

Gülbenkyan adlı ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşının daha 1890 yılında gündeme getirdiği 
Mezopotamya'da petrol aranması ve işletilmesi projesi zamanın padişahından destek görmemiş, 
Gülbenkyan kendi insiyatifı ile bölge ile ilgilenen İngilizlerin rakibi ve Osmanlı sarayı üzerinde etkili 
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olan Almanların desteğini sağlayarak, 1912 yılında, kendisinin %15 oranında hissedarı olduğu Türkiye 
Petrol Şirketi adlı bir şirketin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 

1914 yılında, İngilizlerin Almanlar ile anlaşarak, Deutsche Bank'ın %50 hissesinin İngiliz 
Anglo-Pers şirketince devralınmasını sağlamaları ve takiben diplomatik bir nota ile Sadrazam'dan 
imtiyaz veya imtiyaz vaadi almaları ile Gülbenkyan'ın şirketteki hisse oranı, etkisi ve söz hakkı 
azalmıştır. 

Adı ve %10 oranındaki Gülbenkyan hissesi dışmda hiçbir şeyi Türk olmayan Türkiye Petrol 
Şirketi, 1 'inci Dünya Savaşının bitmesini takiben imtiyaz sahibi olduğunu öne sürerek, Mezopotamya 
da faaliyete geçmek istemiş ise de, bu kez bölge üzerinde hakimiyet tesis etme niyeti olan ABD 
tarafından bu imtiyazın tanınmaması nedeni ile girişim sonuçsuz kalmıştır. 

Amerikan, İngiliz ve Fransızlar arasında sürdürülen uzun müzakereler sonucunda, 
Gülbenkyan'ın Türkiye Petrol Şirketinden kalma ve artık %5'e düşmüş olan hissesini öne sürerek 
göstermiş olduğu direncinde aşılması ile 1928 yılında bölge ile ilgili "Kızıl Çizgi Anlaşması" 
imzalanmıştır. 

Bu anlaşma, İngiliz ve Fransızların kendilerine göre siyasi olarak belirledikleri sınırlar içinde, 
uçsuz bucaksız topraklarda (İran ve Kuveyt toprakları hariç) Fransızlara da %23,75 oranında pay 
verilerek, İngiliz ve Amerikan şirketlerine petrol imtiyazı sağlayan bir anlaşma niteliğindedir. Bu 
anlaşma ile Türkiye Petrol Şirketi de tarihe karışmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruluşunu müteakip hemen konunun önemini kavramış ve bir 
yandan yasal alt yapının düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılırken, bir yandan da arama 
çalışmalarına yönelinmiştir. 

Türkiye'de petrol aramak amacı ile ilk derin kuyu 1933 yılında açılmıştır, ilk ticari petrol keşfi 
1940 yılında Raman-1 kuyusunda, işletmeye elverişli ilk petrol 1948 yılında Raman-8 kuyusunda 
bulunmuştur. İlk rafineri ise 1930 yılında, Yeşua biraderlerin Türkiye Neft Sanayii A.Ş. tarafından, 
Boğaziçi Rafinerisi ismi ile kurulmuştur. 

2-PETROLÜN EKONOMİ VE SİYASETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Petrol 19'uncu Y.Y. boyunca gaz yağı olarak aydınlatmada kullanılmış ve para, servet ve 
zenginlik kaynağı olmuştur. 20'inci Y.Y. da ise stratejik bir mal haline gelmiş ve adeta bu yüzyıla 
damgasını vurmuştur. 

1905 yılında benzinin içten yanmalı motorlarda kullanılmaya başlamasını takip eden yıllarda 
mazotun da trenler, gemiler ve fabrikalarda kullanılması ile petrol önemli bir enerji kaynağı olarak 
ekonomik kalkınmamn motoru haline gelmiştir. Petrol sayesinde otomotiv endüstrisinde, kara ve deniz 
ulaştırma sektöründe, petrokimya ve gübre sektöründe ve genel olarak sanayi üretiminde büyük bir 
gelişme ve fark edilir artış meydana gelmiştir. 

ABD'de I912'de 902.000 olan otomobil sayısı, 1920'de 9,2 milyona, 1929'da 23,1 milyona, 
1949'da 45,0 milyona ve 1972'de 119,0 milyona ulaşmıştır. 

Petrol ve petrole bağlı endüstrilerde ABD'nin öncülüğünde yaşanan gelişmeleri, farklı 
zamanlarda da olsa dünyanın diğer ülkeleri de yaşamıştır. Hatta II. Dünya Savaşından sonra diğer 
ülkelerde yaşanan gelişmeler çok daha hızlı olmuştur. 1929'da dünyada bulunan 29,6 milyon 
otomobilin %78'i ABD'de bulunuyor ve bu tarihte ABD'de 5 kişiye 1 adet motorlu araç düşüyor iken; 
İngiltere'de 30 kişiye, Fransa'da 33 kişiye, Almanya'da 102 kişiye, Japonya'da 702 kişiye ve SSCB'de 
6.130 kişiye 1 adet motorlu araç düşmekte idi. 1949 yılında dünyada 63,9 milyon otomobil vardı ve 
bunun %70 oranında 45,0 milyon adedi ABD'de bulunuyordu. 1972 yılında ise dünyada var olan 280 
milyon otomobilin ancak %42 oranında 119,0 milyon adedi ABD'de bulunuyordu. 
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Dünya ekonomisinde büyük ölçüde petrole dayalı olarak yaşanan patlamalar sadece otomotiv 
endüstrisi ile sınırlı kalmamıştır. Bununla beraber ülkeler kara yolu ağları ile örülmüş ve 20.Y.Y. bir 
yolculuk çağma dönüşmüştür. Petrokimya sanayii, petrol ve doğal gazı hammadde olarak kullanmak 
suretiyle, yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan malzemeleri daha çok ve kolay üretme olanağına 
kavuşmuştur. Endüstrideki fabrikalar, kömüre göre daha çevreci ve daha esnek olan petrolü kullanarak, 
her türlü sınai ve tüketim mallarını daha kolay ve daha çok üretmeye başlamıştır. 

Ekonomide yaşanan gelişmeyi, bu gelişmenin tetikleyicisi olan petrol talep ve tüketimine 
ilişkin rakamlardan daha kolaylıkla görmek mümkündür. 

ABD'nin petrol tüketimi, 1917'de 0,7 milyon varil/gün iken, 1919'da lmilyon varil/gün'e, 
1929'da 2,6 milyon varil/gün'e, 1948'de 5,8 milyon varil/gün'e ve 1972'de 16,4 milyon varil/gün'e 
yükselmiştir. 

Batı Avrupa'nın petrol tüketimi ise 1948'deki 970 bin varil/gün seviyesinden, 15 kat artarak, 
1972'de 14,4 milyon varil/gün seviyesine çıkmıştır. 

Japonya'nın petrol tüketiminde aynı yıllarda görülen artış ise inanılmaz derecede yüksek 
olmuştur. 1948'de Japonya'nın petrol tüketimi 32 bin varil/gün iken, 1972'de 137 kat artarak 4,4 
milyon varil/gün seviyesine yükselmiştir. 

1970'li yıllara kadar petrolün talebinde görülen devamlı ve büyük oranlı artışlar, 1920'lerden 
itibaren arama teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, Venezüella, Teksas(ABD) ve Orta Doğu 
ülkelerinde "fil" tabir edilen büyük petrol sahalarının keşfedilmesi ve petrol üretim ve arzında da 
büyük oranlı artışlar sağlanması ile rahat bir şekilde karşılanabilmiş ve petrol fiyatlarında istikrarlı bir 
dönem yaşanmıştır. 

Petrol talebinin kolaylıkla karşılanabilmesi ve fiyatlarının istikrarlı olması, 1970'li yıllara kadar 
ekonomik gelişme için çok uyun bir ortam yaratmıştır. 

Ancak, 1960 yılında OPEC'in6 (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) kuruluşunu takip eden 
yıllarda petrol krizlere yol açmış ve petrolün ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilediği dönemler 
yaşanmıştır. 

Böylece, petrolün ekonomik gelişme için stratejik bir öneme sahip olduğu, 1970'li yıllardan 
sonra daha iyi anlaşılmıştır. 

Öte yandan petrol sadece ekonomik gelişme açısından değil, I.ve II. Savaşlarda oynadığı rol 
açısından da stratejik öneme sahip olduğunu göstermiştir. Aslında, petrolün ekonomi ve siyasette 
stratejik bir rol oynayacağı, bazı ülkelerce daha 20.Y.Y.'ın başlarında görülebilmiştir. 

İngiltere, 19.Y.Y.'ın başından beri Orta Doğu bölgesine olan ilgisini, 20.Y.Y.'ın başında 
petrole çevirmiştir. 1914 yılında, İngiliz Hükümetinin İran Petrolünü işleten Anglo-Pers Petrol Şti.nin 
ana hissedarı olması ve İngiliz. Donanmasının tam anlamı ile petrole angaje olması ile, petrol ilk defa 
milli politikanın bir aracı ve stratejik bir meta haline gelmiştir. İngiltere I. Dünya Savaşı öncesinde, 
Donanmanın yakıt sistemini petrole döndürüp, kaderini İran'dan gelecek petrole bağlarken önemli bir 
risk almış, ancak petrolün gelecek savaşta stratejik bir rol oynayacağını da tahmin etmiştir. 

İngiltere yine savaş öncesinde, 1914 yılında Türkiye Petrol Şti. ile de Mezopotamya da petrol 
imtiyazı elde etmiştir. 

İngiltere'nin I. Dünya Savaşı sırasında ise hedefi , İran ve Irak petrollerini korumak ve 
düşmanın petrole ulaşmasını engellemek olmuştur. 

6 Organization of Petroleum Exporting Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu) 
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Fransızlar ise I. Dünya Savaşı sırasında Musul'u işgal ederek petrolden pay kapma arayışına 
girmişlerdir. Nitekim savaş sonrası yapılan pazarlıklarda Mezopotamya petrollerinden pay verilmesi 
ve Suriye'deki varlığının desteklenmesi karşılığında, Fransa Musul'u İngiltere'ye terk etmiştir. 

İngiltere'nin tahmin ettiği gibi, I. Dünya Savaşının kaderini, petrol ile çalışan kamyon vb. 
motorlu nakil vasıtaları ile tank, uçak ve donanma kuvvetleri belirlemiştir. 

Almanya, savaş öncesinde kömür ve demir yolunda sahip olduğu üstünlüğe fazla güvenmiş ve 
petrole gereken önemi vermemiştir. Savaş sırasında da sahip olduğu tek petrol kaynağı olan Romanya 
petrolleri İngiltere tarafından sabotajlar ile yok edilince, Almanya tamamen petrolsüz kalmış ve 
petrolsüzlük yenilgisinde çok önemli rol oynamıştır. 

Savaş sonrasında, Alman general Eric Ludendorf; "Şimdi artık bütün açıklığı ile anladığıma 
göre, Romanya'dan gelen petrol ve hububat olmasa idi, değil savaşa devam etmek, varlığımızı devam 
ettirmek hakkından bile yoksun kalacaktık." demiştir. Lord Curzon ise; "Müttefikler zafere bir petrol 
dalgasının üzerinde ilerledi."demiştir.7 

I. Dünya Savaşı sonrası dönemde, petrolün stratejik öneme haiz bir madde ve ekonomik 
kalkınmanın motoru olduğunun anlaşılması ile, bütün ülkeler içerde ve dışarıda petrol bulunması için 
şirketlerini teşvik etme politikası izlemişler ve bunun sonucunda özellikle Amerikan ve İngiliz 
şirketlerinin Dünyadaki etkinliği çok artmıştır. 

İngiltere, savaş sonrasında kaderini sadece İran petrolüne bağlamanın riskli olacağını 
düşünerek, bir yandan Hollanda Kraliyet/Shell ortaklığındaki İngiliz ağırlığını artırabilmek için bu 
şirketi Anglo-Pers Şti. ile birleştirmeye çabalar iken, bir yandan da Mezopotamya petrolünü hayata 
geçirme çabası içinde olmuştur. 

ABD, savaştan önce ve savaş sırasında petrolünü pazarlamanın dışında, Dünyanın diğer 
bölgeleri ile ilgilenmemiştir. Savaşa girmesi de Almanya'nın denizaltılar ile İngiltere ve Fransa'ya 
petrol taşıyan Amerikan tankerlerini batırması ve Amerika'nın petrol ihracına engel olması nedenine 
dayanmıştır. 

Ancak, 1917-20 yıllan arasında ABD' de petrol kıtlığı yaşanması ve ülkedeki rezervlerin 
bitebileceği endişesinin doğması, öte yandan savaş sonrasında İngiltere ve Fransa'nın Mezopotamya 
petrolleri üzerinde pazarlık etmeye başlamaları, ABD' nin de Orta Doğu bölgesi ile ilgilenmeye 
başlamasına yol açmıştır. 

Mezopotamya petrolleri üzerindeki pazarlıklara ABD'nin de dahil olması ile ABD ve İngiltere 
petrol şirketleri yeni bir yapılanma içine girmişler ve 1925 yılında Irak ile yeni bir imtiyaz anlaşması 
yapılmıştır. 1927 yılında da Kerkük petrolleri işletilmeye başlanmıştır. 

I930'lu yıllarda Amerikan şirketlerinin Arap Yarımadasında petrol arama ve üretim 
çalışmalarında başarı kazanması ile petrol şirketlerinin etkisi iyice artmaya başlamıştır. Ancak, petrol 
şirketlerinin artan etkisi beraberinde tepki hareketlerini de getirmiş ve 1917 yılında Meksika'da, 1920 
yılında SSCB'de(Bakü'de) millileştirme hareketleri, 1932 yılında İran'da Anglo-Pers Şti.nin imtiyaz 
iptali olayı yaşanmıştır. 

öte yandan, Almanya I.Dünya Savaşında yenilmesine yol açan motorize birlikler ve kara yolu 
ağı alanındaki yetersizliklerini çözmekle birlikte, petrole bağımlılık sorununu çözememiştir. Aynı 
şekilde Japonya'da teknolojik gelişme ve sanayileşme alanında büyük aşama kat etmiştir ama petrole 
bağımlılık sorununu çözememiştir. 1930'lu yılların sonlarında, Japonya tükettiği petrolün ancak 
%7'sini kendisi üretebiliyordu. Almanya ise toplanı enerji tüketiminin ancak %5'ini petrolden 
sağlıyordu ve bu petrolü de ithal ediyordu. 

7Age,sayfa:203,208 
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Almanya ve Japonya, Amerika ve İngiltere'nin petrol üzerindeki hakimiyetinden rahatsızlık 
duyuyor, kendilerine ambargo uygulanması ve büyük miktarda petrole ihtiyaç duyan ekonomilerinin 
ihtiyacını karşılayamamaktan çekmiyorlardı. 

Askeri ve stratejik amaçlı petrole dahi sahip olmayan bu iki ülke petrol sorununu çözmek 
zorunda idiler ve çözüm yolu olarak da savaşmayı seçtiler. Bu yönü ile fi. Dünya Savaşı petrole sahip 
olma savaşı idi. Nitekim savaş stratejileri ve hedefleri de petrole göre oluşturulmuştur. 

Almanya 1939 ve 1940'da ilk etapta işgal ettiği Polonya, Norveç, Belçika, Hollanda ve Fransa 
gibi ülkelerin petrol stoklarına ulaştıktan sonra, bu stoklar ve kendi ürettiği sentetik yakıt stokları ile 
kuzeyden Romanya, Baku, İran ve Irak petrollerine ve güneyden Irak, İran, Baku petrollerine ulaşma 
stratejisini izlemiştir. Ancak, hem Rusya hem Afrika cephesinde, ulaşmak istediği petrolün 
yokluğundan dolayı zayıf düşmüş ve savaşı sürdürememiştir. 

II. Dünya Savaşında Almanya'ya ölümcül darbe ise, petrol ihtiyacının yarısını karşılamakta 
olan sentetik yakıt tesislerinin tamamen yok edilmesi ile vurulabilmiştir. Bu tesislerin yok edilmesi ile 
benzinsizlikten dolayı Alman uçakları uçamaz. kamyonları hareket edemez duruma gelmiştir, Savaş 
sonlarına doğru kamyonların 4 adet öküz koşularak çekilmek zorunda kalındığı söylenmektedir. 

Afrika cephesi komutanı Alman general Rommel; "motorize savaşta ne insan ne silah ne de 
mermi, yeteri kadar petrol olmadıkça hiçbir şey ifade etmez."diyerek petrolün savaştaki önemini bir 
kez daha vurgulamıştır.8 

Japonya, 1942 yılında Doğu Hint Adaları ve G. Doğu Asya'nın petrol kaynaklarını ele 
geçirmek sureti ile ihtiyacı olan petrole ulaşmış ise de, Amerikan stratejik bombalama harekatı ve 
denizaltı saldırıları nedeni ile bu petrolü Japonya'ya nakledememiş ve petrolsüzlük akıbetinden 
kurtulamamıştır. Savaşın sonlarına doğru Japon uçaklarının kamikaze uçuşları yapmasının bir 
nedeninin de petrolsüzlük olduğu öne sürülmektedir. 

öte yandan, Japonya'nın 1 Aralık 1941 'de gerçekleştirdiği Pearl Harbour baskınında, 
Amerikan donanmasına çok büyük kayıp verdirmesine rağmen, Havai Adalarında bulunan Amerikan 
petrol tankları ve önemli miktardaki petrol stoklarına el koymaması veya yok etmemiş olması, daha 
sonra savaş tarihçileri tarafından stratejik bir hata olarak değerlendirilmiştir. 

I. Dünya Savaşında olduğu gibi II. Dünya Savaşında da, savaşın kazanılmasında petrolün çok 
önemli rol oynadığı, petrolsüz savaş kazanılamayacağı, acı bir tecrübe ile bir kez daha anlaşılmıştır. 

II. Dünya Savaşından sonra petrol ve uluslararası siyasetin çekim merkezi, 1940 yılı Dünya 
petrol üretiminin sadece %5'ine sahip olan İran, Irak ve Arap Yarımadası olmuştur. 

I. Savaştan sonra olduğu gibi II. Savaştan sonra da, ABD ve İngiltere çıkarlarının petrol 
üzerinde ortak kontrol politikası izlemek ve iş birliği yapmakta olduğunu görmüşler ve bu yönde 
hareket etmişlerdir. 

Savaş sonrasında SSCB'nin işgal etmiş olduğu İran petrollerinden imtiyaz talebinde bulunması 
ve 1946 yılının bahar aylarına kadar İran'dan çekilmemesi, öte yandan Türkiye'yi tehdit etmesi, 
bölgeye yönelik amaç ve politikaları olduğunu ortaya koymuştur. 

SSCB'nin bölgeye yönelik tehdit ve politikalarına karşı koyma, Yahudilere Filistin'de yurt 
sağlama ve istikrarlı, kalıcı bir petrol düzeni oluşturma politikaları, ABD'nin savaş sonrası Orta Doğu 
politikalarının esasını oluşturmuştur. 

ABD bir yandan, petrol şirketlerinin ve İngiltere'nin hoşuna gitmese de, bölge ülkelerinin 
petrol gelirlerinden daha fazla pay alma taleplerini sıcak karşılamak ve bölge ülkelerini hoş tutmak 
sureti ile bu politikalarını sürdürmeye çalışırken, bir yandan da İngiltere ile birlikte, ne pahasına olursa 

s Age, sayfa:394 
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olsun bölgenin güvenliği açısından İran'ı muhafaza etmek politikası izliyordu. İran'da Sovyetler 
Birliği yanlısı politikalar izleyen ve millileştirmenin bayraktarlığını yapan Musaddık'ın, bizzat ABD 
ve İngiltere'nin düzenlediği bir darbe ile 1953 yılında Başbakanlıktan uzaklaştırılması bu kararlı 
tutumun bir sonucu olmuştur. 

14 Mayıs 1948'de Yahudi Milli Konseyinin İsrail Devletinin kuruluşunu ilan etmesi üzerine 
başlayan Arap-lsrail savaşlarında petrolün bölge ülkeleri tarafından silah olarak kullanılması fikri ilk 
kez gündeme gelmiştir. Ancak, o yıllarda henüz Ortadoğu petrolü toplanı üretim içinde önemli bir paya 
sahip olmadığından, bu fikir yeterince etkili olmamıştır. 

Arap dünyasında giderek kabaran milliyetçilik ruhunu yakalayan ve yönlendiren Mısır lideri 
Nasır'in 1956 yılında Süveyş Kanalını millileştirmesi ise müttefik ülkeleri epeyce kaygılandırmış ve 
aralarında kutuplaşmaya yol açmıştır. İngiltere ve Fransa, ortadoğudaki petrol konumlarını kaybetmek 
istemediklerinden, Süveyş Kanalının millileştirnmesini kabul edilemez bulmuşlar ve askeri 
müdahaleden yana tavır almışlardır. ABD ise Mısır'ın tümü ile kaybedilmemesi, SSCB'nin bölgeye 
daha fazla nuruz etmesinin önlenmesi ve izlediği bölge ülkelerine şirin görünerek kendi konumunu 
güçlendirme politikası gereği askeri müdahaleye karşı çıkmış ve İngiltere ve Fransa'nın İsrail ile 
anlaşarak başlattıkları askeri müdahalenin durdurulmasını ve müttefiklerin geri çekilmesini 
sağlamıştır. 

Arap milliyetçiliğinin giderek yükselmesi ve petrol üzerinde odaklanması sonucunda, OPEC'in 
ilk tohumlarının atıldığı Arap Petrol Kongresi 1959 yılında Kahire'de toplanmış, 10 Eylül 1960 
tarihinde de OPEC resmen kurulmuştur. OPEC'in amacı, petrolü silah olarak kullanarak, ihracatçı 
ülkelerin daha çok gelir elde etmesini ve petrol üzerindeki kontrolün petrol şirketlerinden ihracatçı 
ülkelere geçmesini sağlamaktır. Ancak, OPEC amacını gerçekleştirme yolunda 1973 yılına gelinceye 
kadar fazla etkili olamamıştır. 

ABD, OPEC in kuruluşu ve petrol şirketleri ile olan mücadeleleri karşısında da ılımlı 
politikasını sürdürmüştür. Öte yandan ABD, bölge ülkeleri arasında özellikle S. Arabistan ve İran 
arasında var olan çekişme ve anlaşmazlıklarda denge politikası izlemiş ve mevcut durumun devamını 
sağlamaya çalışmıştır. 

5 Haziran 1967'de başlayan ve 6 gün savaşları olarak adlandırılan kriz sırasında, ilk kez 
petrolün silah olarak kullanılması ve ambargo uygulanması yoluna gidilmiş, ancak bu savaşın çok kısa 
sürmesi nedeni ile ambargo uygulaması etkili olamamıştır. 

1970'li yılların başlarında, petrole olan talep artmaya devam ederken, OPEC'in gelir artırma 
çabaları ile millileştirme ve işletmeye katılım talepleri, şirketlerin karlılığının ve yeni yatırımların 
azalmasına ve buna bağlı olarak arz fazlasının ortadan kalkmasına yol açmıştır. 

1973 yılının 6 Ekim tarihinde, Arap-İsrail savaşının yeniden başlaması ile petrolün silah olarak 
kullanılması fırsatı yeniden doğmuştur. Bu kez Mısır'ın savaşı uzatma taktikleri sayesinde uygulanan 
ambargo başarıya ulaşmış ve Dünya çapında bir krize dönüşmüştür. Bu kriz, Henry Kissinger'ın 
ifadesi ile; "Savaş sonu gelişen dünyayı geri dönüş yapamayacak kadar alt üst etmişti."9 

Birinci fiyat şoku olarak adlandırılan 1973 krizi, petrol fiyatlarının 2,5-3$/varil seviyesinden 
U-12$/varil seviyesine yükselmesine yol açmasının yanında, II. Dünya Savaşından sonra kurulmuş 
30 yıllık petrol düzeninin yıkılması, petrol şirketlerinin etkinliğinin tamamen kırılması ve gücün petrol 
ihraç eden ülkelere geçmesi, petrol ihraç eden ülkelerin petrolden elde ettiği gelirlerin 6-7 kat artması, 
petrole sahip olmayan ülkelerde ekonomik daralma, işsizlik ve enflasyon gibi sonuçlara yol açıştır. 
Petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan olumsuzlukları sanayileşmiş ülkeler ihraç ettikleri ürünler 
vasıtası ile yansıtma imkanına sahip olduklarından, krizin yükünü petrole sahip olmayan gelişmekte 
olan ve az gelişmiş ülkeler çekmek zorunda kalmıştır. Bu ülkelerin çoğu, kalıcı hale gelen enflasyon 

9 Age, sayfa;675 
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ve ödemeler dengesi açıkları nedeni ile borçlanmak zorunda kalmışlardır. OPEC ülkelerine ait olup, 
batılı sanayileşmiş ülkelerin banka sistemine girmiş olan fazla paraları borç alan az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler borç sarmalı içine girmişlerdir. 

1973 yılından sonra sanayileşmiş ülkeler petrole olan ekonomik bağımlılığın azaltılması için 
alternatif enerji kaynakları ve yeni petrol kaynakları arayışına girmişlerdir. 

Ancak,, bu çabalara ve ABD'nin sürdürdüğü S.Arabistan-İran eksenli denge politikalarına 
rağmen,,, 1980 yjlında.İran Şahının devrilmesi ve İran petrol ihracatının tümü ile durması sonucunda, 
ikinci bir fiyat şoku ve petrol krizi bütün dünyayı derinden sarsmıştır. 

1979 yılı sonlarına doğru başlayan ve 30-35$/varil seviyelerine ulaşan fiyat artışlarına karşı 
OPEC bu kez üretim artışına gitmiş ise de 22 Eylül 1980'de İran-Irak savaşının patlak vermesi nedeni 
ile krizin atlatılması uzamıştır. Petrol fiyatlarındaki artış nedeni ile tüm Dünyada yeni bir enflasyon 
dalgası oluşmuş ve enflasyona karşı sıkı para politikaları uygulanması soncunda ekonomik durgunluk 
yaşanmaya başlanmıştır. 

Yaşanan ekonomik durgunluk ve 1973 krizinden sonra başlatılmış olan petrole bağımlılığın 
azaltılması çalışmaları sonucunda, 1980'li yıllarda petrol tüketiminde azalma, kömürün yeniden petrol 
yerine kullanılmaya başlanması ve nükJeer enerji kullanımında artış meydana gelmiştir. 1978 yılında, 
sanayi ülkelerinde tüketilen enerjinin %53'ünü petrol oluştururken, 1985 yılında bu oran %43'e 
düşmüştür. 

Petrol tüketiminin düşmesi yönündeki gelişmeler sonucunda, OPEC tarihinde ilk kez 1983 
yılında petrol fiyatlarında %15 oranında indirim karan almıştır. Fiyat indirim kararına ve üretimde 
kota uygulanmasına rağmen, petrol talebinin artmaması ve 1985 yılında günlük 10 milyon varil arz 
fazlalığı oluşması nedeni ile OPEC 1986 yılında yeniden fiyat indirimi kararı almış ve kota 
uygulamasına devam etmiştir. 

1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine kısa bir süre panik ve petrol fiyatlarında artış 
gözlenmiş ise de 2000'li yılların başlarına kadar petrol arzında fazlalık devam etmiş ve fiyatlar 
nispeten düşük seyretmiştir. 

1973 krizinden sonra, 1979-80 yılında İran'da yaşanan olaylar, Irak'ın İran'a savaş açması ve 
1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali ile başlayan körfez krizi ve arap milliyetçiliğinin farklı bir versiyonu 
olan radikal İslamcı hareketlerin yoğunluk kazanması ABD'nin bölgeye yönelik ılımlı denge 
politikasının iflası olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Öte yandan, Sovyetler Birliğinin dağılması nedeni ile ABD bölgede tek başına kalmış ve 
Ortadoğu ve orta asya bölgesini yeniden yapılandırma misyonuna soyunmuştur. 

ABD'nin bölgeye yönelik politikaları ve 2003 yılı başında Irak'ı işgal etmesinden kaynaklanan 
tedirginlik petrol fiyatlarının yeniden tırmanışa geçmesine neden olmuştur. 

Irak'ta istikrarın sağlanamaması ve zaman zaman petrol üretim ve ihracatının kesilmesi, 
Venezüella'da başkanlık seçimleri öncesi yaşanan grevler, Nijerya'daki iç çatışmalar, Norveç'teki 
grevler ve Rusya'nın en büyük petrol şirketi Yukos'ta yaşanan olumsuzluklar 2004 yılı petrol arzını 
olumsuz etkilemiş, buna karşılık Çin, Hindistan, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde gözlenen 
ekonomik büyümeye bağlı olarak petrol talebinde artış meydana gelmesi sonucu, OPEC'in üretimi 
artırma çabalarına rağmen 2004 yılında petrol fiyatları 50$/varil seviyesinin üzerine çıkmıştır. Petrol 
fiyatları 2005 yılı başlarında da 50-60 $/varil aralığında seyretmeye devam etmektedir. 

Görüldüğü gibi, 20.Y.Y.'da petrol stratejik bir konum kazanmış, ekonomik gelişmenin ve 
büyük ekonomik-siyasi krizlerin nedeni, ulusal ve uluslararası siyasetin en önemli aracı olmuştur. 
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Öte yandan, stratejik konumu ve önemi nedeni ile petrol kolay vergilenebilir bir madde olarak 
görülmüş ve 20.Y.Y. başından itibaren ülkeler petrol üzerine koydukları vergilerden önemli gelir elde 
etmişlerdir. Örneğin, ABD' de petrol üzerinden vergi alınmasına 1919 yılında başlanmıştır. 

3-PETROL REZERV, ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN 
İSTATİSTİKLER 

a-)Dünya İstatistikleri 
Dünyanın belli başlı ülkelerinin ve bölgelerinin 2003 yılında sahip oldukları rezervler, ham 

petrol üretimleri, rafineri kapasiteleri ve rafineri üretimleri, ham petrol ve ürün ithalat ve ihracatları, 
petrol ürünleri tüketimleri, birincil enerji tüketimleri ve birincil enerji tüketimi içinde petrolün payına 
ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede topluca gösterilmiştir. 

Ülkeler 

ABD 
Kanada 
Meksika 

ICAme.Topl. 
Arjantin 
Brezilya 
Venezüella 

Dig.OveOrt.Ame.topl. 
G.vtOrt.Ame.Topl. 

İtalya 
tngiltere 
Rusya 

Norveç 
Türkiye 
Kazakistan 
Azerbaycan 
Dig.Avr.ve Avrasya 
ülk.topl. 
Avr.veAvrasya 

Olkel.Topl. 

Iran 
S. Arabistan 
B. Arap Emirlikleri 
İrak 
Kuveyt 
Katar 
Dig.Ort.Dogu ülkeleri 
topl. 
Ort.Dogu Ülkeleri 

Topl. 
Mısır 
Cezayir 
Angola 
Libya 
Nijerya 
Diğer Afrika ülk.topl. 
Afrika Ülkeleri 

Topl. 
Avustralya 
Çin 

Keşfedilmiş 
rezervler 

(MilyarTon) 

4.2 
2.3 
2,3 
8,8 
0,4 
1,5 

11,2 

1.4 
14.6 

0,1 
0,6 
9.5 

1.4 
0 

1.2 
1 

0,7 

14,5 
18 

36,1 
13 

15,5 
13,3 
2 

1.1 

99 
0,5 
1.4 
1.2 
4,7 
4.6 

l.l 

13,5 
0.6 
3,2 

Toplamdaki 

payı 

2,7 
1.5 
1,4 
5,5 
0,3 
0,9 
6.8 
0,9 

8,9 
0,1 
0,4 
6 

0,9 
0 

0,8 
0,6 

0,4 

9,2 
11,4 

22,9 
8,5 
10 
8.4 
1,3 

0,8 

63,3 
0,3 
1 

0,8 
3,1 
3 

0,7 

8,9 
0,4 
2,1 

Rezerv 
ömrü 
(Yıl) 
11,3 
15,5 
11,6 
12,2 
11 

18,7 
71,5 
19,7 

414 
19 
5,4 
22,2 

8,5 
0 

22,3 
61,2 

11,3 

17,1 
92,9 
73,3 

• 

• 

* 
45,5 

11,7 

88,1 
13.2 
16,7 
27.5 
66.3 
43.1 
18 

33,2 
19,3 
19,1 

Ham Petrol öretimi 

Miktar 

(Milyonıon/yıl) (Blnvaril/gün) 
341 
142 
189 
672 
39 
77 
153 
71 

340 
6 

106 
421 

153 
2 

52 
16 

62 

818 
190 
475 
118 
66 
110 
41 

94 

1094 
37 
79 
447 
70 
107 
61 

398 
27 
169 

7454 
2986 
3789 
14229 
793 
1552 
2987 

1409 
6741 
107 

2245 
8543 

3260 
46 

1106 
313 

1307 

16927 
3852 
9817 

2520 
1344 
2238/ 
9J7 

1919 

22607 
750 
1857 
885 
1488 
2185 
1236 

8401 
624 
3396 

Yıllık artış 

(%) 
-1,6 
5,9 
5,8 
1,9 
•1.9 
3,3 
-7,2 
2,7 
-3,1 
0,7 
-8,9 
11 

-2,7 
-3 
8,4 
0,6 

• 10,2 

4,1 
12,6 
13,8 
17,3 

•33,9 
20 

17,3 

-55.4 

8.3 
-0,5 
11,4 
-2,2 
8,2 
8,6 
-20 

5,5 
-15,6 
1.5 

Toplamdaki 
pav(%) 

92 
3,8 
5,1 
18.2 
1,1 
2.1 
4.2 

1,8 
9,2 
0,2 
2,9 
11,4 

4,1 
0 
1.4 
0.4 

i.7 

22.1 
5,1 
12,8 
3,2 
1,8 
3 

ı,ı 
2,6 

29.6 
1 

2,1 
\2 
1,9 
2.9 

1,7 

10,8 
0,7 
4.6 
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Hindistan 
Endonezya 
Dig.As.Pasifik 
ülk.topl. 
As.Pasifik Ülk-Topl. 

Dünya Toplamı 
OPEC 
OECD Ülk-Topl. 
Eski Sovyetler 
Birl.Olk.Topl. 
OPEC dışımla kalan 
ülkeler 
Kaynak: BP Statistical R 

0,7 
0,6 

1,3 
6,4 

156,7 
120,4 
11,7 

11,9 

24,4 
eview of World En 

0,5 
0,4 

0,8 
4,2 
100 
76,9 
7,5 

7,6 

15,6 
*rgy June 2004 

19,3 
10,3 

15.3 
16,6 
41 

79,5 
11,1 

22,7 

13,6 

37 
58 

85 
376 
3697 
1467 
998 

513 

1717 

793 
1179 

1880 
7872 

76777 
30383 
21185 

10477 

35917 

-0,1 
-8,6 

23,8 
-1 
3,8 
6,6 
-0,7 

10,2 

-0,2 

1 
1,6 

2,3 
10,2 
100 
39,7 
27 

13,9 

46,4 

2003 yılında Dünyada mevcut petrol rezervleri toplamı 156,7 milyar varil olup, mevcut 
rezervlerin %63'üne Orta Doğu ülkeleri sahip bulunmaktadır. S.Arabistan(%23), İran(%ll), 
lrak(%10), B.Aıap Emirlikleri(%9) ve Kuveyt(%8) rezerv bakımından en zengin Orta Doğu 
ülkeleridir. 

Dünyada mevcut toplam rezervlerin, %27'sine her biri yaklaşık %9'luk paylar ile, eski 
Sovyetler Birliği ülkelerini de kapsayan Avrupa ve Avrasya ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Orta ve Güney 
Amerika ülkeleri sahip bulunmaktadır. Bu bölgelerde Venezüella(%7) ve Rusya(%6) rezerv zengini 
ülkelerdir. 

Dünya petrol rezervlerinin geri kalan %10'luk bölümü ise, dünyanın petrol tüketimi en yoğun 
bölgeleri olan, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifık ülkelerinde bulunmaktadır. 

Rezervlerin 2003 yılı üretimine oranlanması sureti ile hesaplanan rezerv ömrü bakımından, 
Dünya ortalaması 41 yıllık, Orta Doğu ülkeleri 88 yıllık, Orta ve Güney Amerika ülkeleri 42 yıllık, 
Afrika ülkeleri 33 yıllık, Avrupa-Avrasya ve Asya-Pasifık ülkeleri 17'şer yıllık ve Kuzey Amerika 
ülkeleri de 12 yıllık rezervlere sahiptir. 

Dünyadaki teşkilatlanmalar açısından bakıldığında, OPEC 120 milyar varil ve 80 yıllık rezerv 
ile toplamın %77'sine, OECD10 ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri ise 12 milyar varil ile %8'erine sahip 
bulunmaktadırlar. 

2003 yılında Dünyada günlük olarak ortalama 76.777 bin varil/gün ham petrol üretimi 
yapılmıştır. 2003 yılı Dünya ham petrol üretimi önceki yıla göre %3,8 oranında artmıştır. Rezervlere 
paralel olarak, ham petrol üretiminde de %30 oranı ile en büyük paya Orta Doğu ülkeleri sahip 
olmuştur, Orta Doğu ülkelerinden sonra, Avrupa ve Avrasya ülkeleri %22, Kuzey Amerika ülkeleri 
%18, Afrika ülkeleri %11, Asya-Pasifık ülkeleri %10 ve Orta ve Güney Amerika ülkeleri %9 şeklinde 
sıralanmaktadır, 

Başlıca ham petrol üreticisi ülkeler, S,Arabistan(%13), Rusya(%ll), ABD(9), Meksika(%5), 
îran(%5), Çin(%4,6), Venezüella(%4) ve Norveç(%4) olarak tespit edilmektedir. 

Dünya ham petrol üretiminin %40'ını OPEC'in, %14'ünü eski Sovyetler Birliği topluluğunun 
ve %27'sini OECD üyesi ülkelerin üretimleri oluşturmaktadır. 2003 yılında OPEC'in üretimi %6,6 
oranında, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin üretimleri %13,9 oranında artmış, OECD üyesi ülkeler ile 
OPEC dışı ülkelerin üretimleri ise azalmıştır. 

2003 yılı itibarıyla Dünyada günde ortalama 83.658 bin varil/gün'lük rafineri kapasitesi 
mevcuttur. Dünya rafineri kapasitesinin %30'u Avrupa ve Avrasya ülkelerinde, %26'sı Asya-Pasifık 
ülkelerinde, %24'ü Kuzey Amerika ülkelerinde, %8'i Orta Doğu ülkelerinde, %8'i Orta ve Güney 
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Amerika ülkelerinde, %4'ü Afrika ülkelerinde kurulu bulunmaktadır. Rafineriler ülkelerin ham petrol 
üretim kapasitelerine göre değil, petrol ürünleri taleplerine göre kurulmuştur. 

2003 yılında dünya rafinerilerinde işlenen ham petrolden ortalama olarak günlük 71.091 bin 
varil/gün miktarında petrol ürünleri üretilmiştir. 2003 yılında ham petrol üretimi %3,8 oranında 
artarken, rafineri üretimi artışı %2,4 oranında kalmıştır. 

2003 yılında dünyanın petrol ürünleri tüketimi ise önceki yıla göre %2,1 oranında artarak 
ortalama 78.112 bin varil/gün seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2003 yılı dünya tüketiminin; %30'u K.Amerika ülkelerinde, %29'u Asya-Pasifık ülkelerinde, 
%26'sı Avrupa ve Avrasya ülkelerinde, %6'sı Orta ve Güney Amerika ülkelerinde, %6'sı Orta Doğu 
ülkelerinde ve %3'ü Afrika ülkelerinde gerçekleşmiştir. 

ABD, Dünya petrol ürünlerinin %25'ini tek başına tüketmektedir. 2003 yılı tüketimi önceki 
yıla göre %11,5 oranında artan ve Dünya tüketiminin %7,6'sını oluşturan Çin, dünyanın ikinci büyük 
tüketicisi haline gelmiştir. Japonya'nın tüketiminde 2000 yılından sonra nispi bir gerileme görülmüş ve 
2003 yılındaki %6,8'lik oranı ile Japonya dünyanın üçüncü büyük tüketicisi durumuna düşmüştür. 

Dünyanın petrol tüketicisi diğer büyük ülkeleri sırasıyla, Almanya ve Rusya (%3,4) ile 
Hindistan(%3,l)'dır. Belirtilen altı büyük ülkenin tüketimleri toplamı Dünya tüketiminin yaklaşık 
yarısını oluşturmaktadır. 

Dünya tüketiminin %61'ini OECD ülkelerinin tüketimleri, %18'ini Avrupa Birliği üyesi 15 
ülkenin tüketimleri oluşturmaktadır. Petrol rezervleri ve ham petrol üretiminde çok önemli payı olan 
OPEC ülkeleri tüketimde önemli bir paya sahip değildir. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin tüketimdeki 
payı ise %4,8 ile sınırlı kalmıştır. 

2003 yılında dünyada tüketilen 78 milyon varil/gün'lük petrol ürünleri tüketimi, 9,741 milyon 
TEP (petrol eşdeğeri ton)'lik 2003 yılı dünya birincil enerji tüketiminin %37'sini oluşturmaktadır. 
1975 yılından sonra petrol ürünleri tüketiminin, birincil enerji tüketimi içindeki payında azalma 
meydana gelmekle birlikte, petrolün birincil enerji kaynağı olarak önemi sürmektedir. Petrolün birincil 
enerji kaynakları içindeki payı özellikle Orta Doğu, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Amerika ve 
Afrika ülkelerinde %40 oranının üzerinde bulunmaktadır. 

Dünyada petrol üretiminin yoğunlaştığı ülke ve bölgeler ile petrol ürünleri tüketiminin 
yoğunlaştığı ülke ve bölgelerin farklı olması, büyük hacimli ham petrol ve petrol ürünleri ticaretine yol 
açmaktadır. 

2003 yılında ortalama olarak günde, 35.545 bin varil/gün ham petrol ve 10.253 bin varil/gün 
petrol ürünü olmak üzere toplam 45.798 bin varil/gün'lük petrolün ithalat ve ihracatı gerçekleşmiştir. 

İhraç edilen 35.545 bin varil/gün'lük ham petrolün % 47'si Orta Doğu ülkeleri, %16'sı Afrika 
ülkeleri, %13'ü eski Sovyetler Birliği ülkeleri, kalan %24'ü ise Orta ve Güney Amerika ülkeleri ile 
Kanada, Meksika ve diğer ülkeler tarafından ihraç edilmiştir. Ham petrolü ithal eden ülkeler ise; 
Avrupa ülkeleri(%28), ABD(%27), Asya-Pasifık ülkeleri(%38) ve diğer ülkeler(%7)'dir. 

10.253 bin varil/gün'lük petrol ürünleri ihracatının %22'si Orta Doğu ülkelerinden, %16'sı 
Asya-Pasifık ülkelerinden, %23'ü Avrupa ve Avrasya ülkelerinden, %15'i K.Amerika ülkelerinden, 
%10'u Orta ve Güney Amerika ülkelerinden ve %14'ü diğer ülkelerden gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin 
%40'ı Asya-Pasifık ülkelerince, %30'u K.Amerika ülkelerince, %23'ü Avrupa ve Avrasya ülkelerince 
ve %7'si diğer ülkelerce ithal edilmiştir. 

b-)Türkiye İstatistikleri 
Türkiye'nin ham petrol rezerv ve üretimi dünya ölçeğinde bir büyüklük ifade etmemektedir. 

Rafineri kapasitesi bakımından Türkiye dünyanın %0,8'ini ve petrol ürünleri tüketimi bakımından ise 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 978) 



- 3 2 -

%0,9'unu oluşturmaktadır. Dolayısı ile Türkiye önemli bir ham petrol ve petrol ürünleri ithalatçısı 
ülkedir. 

Türkiye'nin 2004 yıl sonu itiban ile son beş yılda ham petrol üretim ve ithalatı, rafineri üretimi, 
petrol ürünleri ithalat ve ihracatı, sivil tüketim ve dağıtım şirketleri satışlanna ilişkin rakamlar 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

(M.'l'on) 

Türlüye ham petrol ve 

Petrol ürünleri 
Ham petrol üretimi 
Ham petrol ithalatı 

Rafinerilerde işlenen H.P. 
Rafinerilerde üretilen petrol 
ürünleri 

-LPG 
-Nafta 
-Benzinler 
-Jet Yakıtı 
-Motorin 

-Kalorifer Yakıtı 
-Fuel oil-6 
•Diğer 

Petrol ürünleri ithalatı 

-LPG 

-Nafta 
-Benzinler 
-Motorin 
-Fuel oil-6 
-Diğer 

Petrol ürünleri ihracatı 

-Nafta 
-Benzinler 
-Motorin 

-Fuel oil-6 
-Diğer 

Petrol ürünleri sivil tüketimi 
-LPG 
-Nafuı 
-Benzinler 
-Jet Yakıtı 

-Motorin 
-Kalorifer Yakıtı 

-Fuel oil-6 
-Diğer 

Akaryakıt Dağ. Şirketleri* 
satışları 

- Benzinler 
-Motorin 

-Kalorifer Yakıtı 
-Fuel oil-6 
-Diğer 

2000 

2.749.105 
21.671.150 

24.204.552 

23.646.710 
669.642 

1.851.164 

2.677.886 
1.023.526 
b.646.908 
1.458.968 
6.563.104 
2.755.512 

8.622.152 

3.878.183 
132.014 
828.212 

2.474.710 
664.587 

644.446 
1.550.983 

382.173 
0 

28.600 
574.941 

337.970 
29.889.979 

4.546.884 

1.562.018 
3.655.878 

970.995 

8.774.281 
1.464.170 
6.202.133 

2.713.620 

18.235.693 
3.674.841 

8.774.281 
1.462.980 
4.286.768 

36.823 

2001 

2.551.467 
23.242.875 

25.861.534 

25.314.406 
691.316 

2.026.243 
2.930.041 
1.197.496 
7.338.585 

1.207.046 
7.249.943 
2.673 736 

5.791.746 
3.128.917 

134.588 

437.228 
1.596.294 

225.853 
268.866 

2.569.763 
679.620 
147.780 

155.083 
885.977 

481.433 
28.630.104 

3.851.176 
1.522.901 
3.171.298 
1.055.047 

8.763.828 

1.280.098 

6.528.936 
2.456.820 

16.920.995 
3.156.604 

8.723.776 
1.079.458 
3.931.304 

29.853 

2002 

2.441.534 

23.661.811 

26.119.221 

25.345.335 
739.636 

1.453.384 

3.708.601 
1.181.393 
7.461.455 
i. 160.477 

6.809.005 
2.831.386 

7.534.685 

2.836.505 

650.575 
449.739 

2.407.377 
651.271 

539.218 

3.029.979 
400.505 

1.083.833 
519.321 

277.315 

477.372 
29.334.226 

3500.383 
1.678.374 

3.103.851 
1.199.223 

9.063.456 

1.318.510 

6.824.004 
2.646.425 

16.944.166 

3.040.846 
9.228.488 
1.132.627 

3.509.323 
32.882 

2003 

2.375.044 
24.096407 

26.488.032 

25.788.867 
757.509 

1.353.966 
3.837.393 
1.289.707 
7.811.040 

1.176.060 
6.863.027 

2.700.164 

8.111.499 
3.086.866 

638.174 

446.146 

2.713.773 
484.117 

742.423 
3.874.396 

429.120 

1.412.798 
930904 
525.839 

575735 
29.909 502 

3551.623 
1.551.867 

2.958.343 
1 314.199 

9.536.335 
1.392.197 
6661.619 
2.943.319 

16.464.688 
2.854.762 

9.218.253 
916.014 

3.372.740 
102.919 

2004 

2.275.530 
23.830.052 

25.986.559 

25J74.642 
760.616 

1.574.723 

3.479.402 
1.384.386 
7.431.534 

867.628 
6.977.586 
2.898.767 

9.715.103 
3.379.271 

346.979 

756.145 
3.817.197 

542.949 

872.562 

3.824.246 

429.519 
1.098916 

564.477 

1.101.751 
629.583 

30.627.656 

3.943.484 
1.496.548 

2 962.030 
1.526.855 

10 347.405 

914.945 

6.117.623 
3.318.766 

16.939.529 
2.849.393 

10.140.910 
707.094 

3 043.109 
199.023 

•LPG Dağıtım Şirketleri hariç 
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Türkiye 2004 yılında; 2,3 milyon ton ham petrol üretmiş, 23,8 milyon ton ham petrol ithal 
etmiş ve 26,0 milyon ton ham petrolü rafinerilerde işleyerek 25,4 milyon ton petrol ürünü elde etmiştir. 

25,4 milyon ton petrol ürünleri toplamının; %29 oranında 7,4 milyon tonunu motorin, %27,5 
oranında 7,0 milyon tonunu fuel oil-6, %14 oranında 3,5 milyon tonunu benzinler, %6 oranında 1,6 
milyon tonunu nafta, %5 oranında 1,4 milyon tonunu jet yakıtı, %4 oranında 0,9 milyon tonunu 
kalorifer yakıtı, %3 oranında 0,8 milyon tonunu LPG ve %11,5 oranında 2,9 milyon tonunu da diğer 
ürünler oluşturmaktadır. 

Türkiye 2004 yılında, %35 oranında 3,4 milyon tonu LPG, %39 oranında 3,8 milyon tonu 
motorin, %8 oranında 0,8 milyon tonu benzin, %5 oranında 0,5 milyon tonu fuel oil-6 ve %13 
oranında 1,2 milyon tonu diğer ürünler olmak üzere toplam 9,7 milyon ton ürün ithal etmiştir. 

Türkiye'nin 2004 yılı petrol ürünleri üretimi %1,6 oranında azalırken, petrol ürünleri ithalatı 
% 19,8 oranında artmıştır. 

Türkiye'nin 2004 yılı ürün ihracatı ise, %29 oranında 1,1 milyon tonu benzinler, %29 oranında 
1,1 milyon tonu fuel oil-6, %16 oranında 0,6 milyon tonu motorin ve %26 oranında 1,0 milyon tonu 
diğer ürünler olmak üzere toplam 3,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin petrol ürünleri 
ihracatı geçen yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye'nin 2004 yılı sivil tüketimi 30,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Sivil tüketim 
rakamı askeri amaçlı tüketimi kapsamaz iken, rafineri yakıtı olarak bizzat rafineriler tarafından 
tüketilen yakıt gazı, fuel oil ve motorini kapsamaktadır. 

Sivil tüketime konu olan 30,6 milyon ton petrol ürününün; %34 oranında 10,4 milyon tonu 
motorin, %20 oranında 6,1 milyon tonu fuel oil-6, %13 oranında 3,9 milyon tonu LPG, %10 oranında 
3,0 milyon tonu benzin türleri, %5 oranında 1,5 milyon tonu nafta ve kalan %18 oranında 5,7 milyon 
tonu da diğer ürünlerdir. 

Türkiye sivil tüketiminin %55,2 oranında 16,9 milyon tonunun satışı akaryakıt dağıtım 
şirketleri tarafından gerçekleştirilirken, geriye kalan kısmını LPG tüketimi, rafinerilerin doğrudan 
satışları ve rafineri tüketimleri oluşturmaktadır. 

Türkiye'nin petrol ürünleri sivil tüketimi geçen yıla göre %2,3 oranında artarken, son 5 yıldaki 
artışta aynı oranda gerçekleşmiştir. Başka bir ifade ile Türkiye'nin sivil tüketimi 2000-2003 yılları 
arasında artmamış, 2004 yılında ise %2,3 oranında artış göstermiştir. Son 10 yıllık artış ise %12,5 
oranında gerçekleşmiştir. 

2004 yılı artışlarına ürünler bazında bakıldığında, jet yakıtının %16, LPG' nin %1I ve 
motorinin %8,5 oranında dikkat çekici artışlar gösterdiği görülmektedir. 

2004 yılında akaryakıt dağıtım şirketlerinin (LPG dağıtım şirketleri hariç) satışlarının da %2,4 
oranında arttığı ve 2004 yılı Türkiye sivil tüketimindeki artışın dağıtım şirketlerinin satışındaki artıştan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

B- PETROL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLAR 

Gerek ham petrol arama ve rafineri gerekse petrol ürünleri dağıtım ve pazarlama faaliyetinde 
bulunan kamu kurumlan ile özel şirketler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

1- Ham Petrol Arama ve Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 
1926 tarihinde çıkarılan 792 sayılı Petrol Kanunu gereği, Devlet eli ile petrolün aranması ve 

işletilmesi için ilk olarak 1933 yılında Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdareleri Teşkiline dair 2189 
sayılı Kanun ile İktisat Vekaletine bağlı ve hükmi şalısiyeti haiz Altın ve Petrol Arama ve İşletme 
İdaresi kurulmuştur. 
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1935 yılında 2804 sayılı Kanun ile Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdaresi kaldırılmış ve 
bütün vecibeleri yeni kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne devredilmiştir. 

1954 yılında 6327 sayılı Kanun ile, 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama 
ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) kurulmuştur. 
TPAO, özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunmak üzere, Kamu sermayeli ve tüzel kişiliği haiz 
olarak kurulan bir şirkettir. 

18.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TPAO, sermayesinin tamamı 
devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülüne (İDT) dönüştürülmüştür. 

6326 sayılı Petrol Kanununun sağladığı imkanlardan faydalanarak Türkiye'de petrol arama 
faaliyetinde bulunan yabancı şirket sayısı 1960'lı yıllarda 18'i bulmuş, 1972 yılında yabancı şirketlerin 
ham petrol üretimi, toplam üretimin %70'i seviyesinde gerçekleşmiştir. 

18.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanun ile 6326 sayılı Petrol Kanununda yapılan değişiklikler ve 
millileştinne yönündeki politikalar sonucu, 1973-1980 döneminde mevcut ve yeni gelen yabancı 
şirketlerin önemli bir arama faaliyeti olmamış, tam tersine yabancı şirketlerin faaliyet ve üretimleri 
düşerek ham petrol üretimi içindeki paylan %58 oranına gerilemiştir. 

2003 yılında Türkiye'de, 19'u yabancı, 10'u yerli olmak üzere 29 şirket arama faaliyetinde 
bulunmuştur. 

1954 yılından 2003 yılı sonuna kadar ise Türkiye'de 201 adet yabancı, 21 adet yerli olmak 
üzere toplam 222 şirket arama faaliyetinde bulunmuştur. 

2003 yıl sonu itibarı ile Türkiye'de, 2'si yerli, 10'u yabancı olmak üzere 12 şirket 275.644 
Hektarlık alanda 68 adet işletme(üretim) ruhsatına sahiptir. Bunlardan 192.598 hektar miktarında 48 
adedi TPAO'na aittir. 

2- Rafineri Faaliyetinde Bulunanlar 
Türkiye'de ilk rafineri 1930 yılında, Boğaziçi Rafinerisi adı ile Türkiye Neft Sanayii A.Ş. 

tarafından kurulmuştur. 

1955 yılında TPAO tarafından Batman Rafinerisi, 1957 yılında Mobil, BP, California Texas ve 
Shell tarafından ATAŞ (Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.), 1959 yılında da TPAO ile California Texas 
tarafından İPRAŞ (İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.) kurulmuştur. 

Kuruluş anlaşması gereği 10 yıl sonra İPRAŞ'taki California Texas hisseleri de TPAO'na 
geçmiştir. İPRAŞ ve TPAO'na ait rafinerilerin devri ile 1983 yılında TÜPRAŞ kurulmuştur. 

2003 yıl sonu itibarı ile 32milyon ton/yıl olan Türkiye rafineri kapasitesinin %86,3 oranında 
27,6 milyon ton/yılını TÜPRAŞ'a ait Batman, Kırıkkale, İzmir/Aliağa ve İzmit Rafinerilerinin 
kapasiteleri, %13,7 oranında 4,4 milyon ton/yılını da ATAŞ Rafinerisinin kapasitesi oluşturmaktadır. 

2004 yılında ATAŞ rafineri faaliyetlerine son vermiştir. 

18.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile TPAO'nun bağlı ortaklığı haline getirilen ve 1990 yılına 
kadar bu statüde faaliyet gösteren TÜPRAŞ, 10.7.1990 tarih ve 90/3 sayılı Kamu Ortaklığı İdaresi 
Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış olup, özelleştirme süreci devam etmektedir. 

5015 sayılı kanun ile rafineri faaliyetleri de petrol piyasası faaliyeti sayılmış ve lisans alma 
mecburiyeti getirilmiştir. 

17.5.2005 tarihi itibarı ile rafineri lisansı sayısı 4'tür. 
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3- Dağıtım ve Satış Faaliyetinde Bulunanlar 

1940 yılma kadar Türkiye'deki petrol ürünleri ticareti, Sovyet Rusya kökenli Naf-Sendikat 
Grubu ile batı kökenli Soconi-Vakuum, Staunı Ramana, ve Shell şirketlerinin oluşturduğu grup 
tarafından yapılmıştır. 1940 yılında Naf-Sendikat Grubu faaliyetlerini durdurmuş ve bu gruba ait 
tesisler Türk Ticaret Bankası ile İstanbul Belediyesinin Kurduğu Petrol Limitet Şirketince satın 
alınmıştır. 

3780 sayılı Milli Korunma Kanununun 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 14.2.1941 
tarih ve 2/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde K/103 sayılı Petrol Ofisi kurulmasına ilişkin 
Koordinasyon Heyeti Kararı yayımlanmıştır. 

Petrol Ofisi, halk ve milli savunma ihtiyaçları için lazım olan her türlü petrol ve müştaklarını 
satın almak, satmak, memleketin muhtelif mahallerinde stoklarını vücuda getirmek görevi ile, 
18.2.1941 tarihinde kurulmuş ve bilahare yukarda belirtilen Petrol Limitet Şirketini bütün hak ve 
yükümlülükleri ile devir almıştır. 20.5.1957 tarih ve 4/9038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli 
K/1092 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı ile, NATO Enfrastrüktür programı çerçevesinde yapılmış 
olan akaryakıt tesisleri ve boru hatlarını işletme, idare ve koruma görevi de Petrol Ofisine verilmiştir. 

16.9.1960 tarih ve 5/322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu 
yürürlükten kaldırılmış, ancak, 79 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde kendi teşkilat kanunu yürürlüğe 
konulana kadar Petrol Ofisinin faaliyetlerine devam etmesi öngörülmüştür. 

11.4.1983 tarih ve 60 sayılı KHK ile kamu sermayeli anonim şirket statüsünde POAŞ adı ile 
yeniden kurulan şirket, 18.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile TPAO'nun bağlı ortaklığı haline 
getirilmiştir. 

POAŞ, 5.9.1990 tarih ve 90/7 sayılı Kamu Ortaklığı Kurulu Kararı gereği özelleştirme 
kapsamına alınmış ve NATO Enfrastrüktür programı çerçevesinde yapılmış olan tesis ve boru hatları 
dışında kalan tüm tesis ve işlevleri 2000 yılında özelleştirilmiştir. 

Türkiye'de 2004 yıl sonu itibarı ile rafinerilerde üretilen ve ithal edilen petrol ürünlerinin 
dağıtımını yapmak üzere faaliyet gösteren 21 adet akaryakıt dağıtım şirketi mevcut olup, bunların 2,4 
milyon ton stoklama kapasitesi ve 11.364 adet bayisi bulunmaktadır. 

1.1.2005 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans alınması ile 
sürdürülen akaryakıt dağıtım faaliyetlerinde 17 Mayıs 2005 tarihi itibanyla; 33 dağıtıcı lisansı, 8.949 
istasyonlu bayilik lisansı, 1.680 istasyonsuz bayilik lisansı, 18 ihrakiye teslim lisansı ve ayrıca 69 
serbest kullanıcı lisansı mevcuttur. 

4- İletim, Depolama ve Taşıma Faaliyetinde Bulunanlar 

Türkiye'de ham petrol, hanı petrol boru hatları ve deniz tankerleri ile, petrol ürünleri ise deniz 
ve kara tankerleri ve ürün boru hatları ile taşınmaktadır. 

Ham petrol boru hatları bir KİT olan BOTAŞ tarafından işletilmektedir. Bunlar, Irak-Türkiye 
Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru 
Hattı ve Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattıdır. TÜPRAŞ'm ithal ettiği ham petrolün deniz yolu 
ile taşınması ise TÜPRAŞ'ın bağlı ortaklığı olan DİTAŞ tarafından kendi tankerleri veya kiraladığı 
tankerler vasıtası ile yapılmaktadır. 

5015 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, ham petrol ve ürün boru hatları ile taşıma 
faaliyetinin yapılabilmesi iletim lisansı alınmasını, kara ve deniz yolu ile ürün taşınması ise taşıma 
lisansı alınmasını gerektirmektedir. 
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17.5.2005 tarihi itibarı ile 6 iletim lisansı, 55 depolama lisansı ve 70 deniz yolu ile 516 kara 
yolu ile olmak üzere toplam 586 taşıma lisansı mevcuttur, 

V- TÜRKİYE'DE KAÇAKÇILIK MEVZUATI ve KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
EDEN KURULUŞLAR 

A-KAÇAKÇILIK MEVZUATI 

1- Akaryakıt Kaçakçılığı 

Tanım: 

Gümrük ve kaçakçılık mevzuatına göre, her türlü petrol ve petrol türevlerinin ithalat, ihracat ve 
transit işlemlerinde vergi ödememek veya noksan vergi ödemek ya da konulan yasaklılık, kısıtlılık, 
izin, lisans v.b. düzenlemelere aykırı olarak işlem yapmak akaryakıt kaçakçılığı olarak 
tanımlanmaktadır. Bundan böyle tanımı yapılan bu fiiller kısaca kaçakçılık olarak ifade edilecektir. 

Akaryakıt kaçakçılığının tanımı yanında, kaçak olarak yurda sokulan akaryakıt ile kayıtdışı 
akaryakıtı birbirinden ayırmak gerekir. Sınır ticaretine ilişkin muhtelif BKK'lan ile getirilen kimi 
yöresel ve bölgesel muafiyet uygulamaları sonucu vergi alınmaksızın ya da noksan vergi alınarak 
yurda sokulan akaryakıtı 'kaçak' olarak tanımlamak yasal tanımı zorlamak anlamına gelmektedir. 
Belirtilen idari düzenlemelerle hukuki zemin ile iliştirilmekle birlikte önemli ölçüde vergi kaybını da 
beraberinde getiren bu idari tasarrufların yasal olduğu ama aynı zamanda üzerinden vergi alınmadığı 
ve faturasız bir biçimde yani kayıtdışı olarak piyasaya sürüldüğü bilinen bir gerçektir. Bu tespit 
karşısında kaçak akaryakıttan ziyade kayıtdışı akaryakıtın yurda sokulması sözkonusudur. 

Bunun dışında, yurtiçinde akaryakıta muhtelif kimyasalların katılması ya da değişik 
kimyasalların karışımından akaryakıt elde edilmesini de her zaman kaçakçılık olarak tanımlamak 
doğru ve yerinde bir tanımlama olarak kabul edilmemelidir. Yurtdışından boya, kimya ve tekstil 
sanayinde kullanılmak amacıyla getirilen ve kullanım amacına göre özel tüketim vergisi 
farklılaştırman, bir başka ifadeyle belirtilen sanayi dallarında kullanılması durumunda ÖTV'ne tabi 
olmayan kimyasalların ithal edildikten sonra akaryakıta karıştırılması eyleminin kaçakçılık olarak 
tanımlanması mümkün iken, iç piyasadan temin edilen veya sonradan serbest dolaşım hakkını 
kazanmış kimyasalların akaryakıta karıştırılmasını kaçakçılık olarak tanımlamak teknik açıdan 
mümkün görünmemektedir. Bu tür usulsüzlük eylemlerini, karışımı gerçekleştirenlere ilişkin 
yargılama süreçlerinde de sıklıkla görüleceği üzere, ticarete hile karıştırmak olarak tanımlamak daha 
uygun olacaktır. 

Yine, 01.07.2003 günlü 2003/5868 sayılı BKK eki kararname ile Türk Uluslararası Gemi 
Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, 
ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine tanınan ÖTV'siz akaryakıtta yararlanma durumunda da bir 
farklılık söz konusudur. Bura, serbest dolaşımda olan bir eşyanın(akaryakıtın) üzerindeki vergilerden 
birisinden muafiyet sözkonusudur. ÖTV muafiyeti uygulaması, gümrük işlemleri tamamlanıp, 
vergileri(gümrük vergisi, katma değer vergisi) ödenip millileşen eşya için sözkonusu olması nedeniyle, 
bu muafiyetin kötüye kullanılması durumunda kaçakçılıktan söz etmekten ziyade, bir hakkın kötüye 
kullanılması veya usulsüzlük olarak tanımlamak daha uygun olacaktır. 

Yukarıda belirtilen her durum Raporumuzda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



— 37 — 

2-Akaryakıt Kaçakçılığının Men, Takip ve Tahkikine İlişkin Yasal ve İdari Düzenlemeler 

a-) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

Kaçakçılık suçlan ile cezalarının ve kaçakçılığı önleme, izleme, soruşturma ile yargılama 
usul ve esaslarının belirtildiği bu yasanın akaryakıt kaçakçılığına ilişkin olabilecek maddelerinin 
incelenmesinde; 

Yasanın 2 nci maddesinde tanımlara yer verildiği, 'suç' tanımının yasanın 3 üncü 
maddesinde tanımlanan kaçakçılık suçlan ile bu Kanunda ceza öngörülen diğer fiilleri; 'teşekkül' 
tanımının kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak 
birleşmelerini; 'gümrük mevzuatı' tanımının gümrük idarelerince gümrük işlemleri ile ilgili olarak 
uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idarî düzenlemeleri; 'gümrük bölgesi' tanımının Türkiye 
Cumhuriyeti topraklan ile karasulan, iç sulan ve hava sahasını; 'gümrük kapısı' tanımının gümrük 
bölgesine giriş, çıkış ile gümrük işlemlerinin yapıldığı 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyannca ilân 
edilen yerleri; 'eşya' tanımı her türlü madde, ürün ve değeri; 'gümrük vergileri' tanımı gümrük idaresi 
veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî 
yükümlülükleri; 'gümrüklenmiş değer' tanımının ithal eşyası için eşyanm CİF kıymeti ile gümrük 
vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını; ifade ettiği, 

Yasanın 3 ncü maddesinde kaçakçılık fillerinin sayıldığı buna göre; 

-Maddenin (a) bendinde, herhangi bir eşyayı belirlenen gümrük kapılanndan geçirmeksizin 
Türkiye'ye ithal veya buna teşebbüs etmek; herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tâbi tutmaksızın 
Türkiye'ye ithal veya buna teşebbüs etmek; transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda 
bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak veya buna teşebbüs 
etmek; yukarıda belirtilen eşyayı bilerek; taşımak, satmak, satın almak, saklamak, satışa arz etmek ya 
da alınıp satılmasına aracılık etmek; 

-Maddenin (c) bendinde, gerçeğe aykın belge ile gümrük idaresini yanıltarak, vergilerini hiç 
ödememek veya eksik ödemek, vergileri ödenmeksizin ödenmiş veya işlemleri yaptırılmış gibi 
göstermek, vergiye tâbi olduğu halde muafiyete tâbiymiş gibi göstermek suretiyle eşya ithal veya 
ithale teşebbüs etmek; 

-Maddenin (d) bendinde, ithali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşlann vereceği 
uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı gerçeğe aykın her türlü beyanname ve belge ile 
gümrük idaresini yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal etmek veya bunlara teşebbüs etmek; 
ithali, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı, çevrenin korunması, tüketicinin 
doğru bilgilendirilmesi ve ticarî kalite yönlerinden standardizasyon kontrolüne tâbi olan eşyayı, 
standarda uygun olmadığı halde gerçeğe aykın her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini 
yanıltarak standarda uygun ya da standart dışı göstermek suretiyle ithal etmek; 

-Maddenin (e ) bendinde, özel kanunlan gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya 
kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın 
almak; 

-Maddenin (h) bendinde, antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük 
idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek; 

Fiillerinin suç olarak tanımlandığı, 
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Yasanın 4 ncü maddesinde de bu suçların bireysel işlenmesi halinde uygulanacak ceza 
hükümlerinin belirtildiği, teşekkül halinde ve toplu kaçakçılık durumunda uygulanacak ceza 
miktarlarının Kanunun 5 nci maddesinde belirtildiği, 

'Sahte Belge Düzenleme' başlıklı Kanunun 12 nci maddesinde, gümrük idarelerinde işlem 
görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçlan 
bilişim yoluyla işleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekarlık ve bilişim alanındaki 
suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar bir kat artırılarak uygulanacağının hüküm altına alındığı, 

•'Deniz Taşıtları' başlıklı 14 ncü maddesinde, yabancı ülkelerden geldiği halde geçerli neden 
olmaksızın belgelerinin gösterdiği rota dışında Türkiye karasularında rastlanan gayrisafi ikiyüz tonilato 
hacminden aşağı taşıtların yüküne el konulacağı, yükü bulunmadığı halde, yükü olmadığını veya başka 
bir limana çıkarıldığını veya avarya olduğunu kanıtlayamayan gemi kaptan veya acentesine tonilato 
başına ellimilyon lira para cezası uygulanacağı; gümrük bölgesinde gümrük idaresi bulunmayan 
yerlere geçerli neden olmaksızın izinsiz yanaşan veya diğer taşıtlarla temas eden deniz taşıtları içinde 
bulunan yükleme veya taşıma belgelerinde kayıtlı yasak eşyaya el konularak tasfiyeye tâbi tutulacağı; 
gümrük bölgesindeki deniz taşıtlarının yükleme veya taşıma belgelerinde yazılı olmayan ve bulunduğu 
yerden aranarak çıkarılan eşyaya el konularak tasfiyeye tâbi tutulacağı ve eşyanın gümrüklenmiş 
değerin iki katı para cezası uygulanacağı; hüküm altına alınmıştır. 

'Yasak Eşyanın İadesi' başlıklı 15 nci maddesinde, toplum ve çevre sağlığı yönünden 
tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin zoralımına karar verilmeyip, geldiği yere sevk olunacağı ve 
verilecek cezaya eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar ağır para cezası ilave edileceği; eşyanın değersiz, 
artık veya atık madde olması durumunda dökme halinde gelen eşya için ton başına birmilyar liradan; 
ambalajlı gelmesi halinde kap başına ellimilyon liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunacağı belirtilmiştir. 

'Kaçakçılığı, Önleme, İzleme ve Soruşturmakla Görevli Olanlar' başlıklı 16 nci 
maddesinde; mülkî amirler, gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları, Emniyet, Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personelin bu Kanunun suç saydığı fiilleri önleme, izleme ve 
soruşturmakla yükümlü oldukları ve kaçakçılık olayını öğrendikleri veya haber aldıkları veya 
rastladıkları andan itibaren bu Kanunun kendilerine yüklediği görevleri hemen yerine getirmeye 
mecbur oldukları; kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların operasyon gerektiren 
kaçakçılık olaylarından haberdar olduklarında kanunî görevlerini yapmaya başlayacakları ve aynı 
zamanda mahallin en büyük mülkî amirine bilgi verecekleri; kaçakçılığı önleme, izleme ve 
soruşturmakla görevli olanların bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, kamu 
veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 
eksiksiz karşılanmak zorunda oldukları; bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alan hükümlerin uygulanacağı; kaçakçılık olaylarını ihbar 
edenlerin kimlikleri, izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça 
açıklanamayacağı; 

'Aramalar' başlıklı Yasanın 17 nci maddesinde, kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma 
yetkisine sahip olanların arama yetkisine de sahip olduğu; kaçak eşya bulunduğu şüphe edilen her 
türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlarda arama yapılacağı; ticarethane, işyeri, eğlence 
ve benzeri yerler ile eklentilerinde arama yapılması ve buralardaki eşyaya et konulması bu Kanunda 
öngörülen suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş hâkim kararı; 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise o yerin en büyük mülkî amirinin veya Cumhuriyet 
savcısının yazılı emri ile yapılacağı, Mülkî amirin veya C.savcısının verdiği yazılı emirin yirmidört 
saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacağı, Hâkimin kararını en geç kırksekiz saat içinde 
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açıklayacağı, aksi halde el koymanın kendiliğinden kalkacağı, özel konut ve eklentilerinde hâkim 
karan olmadıkça arama yapılamayacağı; arama sırasında kaçakçılık suçunun işlendiğini gösteren veya 
suçun kanıtlanmasına yarayacak olan belgeler bulunursa, sahibinin veya mümeyyiz akrabalarının, 
bunlar da bulunmadığı takdirde mahalde bulunan iki kişinin huzurunda mühürleneceği ve aramayı 
yapan kimselerce alınarak tutanakla birlikte soruşturmayı yapanlara verileceği; bu belgelerden suçun 
işlendiğini gösterenlerle suçun kanıtlanmasına yarayanların ayrılarak soruşturma belgeleriyle birlikte 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderileceği; diğerlerinin imza karşılığında hemen iade edileceği; el 
koyma işlemine karşı ilgililerce Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre itiraz olunabileceği; 

'Silah Kullanma Yetkisi'nin düzenlendiği Yasanın 18 nci maddesinde, gümrük bölgesine 
4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak 
veya geçmenin yasak olduğu; bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araçlarının yetkili 
memurlar tarafından durdurulacağı ve kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçlarının 
aranacağı; "dur" uyarısına uymayan kişiler için önce havaya ateş edilmek suretiyle uyarının 
yineleneceği; bu uyarıya da uyulmaz ise görevli memurların durmaya zorlayacak şekilde silâh 
kullanmaya yetkili olduğu; ancak, silâhla karşılığa yeltenilmesi veya meşru müdafaa durumuna 
düşülmesi hallerinde yetkili memurlann doğrudan hedefe ateş edebilecekleri; kaçakçılığı önleme, 
izleme ve soruşturmakla yükümlü olanların, gümrük bölgesindeki her nevi deniz araçlarına yanaşıp 
yük ve belgelerini incelemeye yetkili olduğu; görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya 
kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, mors 
ve benzeri işaretlerle durmasının ihtar olunacağı; bu ihtara uymayan deniz araçlarına uyarı 
mahiyetinde ateş edileceği; buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya zorlayacak 
şekilde üzerine ateş edileceği; hüküm altına alınmıştır. 

Kaçak eşya ve taşıma aracına elkonulması. bu eşyaların teminatla iadesi ve tasfiyesine 
ilişkin Yasanın 19, 20, 22 ve 23 üncü maddelerinde; bu Kanunda zoralımı öngörülen kaçak eşyaya 
derhal el konulacağı ve en yakın gümrük idaresine veya gümrük idaresince izin verilen yerlere 
miktarını ve cins, marka, tip, model, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir 
tutanakla teslim edileceği; eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanması özel tesis ve 
tertibatı gerektirmesi hallerinde eşya özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün 
olmaması halinde İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı TASİŞ Genel 
Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslara göre mahallin en büyük mülkî amirinin uygun göreceği bir 
yere konulacağı; bu Kanunda zoralımı öngörülen kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya 
kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının; kaçak eşyanın, suçun işlenmesini 
kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat 
içerisinde saklanmış veya taşınmış olması; kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim 
bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya eşyanın o taşıma aracıyla taşınmayı 
gerekli kılacak olması; taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den çıkması 
yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması; hallerinden herhangi 
birinin gerçekleşmesi durumunda zoralımına hükmolunacağı; elkonulan taşıma araçlarının soruşturma 
sırasında en yakın gümrük idaresine teslim edileceği; 

Kaçak zannı ile tutulan ve ithal, ihracı yasaklanmamış olan eşyanın veya bunların 
taşınmasında kullanılan araçların sahip veya taşıyıcıları, eşya veya araca el konulmasından itibaren 
yasada belirtilen süreler içinde gümrük idaresi veya mahkemelerce belirlenecek; giriş kaçağı eşya ile 
her türlü kaçak eşyanın taşımasında kullanılan yabancı aracın gümrüklenmiş değerine; her türlü kaçak 
eşyanın taşınmasında kullanılan serbest dolaşımdaki kara taşıt araçlarının trafik kaydına tedbir 
konulmak suretiyle kasko değerinin yarısına, diğer taşıt araçlarının değerine; çıkış kaçağı eşyanın FOB 
değerine; eşit tutarda teminat göstermesinden sonra, eşya ve aracın teslimini gümrük idarelerinden 
veya mahkemelerden isteyebileceği; teminatla iade istemi gümrük idaresine yapılmış ise gümrük 
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idaresince, eşya veya taşıma araçlarına ilişkin kamu davası açılmış olması halinde ilgili mahkemeden, 
açılmamış olması halinde Cumhuriyet savcılığından suç delili olarak saklanmasına gerek 
bulunmadığına dair karar verilmesinin isteneceği; 

Elkonulan deniz taşıt araçları gümrüklenmiş değeri kadar teminatla sahibine, sahibince 
teslim alınmadığı veya liman ücreti ve muhafaza giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca 
karşılanmadığı takdirde derhal tasfiye edilmek üzere en yakın liman başkanlığına teslim edileceği; 

özel olarak kaçak eşya taşımasında kullanılmak üzere gizli tertibatla donatılmış araçların 
özel tertibatları masrafı ilgilisine ait olmak üzere sökülmeden teslimine karar verilemeyeceği; 
teminatla sahiplerine teslim edilen eşya veya taşıma araçlarının müsaderesine karar verilmesi halinde, 
eşya veya taşınmaz araçların iadesinin isteneceği; iadesinin sağlanamaması durumunda alınan 
teminatın Hazineye irat kaydedileceği; 

Bu Kanuna göre teslim alınan eşya veya taşıma aracının, bunlara ilişkin zoralım kararı 
kesinleştikten sonra Gümrük Kanunu hükümlerine göre tasfiye idaresince tasfiyeye tâbi tutulacağı; 
eşya veya taşıma araçlarının sahip ve taşıyıcıları hakkında kamu davası açılan ve açıldığı tarihten 
itibaren bir yıl içinde ceza yargılaması kesin hükme bağlanmamış olanlar ile çabuk bozulma veya telef 
olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı veya külfetli olan eşya veya taşıma 
araçlarının, el konulmalarından sonra Gümrük Kanunu hükümlerine göre tasfiyeye tâbi tutulacağı; 
bunlardan satılarak tasfiye edilenlerin satış bedelinin emanet hesabına alınacağı; yargılamanın, tasfiye 
edilen eşya veya taşıma araçlarının sahip veya taşıyıcısının lehine sonuçlanması halinde satış 
bedelinin, satış tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için yasal temerrüt faizi oranında 
hesaplanan faiz de ilave edilerek hak sahibine ödeneceği; eşyanın, yargılama sonucunda iadesine veya 
gümrük komisyonlarınca sahibine teslimine karar verilmesi halinde, bu kararların uygulanmasında 
yürürlükte olan gümrük ve dış ticaret mevzuatı uyarınca işlem yapılacağı; 

Zoralımı kesinleşmemiş eşya veya taşıma araçlarının yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre 
tasfiyesinde, eşya veya taşıma araçlarına ilişkin kamu davası açılmış olması halinde ilgili mahkemece, 
açılmamış olması halinde ise Cumhuriyet savcılığınca suç delili olarak saklanmasına gerek 
bulunmadığına dair karar verilmesinin isteneceği; çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz 
bulunan eşyada üç gün, saklanması masraflı ve külfetli olan eşyada ise onbeş gün içinde karar 
verilerek idareye tebliğ edilmemesi halinde numune alınmasının mümkün olduğu durumlarda numune 
alınarak, mümkün olmaması halinde idarece tespiti yapılarak tasfiyeye tâbi tutulacağı; 

Hüküm altına alınmıştır. 

'Yargılamaya İlişkin Hükümler' başlığı altında Yasanın 24-26, 28-30 uncu maddelerinde 
yargılama sürecine ilişkin hükümlere yer verildiği, buna göre; 

-Bu Kanunun suç saydığı fiiller nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya ceza öngören diğer 
kanunlarda yazılı cürümleri işleyenler hakkında içtima kuralı uygulanmaksızın her cürmün cezasının 
ayrı ayrı hükmolunacağı; bu Kanun kapsamına giren suçlarda, şüpheli veya sanıkların yurt dışına 
çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasına hazırlık soruşturması sırasında hâkim, yargılama safhasında 
ise mahkemece karar verilebileceği; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (ı) bendinin (1) numaralı alt 
bendi, 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 14 üncü maddesinde yazılı fiillere gümrük 
komisyonlarınca, ağır hapis cezası gerektiren suçlara ağır ceza mahkemesince ve bunlar dışında kalan 
suçlara da asliye ceza mahkemesince bakılacağı; bu Kanunun kapsamına giren suçların yargılamasının 
yapılacağı yerdeki mahkemelerin birden çok dairelere ayrılmış olması halinde bu davalara, o 
mahkemenin bir numaralı olanında bakılacağı; bu davaların özelliği de dikkate alınarak iş sayısının o 
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mahkemenin bakabileceği azamî miktarı aşması halinde bu miktarı aşan davalara aynı derecedeki sıra 
sayısı- takip eden mahkemede bakılacağı; bu Kanuna göre verilen mahkeme kararlarının Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca temyiz edilmesi halinde, temyiz incelemesi diğer 
işlere göre öncelikle ve ivedilikle yapılacağı; 

-Bu Kanunda belirtilen suçlardan dolayı hükmolunan para cezalarına ait ilamın ilgili 
Cumhuriyet savcılığı tarafından re'sen ilgili gümrük idarelerine verileceği; bu ilamlarla düzenlenecek 
bir tebliğname ile ilgilisine tebliğ edileceği; tebliğ edilen para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içerisinde ödeneceği; tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde para cezaları ödenmediği veya 
bu süre içinde azamî haddi bir yılı ve taksit sayısı altıyı geçmemek kaydıyla taksitlendirme 
yapılmadığı veya taksitlendirme yapılıp da taksitlerden biri ödenmediği takdirde, ilamda yazılı para 
cezalarının 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanuna göre hapse çevrilmek ve infaz edilmek üzere 
Cumhuriyet savcılığına geri gönderileceği; 

-Cumhuriyet savcılığınca tahsil olunacak para cezalarının ilgili idarelere verileceği; birlikte 
kaçakçılık yapanlardan veya kaçakçılığa yardım edenlerden alınacak para cezasının tahsilinde, 
bunlardan her birinin müteselsilen sorumlu olduğu; 

-Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların, bu Kanun kapsamına giren 
suçlara ilişkin tutanaklar ve soruşturma belgelerini bir müzekkere ile doğrudan yetkili ve görevli 
Cumhuriyet savcılığına gönderecekleri; gümrük idareleri dışındaki idarelerin suçlara ilişkin tutanaklar 
ve soruşturma belgelerinin bir örneğini ilgili gümrük idaresine gönderecekleri; gümrük idarelerinin bu 
müzekkerelerin verilmesi ile şahsî davacı veya müdahil sıfatını alacaklarını ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bunlara verdiği hakları kullanabileceğini; soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan 
ilgili gümrük idarelerine, hazırlık soruşturması sırasında Cumhuriyet savcılıklarınca, yargılama 
sırasında mahkemelerce bilgi verileceği; kaçakçılık davalarına ilgili idarelerin müdahale etmemiş 
olması mahkemelerce kaçak eşyanın zoralımına ve sanık hakkında para cezası hükmedilmesine mani 
olmayıp bu cezaların aslî ceza ile birlikte re'sen karar altına alınacağı, 

-Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma, 
3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve 4 
üncü maddesindeki zaman kayıtlarına bakılmaksızın anılan Kanun hükümlerine göre yerine 
getirileceğini ve sanıkların duruşma sırasında diğer bir suçu olduğu anlaşılsa bile davalarının 
birleştirilmeyeceğini; 

Hüküm altına alınmıştır. 

Muhbir ve Müsadir İkramiyelerinin düzenlendiği Yasanın 35 nci maddesinde; 6136 sayılı 
Kanuna ve TCK'nun 264 ncü maddesine muhalefet ile uyuşturucu madde yakalamaları hariç ikramiye 
ödemelerinde, çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CİF kıymetinin esas alınacağı, kaçak 
eşya sahipli yakalanmışsa kıymetinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa yüzde yirmibeşinin 
mahkûmiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini takip eden üç ay içinde Gümrük Müsteşarlığınca; 6136 
sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırılık 
suçlarından yakalanan silâh ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet 
suçlarından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen 
değeri esas alınarak, sahipli yakalanması halinde değerinin yüzde yirmibeşi kamu davasının 
açılmasını, yüzde yetmişbeşi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya zoralım kararının kesinleşmesini 
takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmışsa yakalanan eşya değerinin yüzde ellisi zoralım kararının 
kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; uyuşturucu madde yakalamalarında, her türlü uyuşturucu 
maddenin birim miktarı için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın Devlet memurları 
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aylıkları için tespit olunan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin, sahipli yakalanmış ise 
yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yansı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya zoralım kararının 
kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise tamamı zoralım kararının 
kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; elkoyanların bağlı olduğu kurumun bütçesinin ilgili tertibinden 
ödeneceği; dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisinin muhbirlere, yüzde ellisinin el koyanlara verileceği; 
ihbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamının el koyanlara ödeneceği; kaçakçılığı önleme, 
izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmeyeceği; el koyma ikramiyesine, 
ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kaçakçılığı önleme, izleme ve 
soruşturmakla görevli olanların hak kazanacağı; el koyanlara verilecek ikramiyenin yıllık tutarı, (2000) 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımının otuz katını geçemeyeceği; 

6136 sayılı Kanuna ve TCK'nun 264 ncü maddesine muhalefet ile uyuşturucu madde 
yakalamaları dışında kalan suçlara ilişkin para cezalarının tahsilini müteakip tahsil edilen tuların yüzde 
ellisi ile davalardan dolayı hükmolunan vekâlet ücretlerinin yüzde kırkı davaların izlenme ve 
savunması, suça konu eşyanın muhafazası, depolanması, yükleme ve boşaltılması, soruşturma ve 
izleme sırasında yapılan tahlil, ekspertiz işlerinde kullanılmak amacıyla Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen esaslara göre harcanmak üzere emanet hesabına alınacağı, 
harcanmayan meblağın Hazineye gelir kaydedileceği; müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat 
uygulamalarında ikramiye ödenmesi ve ikramiye ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin 
esas ve usuller ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususların, Maliye ve Milli Savunma 
bakanlıklarının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça 
altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği; 

Hüküm altına alınmıştır. 

02.06.2004 günlü R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte petrol ve petrol ürünleri ile taşıma araçlarına ilişkin 6 ncı maddesinde, zoralımı 
öngörülen eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanmasının özel tesis ve tertibatı 
gerektirmesi hallerinde, özelliklerine göre ve taahhütname alınarak ilgili idarelere teslim edileceği, 
buna göre, deniz taşıtlarının gümrüklenmiş değeri kadar teminat alınarak sahibine teslim edileceği; 
sahibi tarafından teslim alınmadığı veya liman ücret ve saklanma giderleri sahip ya da donatanlarca 
karşılanmadığı takdirde Liman Başkanlıklarına teslim edileceği; petrol ürünleri ve türevlerinin ise 
Tüpraş rafinerileri ile özel rafineri şirketlerine teslim edileceği; bu eşyaların belirtilen yerlere 
tesliminin mümkün olmaması durumunda bu tür eşyanın özellik ve miktarına göre mahallin en büyük 
mülki amirinin onayı ile uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilere teslim 
edileceği, aynı eşyanın mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile yediemin olarak sahibine terfminin 
de mümkün olduğu belirtilmiştir, 

b-)4458 sayılı Gümrük Kanunu 

Belirtilen Kanunun akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olabilecek hükümlerini şu şekilde sıralamak 
mümkündür. 

Araçların kontrolüne ilişkin 34 ncü maddede, Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çıkan 
taşıtların gümrük gözetimine tabi olduğu, karayolu ile gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya 
ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan söz konusu taşıtlara yük ve yolcu alınıp verilemeyeceği, taşıtın 
yoluna devam edemeyeceği, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemilerin, Gümrük 
Bölgesine girmelerinden itibaren beklenmeyen haller veya mücbir sebep olmadıkça ya da gümrük 
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denetimi gerektinnedikçe, gidecekleri limana göre mutat olan rotayı değiştiremeceği, yolda 
duramayacağı, başka gemilerle temas edemeyeceği ve gümrük idaresi bulunmayan yerlere 
yanaşamayacağı, gümrük memurlarının gemiyi, yükünü ve bunlara ait gerekli tüm defter, belge ve 
kayıtları denetlemeye, gerektiğinde ambarları ve eşya bulunan diğer yerleri mühür altına almaya yetkili 
oldukları, yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına girecek olan gemilerin, gümrük denetlemesi 
yapılmak üzere belirli yerlerde duracakları veya yol kesecekleri, yabancı limanlardan gelen veya 
Türkiye'den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya 
acentası tarafından ilgili gümrük idarelerine bilgi verileceği, 

Eşyanın gözetimine ilişkin 36-38 nci maddelerinde, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 
eşya, girişinden itibaren gümrük gözetimine tabi olduğu, söz konusu eşyanın gümrük statüleri 
belirleninceye, gümrük statüleri değişinceye ya da serbest bölgeye girinceye, yeniden ihraç veya imha 
edilinceye kadar gümrüğün gözetimi altında kalacağı, beklenmeyen haller veya mücbir sebep 
nedeniyle, Türkiye karasuları içinde taşıdığı eşyayı denize atan, karaya çıkaran, başka bir taşıta aktaran 
veya bu eşyayı toplayan gemi kaptanları yahut diğer kişilerin, eşyanın gümrük statüsünün belirlenmesi 
ve gereken diğer önlemlerin alınması amacıyla en yakın gümrük idaresini bu durumdan ve eşyanın 
bulunduğu hal ve yerden haberdar edecekleri, 

Eşyanın gümrüfee sunulmasına ilişkin 39-45 nci maddelerinde, Müsteşarlıkça belirlenen 
esaslara uygun olarak serbest bölgelere konulan eşya hariç olmak üzere, gümrük idaresine veya 
gümrük idarelerinin belirlediği veya uygun gördüğü diğer bir yere gelen eşyanın, bunu Türkiye 
Gümrük Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi 
tarafından gümrüğe sunulacağı ve bunu takibeden ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük 
idaresine bir özet beyan verileceği, özet beyanı verilen eşyanın bulunduğu taşıt araçlarından gümrük 
idarelerinin belirledikleri veya uygun gördükleri yerlere söz konusu idarelerin izni ile boşaltılabileceği 
veya aktarılabileceği, 

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma sunulmasına ilişkin 46-69 ncu 
maddelerinde, özet beyan kapsamındaki eşyaya denizyolu ile gelmesi durumunda kırkbeş, diğer 
yollarla gelmesi durumunda yirmi gün içinde, geçici depolanan eşya statüsünde bulunduğu sürede, 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımının belirlenmesi gerektiği, bir gümrük rejimine tabi 
tutulmak istenen eşyanın, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edileceği, gümrük 
beyanının; yazılı, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, sözlü veya eşya sahibinin bu eşyayı bir 
gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla yapılabileceği, yazılı 
beyanın beyanname ile yapılacağı, beyannamenin eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen 
hükümlerin uygulanması için gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanması halinde gümrük 
idareleri tarafından tescil edileceği, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin 
uygulanmasında esas alınacak tarihin, beyannamenin tescil edildiği tarih olduğu, gümrük idaresince 
tescil edilmiş olan beyannamenin ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt 
niteliğinde olduğu, beyan sahibini bağladığı ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulacağı, gümrük 
idarelerinin, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere, beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli 
belgeleri kontrol edebileceği, beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile 
beyan sahibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebileceği, eşyayı muayene edebileceği ve ayrıntılı 
muayene veya tahlil amacıyla numune alabileceği, eşyanın muayene edilmesi halinde, muayene 
sonuçlarının, muayene edilmemesi halinde ise beyannamede yer alan bilgilerin, eşyanın tabi olduğu 
gümrük rejimi hükümlerinin uygulanmasında esas alınacağı, beyannamenin tescilinin bir yükümlülüğü 
doğurması halinde, gümrük vergileri ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça beyanname kapsamı 
eşyanın teslim edilemeyeceği, 
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Serbest dolaşıma giriş rejimini düzenleyen 74-80 nci maddelerinde, Türkiye Gümrük Bölgesine 
gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için 
öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkün 
olduğu, serbest dolaşımda bulunan eşyanın, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi, geri 
ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işledikten sonra ihraç edilen eşyaya 
ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasının, eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi 
hükümlerine uygun olmaması nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasının, 
eşyanın serbest dolaşımda bulunan eşya statüsünü kaybedeceği, 

Transit rejimine ilişkin 84-93 ncü maddelerinde, ithalat vergileri ve ticaret politikası 
önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri 
tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine 
taşınmasının transit rejimi hükümlerine tabi olduğu, gümrük idarelerinin transit rejimine tabi tutulan 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden 
Türkiye'ye, Türkiye'den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınmasına izin 
vereceği, taşıma işleminin, transit rejimi hükümleri kapsamında, bir TIR karnesi kapsamında, transit 
belgesi olarak kullanılan bir ATA karnesi kapsamında, Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik 
Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302 kapsamında, bir Türk 
limanından başka bir Türk limanına veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki bir limana deniz veya 
hava yoluyla taşınan eşya, özet beyan kapsamında, antrepolardan veya gümrük idaresince konulmasına 
izin verilen yerlerden çıkarılarak transit edilecek eşyanın bir beyanname kapsamında yapılacağı, transit 
rejiminin, eşyanın ve belgelerinin bu rejim hükümlerine uygun olarak vanş gümrük idaresine 
sunulması ile sona ereceği, Müsteşarlığın, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine 
göre veya Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu 
bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması 
konusunda yetkili olduğu, transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini 
sağlamak üzere bir teminat verilmesinin zorunlu olduğu, ancak, deniz, hava ve demiryolu ile boru hattı 
ile yapılan taşımalardan teminat aranmayacağı, transit rejimi hak sahibi olan kişilerin; eşyayı 
öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan 
önlemlere uymak suretiyle, vanş yeri gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmak ve transit 
rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlü oldukları, transit rejimine tabi eşyanın, şüphe veya ihbar 
durumları hariç olmak üzere, varış veya çıkış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve 
gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevk edileceği, antrepolardan veya gümrük 
idarelerince konulmasına izin verilen diğer yerlerden transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın gerek 
görülmesi halinde muayene edileceği, transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın gümrük muayenesine 
tabi tutulması, teminat alınması, eşyanın memur eşliğinde şevki veya diğer önlemler alınması 
hususlarında düzenleme yapmaya Müsteşarlığın yetkili olduğu, Türkiye karasularından geçen ve 
hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen transit eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya bu gibi 
eşya konulan diğer yerlerinin, gümrük idarelerince mühür altına alınabileceği, bu gemilere memur 
eşlik ettirilebileceği veya gemiler seyir halinde iken dış gözetim altında tutulabileceği, Türkiye 
Gümrük Bölgesinde karayolu ile transit eşya taşıyan taşıtların transit süreleri, izleyecekleri yollar, 
kontrol noktaları ve konaklama yerleri ile ilgili olarak düzenlemeler yapmaya Müsteşarlığın yetkili 
olduğu, transit eşya taşıyan seyir halindeki bir taşıtın beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle 
yoluna devam edemediği durumlarda, bu hususun gecikmeksizin en yakın gümrük idaresine 
bildirileceği, Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki transit halindeki eşyanın beklenmeyen haller veya 
mücbir sebeplerle telef veya kaybı halinde, gümrük vergilerinin aranmayacağı, transit halindeki 
eşyanın telef veya kaybının, idarenin de taraf olarak bulunduğu mahkeme kararı ile kanıtlanacağı, 
ancak suçüstü şeklindeki hırsızlıkların, hazırlık tahkikatı üzerine C.Savcılığınca verilen belge ile, 
hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa, o yerin en büyük 
mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile, trafik kazaları ise, trafik kaza raporuna göre ve en 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 4 5 — 

yakın gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği karar ile 
kanıtlanacağı, 

Gümrük antrepo rejimine ilişkin Yasanın 93-107 nci maddelerinde, antrepo rejiminin 
ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş 
eşyanın, gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç 
eşyasının bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri kapsadığı, gümrük antreposunun, 
gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak 
koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerler olduğu, gümrük antreposunun genel antrepo veya 
özel antrepo olabileceği, genel antrepoların, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen; 
özel antrepoların ise yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük 
antrepoları olduğu, parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya 
korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın, ancak bu niteliklerine uygun genel veya 
özel antrepolara konulabileceği, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip gümrük 
idaresinin izni alınmadan, antrepolardan kısmen veya tamamen eşya çıkartılamayacağı, antrepo 
rejimine tabi tutulan eşyanın, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından kayıtlara 
geçirileceği, gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm eşyanın antrepo kayıtlarının 
işletici tarafından tutulacağı, bu kayıtların her zaman gümrüğün denetlemesine hazır halde 
bulundurulacağı, eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresinin sınırsız olduğu, ancak gümrük 
idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin 
edilmesi için bir süre belirlenebileceği, genel ve özel antrepo işleticilerinin yıl sonunda antrepo 
mevcutlanna ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verecekleri, her yıl, genel ve özel antrepolardaki 
eşyanın gümrük idaresince işletici tarafından verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle 
sayılacağı, antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergilerinin, duruma 
göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edileceği, yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşyanın kayıtlara 
alınacağı, bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği 
takdirde, söz konusu eşyanın tasfiyeye tabi tutulacağı, 

Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinde, ulaşım 
araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları ile deniz ve hava ulaşım 
araçlarına ait donatım ve işletme malzemesinin gümrük vergilerinden muaf olduğu, 

Sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin 172 ncü maddesinde, Türkiye ile komşu ülkeler 
arasında coğrafî durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin 
kapsamını belirlemeye, sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına ve buralardan 
yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarını belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma 
girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen azamî hadleri 
geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, sınır ticaret 
merkezlerinin gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında 
addedileceği, smır ticaretine ilişkin gümrük işlemlerinin Müsteşarlıkça belirleneceği, 

Akaryakıt ve kumanya ile ilgili 176 nci maddesinde, gemilerin, botların, diğer deniz 
taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak 
şartıyla yurtdışından getirdikleri kumanyaların ithalat vergilerinden muaf olduğu, antrepolarda bulunan 
ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile kumanyaların, transit hükümlerine göre 
belirtilen taşıtlara verileceği, serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere 
çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinin ise ihracat hükmünde olduğu, 

Tasfiye edilecek esvaya ilişkin 177-180 nci maddelerinde, yolcu eşyasına mahsus gümrük 
ambarlarına konulan ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya; 20-45 günlük süreler içinde 
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gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya; tahlilden 
arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya; beyannamesi tescil edilen 
ve süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya; antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir 
işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri 
bitirilmeyen eşya; gümrükçe antrepoda kalma süresi belirlenen ve bu süreleri dolan eşya; antrepolarda 
yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya; gümrüğe terk edilen eşya; ilgili maddelerinde yazılı süreleri 
dolduktan sonra beyan hak sahibine ya da Türkiye'deki temsilcisine yapılacak yazılı tebligata karşın, 
altmış gün içinde bulunduğu yerden kaldırılmayan gümrük gözetimi altında bulunan yerlere konulmuş 
transit eşyası; ilgili maddelerine göre kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 
çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan 
eşya;özet beyan fazlası olup el konulan eşya; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre tasfiye 
edilebilecek duruma gelen eşyanın tasfiye edileceği, tasfıyelik hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk 
belgelerinin otuz gün içinde Tasfiye İdaresine intikal ettirileceği, Tasfiye İdaresinin de, tasfiyeye konu 
eşyayı otuz gün içinde teslim almakla mükellef olduğu, tasfiyenin ihale yoluyla satış suretiyle, yeniden 
ihraç amaçlı satış suretiyle, perakende satılmak suretiyle, kamu kuruluştan ile özel kanunla kurulmuş 
vakıf ve derneklere tahsis edilmek suretiyle, imha suretiyle tasfiyeye tabi tutulacağı, tasfiyeye ilişkin 
usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken 
hazırlanacak bir tüzükle belirleneceği, eşyanın satış bedelinden; hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış 
masraflar, ithalat vergileri, satış için yapılmış masraflar, para cezaları ayrılarak, hak sahiplerine 
dağıtılacağı, 

Gümrük yükümlülüğüne ilişkin Kanunun 181-194 ncü maddelerinde, ithalatta gümrük 
yükümlülüğünün, ithalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girmesi, ithalat vergilerine tabi 
eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali halinde doğacağı, gümrük 
yükümlülüğünün, sözkonusu gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlayacağı; ithalat vergilerine 
tabi eşyanın, bu Kanuna aykırı şekilde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesi ya da bir serbest bölgede 
bulunan ithalat vergilerine tabi eşyanın bu Kanuna aykırı olarak Gümrük Bölgesinin başka bir yerine 
gitmesi hallerinde gümrük yükümlülüğünün doğacağı, gümrük yükümlülüğü, eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine bu Kanuna aykırı olarak girişi tarihinde başlayacağı, gümrük yükümlülüğü eşyanın Türkiye 
Gümrük Bölgesine bu Kanuna aykırı olarak girişi tarihinde başlayacağı, gümrük gözetimi altındaki 
ithalat vergilerine tabi eşyanın, kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması halinde 
gümrük yükümlülüğünün doğacağı, yükümlülüğün eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte 
doğacağı, ithali ve ihracı yasaklama veya kısıtlamaya tabi eşya için gümrük yükümlülüğünün 
doğacağı, 

Gümrük yükümlülüğünün sona ermesine ilişkin 208 nci maddesinde, vergilerin ödenmesi, 
vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, eşyanın zapt ve 
müsadere edilmesi, imha edilmesi veya terk edilmesi, doğal özellikleri veya beklenmeyen haller yahut 
mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı, eşyanın kanuna aykırı girişi nedeniyle müsadere edilmesi 
hallerinde sona ereceği, 

Liman ve antrepo isletmelerinin yükümlülüklerine ilişkin 218 nci maddesinde, Türkiye ile 
diğer ülkeler arasında demiryolu dahil kara, deniz ve hava yoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında 
yararlanılan istasyon, deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile posta idarelerinin, bu Kanun 
hükümlerine göre gerekli gümrük gözetim ve denetim işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere; yolcu 
salonları, geçici depolama yerleri, antrepolar ile görevli gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinin 
çalışmalarına elverişli ve yeterli bürolar ve gözetleme kuleleri tesis etmek; buraların aydınlatma, ısıtma 
ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak; demirbaş eşya ile telefon ve diğer teknik donanımlarını bedelsiz 
olarak sağlamak; limanlarda ve gümrük kapılarında gümrük gözetimine tabi eşya ve kişiler ile 
diğerlerinin birbirine karışmasını önlemeye yönelik her türlü fiziki yapıların sağlanması konusunda 
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Gümrük Müsteşarlığının isteklerini yerine getirmek zorunda oldukları, özel antrepo işleticileri, 
buralarda görevlendirilmesini istedikleri gümrük veya gümrük muhafaza memurlarına ödenecek olan 
ve miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek fazla çalışma ücretlerini ve yolluklarını peşin olarak gümrük 
veznesine ödemekle yükümlü oldukları, doğrudan doğruya belirli bir özel veya genel antrepo ile ilgili 
gümrük işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinde görevli 
memurların Devlet tarafından belirlenen maaş, fazla çalışma ücreti ve diğer tahsisat tutarları, antrepo 
işleticilerinin her ay peşin olarak gümrük veznesine yatırmak zorunda oldukları, 

Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalara ilişkin 234-237 nci maddelerinde, 
gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan 
antrepolardan veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen 
eşya çıkarılması halinde, çıkarılan eşyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç 
katı para cezası alınacağı; gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin 
verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması 
halinde, noksan çıkan eşyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç katı para 
cezası alınacağı; gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen 
yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın tasfiyeye tabi 
tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası 
alınacağı; taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları tarafından gümrük idaresine verilen özet 
beyanlarda kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla 
başka yere çıkartılmış veya kaza ve avarya sonucunda yok olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrük 
idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde bu noksan kaplara ait eşyadan tarife 
pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu 
faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergisi kadar para cezası 
alınacağı; taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları tarafından gümrük idaresine verilen özet 
beyanlarda kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş 
olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el 
konularak müsadere olunacağı ve eşyanın CİF kıymeti kadar para cezası alınacağı; dökme gelen 
eşyadaki %3'ü aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmayacağı, 

Hüküm altına alınmıştır. 

Gümrük Yönetmeliğinin akaryakıt antrepolarına ilişkin 310-315 nci maddelerinde, 
akaryakıt antrepolarının, madensel yağlar ve türevleri ile bunların tortularının dökme veya kaplı olarak 
konulmasına özgü, genel veya özel antrepolar olduğu, akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve 
tahliyesinde kullanılan boru hatlarının da antreponun mütemmim cüzü sayıldığı, antrepo izninde 
antrepo tipinin de gösterileceği, dökme gelen sıvıların tanklara konulacağı, tanklara konulan sıvıların 
ölçümlerinin uygun cihazlarla yapılmasının esas olduğu, bununla birlikte şu şekilde de ölçüm 
yapılabileceği, sıvılar boş bir tanka alınacak ise, nakil aracından bu tanka şevkine başlamadan önce 
verici boruların mühürleneceği, mühürleme işleminden sonra tank mevcudunun ölçüleceği, 
boşaltılacak sıvılar tamamen tanka aktarılınca, tankın alt kısmındaki su musluğu açılarak istenilen 
miktardaki suyun boşaltılıp muslukların mühürleneceği, tanklardan böylece akıtılan suların ekonomik 
değerlerinin olması ve talep edilmesi halinde, bu eşyanın ilgili gümrük idarelerince serbest dolaşıma 
giriş rejimi hükümlerine tabi tutulmasına izin verileceği, yeni gelen sıvılar kısmen dolu olan bir tanka 
konulmak istenir ise, yeni gelen sıvının aynı cins ve nev'iden ve aynı vergi oranına tabi olması şartıyla 
izin verileceği ve boşaltmaya başlamadan önce tank mevcudunun tespitinin yapılacağı, serbest 
dolaşımda bulunan ve serbest dolaşımda bulunmayan dökme eşyanın ancak bu gibi eşyanın cins ve 
niteliklerinin aynı olması; tankta bulunan serbest dolaşımda olmayan eşyanın miktarının sabit 
tutulması ve bu eşyanın tanktan tamamen çekilişine kadar geçen zaman içinde vuku bulacak 
noksanlıklara isabet eden gümrük vergilerinin, itirazsız ödenmesi; bu şekilde eşya bulunan tanklara 
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yeniden eşya alınmaması, bu gibi tank mevcudu eşyanın, boş olmayan diğer bir tanka aktarılmasına 
müsaade edilmemesi koşuluyla aynı tanka alınmasına izin verileceği, ayrıca, aynı cins ve nev'iden ve 
aynı vergi oranına tabi olan serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan dökme ürünün gerekli tedbirler 
alınmak suretiyle aynı boru hattı kullanılarak tahliyesine ve taşınmasına gümrük idaresince izin 
verilebileceği, tankların ölçümünün, uygun cihazlarla yapılmasının esas olduğu, antrepo işleticilerin, 
ölçümde kullanılan cihaz ve bilgisayarların nitelik ve sıhhatlerini kontrol ettirmek, gümrük idaresinin 
talebi halinde ölçüme ilişkin ve stok mevcudunu gösterir listeleri gümrüğe ibraz etmek zorunda 
olduğu, uygulanacak bu tekniklerin herhangi bir zamanda eşyanın mevcudunun tespitine imkan 
vermesi gerektiği, ilgili kurumca kontrol edilmiş ölçüm cihazlarının, faaliyete geçmeden önce tanklara 
konulması ve bu ölçüm cihazları olmayan tanklara en kısa sürede bu cihazların takılmasının zorunlu 
olduğu, kaplar içinde gelen sıvılar ile serbest dolaşımda olmayan kaplar ve ambalaj maddelerinin 
serbest dolaşıma giriş rejimindeki esaslara göre muayene edilerek depolara konulacağı, bunlardan 
tahlile tabi olanların örnekleri tahlil ettirildikten sonra bunların cins, nev'i ve niteliklerinin 
beyannameye kaydedileceği, depolarda her beyanname kapsamı eşya için ayrı bir parti teşkil etmek 
üzere istif edileceği, bir beyanname kapsamı arasında çeşitli cins eşya varsa bunlar da ayrı ayrı istif 
olunacağı, bu suretle bir grup teşkil eden her beyannameye ait istifin görülebilecek bir yerine 
beyanname numarası ve tarihini ve eşya cinslerini gösterir etiket asılacağı, tanklardan alınacak sıvının 
miktarının yönetmeliğin 312 nci maddede belirtilen cihazlarla tespit edilmesinin esas olduğu, bununla 
birlikte, tanklardan alınacak sıvının miktarını tespit için tank kapsamı, bir defa çıkış işlemine 
başlamadan evvel, bir defa da bu işlem bittikten sonra olmak üzere, iki defa ölçülerek iki ölçü 
arasındaki farkın bulunacağı, transit suretiyle çıkış hariç olmak üzere, bir tanka konmuş sıvıların tahlil 
sonucu belli olmadıkça, bu tanktan eşya çıkarılamayacağı, ancak, acele hallerde tahlil sonucu belli 
olmadan da tanktan eşya çekilebileceği, bu takdirde, eşya çekilmeden evvel örnek alınıp tahlile 
gönderilmiş bulunmasının şart olduğu, tahlil sonucunun beyana aykırı çıkması halinde, sistem üzerinde 
beyannameye meşruhat düşüleceği ve vergilerin yeniden hesaplanmasını gerektirir bir durum olması 
halinde vergi tahakkukunun yeni duruma göre yapılacağı, antrepo sahası (boru hatları dahil) bir bütün 
olarak kabul edildiğinden, dökme gelen sıvıların tanklar arasında hareketi için izin almaya gerek 
olmadığı, ancak eşya cinslerinin kanştınlmamasının gerektiği, bu hususta gümrük idaresine yazı ile 
bilgi verileceği, antrepo işleticisinin, bu hareketin izlenebilmesi için gümrük idaresinin talebi üzerine, 
tanklar arasında nakledilecek eşyanın cins, miktarı ve tank numarası gibi ayrıntılarını gösterir bir 
listesini gümrük idaresine vereceği hüküm altına alınmıştır. 

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararma göre, ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağlara 
ilişkin hükümlere göre, Türkiye Gümrük Bölgesine giren özel ve ticari ulaşım araçları, motosikletler 
ve özel konteynerler ile içindeki standart depolarda mevcut bulunan yakıtların; özel motorlu araç ve 
motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve anılan araçlarda portatif depolarla taşınan araç başına 
H) litreyi geçmeyen yakıtların gümrük vergilerinden muaf olduğu, standart depo deyiminin, özel ve 
ticari ulaşım araçlarında, üretici tarafından aynı türde olan bütün ulaşım araçlarına kalıcı olarak 
yerleştirilen ve kalıcı düzeni, hem yakıtın doğrudan sevk edilmesine ve hem de nakliye sırasında 
uygun olduğu yerlerde soğutma ve diğer sistemlerin işletilmesine imkan sağlayan depoyu ifade ettiği, 
akaryakıtın doğrudan yakıt olarak kullanımı için tasarlanmış ve ulaşım araçlarına yerleştirilmiş 
akaryakıt depoları ve ulaşım araçlarında bulunabilecek, diğer sistemlere yerleştirilmiş depolar da 
standart depo olarak kabul edileceği, motorlu ticari araçların ve özel kontevnerlerin standart depolan 
ile ilgili olarak düzenlemeler yapmaya ve standart depolarda mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden 
muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarını, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri alınmak suretiyle 
belirlemeye Müsteşarlığın yetkili olduğu, gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen yakıtların. 
içerisinde ithal edildikleri ulaşım araçlarından başka bir araçta kullanılamayacağı, ulaşım aracı için 
gerekli olan tamir süresi haricinde söz konusu ulaşım aracından çıkarılamayacağı, depolanamayacağı, 
satılamayacağı ve devredilemeyeceği, diğer hallerde, eşyaya isabet eden gümrük vergilerinin 4458 
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sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunacağı, belirtilen 
muafiyetin, ulaşım araçları veya özel konteynerlerde mevcut bulunan ve yolculuk boyunca kullanılan 
yağlayıcı maddeler için de uygulanacağı belirtilmektedir. 

Gümrük Antrepo Rejimine ilişkin 26.05.2005 günlü 25826 sayılı R.G.de yayımlanan J2 
sıra no.lu Gümrük Genel Tebliği ile de, her türlü petrol ürünü depolanan genel ve özel antrepolara 
ilişkin olarak, A tipi genel antrepolarda ilgili alanın ve özellikle alana gjriş-çıkış yerlerinin gümrük 
idarelerince izlenmesini sağlayan kamera sisteminin işleticiler tarafından kurulmasının zorunlu olduğu; 
Gümrük Yönetmeliğinin 286/p-7 maddesine göre bulunması gereken elektronik ölçüm cihazlarının 
bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili gümrük müdürlükleri ve 
Başmüdürlüklerde gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan 
sistemin işleticiler tarafından kurulmasının zorunlu olduğu, bu kriterlerin 31.12.2005 tarihine kadar 
yerine getirilmesi gerektiği; ayrıca antrepoya petrol ürünü konulacak olması halinde antrepo 
beyannamesine eklenecek belgeler arasında, taşıma belgesinde yer alacak bilgilerin antreponun 
denetiminde bulunduğu gümrük müdürlüğüne 24 saat öncesinden bildirilmesi gerektiği hüküm altına 
alınmıştır. 

c-)3007 Sayılı Yasa ve Tasfiye Tüzüğü 

,1007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye 
Kanunu ile, gümrük denetimindeki sundurma, antrepo ve depolarda bulunan ve Gümrük Kanunu ile 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşyanın satış ve tasfiyesi 
amacıyla gerekli yerlerde ve sayıda tasfiye işleri döner sermaye işletmeleri kurmak ve 100 milyon 
lirası cari yılda genel bütçeden ödenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına bir milyar lira sermaye 
tahsis edildiği, döner sermaye işletmelerinin bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve 
yönetmek üzere Saymanlığı bulunan "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
kurulduğu, tahsis edilen döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetlerin sıralandığı, buna göre; Gümrük 
Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye edilecek hale gelen 
eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak-, tasfiye edilecek eşyayı 
dahilde ve gümrüksüz satış mağazalarında satmak veya sattırmak; gümrüklerde veya diğer yerlerde 
depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak veya açtırmak; tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan 
yurt dışında satış imkanı olanlan ihraç etmek veya ettirmek; tasfiye edilebilecek hale gelen eşyanın 
satışa sunulmadan önce, özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yaptırmak veya yapmak, 
gerektiğinde parça halinde satışım temin etmek; kaçak ve kaçak zarım ile yakalanan eşya ile yolcu 
beraberi eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar ve açık sahalar işletmek; görevleri arasındadır. 

Tasfiye Tüzüftüne göre ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddelerine göre; yolcu 
eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya; 
20-45 günlük süreler içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli İşlemlere 
başlanmamış eşya; fikri-sınai mülkiyet haklanna göre gümrük işlemleri durdurulan ve tasfiyesi için 
mahkeme karan alınan eşya; tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan 
numunelik eşya; beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya; antrepoda 
bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin 
beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya; gümrük idaresince 
antrepoda kalma süresi belirlenen ve bu süreleri dolan eşya; antrepolarda yapılan sayım sonucunda 
fazla çıkan eşya; gümrüğe terk edilen eşya; ilgili maddelerinde yazılı süreleri dolduktan sonra beyan 
hak sahibine ya da Türkiye'deki temsilcisine yapılacak yazılı tebligata karşın, altmış gun içinde 
bulunduğu yerden kaldınlmayan gümrük gözetimi altında bulunan yerlere konulmuş transit eşyası; 
ilgili maddelerine göre kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma 
ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya; özet beyan 
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fazlası olup el konulan eşya; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre tasfiye edilebilecek duruma gelen 
eşya; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 3864 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma 
Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya; 
gümrük idarelerine ait veya gümrük denetimindeki depo ve antrepolarda bulunan eşyadan, çürüme, 
bozulma ve benzeri nedenlerle ekonomik değerini tamamen yitirmiş veya sağlığa zararlı hale gelmiş 
eşya; henüz müsaderesi kesinleşmemiş olmakla beraber, çabuk bozulma ve telef olma tehlikelerine 
maruz bulunan saklanması masraflı ve külfetli veya tehlikeli olan eşyamn tasfiye edileceği, 

Tasfiye edilecek eşya için tasfiye hükümlerinin uygulanmasının gerekli hale geldiği günden 
başlayarak en geç on gün içinde her özet beyan için ayrı ayrı konşimento numaralan gösterilmek ve 
antrepo beyannameleri, ambar giriş listeleri, hasar (rezerve) tutanakları, giriş ve çıkış kayıtları ve diğer 
belgeler gözönünde bulundurulmak suretiyle dörder nüsha tasfiye listesi düzenleneceği, gümrük depo 
ve antrepoları ile özel antrepolarda bulunan eşyanın tasfiye listeleri gümrük idarelerince, bunlann 
dışında kalan eşyanın tasfiye listeleri ise işletmeci kuruluşlarca düzenlenerek iki nüshası ilgili gümrük 
idaresine, bir nüshası da tasfiye idaresine gönderileceği, gümrük idaresinin tasfiye listelerinin 
kendisine gelmesine kadar geçen süreyi de dikkate alarak tasfiye listeleri içeriği eşyayı bulunduğu 
yerde görerek düzenleyeceği tespit ve tahakkuk belgelerini, eşyamn tasfiyelik hale geldiği tarihi 
izleyen otuz gün içinde tasfiye idaresine göndermekle yükümlü olduğu, tasfiye idaresinin, belgelerin 
geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde tasfiyelik eşyayı teslim alacağı, ancak taşınması güç, masraflı 
ve hacimce büyük olan eşya öncelikle bulunduklan yerde altmış gün içinde tasfiyeye tabi tutulacağı, 
Bu sürede tasfiye edilemeyen eşyanın tasfiye idaresince teslim alınacağı, 

Yukanda belirtilen eşyalann ihale yoluyla satış, yeniden ihraç amaçlı satış, perakende satılmak, 
kamu kuruluşlan ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek, imha, suretiyle 
tasfiyeye tabi tutulacağı, 

Yolcu eşyası ile müsaderesi kesinleşen kaçak eşya ve bekleme sürelerinin geçmesi nedeniyle 
tasfiyelik hale gelen eşyanın tahsis yoluyla, satışa çıkanlması veya tahsisi uygun görülmeyen eşya ile 
satışa çıkarılıp alıcısı çıkmayan veya hurda ve ilk madde haline gelen eşyanın kamu kurum ve 
kuruluşlanna satılarak veya bedelsiz verilerek, tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü 
durumlarda tasfiyelik hale gelen her türlü eşyanın ilgili idarelere veya yetkili birimlere bedelsiz 
verilerek, ekonomik değerini tamamen yitiren eşyamn imha edilerek tasfiye olunacağı, bunlann 
dışında kalan eşyanı satış suretiyle tasfiye olunacağı, diğer yollarla tasfiye edilen eşyanın ardiye ve 
diğer hizmetler karşılığı ücretlerin satışta bulduğu değerin yüzde onbeşini geçemeyeceği, tasfiye 
edilebilir hale gelmiş olan eşyanın bedelinin tespitinde gümrüklenmiş değerini esas alınacağı, vergi, 
resim ve fonların hesabında gümrük beyannamesi verilmiş ise bunların tescil edildiği, aksi halde tespit 
ve tahakkuk belgesinin gümrükçe tanzim ve tescil edildiği tarihteki oranlann esas alınacağı, çıkış 
eşyasının bedelinin tespitinde FOB değerin esas alınacağı, müsaderesi kesinleşen kaçak eşyanın 
bedelinin tespitinde, mahkemece belirlenen bir bedel var ise bu değer, değer belirlenmemiş ise Kaçak 
Eşyaya Mahsus Tespit Varakasındaki gümrüklenmiş değerin, yoksa rayiç değerin esas alınacağı, 
müsaderesi kesinleşmemiş kaçak eşyanın satışa esas bedelinin gümrük idaresince tespit edileceği, 
perakende satılacak eşyanın satış bedelinin, serbest piyasa koşullan göz önünde bulundurularak tasfiye 
idaresince belirleneceği, 

Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe terkedilen veya terkedilmiş sayılan eşya, müsaderesi 
kesinleşen kaçak eşya, bekleme sürelerinin geçmesi nedeniyle tasfiyelik hale gelen eşya ile ithalatı 
yasak, sakmcalı ve kısıtlamaya tabi eşyanın, gümrüklenmiş değer ile eşya için yapılmış giderler, ardiye 
ücreti ve kanunlardan kaynaklanan vergi, resim, harç ve fonlar ayrıca alınmak suretiyle kamu kurum 
ve kuruluşlan ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilebileceği; yapılması, satılması 
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ve ülkeye sokulması yasaklanmış eşyanın, ilgisine göre genel ve katma bütçeli dairelerle diğer kamu 
kurum ve kuruluşlanna 6 ncı maddedeki esaslar dikkate alınmaksızın, uyuşulacak bedel üzerinden 
verileceği; 

Tasfiye edilecek eşyanın satışıyla tasfiye idaresi görevli olduğu ve hangi eşyanın perakende, 
hangi eşyanın ihale yoluyla satılacağının tasfiye idaresince belirleneceği; yeniden ihraç amaçlı satış 
suretiyle tasfiye edilecek eşyayı gümrük idaresinin belirleyeceği, ithalatı yasak, sakıncalı ve 
kısıtlamaya tabi eşyanın yeniden ihraç amacıyla satılabileceği; ihale yoluyla yapılacak satışların, satış 
tarihinden en az on gün önce Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan edileceği, çabuk bozulma ve 
telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya ile saklanması masraflı ve külfetli veya tehlikeli olan eşya 
için yukarıda belirtilen sürenin bir güne kadar indirilebileceği; ihale yoluyla yapılacak satışlara 
katılacaklardan, satılacak eşyanın satışa esas bedelinin en az yüzde beşi oranında teminat alınacağı, 
artırma sonunda eşyanın en yüksek bedeli verene satılacağı, satışm komisyon kararının alıcıya 
duyurulması ve alıcının satış kağıdını imzalamasıyla tamamlanacağı, 

Çabuk bozulma, telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya ile saklanması masraflı, külfetli 
veya tehlikeli olan eşyanın, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş dernek ve vakıflara 
uyuşulacak bedel üzerinden satılacağı, satın alınmayanların açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacağı, 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 3 
numaralı bendi ve 48 inci maddesine göre teslim alınan eşyadan, çabuk bozulma, telef olma tehlikesine 
maruz bulunan, saklanması masraflı, külfetli ve tehlikeli olan müsaderesi kesinleşmemiş kaçak eşya, 
satışa çıkarılmadan önce ilgili mahkemeden suç kanıtı olarak saklanmasının gerekli olup olmadığı 
sorularak; öncelikle satış yöntemiyle tasfiye edileceği, eşyanın satışta bulduğu değer üzerinden satışm 
tamamlanmasını müteakip sahiplerinin yedi gün içerisinde satın alma hakkı olduğu, bu nitelikteki 
eşyanın satılamaması durumunda satışta bulduğu değer üzerinden ilgili kamu kuruluşlanna 
önerileceği, bu durumda da satılamayan eşya, uyuşulacak bedel üzerinden kamu kuruluşlanna 
verileceği, 

Bu Tüzük hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulan her türlü eşyadan; tekel aranda bulunanlar, 
satışa çıkanlmadan doğrudan ilgili kamu kuruluşlanna uyuşulacak bedel üzerinden; satışa çıkanlıp da 
alıcısı çıkmayanlar, kamu kurum ve kuruluşlan ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve demeklere parasız; 
bekleme süresini doldurmuş yolcu eşyasıyla müsaderesi kesinleşen kaçak eşya ve sahip veya 
taşıyıcılan tarafından gümrüğe terkedilmiş olanlardan satışa çıkanlması, tahsisi uygun görülmeyenler 
veya ithalatı yasak, sakıncalı ve kısıtlamaya tabi eşya, çalışma alanı bakımından bu eşyayı 
kullanabilecek kamu kurum ve kuruluşlanna parasız verilebileceği, 

Hüküm altına alınmıştır. 

3- İlgili Diğer Düzenlemeler 

a-)Dış Ticarete İlişkin Yasal Düzenlemeler 

al-)İthalat Rejimi Kararı 

1995/7606 sayılı BKK eki İthalat Rejimi Kararının 1-3 ncü maddesinde, Kararın amacının, 
ithalatın ülke ekonomisi yaranna ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini 
sağlamak olduğu, ithalatın bu karar ve karara dayanılarak çıkanlacak yönetmelik, tebliğler, ilgili 
kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde 
yürütüleceğini, Kararda yet alan hususlara ilişkin yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, Karar metninde 
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sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri 
yapmaya ve önlemleri almaya, ithal malları fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya 
yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığının yetkili olduğu, Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengesini bozacak 
nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen, ithalat rejiminin genellik ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan 
ülkeler, kuruluşlar ve firmalar hakkında taraf olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerekli 
önlemlerin alınacağı, Kararın 5-7 nci maddelerinde, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; 
insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithalinin serbest 
olduğu, ithalat bedellerinin ödenmesinin kambiyo mevzuatı hükümlerine tabi olduğu, eski, kullanılmış, 
yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithalinin izne tabi 
olduğu belirtilmiştir. 

Karara dayanılarak çıkarılan İthalat Yönetmeliğinde ise, kambiyo mevzuatı hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları 
gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvuracaklarım, ithalatı kanunlarla belirli 
kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından 
yapılabileceğini, gümrüğe gelen mallar gümrük mevzuatında değer veya miktar belirlemeye ilişkin 
mevcut ilkelere göre, beyannamenin düzenlenmesine esas teşkil eden faturada yazılı olan değer ve 
miktar gözönünde bulundurularak gümrükçe tesbit ve kabul edilen değer ve miktarda görülecek eksik 
veya fazlalıkla ilgili bütün işlemlerin(iskonto dahil), kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, gümrük idarelerince sonuçlandırılacağını, ithal edilecek malların bedellerinin transferine 
ilişkin usul ve esasların Hazine Müsteşarlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Solvent ve bazı petrol ürünlerinin ithaline ilişkin 2005/12 sayılı Tebliğde, aşağıda GTÎP'ları ve 
isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısının aranacağı, bu 
yazının bir örneğinin gümrük beyannamesine ekleneceği belirtilmiştir. 13.03.2005 tarihinden itibaren 
bu ürünlere uygunluk belgesi EPDK tarafından verilmektedir. 

G.T.LP. 

2707.10 

2707.20 

2707.50.90.00.11 

2707.99.99.00.00 

2710.11.11.0000 

2710.11.15.00.00 

2710.11.21.00.00 

2710.11.25.00.00 

2710.11.90.00.11 

2710.11.9000.19 

Madde İsmi 

Benzol(benzen) 

Toluol (toluen) 

Solvent nafta(çözücü nafta) 

Diğerleri 

özel bir işleme tabitutulacak olanlar 

2710.11.11.00 Altpozisyomında belirtilen 
işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabitutulacak olanlar 

White spirit 

Diğerleri 

Diğer solventler(çözücOler) 

Diğerleri 

G.T.İ.P. 

2710.19.87.00.00 

2710.19.91.00.00 

2710.19.93.00.00 

2710.19.99.00.11 

2710.19.99.00.12 

2710.19.99.0013 

2710.19.99.00.14 

2710.19.99.00.15 

2710.19.99.00.19 

2901.10.00.90.11 

Madde İsmi 

Dişli yağları veredüktör yağları 

Metal işlemcyemahsus bileşikler, kalıp çıkarma 
yağlan, aşınmayı önleyici yağlar 

Elektrikizolasyonuna mahsus yağlar 

Kızak yağlan 

Soğutma yağlan 

Otomatik şanzumanyağları 

Diğer şanzumanyağları 

Diferansiyelyağları 

Diğerleri 

Hekzan 
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G.T.İJ». 

2901.10.00.90.12 

2901.10.00.90.13 

2902.11.00.00.00 

2902.20.00.00.00 

2902.3000.00.00 

2902.41.00.00.00 

2902.42.00.00.00 

2902.44 

2909.19.00.00.13 

34.03 

3811.90.00.10.12 

3814.00 

3819.00.00.00.00 

3820.00.00.00.00 

3824.90.40.0000 

Madde İsmi 

Heptin 

Penun 

Siklohekzan 

Benzen (benzol) 

Toluen (toluol) 

o-Ksilen 

nv-Ksilen 

Ksilen izomerlerikanşımlan 

Metil tersiyer burileter (MTBF.) 

Yağlamamûstahzarlan 

Hafif mineral yaglariçin müstahzar katkılar 

Tarifenin başkayerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan organik kar-ma çözücüler veincelticiler; 
boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

Hidrolik rrensıvılan ve hidrolik transmisyonlar için 
petrol yağlan veya bitumenlimincrallcrden elde 
edilen yağlan içermeyen veya ağırlık iti-bariyk % 
70'den azoranda içeren mOstahzar sıvılar 

Donmayı onleykimostahzarlar ve donmayı çözücü 
mOstahzar sıvılar 

Vernikler ve benzeriOrOnler için anorganik karma 
çözücüler ve incelticiler 

G.T.LP. 

2710.19.11.00.00 

2710.19.15.00.00 

2710.19.29.00.00 

2710.19.31.00.00 

2710.I9.3S.00.00 

2710.19.71.00.00 

2710.19.75.00.00 

2710.19.81.00.11 

2710.19.81.00.12 

2710.19.81.00.13 

2710.19.81.00.14 

2710.19.81.00.19 

2710.19.83.00.00 

2710.19.85.00.11 

2710.19.85.00.12 

Madde İsmi 

özel bir isleme tabitutulacak olanlar 

2710.19.11.00 Attpozisyonunda belirtilen 
işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabitutulacak olanlar 

Diğerleri 

Özel bir işleme tabitutulacak olanlar 

2710.19.31.00 Altpozisyonunda belirtilen 
işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabitutulacak olanlar 

Özel bir işleme tabitutulacak olanlar 

2710.19.71.00 Altpozisyonunda belirtilen 
işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabitutulacak olanlar 

Benzinli motoryağlan 

Deniz diesel motoryağlan 

Kompresör yağiamayağlan 

Türbin yağiamayağlan 

Diğer yağlar 

Hidrolik amaçlaramahsus sıvı yağlar 

Beyaz yağlar 

Sıvı parafın (pirinçyağı) 

a2-) Dış Ticarette Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı 
96/7794 sayılı sözkonusu kararın ithalata ilişkin amacının, dış ticarette teknik düzenleme, 

standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde ithalatta, ithal 
mallan ile yerli ürünler arasında farklılık yaratmayacak şekilde insan sağlığının ve emniyetinin, 
hayvan veya bitki varlığının veya çevrenin korunmasını ve ulusal güvenlik gereklerini sağlamak, 
düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve yanıltıcı uygulamalan önlemek, tüketiciyi koruyucu ve 
kaliteyi yükseltici tedbirleri almak için dış ticarette teknik düzenleme ve standardizasyon 
faaliyetlerinde yetkili mercii, uygulanacak esaslan ve yapılacak işlemleri belirlemek, Gümrük Birliği 
çerçevesindeki teknik düzenlemelerin dış ticaret sistemine uyarlanmasını sağlamak olduğu, dış 
ticarette teknik düzenleme, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme faaliyetleri, 
bu Karar ile bu Karara istinaden çıkanlacak yönetmelik, tebliğler ve talimatlar ile iki taraflı veya çok 
taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütüleceği, Türk standartlarından ihtiyaç duyulanları, 
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ithalatta zorunlu uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya ve bu standartlar kapsamındaki 
ürünlerin uygunluk değerlendirmelerini ve belgelendirmelerini yapmaya veya yaptırmaya, standart 
dışı, atık, artık ve çevre yönünden risk taşıyan maddelerin ithaline ve ihracına ilişkin gerekli 
düzenlemeleri yapmaya, insan sağlığına veya tesisata veya çevreye zarar verdiği tespit edilen ithal 
ürünlerin, teknik özellikleri ve bu özelliklere uygunluğunun değerlendirilmesi sistemi konusunda 
üretici firma nezdinde soruşturma başlatmaya, soruşturma sonuçlanıncaya kadar, sözkonusu ürünün 
ilgili üretici firmadan her türlü kanalla yapılacak ithalini kontrol etmeye, soruşturma sonucunda 
ürünün kontrolü ile ilgili gerekli görülecek tedbirleri almaya Dış Ticaret Müsteşarlığının yetkili olduğu 
belirtilmiştir. 

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde ise, ithalatçının ithal 
ettiği ürünün çevre, sağlık, emniyet koşullarına uygun olmasından sorumlu olduğu, çevre kirliliğine 
yol açtığı veya bu yönden risk taşıdığı tespit edilen her türlü atık, artık, kimyevi madde ve ürünü ithal 
edenlere, kusur şartı aranmaksızın, genel hükümler dışında ayrıca Kararda belirtilen müeyyidelerin 
uygulanacağı, mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, ithalatçı 
veya temsilcisine malın standardına veya teknik düzenlemeye uygunluğunu belirten belge verileceği 
belirtilmiştir. 2005/1 no.lu Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ithalatta zorunlu standarda tabi petrol 
ve türevlerine ilişkin ayrıntılı liste bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler 
(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar) 

G.T.İ.P. 
2710.11.45.00.00 

2710.11.49.00.00 
2710.11.51.00.00 

2710.11.59.00.00 
2710.19.41.00.11 

2710.19.45.00.11 
2710.19.49.00.11 
2711.19.00.00.11 

2901.10.00.90.11 
2902.30.00.00.00 
3811.90.00.90.00 

MADDE ADI 
Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 
98'den az olanlar 
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 
Oktanı (RON) 98'den az olanlar 

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 
Motorin 

Motorin 
Motorin 
Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 

Hekzan 
Toluen (Toluol) 
Diğerleri 
Gaz yağı 

TSNO 

2885 

TS3082 
EN 590 

TS6600 
EN 417 

1946 
2280 
11630 

TS3355 

STANDART ADI 

Otomotiv Yakıtları-Kurşunlu Benzin-özellikler ve 
Deney Metotları 

Otomotiv Yakıtları-Dizel-Özellikler ve Deney Met 
Metodlan 

Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan-
Metalik-LPG lçin-Vanah veya Vanasız-Taşınabilir 
Cihazlarda Kullanılan 
Hekzan (Gıda Sanayiinde Kullanılan) 
Toluen-Sanayide Kullanılan 
Fuel Oil Katkı Mad.- Yanma Özelliğini Geliştiren 

b-)Sınır Ticaretine İlişkin Düzenlemeler 

bl-) Kanuni Dayanaklar 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 172 nci maddesi, Türkiye ile Komşu ülkeler arasında coğrafi 

durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sınır ticaretinin kapsamının Bakanlar 
Kurulunca belirleneceği, sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemlerinin ise yönetmelikle belirleneceği, 

Gümrük Yönetmeliğinin 710-713 uncu maddelerinde, Bakanlar Kurulunca Türkiye ile komşu 
ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen sınır 
ticaretinin, ancak ilgili kararda belirtilen gümrük idarelerinden yapılacağı, bu kapsamda yapılacak her 
türlü ithalat ve ihracat işlemlerinde, Yönetmeliğin 249 ncu maddesinde belirtilen beyannamenin 
kullanılacağı, sınır ticareti kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinin, sınır ticaretine ilişkin 
Bakanlar Kurulu Kararında yeralan hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu yönetmelikte yer alan usul ve 
esaslara tabi olduğunu, sınır komşusu ülkelerle sınır ticaretine ilişkin özel anlaşmalar bulunması 
halinde, gümrük işlemlerinin bu anlaşmalara hükümlerine göre yürütüleceği; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 5 5 -

Hüküm altına alınmıştır. 

Sınır ticaretinin başlangıcı 1970'li yıllara kadar uzanmaktadır. Sınır ticareti Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ihracatın artırılması ve yapılacak ihracat sayesinde bu illerde sınai 
ve ticari gelişmenin sağlanması, ayrıca sımr illerinin zaruri ihtiyaçlarının bir bölümünün komşu 
ülkelerden basitleştirilmiş ithalat yoluyla çabuk ve daha ucuz maliyetle karşılanması be bu bölgelere 
ekonomik canlılık getirilmesi amacıyla başladığı bilinmektedir. 

1996 yılı Ocak ayında Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında gümrük birliğinin tesis edilmesi 
üzerine, 31.01.1996 tarihli 96/7782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla daha önce uygulama alanı bulan 
kıyı ticareti sona erdirilmiş, sınır ticareti yapma imkanı ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki hudut illerine tanınmıştır. Bu çerçevede yapılan ithalatın kapsamı; arıcılık, bahçevilik, 
hayvancılık ve orman ürünleri ile sınırlı tutulmuştur. Bahsi geçen Kararın yürürlükte olduğu 1996 
yılında 7,3 milyon US Dolar değerindeki ithalata karşılık, 20,5 milyon US Dolar düzeyinde ihracat 
yapılmış ve smır ticaretinde ilk ve son defa sınır ticareti kapsammda dış ticaret ülkemiz lehine fazla 
vermiştir. 

b2-)Bakanlar Kurulu Kararları 

Sınır ticaretine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının incelenmesinde; 

23.12.1998 günlü 98/12254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, mutad depo kapsammda ithalatı 
çekicilere montajlı yan römorklu araçlarla, kamyonlara montajlı römorklu araçlar ve römorksuz 
kamyonların mutad depolarında yapılan motorin ithalatı olduğu, bu ithalatın Gürbulak, Kapıköy, 
Esendere, Sarp, Dilucu, Türközü ve Habur Gümrük kapılarından yapılacağı, buralardan yapılacak 
ithalatın da bulundukları iller dışında Adıyaman, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Erzurum, Gaziantep, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt Şanlıurfa ve Tunceli ilerinde dağıtım 
yapılabileceği, mutad depo kapsamında motorin ithalatına ilişkin uygulama usul ve esaslarının 
belirlenmesi ve takibinde Dış Ticaret Müsteşarlığının yetkili olduğu, bu kapsamda Şırnak ili Habur 
Gümrük Kapısından aylık 75.000 ton, İğdır ili Dilucu Gümrük Kapısından 25.000 ton motorin 
ithalatına izin verileceği, ham petrol ithalatına ilişkin olarak ise, sınır ticareti kapsammda tüzel kişiler 
tarafından karayolu ile gümrük vergisi, katma değer vergisi ve akaryakıt fiyat istikrar fonunu 
kesintisinden muaf olarak ham petrol ithalatının yapılabileceği, ithal edilecek ham petrol miktannm 
Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirleneceği, bu kapsamda yapılacak ithalata uygunluk belgelerinin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirleneceği, ham petrol ithalatına ilişkin tüzel kişilerce yapılacak 
başvurularda yerli bir rafineri şirketiyle sözleşme şartının aranacağı, ham petrol ithalatında İl ihtiyacı 
kriterinin uygulanmayacağı, bu kapsamda ithal edilen ham petrolün rafineri şirketi tarafından uygun 
görülecek bir rafineri ve depoya sevkedileceği, ham petrol ithalatım yapacak tüzel kişilerin şirket 
merkezinin sınır ticareti kapsamındaki illerde olması şartının aranmayacağı, sınır ticareti yoluyla ithal 
edilecek ürünlerden alınması gereken vergi ve fonlann %60'ı, KDV'nin ise tamamının tahsil edileceği, 
petrol ürünleri için gümrük idarelerince hesaplanacak vergilerin matrahının ithal tarihinde geçerli olan 
tavan fiyata göre belirlenen matrahtan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Yukarıda belirtilen Kararda değişiklik yapan 07.04.1999 günlü 99/12646 sayılı Kararda ise, 
mutad depo kapsamında, Şırnak ili Habur Gümrük Kapısından aylık yapılacak ithalat 150.000 tona 
çıkarılmıştır. 

10.03.2000 tarihli ve 2000/364 sayılı BKK'nda ise, önceki kararda tanımlanan mutad depo 
kapsamındaki ithalatın taşıt üzerindeki depolarda motorin ithalatı olarak yeniden tanımlandığı ve 
Sımak ili Habur Gümrük Kapısından aylık 75.000 ton, İğdır ili Dilucu Gümrük Kapısından 15.000 ton 
motorin ithalatma izin verileceği, Habur Gümrük kapısından taşıt üzerindeki depolarda ithal edilen 
motorinin Silopi'de TPİC(Turkish Petroleum International Company) tarafından kurulan Habur 
Akaryakıt Depolama Tesisleri dışında hiçbir kurum, kuruluş ve özel firmaya teslim edilemeyeceğinin 
öngörüldüğü, taşıt üzerindeki depolarda ithal edilen motorinin katma değer vergisi hariç diğer 
vergilerden muaf olduğunun belirtildiği, ham petrol ithalatına ilişkin olarak ise, önceki Kararda yeralan 
hükümlere aynen yer verildiği, sınır ticareti kapsamında motorin ithalatının Ağn, Ardahan, Artvin, 
Hakkari, İğdır, Sımak ve Van illerinden yapılacağı, 3. ülke menşeli ürünlerin sımr ticareti kapsamında 
ithalatına izin verilmeyeceği, ancak belirtilen kapılardan yapılacak motorin ithalatında eşyanın 
menşeinin Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan olmasına izin verileceği, 
sınır ticareti yoluyla ithal edilecek ürünlerden alınması gereken vergi ve fonların %80'ı, KDV'nin ise 
tamamının tahsil edileceği, sınır ticareti kapsamında ham petrol ve motorin ithal edilen araçlarda, 
araçların orijinal yakıt depolarına ilave olarak monte edilen depolarda akaryakıt getirilemeyeceği 
belirlenmiştir. 

21.07.2000 tarihli ve 2000/1012 sayılı Kararda ise, 10.03.2000 tarihli ve 2000/364 sayılı 
Kararnameye geçici bir madde ilave edilerek, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2000/8 sayılı 
Genelgesi ile belirtilen standart yakıt depolarında getirilen motorin tutarlarının BKK ile bir kat 
artırıldığı, buna göre sınır ticareti kapsamında tüzel kişiler tarafından karayoluyla Irak'tan ithal 
edilecek ham petrolü taşıyan araçların standart yakıt depoları (ilave yakıt depolan dahil) tır 
çekicilerinde depo hacimleri 1.100 litre, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve 
tankerlerde depo hacimleri 600 litre, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde depo 
hacimleri 800 litre olarak belirlendiği ve bu uygulamadan Irak'tan 1999 yılında ithalatı uygun görülen 
ham petrolü taşıyacak araçlann 31.12.2000 kadar, 2000 yılında ithalatı uygun görülen ham petrolü 
taşıyan araçlann da 31.05.2001 kadar yararlanabileceği belirtilmiştir. 

28.09.2000 tarihli ve 2000/1309 sayılı BKK'nda, Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş. Genel 
Müdürlüğü ile Nahçivan Şeker Şirketi arasmda 23.02.2000 tarihinde Ankara'da imzalanan "Nahçivan 
Özerk Cumhuriyeti'nden Alınacak Şeker Pancanna Karşılık Şeker ve Sun'i Gübre Verilmesine Ait 
Protokol" uyarınca, Nahçivan özerk Cumhuriyeti'nde üretilen 50.000 ton şeker pancannın Ağn Şeker 
Fabrikası'na taşınması amacıyla adı geçen şeker fabrikasının açacağı nakliye ihalesini kazanan şirketin 
araçlarına tahsis edilmek üzere, taşıt üzerindeki depolarda motorin ithalatı kapsamında İğdır İli Dilucu 
Gümrük Kapısına tanınan aylık 15.000 ton olan kontenjana, 21.02.2001 tarihine kadar kullanılmak 
üzere, toplam 10.000 ton motorin ilave yapıldığına dair 10.03.2000 tarihli ve 2000/364 sayılı 
Kararnameye geçici bir madde ilave edilmiştir. 

28.05.2001 tarihli ve 2001/2623 sayılı Karar ile, 10.03.2000 tarihli ve 2000/364 sayılı Kararda 
belirtilen uygulamadan(standart yakıt depolannda getirilecek akaryakıtın bir kat artınlarak 
uygulanması), 2001 yılında ithalatı uygun görülen ham petrolü taşıyacak araçların 31.12.2002 tarihine 
kadar yararlanabileceği belirtilmiştir. 

05.07.2001 tarihli ve 2001/2720 sayılı BKK ile, 10.03.2000 tarihli ve 2000/364 sayılı 
Kararnamenin eki olan Sınır Ticaretinin Düzenlemesine İlişkin Karar'ın 3 üncü maddesinin ikinci 
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fıkrasmda yer alan 10.000 ton ibaresi 15.000 ton olarak, 50.000 ton ibaresi 75.000 ton olarak 
değiştirilmiştir. 

17.07.2002 tarihli ve 2002/4517 sayılı BKK ile 10.03.2000 tarihli ve 2000/364 sayılı Karardaki 
bazı maddelerin yürürlükten kaldınldığı, bazı maddelerin ise değiştirildiği, buna göre, 2000/364 sayılı 
kararnamenin amacında belirtilen "taşıt üzerindeki depolarda motorin ithalatının amaç bölümünden 
çıkartıldığı, sınır ticareti kapsamında petrol ürünleri ithalatı yapılamayacağının belirtildiği, aynca sınır 
ticareti kapsamında ithal edilen eşyayı taşıyan araçlarda 31.12.2002 tarihine kadar ham petrol taşıyan 
araçlar hariç olmak üzere, orijinal yakıt depolanna ilave olarak monte edilen depolarda akaryakıt 
getirilemeyeceği belirtilmiştir. 

24.12.2002 tarihli ve 2002/4999 sayılı BKK ile, 10.03.2000 tarihli ve 2000/364 sayılı 
Kararnamenin eki olan Sınır Ticaretinin Düzenlemesine İlişkin Karar'a geçici bir maddenin ilave 
edildiği, buna göre, sınır ticareti kapsamında tüzel kişiler tarafından karayoluyla ithal edilecek ham 
petrolü taşıyan araçlann standart yakıt depolan (ilave yakıt depolan dahil) tır çekicilerinde depo 
hacimleri 1.100 litre, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde depo 
hacimleri 600 litre, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde depo hacimleri 800 litre 
olarak belirlendiği ve bu uygulamadan Irak'tan 2003 yılında ithalatı uygun görülen ham petrolü 
taşıyacak araçlar 31.12.2002'ne kadar, 2003 yılında ithalatı uygun görülen ham petrolü taşıyan araçlar 
da 31.05.2003 tarihine kadar yararlanabileceği belirtilmiştir. 

b3-)Mutad Depo/Araç Üstü Motorin Getirme Muafiyeti 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/9-c maddesi ile, ulaşım araçlan ile özel konteynerlerde 
mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağlara gümrük vergisinden muafiyet tanınmıştır. Belirtilen 
Kanuna dayanılarak çıkarılan 05.02.2000 günlü 'Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak 
Haller Hakkında Karar'in 102 nci maddesinde, Türkiye gümrük bölgesine giren özel ve ticari ulaşım 
araçlan, motosikletler ve özel konteynerlerin içindeki standart depolarda mevcut bulunan yakıtlann, 
özel motorlu araç ve motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve amlan araçlarda portatif 
depolarda taşınan, araç başına 10 lt.yi geçmeyen yakıtlann gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm 
altına alınmıştır. Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunun 12 nci maddesinde, 'Motorlu vasıtalann mutad 
depolanndaki akaryakıt ve madeni yağlardan vergi aranmaz.' hükmü gereğince asıl ikametgahı 
yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı turistlere ait araçlann mutad depolarında bulunan 
akaryakıt ve madeni yağlardan vergi alınmayacağı öngörülmüştür. 2000/8 sayılı genelge ile de Tır 
çekicileri için 550-lt, 15 tona kadar kamyon ve tankerler için 300-lt, istiap hacmi 15 tonu geçen 
kamyon ve tankerler için ise 400 İt olarak olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu araçlann mutad 
depolannda bulunan ve belirtilen miktarlardaki yakıt ve madeni yağdan vergi alınmayacağı hüküm 
altına alınmıştır. 

Diğer taraftan, Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığının 22.07.1992 günlü 1980 sayılı 
yazılanyla, Körfez kriziyle birlikte yaşanan olumsuzluklar ve zor tabiat şartlan nedeniyle Türk şoför 
ve nakliyeci esnafının akaryakıt temininde karşılaştıkları zorluklan göz önüne alarak, Irak'a giriş-çıkış 
yapan araçlarda depo kapasiteleri 'Çekicilere montajlı yan römorklu araçlarla, kamyonlara montajlı 
römorklu araçlarda depo kapasiteleri 2 ton, diğer kamyonlarda 1,5 ton olarak belirlenmiş ve artınlmış 
depo kapasiteleriyle gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak motorin getirilmesine fiilen 
başlanmıştır. 

Daha sonra Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 09.081994/12838, 
14.08.1996/14668, 13.09.1996/17095, 26.11.1996/22452 tarih ve sayılı yazılanyla, önce Irak'a sonra 
da Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine açık bulunan tüm kara hudut kapılarından giriş-çıkış 
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yapan çekicilere montajh yan römorklu araçlarla, kamyonlarda mutad depo kapasiteleri yeniden 
artırılarak, çekicilere montajh yan römorklu araçlarda ve kamyonlara montajh römorklu araçlarda 8 
ton, diğer kamyonlarda 4 ton olarak belirlendiği, 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 23.12.1998 günlü 98/12254 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karannın 3 ncü maddesinde mutad depo kapsamında ithalat yeniden tanımlanarak; 'çekicilere montajh 
yarı römorklu araçlarla, kamyonlara montajh römorklu araçlar ve römorksuz kamyonlann mutad 
depolannda yapılan motorin ithalatı' olarak tanımlandığı, uygulama esas ve usullerinin belirlenmesi ve 
takibinde Dış Ticaret Müsteşarlığının yetkili kılındığı, belirtilen Kararnamede değişiklik yapan 
07.04.1999 tarihli 99/12646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sımak İli Habur Gümrük kapısından 
aylık 150 bin ton, İğdır ili Dilucu Gümrük kapısından 25 bin ton motorinin mutad depo kapsamında 
ithalatına izin verileceği, 

Hüküm altına alınmıştır. 

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 belirtilmiştir. Bu 
kapsamda taşıt üstü depolarda getirilen motorin; gümrük vergisi, akaryakıt tüketim vergisi, akaryakıt 
fiyat istikrar fonu kesintisinden muaf olduğu, katma değer vergisinin ise tamamının tahsil edildiği 
öngörülmüştür. 

Sınır ticareti kapsamında, mutad depo uygulaması kapsamında, aracın yapısına göre 4-8 ton 
uygulanan motorin muafiyetinin uygulandığı dönem itibariyle yıllık ithalat miktarları aşağıda 
verilmiştir. Akaryakıt ithalatlarına 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, 1997 yılında 2.000.000 ton, 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. 

İLLER 

İĞDIR 

ŞIRNAK 

AĞRI 

ARDAHAN 

HAKKARİ 

VAN 

ARTVİN 

TOPLAM 

1997 YILI 
(TON) 

300.000 

1.700.000 
. 
. 
. 
. 
. 
2.000.000 

1998 YILI 
(TON) 

600.000 

1.400.000 
. 
. 
. 
. 
. 

2.000.000 

1999 YILI 
(TON) 

234.532 

1.065.000 
. 
. 
. 
. 
. 

1.299.532 

2000 YILI 
(TON) 

193.850 

909.476 

47.531 
. 

15.659 

27.910 

9.126 

1.203.552 

GENEL TOPLAM 

2001 YILI 
(TON) 

164.522 

398.264 

15.174 

547.810 

7.595 

465 
. 
1.133.830 

2002 YILI 
(TON) 

119.776 

11.672 

. 

. 

. 

. 
176 

131.624 

7.768.538 

Mutad depo uygulaması sonucu 1997-2002 tarihlerinde sınır ticareti kapsamında yurda sokulan 
motorin nedeniyle raporun düzenlendiği tarih itibariyle Devletin uğradığı vergi kaybının (gümrük 
vergisi+özel tüketim vergisi+katma değer vergisi) yaklaşık 10.3 katrilyon TL(10.3 milyar YTL) ve 7,6 
milyar USD olduğu anlaşılmaktadır. 
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Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının 27.05.2005 günlü 13302 sayılı yazısı ekinde alının ve 
sınır ticareti kapsamında yapılan 01.01.1995-01.01.2005 dönemine ilişkin olarak her türlü petrol ve 
petrol türevlerinin ithalatlarına ilişkin Başmüdürlükler bazında elde edilen veriler aşağıda tablolar 
halinde gösterilmektedir. 

Hıbur GfimrOk ve 
Muhafaza 

Basmüdürluiû 
Habur Gümrük 

Müi. 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

zooı 
2002 

2003 

2004 

2005 

toplum: 

Nıaaybln GirorÜk 
Müdüriüta 

1995 

199« 

1997 

1998 

1999 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

200* 

2005 

toplam; 

Motorin 
ithalatı 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

109.S6S.S90 

9.978.415 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

119.544.00S 

Hum 
Petrol 
İthalatı 

ton 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

334.680 

634.720 

913.817 
1.335.812 

111.870 

Yok 

Yok 

3.330.599 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Filler 
depo 

kapsamı 
akaryakıt 

ton 

Yok 

Yak 

Yok 

Yok 

1.092.985 

909.476 

458.508 
20.928 

Yok 

Yok 

Yok 

1401.09? 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Diğer petrol ürünleri 
ithalatı 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Mutad 
depo/araç 

uyaı 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

70.932 

66.100 

41.590 
1.334 

Yok 

Yok 

Yok 

179.9Sİ 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Mutad 
depo/akaryakıt 

ton 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

28.372 

26.440 

16.636 
533.600 

Yok 

Yok 

Yok 

605.040 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

kaçık akaryakıt 

motorla 

ton 

9.600 

8.190 

6.800 

13.640 

11.300 

47.918 

85.093 
45.966 

18.855 

98.520 

4.060 

349.941 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

benzin 

ton 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
7.222 

2.790 

yok 

99.790 

109.002 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yol 

Yok 

Yok 

htm 
petrol 

ton 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
93.580 

Jpk 

yok 

yok 

91510 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Umlt 
fazlası el 
konulan 
motorin 

14.494.938 

23.895.298 

S2.6I1.U0 

3.414.499 

94.415.545 
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Gaziantep 
Gümrük ve 
Muhafaza 

Başmüdürlüğü 
öncüpiDir-
Akçakale-

Karkamıs Gümrük 
Müdürlükleri 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

loplam: 

Motorin 
ithalatı 

ke 
239.380 
241.700 

150.936.306 
23.969.317 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

17S.3U.793 

Ham 
Petrol 

İthalatı 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

nber 
depo 

kapsamı 
akaryakıt 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

Diğer petrol ürünleri 
ithalatı 

Bazya£(kE) 
103.850 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

103.»S9 

BenzJnflce) 
yok 
yok 

12.150 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

12. ISO 

Mutad 
depo/araç 

layuı 

3.216 
3.555 
3.625 
5.342 
4.914 
4.744 
1.492 
1.994 
3.584 

17.723 
675 

SÛ.Sİ4 

Mutad depo 
akaryakıt 

kg 
1.608.000 
1.771.500 
1.738.000 
1.738.000 
2.286.000 
2.357.000 

744.000 
997.000 

1.792.000 
8.861.500 

337.500 
24.230.390 

kaçak akaryakıt 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

Hakkari Gümrük 
ve Muhafaza 

Başmüdürlüğü 
KapıkSy Gümrük 

Müdürlüğü 

1995 
1996 
1997 
199» 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

toplam: 
Esendere Gümrük 

Müdürlüğü 

1995 
1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

toplam: 

Motorin 
ithalatı 

Ke 

yok 
yok 
yok 

285.080.300 
145.949.661 

8.319.330 
13.389.640 

465.180 
yok 
yok 
yok 

4S3.204.111 

Ki 
yok 
yok 

1.185.395 

235.580.892 

97.659.318 

15.604.750 

382.320 
yok 
yok 
yok 
yok 

3S9.412.t75 

Ham 
Petrol 

İthalatı 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

yok 
yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
yok 
yol 
yok 
yok 

Fiber 
depo 

kapsamı 
akaryakıt 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

yok 
yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

Diğer petrol ürünleri 
ithalatı 

Fnet-oiKkı) 

yok 
yok 
yok 

293.800 
420.000 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

713.800 

Petrolyajtı(kg) 
yok 
yok 

48.225 

yok 

yok 

yok 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

48.223 

Mutad 
depo/araç 

sıyaı 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

yok 
yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

Mutad 
depo/akaryakıt 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

yok 
yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

Kaçak akaryakıt 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
,yok 

yok 
yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
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GttrbulıkÇamrtk 
vtMakafaıa 

BMaMIriOtü 
G&rtMİık, DOw«, 
Tarkjoei Ctor ik 

M M M a J İ 

1995 

1996 

1997 

1998 

199» 

2M0 

1001 

Mt2 

»03 

2004 

I00S 
halam: 

HopaCimrakvc 
Mükafata 

BuBimrim 

199S 
1996 
1997 
19H 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

toptom 

Motorla 
İthalatı 

Kt 

yok 

yok 

53.917.873 

371.945.539 

123.172.27) 

35.356.494 

15.754.462 

yok 

yok 

yok 

yok 
tat.i4t.tit 

K i 
yok 
yok 

56.739.964 
160.196.922 
115.7S9.066 

3.379.340 
yok 
175.895 
yok 
yok 
yok 

336.281.117 

Ha» 
PMrol 

İthalatı 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

y* 

vok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
vok 
yok 
yok 
yok 
yok 

Fiber 
depo 

kapsan 
akaryakıt 

ke 

yok 

. yok 

yok 

yok 

237.884 

215.227 

164.482 

119.216 

yok 

yok 

yok 
7Sİ.M* 

Kc 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

Di|er petrol Ortaleri 
ithalatı 

vok 

yok 

vok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 
yo* 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 
yok 

Mutad 
depo/arac 

sayısı 

tespti 
e dilemedi 
tespti 
edilemedi 
tespti 
edilemedi 
tespti 
edilemedi 
tespti 
edilemedi 
tespti 
edikmedi 
tespti 
edilemedi 
tetpıi 
cdüemedi 
tespti 
edilemedi 
tespti 
edilemedi 
Mesti 
edilemedi 

11.127 
25.764 
12.589 
14.409 
10.791 
15.033 
13.723 
14.420 
14.717 
17.450 
4.880 

154.903 

Mutad 
depo/akaryakıt 

tespit edüemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 
tespit edilemedi 

Kaçak ilarya** 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

yok 

litre 
yok 
yok 
yok 
yok 
2.450 
6.790 
8.382 

540 
7.240 
2.190 

610 
28402 

Ukmderu Gimrük ve Muhetua BasatdtrMta'adea nur ticareti kapıuueda ithalat bmhmnuuktUu. 

Yine, 2000/8 sayılı Genelge kapsamında mutad depo uygulaması çerçevesinde 2004-2005 
arasında son bir vılda yurda giriş yapan kara taşıt araç sayısına ilişkin tespitler Gümrük 
Başmüdürlükleri itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 

Araç Türü 
Tır 
Tanker 
Otobüs 
Taksi 
TOPLAM 

Hakkari 
2.643 

2.414 
14.206 
19.263 

Görbulak 
73.747 
25.196 
20.555 

166.036 
285.534 

iskenderun 
. 
54.030 
18.210 

115.200 
187.440 

Edirne 
74.052 
-

33.082 
-

107.134 

Gaziantep 
14.467 
2.249 
6.920 

70.690 
94316 

GENEL TOPLAM 

Hopa 
17.450 
-

12.831 

30.281 

Habur 
156.619 
364.731 
. 

163.105 
684.455 

1.408.433 

2000/8 sayılı Genelge kapsamında kara sınırlarımızdan giren araçlara yönelik mutad depo 
uygulaması çerçevesinde son bir yılda 1,5 milyona yakın aracm yurda giriş yaptığı, sımr kapıları 
itibariyle araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yurda sokulan akaryakıt 
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miktarı ile gümrük idarelerince limit fazlası olması nedeniyle el konulan akaryakıt miktarlarına ilişkin 
genel tespitler Gümrük Başmüdürlükleri itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 

Mutad Depo 
kapsamında getirilen 

Akaryakıt 
Limit Fazlası El 

Konulan Akaryakıt 

Hakkari 

3.839.850-lt 

15.580-lt 

Limit Fazlası El Konulan 
Akaryakıtın Genel Toplamı 

Gttrbulak 

75.464.850-lt 

733.170-kg 

60.017.189-lt 

İskenderun 

51.252.000-lt 

418.000-lt 

Edirne 

58.923.700-lt 

713.524-lt 

Gaziantep 

18.693.450-11 

440.075-lt 

Hopa 

9.597,500-lt 

1.437,500-lt 

Mutad Depo kapsamında getirilen 
Akaryakıtın Genel Toplamı 

Habur 

480.385.200-lt 

56.259.340-lt 

698.156.550-lt 

Yukarıda belirtilen genelge kapsamında standart depo kapsamında son bir yılda yurda sokulan 
akaryakıt miktarı 589.942 ton (698.156.550-lt) olduğu, bu kapsamda getirilip limit fazlası olduğu için 
ilgili idarelerce elkonulan akaryakıt miktarı ise 50.714 ton (60.017.189-lt) olduğu anlaşılmıştır. 
Devletin mutad depo uygulamasıyla son bir yılda uğradığı vergi kaybının yaklaşık 
833.991.113.000.000 TL(833.991.113 YTL) olduğu anlaşılmaktadır. 

Mutad depo kapsamında yapılan ithalat esas itibariyle, yurt dışına yük taşıyan araçların belirli 
standarda göre yaptırdıkları depolarında ticari mahiyet arzetmeyen miktarda akaryakıt 
getirebilmelerine ilişkindir. Hal böyle olmakla birlikte, körfez krizinden sonra 1990'h yıllarm başında 
Habur sınır kapısında ihraç eşyası taşıyan araçların dönüşlerinde sınırlı olarak yapılan bu uygulama, 
daha sonralan diğer bazı doğu sınır kapıları da uygulama kapsamına da alınarak alanı 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 dönüştüğü yukarıda ortaya 
konulan rakamlara bakıldığında görülecektir. 

c-) 5015 Petrol Piyasası Kanunu 

20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanunu'nun amacı yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan 
veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin 
piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve 
denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır. Ayrıca bu kanun, petrole ilişkin piyasaların 
sağlıklı ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik düzenleme, yönlendirme, 
gözetim ve denetim işlemlerini kapsamaktadır. 

Kanunun 3 ncü maddesinde, lisansların verilmesinde pazara giriş açısından teknoloji, kalite, 
güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğinin dikkate alınacağı, bayi sayısı, depolama kapasitesi 
konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama getirilemeyeceği, 

Kanunun 9 uncu maddesinde, yurtdışından ham petrol ve akaryakıt temin edeceklerin rafinerici 
veya dağıtıcı veya ihrakiye teslim şirketi lisansına sahip olmaları gerektiği, dağıtıcıların lisans 
başvurularında asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün dağıtım projeksiyonu ile bayi bilgilerini Kuruma 
vermek zorunda oldukları, ihrakiye teslimlerinin rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim şirketlerince 
yapılacağı, akaryakıt harici kalan petrol ürünleri(solvent, madeni yağ, bazyağ, asfalt,solvent nafta gibi) 
ile ilgili ithalat/ihracat dahil faaliyetlerin Kurumun hazırlayacağı düzenlemelere göre yapılacağı, 

Kanunun 14 ncü maddesinde, Kurumun piyasa faaliyetlerim kendi personeli ile veya kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tabi tutacağı, 
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Kurumun denetlemelerde kullamlmak üzere akredite sabit veya gezici laboratuarlar kurabileceği, 
kurulmasına kaynak aktarabileceği, 

Kanunun 18 nci maddesinde, rafinericiler ve dağıtıcıların yurtiçinde pazarlayacakları 
akaryakıta, rafineri çıkışında veya gümrük girişinde Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker 
ekleyecekleri, Kurumun ulusal marker ve idari ve teknolojik yöntemler ile bir denetim sistemi 
kuracağı, Valiliklerin denetim amaçlı alınacak numunelerin kullanıcı ve bayilerden alınmasını ve 
emniyeti sağlamakla yükümlü olduğu, 

Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında; kaçak veya menşei 
belli olmayan ürün ikmal edenlerin lisansı iptal edilir, teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün 
ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlü olduğu, 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik 
faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykınlığmın Kurumca 
tespiti halinde, amlan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak 
mühürleme suretiyle durdurulacağı belirtilmiştir. 

Aynı maddenin altıncı fıkrasında ise teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali 
nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu lisans 
sahibi gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alacağı belirtilmiştir. 

Hususları hüküm altına alınmıştır. 

d-) 4760 Sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa Göre Akaryakıt ve Sorvent Türlerinin 
Vergilendirilmesi ve KDV Açısından Değerlendirilmesi 

di-) ÖTV Kanunu'na Göre Akaryakıt ve Solvent Türlerinin Vergilendirilmesi 

12.06.2002 tarih ve 24.783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu'nun l. maddesi ÖTV'nin konusunu belirlemektedir. Buna göre; 

"Bu Kanuna ekli; 

a) (1) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, 

d) (I), (İÜ) ve (TV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile 
tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, 

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir. 

2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan 
eşyalardır."hükmünü içermektedir. 

Kanunun 12. maddesine göre, özel tüketim vergisi miktarlarım belirlemeye Bakanlar Kurulu 
Yetkili kılınmıştır. 11.01.2005 tarihi itibariyle belirlenen ve yürürlükte bulunan I Sayılı liste ise 
aşağıdaki gibidir. 
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| ;j ACETVELİ { j 

'! i ! 1 V w 8 ' 
(*)G.T.İ.P. NO | Mal İsmi \ Birimi 1 Tutarı (YTL) j 

1 ((Hafif yağlar ve müstahzarları) | i i 

{2710.11.11.00.00 |6zel bir isleme tabi tutulacak olanlar | Kilogram [ 0 

| [(Yalnız nafta) | ! j 

İ2710.11.31.00.00 |Uçak benzini | Litre ı 0 

! ((içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) j ! i 
•2710.11.45.00.00 (OkUnı (RON) 95 veya daha fazla falcat 98'den az olanlar | Litre ; 1,3625 

i ((Kurşunsuz süper benzin) [ | 
i |(lçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | i 

2710.11.49.00.00 [Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar ! Litre i 1,4845 i 

] ((Kurşunsuz süper benzin) | j 

i |(tçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | i 

İ2710.11.51.00.00 [Oktanı (RON) 98'den az olanlar | Litre I 1,3765 j 

j ((Kurşunlu süper benzin) | i 
] |(tçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | i 

İ2710.11.59.00.00 |Oktaoı (RON) 98 veya daha fazla olanlar { Litre j 1,3765 

j {(Kurşunlu süper benzin) { ' j 
İ2710.11.70.00.00 (Benzia tipi jet yakıtı { Litre j 0 \ 

{2710.19.21.00.00 jjet yakıtı (Keroseo) { Litre ij 0 i 

! [(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,0î'i geçmeyenler) | \ 
(2710.19.41.00.11 ;|Motorin | Utre ! 0,9270 j 

j lj(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) | J { 

{2710.19.41,00.12 JMarineDiesel | Litre \ 0,9270 j 

i {(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) { i 
İ2710.19.41.00.19 (Diğerleri | Utre j 0,9270 ! 

| ((Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | ( , 
[2710.19.45.00.11 İMotorln | Litre i 0,8345 | 

i ((Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat V, 0,2'yi geçmeyenler) ( { i 
{2710.19.45.00.12 [Marin* Diesel { Litre ! 0,8345 
j [(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) { j : 

{2710.19.45.00.19 (Diğerleri ( Utre j 0,8345 i; 

i I ((Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | 

J2710.19.49.00.il :[Motorin ! Utre ! 0,8345 j 

i {(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) [ j \ 
İ2710.19.49.00.12 JMarine Diesel [ Litre { 0,8345 { 

( [(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) j ! 
İ27İ0.19.49.00.19 JDigerleri | Litre | 0,8345 , 

i [(Fuel oiller) ( i i 

J2710.19.61.00.00 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler [ Kilogram :j 0,2370 j 

I |(Fuel oiller) 1 i ;! 
[2710.19.63.00.00 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l*i geçen fakat %2'yi geçmeyenler j Kilogram { 0,4760 ; 

| i ((Fuel oiller) | | i 

[2710.19.65.00.00 |Agırlık itibariyle kttkttrt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler [ Kilogram j 0J040 
| ((Fuel oiller) [ A \ 

•2710.19.69.00.00 (Ağırhk itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler [ Kilogram 1 °< 2 0 4 0 

[27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; [ Kilogram ( 0 
2711.19.00.00.11;27ll.21.00.00.00;2711.29.00.00.11ve2711.29.00.00,12hariç) } . . [ • i 

j j(Sıvılaştınlmış) [ ; ! 
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J2711.11.00.00.00 |Oogalgaz | i 

İMotoriu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | Standart M3 { 0.5463 

j |Dtgerieri | Standart M3 | 0.0210 

! KSıvdastoıbnif) 1 . .1 . . 
{2711.12 :|PropM I Kilogram | 0,6150 

| |(Sıvılaştınlm>f) • ! . . . . 1 . . 
{2711.13 İMtan | Kilogram | 0,6150 

I271l.19.00.00.il {Sıvılasorılonş petrol gazı (L.P.G) j i 
i İMotoriu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanacak Olanlar (Otogaz) { Kilogram | 0,8620 

j İDigerleri İ Kilogram j 0.6150 

j |(G»z halinde) i j 

i İMotoriu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar j Standart M3 i 0,5463 
j İDigerleri | StandartM3 ;{ 0,0210 

! {(Gaz halinde) [ i 
{271l.29.00.00.il |Pr«paı | Kilogram j 0,6150 

j |(Caz halinde) | | 
İ2711.29.00.00.12 ;{Bltaa | Kilogram J 0,6150 j 

•| ;l(Petrolkoku) | | 
(2713.11.00.00.00 [KaMoc ediİMBİl | Kilogram | 0 

i l(Petrolkoku) | | 

j2713.12.00.00.00 |KabİM edilmiş { Kilogram j 0 

; l(Petrolbitûmeni) | i 

J27I3.20.00.00.19 |M|trleri | Kilogram [\ 0 

{2713.90 |Petroly«|Unaın veya biraiMaU niatrallcrdeo elde edüea yaftana di|er kalutılan | Kilogram jl 0 

i {{28.03 pozityonundakiher nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) 1. ! 1 

j |B CETVELİ { | J 

1 II .. . :l İY?» 
JG.T.I.P. |Maltsmi {Birimi |Tutan(YTL) ! 
İ l ı rl 1 i 
': ." - • I ~. ^ — 7 3 — L———: • —.—~—: '1 " — 1 1 
{2707.10 {Benzol (Benzen) {Kilogram jl.4845 { 

{2707.20 {Tohralpoluenc) |Kilogram 11,4845 I 

J2707.50.90.00.il |Solventnafla(ÇözKunafta) .|Kilogram 11,4845 

j2710.112l.00.00 |White*pirit ; {Kilogram |l,4845 j 

{27IO.ll.90.00.il |Digersolventler (Çözücüler) (Petrol eteri) İKilogram 11,4845 j 

|27I0.11.90.00.19 |Digerleri (Petrol eteri) {Kilogram j 1.4845 ] 

{2710.19.29.00.00 |Diğerleri (Petrol eteri) {Kilogram 11.4845 j 
{2901.10.90.00.11 ;|Hekzan {Kilogram {1,4845 | 

{2901.10.90.00.12 {Heptan {Kilogram j 1,4845 { 

J2901.10.90.00.13 JPcntan {Kilogram {1,4845 j 

12902.20.00.00.00 |Benzen (Benzol) {Kilogram ;|l,4845 j 

j2902.30.00.00.00 |Tohıen (Tohıol) |Kilogram {1,4845 { 

İ2909.19.00.00.13 [Meal tersiyer bütfl eter (MTBE) {Kilogram |l,4845 j| 

[3811-90.00.10.12 |Hafıfmineral yağlar için müstahzar katkılar {Kilogram 11,4845 | 

i Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve 
incelticiler, boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

• 

I 
j3814.00.90.00.00 |Digerleri JKflognmv |O,0653 j 

! |(Esasıb«il asetat olanlar hariç) | \ j 
J3824.90.40.00.00 |Vemikler ye benzeriürünler için anorganik kırım çözücüler ve incelticiler |Kilogram J0.0653 j 

{(Yağlama yağlan; diğer yağlar) i J • j 
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[2710.19.71.00.00 lözeî bir işleme tabi tutulacak olanlar {Kilogram 0,3500 

[(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

2710.19.75.00.00 j2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime ;Kilogram 
tabi tutulacak olanlar i 

0,3500 

ı; diğer yağlar) 

i271O.19.81.O0.il Benzinli motor yağları jKilogram 10,3500 

; 
12710.19.81.00.12 

i 

İ2710.19.81.00.13 
f 

;2710.19.81.00.14 

I 

İ2710.19.81.00.19 

i 

j2710.19.83.00.00 

•1 
İ2710.İ9.85.00.İÎ 

1 

J2710.t9.8S.00.12 

I 
İ27I0.19.87.00.00 

;2710.19.91.00.00 

! 
İ2710.19.93.00.00 

! 
I2710.19.99.00.il 

i 
12710.19.99.00.12 

i 

[2710.19.99.00.13 

i .... 
J2710.19.99.00.14 

I 
j2710.19.99.00.15 

I 

12710.19.99.00.19 

1 
İ2710.19.25.00.00 

[(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

[Deniz diesel motor yağları 

((Yağlama yağları; diğer yağlar) 

[Kompresör yağlama yağlan 

j(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

JTürbin yağlama yağlan 

[(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

(Diğer yağlar 

[(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

[Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 

ICYağlama yağlan; diğer yağlar) 

i Beyaz yağlar 

|(Yağlama yağlan; diğeryağlar) 

[Sıvı parafın (Pirinç yağı) 

: [(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

(Dişli yağlan ve redtiktör yağları 

((Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

[Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağlan, aşınmayı önleyici yağlar 

((Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

(Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 

((Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

[Kızak yağlan 

[(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

JSogutma yağları 

[(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

[Otomatik şanzuman yağları 

[(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

(Diğer şanzuman yağlan 

[(Yağlama yağlan; diğer yağlar) 

(Diferansiyel yağlan 

i |(Yağlama yağları; diğer yağlar) 

(Diğerleri 

((Yalnız baz yağlar) 

;|Digerleri 

~ . l . "*....' 
[Kilogram 

....[ 
| Kilogram 

i 
(Kilogram 

':\ 
(Kilogram 

!.. 
(Kilogram 

. . . i .... 
jKilogram 

1 
[Kilogram 

i 

[Kilogram 

•ı 

; Kilogram 

T" .... [Kilogram 

1., 
jKilogram 

.. . İ 
(Kilogram 

! (Kilogram 

(Kilogram 

i. 
[Kilogram 

. i . 
(Kilogram 

. , , _ . 
İLitre 

"T... ""' 
|0,3500 

i 
J0,3500 

1 
[0,3500 

.../I. 
|0,3500 

i 
: [0,3500 

İ ... 
Jo,3S00 

;| 
J0,3500 

i 
[0,3500 

t 
(0,3500 

i l . . 
(0,3500 

. 1. 
(0,3500 

[0,3500 

jd.3500 

T r".-: (0,3500 

;ı I0*3 5 0 0 

1 
[0,3500 

..i 
[0,7605 

(*) G.T.l.P NO: Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralandır. 
NOT: (B) cetvelindeki malların 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (I) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutan 0,0500 YTL olarak uygulanır. 
NOT: (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.l.P. numarası ile yer alan baz yağın; 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca 
teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve yine aynı cetvelde yer alan Yağlama Yağlan nın imalinde 
kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutan 0,0500 YTL/Kg olarak uygulanır. 

Yukarıda yer alan I sayılı listenin (A) bölümü akaryakıtlar üzerinden alınacak ÖTV tutarlarını 
belirlerken, (B) bölümü ise solvent ve yağ türleri üzerinden alınacak ÖTV tutarlarını belirlemiştir. 

Yukarıdaki I sayılı listenin dip notunda belirtildiği üzere eğer (B) cetvelinde belirtilen solvent 
ve yağ türlerinin 4760 Sayılı ÖTV Kanunu'nun 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca teslim 
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edilmesi durumunda özel tüketim vergisi listede belirtilen tutar yerine 5 Yeni Kuruş olarak (50.000 
TL) uygulanacağı belirtilmiştir. 

Yine aynı dipnotta ifade edildiği üzere (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. numarası ile 
yer alan baz yağın; 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim 
edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve yine aynı cetvelde 
yer alan Yağlama Yağlan'nın imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi 
tutarının 5 kuruş (50.000 TL)/Kg olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 

ÖTV Kanunu'nun (4962 sayılı Kanunun 8' inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 
07.08.2003) 8 inci maddesi ise "Verginin Tecili" konusunu düzenlemiştir. Buna göre söz konusu 
maddede; 

"1. Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan 
malların imalinde kullanılmak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde tarh ve 
tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat 
alınmak suretiyle tecil olunur. {2002/4481 sayılı ÖTV Kanunu 'mm 8 inci maddesine ilişkin BKK'da" 
ise;" (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde 
kullanılmak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde her bir kilogram için belirlenen 
özel tüketim vergisinin 15.000 Türk Lirasını aşan kısmının tecil edilmesi.... kararlaştırılmıştır." Diğer 
bir anlatımla 35.000. TL tecil edilebilmektedir.} 

Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki av içinde (I) sayılı 
listeve dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. 

Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla 
tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra 
kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen 
verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi 
halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarmın Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan 
tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir. 

Burada 1 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinin 1.1.2 inci bölümünde belirtildiği üzere, (B) 
cetvelinde, temelde sanayi girdisi olan solvent ve benzeri ürünler ile bunların türevlerinin yer aldığı, 
ancak Kanunun 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında düzenlenen ve Tebliğin (9.1.) bölümünde 
açıklanan tecil-terkin uygulaması suretiyle, bu malların sanayide kullanımında ek bir vergi yükü 
getirilmemesinin sağlandığı açıklanmıştır. 

Yine 1 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği'nin 9.1 bölümünde; 

"(I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini 

Kanunun 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki 
malların (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde, 
ödenmesi gereken ÖTV'den Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, vergisi tecil 
edilen malların 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin 

1130.07.2002 tarih ve 24831 Sayılı Resmi Gazede'de Yayımlanmıştır. 
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edilmesi öngörülmüştür. Buna göre sözü edilen mallann (I) sayılı listenin (A) veya (B) cetvelindeki 
malların imalinde kullanılması veya bu ürünlere karıştırılması halinde tecil-terkin uygulanması söz 
konusu değildir. 

ÖTV Kanununun 10 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki 
uyarınca, tecil-terkin uygulamasının aşağıdaki esaslara göre yapılması uygun görülmüştür. 

"3İ)Tecil-terkin uygulamasından "sanayi sicil belgesi"ni haiz imalatçılar yararlanacaktır. Bu 
uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçılar, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallan ithalatçıdan 
veya rafineriden alımında, ekte bir örneği olan (EK: 2) 'Talep ve Taahhütname" ile birlikte sanayi sicil 
belgesinin noter veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bir örneğini ÖTV mükellefine 
vereceklerdir. 

b) ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için, Bakanlar Kurulunun ürünün bu 
amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği tutara göre ÖTV hesaplayarak beyannamelerinin ilgili 
bölümünde beyan edecektir. Beyan edilen verginin Bakanlar Kurulu Kararına göre tecil edilmesi 
öngörülen kısmı; bu tutar ile 12 aylık gecikme faizi tutan toplamı kadar teminat verilmesi üzerine tecil 
edilecek, kalan kısmı tahsil edilecektir. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve 
sermayesinin % 51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlardan teminat aranmayacaktır, öte 
yandan, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan son iki yılda satın aldığı veya ithal ettiği 
miktann tamamım (I) sayılı listede yer alan mallar dışındaki mallann imalinde kullandığına dair vergi 
inceleme raporu veya yeminli mali müşavir üretim raporu bulunan mükellefler, yukanda belirlendiği 
şekilde hesaplanan teminat miktarının % 5'i tutannda teminat vererek tecil işlemini yaptıracaklardır. 

c) Tecil edilen tutar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun(ll) 48 inci maddesinde öngörülen tecil faizi hesaplanmayacaktır. Bu kapsamda malın 
teslim edildiği dönem beyannamesine alıcının verdiği "Talep ve Taahhütname" ile sanayi sicil 
belgesinin, satıcı tarafından aslının aynı olduğu kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış 
fotokopileri eklenecektir 

d) Vergisi tecil edilerek satın alman malların, satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde 
imalatçı tarafından (I) sayılı listedeki mallar dışındaki mallann üretiminde kullanıldığının, 12 aylık 
süreyi takip eden 6 ay içinde yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik 
edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecek ve teminat çözülecektir. 

e) (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallann ithalinin doğrudan imalatçılar tarafından 
yapılması ve imalatçının bu ürünleri (I) sayılı listedeki mallar dışındaki mallann imalinde 
kullanacağını yazılı olarak beyan etmesi halinde, gümrük idaresi tarafından, Bakanlar Kurulunun 
ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği ÖTV tutan kadar teminat alınacaktır. 
Teminat alınmaması veya indirimli oranda teminat verilmesine dair yukanda (b) bölümünde belirlenen 
uygulama ithalde alınacak teminat için de geçerlidir. İthal edilen mallann 12 ay içinde (I) sayılı listede 
yer almayan mallann imalinde kullanılması halinde, kullanımın gerçekleştiği vergilendirme dönemine 
ait beyanname ile vergi tahakkuk ettirilecektir. Bu döneme ilişkin olarak vergi dairesine verilecek 
ÖTV beyannamesine yukanda belirtilen "Talep ve Taahhütname" ile sanayi sicil belgesinin onaylı 
örneği eklenecektir. Bu beyan üzerine Bakanlar Kurulu Kararma göre tecil edilmesi gereken kısım 
tecil edilecek, kalan kısım tahsil edilecektir. Tecil tarihini takip eden 6 ay içinde yeminli mali müşavir 
tarafından düzenlenen üretim raporunun ibrazı üzerine de terkin işlemi yapılacaktır. İthal edilen 
mallann üretimde kullanıldığı dönemde yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen üretim raporunun 
da ibraz edilmesi suretiyle verginin tahakkuk, tahsil, tecil ve terkin işleminin aynı anda yaptınlması 
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mûmkündür. İthal edilen mallann kullanımı sonucu tecil-terkin işlemlerinin yapıldığına dair vergi 
dairesinden alınacak yazının gümrük idaresine ibrazı üzerine gümrükte alınan teminat çözülecektir. 

f) Tecil-terkin kapsamında satın alınan veya ithal edilen mallann 12 ay içinde imalatta 
kullanıldığının tevsik edilmemesi halinde, teslim veya ithal tarihinde bu mallann tecil-terkin işlemi 
dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutanndan, daha önce tahsil edilen kısmın 
mahsubundan sonra kalan tutar 6183 sayılı Kanunun Sİ inci maddesine göre belirlenen gecikme 
zammı ile birlikte alıcı veya ithalatçıdan tahsil edilecektir. Ancak tecil edilen verginin Vergi Usul 
Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle terkin edilememesi halinde, yukanda belirtilen şekilde 
hesaplanan tutar, tecil işleminin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre 
ilgili dönemler için geçerli tecil faiziyle birlikte tahsil edilecektir." 

Konuyu bir örnek ile açıklanacak olursa; 

(X) İthalat Şirketi ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan; 
2710.11.21.00.00 GTİP no'lu White Spirit ve 2902.30.00.00.00 GTÎP no'lu Toluen (Tohıol)'ü (Y) 
şirketine satmıştır. Normalde maddelerin (X) şirketi tarafından satılması durumunda ödenmesi gereken 
özel tüketim vergisi miktan 1,4845 YTL (1.484.500- TL)/ kilogramdır. Ancak imalatçı belgesine sahip 
olan (Y) şirketi bu maddeleri (I) sayılı listeye dahil olmayan bir ürünün üretiminde kullanmak üzere 
satınaldığını varsayalım. Bu durumda; 

1- (I) sayılı listenin dipnotunda belirtildiği üzere, (X) şirketinin hesaplayarak beyan etmesi 
diğer bir anlatımla (Y) şirketinin ödemesi gereken özel tüketim vergisi 0,050000 YTL yani 5 yeni 
kuruştur. Ancak, 

2- Tecil-Terkin uygulamasından (Y) şirketi yararlanacaktır. (Y) Şirketi satınaldığı White Spirit 
ve Toluen'i Sentetik I sayılı listede olmayan bir ürünün üretiminde kullanacağım beyan ettiği için 
ÖTV tutannın 2002/4481 Sayılı BKK uyarınca 35.000. TL yani 0,035000 YTL/kg kısmı ÖTV 
Kanunu'nun 8/1 maddesine göre Vergi Dairesi tarafından (I seri nolu ÖTV tebliğinin 9.1 inci 
bölümündeki şartlara uyulması koşuluyla) tecil edecektir. 

3- Tecil edilen 35.OO0.TL tutanndaki ÖTV ise (Y) şirketinin (X) şirketinden satınaldığı solvent 
türlerini 12 ay içerisinde imalatda kullandığım yeminli mali müşavir raporu ile ispatlaması durumunda 
terkin edilecektir. 

Sonuç olarak (Y) şirketinin satın aldığı solvent türleri üzerinden ödeyeceği toplam özel 
tüketim vergisi 1,5 yeni kuruş yada 15.000 TL/Kilogram olacaktır. 

Özel Tüketim Vergisi başlangıçta bir defaya mahsus olarak alınmaktadır.(Madde 1.) Özel 
tüketim vergisinin mükellefi ise 4 üncü maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere; Kanuna ekli (I), (İÜ) 
ve (TV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, 
inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler' dir. 

Aynı maddenin 2 inci fıkrasında ise, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, 
kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, 
vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanlan verginin 
ödenmesinden sorumlu tutabilir. 

Aynca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu'nun 5-7 inci maddeleri sırasıyla, ihracat istisnası, diplomatik 
istisna ve diğer istisna hükümlerini düzenlemiştir. 
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d2-)Akaryakıt ve Solventler Üzerinden Alınan Katma Değer Vergisi 

Bilindiği üzere 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde belirtildiği 
üzere; verginin konusu, Türkiye yapılan ve aynı maddede türleri belirtilen teslim ve hizmetlerden 
oluşmaktadır. Bu bağlamda, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim 
ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV'ye tabi bulunmaktadır. Kanun'un 28 inci maddesi 
uyarınca belirlenen ve şu an yürürlükte olan oran ise yine Kanun hükümleri uyarınca belirlenecek 
KDV matrahının % 18 i oranındadır. Bu bağlamda aynı zamanda akaryakıt ve solvent türlerinin teslim 
yada ithali de KDV'ye tabi bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ÖTV ve KDV'nin birlikte hesaplanması durumunda karışıklığa meydan 
verilmemesi amacıyla, Maliye Bakanlığı yayınladığı 1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği'nin 13 üncü 
maddesinde aynen aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir. Buna göre; 

ÖTV Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, 
düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecektir. Örneğin satış fiyatı 260.000.000 
TL. olan bir malın faturası aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. 

Satış bedeli : 260.000.000.-

ÖTV : 17.420.000.-

Toplam : 277.420.000.-

KDV(%18) : 49.935.600.-

GENEL TOPLAM : 327.355.600.-

Öte yandan 22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, perakende mal satışı 
yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal satışlarına ve hizmetlerine ait etiket ve listelerdeki fiyatların 
KDV dahil tek tutar olarak ifade edileceği, yapılan teslim veya hizmetler için düzenlenecek fatura ve 
benzeri vesikalarda KDV'nin aynca gösterilmeyip, bedelin KDV dahil tek tutar olarak ifade edileceği, 
belgede "KDV DAHİLDİR" ibareli şerh bulunacağı belirtilmiştir. 

Ancak ÖTV uygulanmamış olan malların perakende tesliminin söz konusu olduğu hallerde, 
mükellefçe düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda ÖTV'nin ve KDV'nin aynca gösterilmesi 
uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan ÖTV kapsamına giren malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede suretiyle 
satışlannda düzenlenecek olan belgelerde de ÖTV'nin ayrıca gösterileceği tabiidir. 

d3-) özel Tüketim Vergisinin İndirimi 

1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği'nin 14 üncü maddesinde özel tüketim vergisinin indirimi ile 
ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara yer verilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 

ÖTV Kanununun 9 uncu maddesiyle, vergiye tabi mallann, yer aldığı listedeki başka bir malın 
imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV'nin her 
mal için bir kez uygulanması öngörülmüştür, örneğin; (I) sayılı listede yer alan baz yağın ÖTV 
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mükellefinden satm alınmasında ödenen vergi, bundan imal edilen madeni yağın teslimi dolayısıyla 
vergi dairesine beyan edilip ödenecek olan vergiden indirilecektir. İthal edilen bazyağın madeni yağ 
imalinde kullanılması halinde ise, ÖTV Kanununun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) bendi 
hükmü uyarınca ÖTV hesaplanmayacağından, imal edilen madeni yağın tesliminde ödenecek 
ÖTV'den bir indirim yapılması söz konusu olmayacaktır. 

d4-) Değerlendirme 

Burada üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan birisi ÖTV Kanununa ekli (I) Sayılı 
listenin (B) cetvelinde yer alan solvent ve yağ türlerinin kolaylıkla akaryakıta kanştmlabilmesidir. 
Yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, her ne kadar iyi niyetle sanayide kullanılacak hammadde 
mahiyetindeki solvent ve sanayi yağlarının üretilecek olan, boya, tiner, vb mamul mallar için 
kullanılmasında girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla diğer mallardan farklı bir özel tüketim 
vergisi uygulamasına gidilmiş olsa da, uygulamada karşılaşılan olayların bu konunun son derece 
suiistimal edildiğini ortaya koymaktadır, örneğin white spirit ile solventi gerekli şartlar dahilinde 
kilogram bazında 1,5 yeni kuruş ÖTV ile edinilebilmekte ve suistimal edilmesi durumunda yani sahte 
akaryakıt üretiminde de kullanılması durumunda ise sadece ÖTV nedeniyle litrede 1,46 YTL tutarında 
haksız kazanç elde edebilmektedir. Çünkü (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tüm solvent ve 
sanayi yağı türleri benzin ve/veya motorin üretimi yada katkısı olarak kullanılabilmektedir. Bu amaçla 
söz konusu akaryakıta katılabilecek mamul maddelerin (I) sayılı listeye eklenmesi halinde bu 
malların üretimi için yararlanılan indirimli ÖTV uygulaması otomatik olarak ortadan kalkacaktır. 
Bu nedenle benzer ve detaylı bir düzenlemenin yapılması sahte akaryakıt üretiminin önlenmesi için 
gerekli olup bu düzenleme yapılırken gerçek sanayici ile diğerlerini ayırmak gerektiği de açıktır. 

Bununla birlikte I sayılı ÖTV tutarlarını gösteren listenin B-Cetvelinde yer alan yağ çeşitleri 
0.35 YKR/Kg olarak vergiye tabi tutulmuştur. Rapor'un ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere söz konusu bu yağlar aynı zamanda doğrudan motorine katılarak satılabilecek 
niteliğe haiz bulunmaktadır. Motorin için ödenen ÖTV tutan ise 0,8345 YKR/Litre'dir. Sanayi yağ 
çeşitlerindeki ÖTV tutarı ile motorin üzerindeki ÖTV tutarı arasında ise (0,8345 - 03500=) 0,4845 
Ykr/ litre sanayi yağlan lehine fark bulunmaktadır. Dolayısıyla, sanayiciler Kanunun 8/1 inci 
maddesinde belirtilen indirimli ÖTV imkanından yararlanmasalar dahi, satın aldıkları yağ çeşitlerini 
motorine veya ÖTV tutan daha yüksek olması nedeniyle piyasa fiyatı daha yüksek olan ruel oil vb 
ürünlere katarak haksız kazanç sağlama imkanına sahiptir. Bu amaçla, bu avantajı ortadan kaldırmak 
amacıyla bazyağı ve diğer sanayide kullanılan yağlar üzerindeki ÖTV tutarlarının motorin vb yüksek 
oranlı yakıtların ÖTV tutarlarına yaklaştmlması gerekmektedir. 

e-)Akaryakıt Pompalarına Yazar Kasa Bağlanması Mecburiyeti 

el-) Akaryakıt Pompalarına Yazar Kasa Bağlanmasında Usul 
Akaryakıt pompalarına yazar kasa bağlanmasındaki şartlar ve izlenecek yöntem 58 Seri Nolu 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazlan Kullanma Mecburiyeti Hakkında 
Kanunla İlgili Genel Tebliğ'de Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış 
bulunmaktadır. 

30/11/2003 tarih ve 25302 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 58 Seri No'lu Genel Tebliğde; 

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlan Kullanmalan 
Mecburiyeti Hakkında Kanunun 3762 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile Maliye Bakanhğı'na 
tanınan yetkiye istinaden, taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt 
satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, 
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işletmelerindeki akaryakıt pompalarının aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ödeme kaydedici cihazlara 
bağlanmaları gerekli görülmüştür. 

Söz konusu 58 Seri No'lu Genel Tebliğde, akaryakıt pompalanma ödeme kaydedici cihazlara 
bağlanmasının usul ve esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar; 

a) Taşıtlara akaryakıt satışının yapıldığı pompalar, özellikleri 3100 sayılı Kanun ve Tebliğlerle 
belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan bir veya daha fazla ödeme kaydedici cihaza bağlanmış olacaktır. 
Pompalar, kasiyer veya pompacı olmaksızın bilfiil müşteri tarafından da (kredi kartlı vb.) 
kullanılabilen ödeme kaydedici cihazlara da bağlanabilecektir. Pompaların bağlı olduğu ödeme 
kaydedici cihazlar, pompanın içerisine, hemen yanına veya yakınındaki bir büroya 
yerleştirilebilecektir. 

b) Pompalar akaryakıt verilen taşıtın plaka numarası girildikten sonra çalışacak şekilde 
düzenlenmiş olacaktır. Diğer bir ifade ile taşıtın plaka numarası girilmediği takdirde pompadan 
akaryakıt akmayacaktır. Şu kadar ki, taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt 
satışında pompalara plaka numarası yerine müşterinin adı soyadı veya unvanı bilgileri girilecektir. 

c) Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına otomatik olarak 
kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme işleminin sonunda ödeme kaydedici 
cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile belgelendirilecektir. Bu fişler 3100 sayılı Kanunla 
ilgili 7 Seri No.lu Genel Tebliğin "B" bölümünde sayılan bilgilere (akaryakıtın cinsi, miktarı, tutan 
vb.) ilaveten, akaryakıt verilen taşıtın plaka numarasını da ihtiva edecektir. Plaka numarası, fış 
üzerinde "tarih, fiş no ve saat" ibarelerinin alanda, tek satır halinde, büyük harflerle (kalın yazılımlı) 
veya değişik renklerde gösterilecek, plaka numarasının unsurları olan İl trafik kod numarası, harf 
grubu ve numara grubu birbirinden ayırdedilmiş bir şekilde yazılacaktır (örneğin; 06 LCV 01 gibi). 

d) Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt 
bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, gider 
belgesi olarak kabul edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile 
Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. Ancak, fatura düzenleme 
mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşan satışlarda, fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

e) ödeme kaydedici cihazın veya sistemin arızalanması halinde arıza giderilinceye kadar 
pompa manuel olarak çalışmaya devam edecektir. Pompanın manuel olarak çalıştığı süredeki satış 
bilgileri, pompa içerisinde yer alacak "ara birim ünitesi"nin hafızasına kaydedilecektir. Bu bilgiler, 
anzanın giderilmesini müteakip toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı itibariyle otomatik 
olarak ödeme kaydedici cihaz hafızasına kaydedilecek ve "Z" raporlannda gösterilecektir. Şu kadar ki 
meydana gelecek anzanın en çok 48 saat içerisinde giderilmiş olması, onarımı yapan yetkili servis 
elemanının, 3100 sayılı Kanuna göre tutmak zorunda olduğu başvuru kayıt defterine ve cihaz 
ruhsatnamesine, tarih ve saati de belirtmek suretiyle gerekli kayıtlan yapması şarttır. Cihazın 
anzalanması sebebiyle manuel olarak kullanıldığı süreler içerisindeki satışlar Vergi Usul Kanununa 
göre düzenlenen fatura veya perakende satış vesikalan ile belgelendirilecektir. Bu şekilde 
düzenlenecek belgelerin üzerinde, diğer bilgilerin yanında taşıtın plaka numarası da yer alacaktır. 

f)Akaryakıt pompalannın bağlanacağı ödeme kaydedici cihazlar, tek başlarına çalışabilecekleri 
gibi, bilgisayara da bağlanabileceklerdir. 

12 Fatura düzenleme sınırı 342 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2005 tarihinden itibaren 480 YTL olarak 
belirlenmiştir. 
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Yine aynı Genel Tebliğde, ödeme Kaydedici Cihazlann Teknik ve Fonksiyonel özellikleri ile 
ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 

Akaryakıt pompalarının bağlanacağı ödeme kaydedici cihazlar, diğer ödeme kaydedici 
cihazların (mali hafıza güvenliği de dahil) sahip olduğu teknik ve fonksiyonel şartların yanısıra 
aşağıdaki özellikleri de taşımaları gerektiği bildirilmiştir. 

a) ödeme kaydedici cihazlar bağlı olduğu akaryakıt pompası ile devamlı irtibat halinde 
olacaktır. 

b) Akaryakıt pompasıyla ödeme kaydedici cihazlann irtibatı kesildiğinde, (arıza nedeniyle 
manuel çalışma hali hariç) pompa tek başına çalışmayacaktır. 

c) Mali hafıza ünitesi en az 2100 işgünü kapasiteli olacaktır. 

d)Mali hafıza raporlarında, bilgi istenilen döneme ait her bir günlük "Z" raporu sayısı itibariyle; 

- Tarih (gün, ay ve yıl olarak), 

- Katma değer vergisi dahil toplam hasılat, 

- Toplam katma değer vergisi tahsilatı, 

- Satılan akaryakıtın cinsi ve miktarı, 

ayrı ayrı belirtilmek suretiyle görülebilecek, söz konusu raporların sonunda ise gerek istenilen 
döneme ait, gerekse cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten, hakkında bilgi istenilen dönemin son 
gününe kadar (son gün dahil) elde edilen toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve akaryakıt 
miktarı yer alacaktır. 

Aynı tebliğin 3 üncü maddesinde; Akaryakıt Pompalarının ödeme Kaydedici Cihazlara 
Bağlanma konusunda ise aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 

Tebliğin 4.maddesinde; ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve İstenilecek Belgeler ile ilgili 
olarak; 

ödeme kaydedici cihazlann üretimini veya ithalatım yapan kuruluşlar 3100 sayılı Kanunun 5 
inci maddesine göre Bakanlığımıza müracaat ederek cihazlarını onaylattıracaklardır. Onay için 
başvuruda bulunacak üretici veya ithalatçı kuruluşlar diğer ödeme kaydedici cihazlann onay işleminde 
olduğu gibi ödeme kaydedici cihaz ünitelerinin yanışını lüzum görülmesi halinde yazılım ve donamma 
ilişkin aynntılı bilgi ve belgeleri de Bakanlığımıza vereceklerdir. 

Tebliğin S inci maddesinde ise Akaryakıt İstasyonu İşletmecilerinin Kanuni Defterlerine 
Yapacaktan Kayıtlar ile ilgili olarak; 

Akaryakıt istasyonu işletmecileri bundan böyle kanuni defterlerine yapacaktan kayıtlarda, 
totalizatörlerdeki rakamlan değil, yukanda açıklandığı şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz 
fişleri, fatura ve perakende satış vesikalannda yazılı miktar ve tutarlan esas alacaklardır. 167 Sıra 
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "akaryakıt satışlarında hasılatın pompa totalizatörlerinden 
tespit edilebileceği"ne dair hükmü 01.05.2004 tarihinden itibaren, 3100 sayılı Kanunla ilgili 1 Seri 
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No.lu Genel Tebliğin IV üncü bölümünde yer alan "akaryakıt ve motoryağı satışının ödeme kaydedici 
cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakıldığına ilişkin hükmü mecburiyetin başlama tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 01.05.2004 tarihinden itibaren bütün akaryakıt istasyonu 
işletmecileri satışlarım, mecburiyetleri başlaymcaya kadar 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre fatura 
veya perakende satış vesikaları ile mecburiyetlerinin başladığı tarihten sonra ise yukarıda açıklandığı 
şekilde ödeme kaydedici cihaz fişleriyle belgelendirmek zorundadırlar. Vergi Usul Kanununa göre 
düzenlenecek fatura veya perakende satış vesikalarında diğer bilgilerin yanında taşıtın plaka numarası 
da mutlaka yer alacaktır. 

Tebliğin 6 inci bendinde; ödeme Kaydedici Cihaz Bedellerinin Vergiye Tabi Kazançlardan 
İndirilmesi konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bunlar; 

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunun 3482 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (1) 
numaralı fıkrasında "Mükellefler kullanmak üzere aldıkları ödeme kaydedici cihazlann her biri için 
fatura bedellerinin % 40'ını, cihazın iktisap edildiği yıla ait Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi 
kazançlarından indirirler." hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, akaryakıt istasyonu işletmecileri pompalarına bağlattıracakları ödeme kaydedici 
cihazlann fatura bedellerinin % 40'ını. cihazın iktisap edildiği yıla ait verecekleri gelir veya kurumlar 
vergisi beyannamelerinde bu vergilere tabi kazançlanndan indirebileceklerdir. 

Tebliğin 7 inci maddesinde ise, Uygulamaya İlişkin Düzenlemeler açıklanmıştır. Bunlar; 

a) Akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihaz bağlatan mükellefler, cihazlarını, kullanmaya 
başlamadan önce, fatura tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekli belgelerle birlikte (fatura, 
ruhsatname örneği vb.) bağlı olduklan vergi dairesine kaydettirip "ödeme Kaydedici Cihazlara Ait 
Levha"lannı alacaklardır. Alman levhalar akaryakıt istasyonunun uygun bir yerine asılacaktır. 

İşi bırakan veya devreden mükellefler, işi bırakma veya devir tarihinden itibaren en geç bir ay 
içinde vergi dairesine müracaatla gerekli tespitleri yaptırarak, ödeme kaydedici cihazlara ait levhalanm 
iptal ettirip kayıtlannı sildireceklerdir. Akaryakıt istasyonlarını devralan mükellefler ise vergi 
dairesinin gerekli tespitleri yapmasını müteakip yukandaki esaslar çerçevesinde başvurularını yapıp 
cihazlannı kullanabileceklerdir. 

b) Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatan mükellefler, ay içinde elde 
ettikleri hasılat ve katma değer vergisi tahsilatını gösteren aylık mali hafıza raporlannı, diğer 
mükelleflerde olduğu gibi o aya ait katma değer vergisi beyannamesine ekleyerek vergi dairelerine 
vereceklerdir. 

c) Akaryakıt pompalarının bağlanacağı ödeme kaydedici cihazlann üretimi, mühürlenmesi, 
satışı ve satış sonrası bakım-onarım hizmetleri; 3100 sayılı Kanunun konuyla ilgili genel tebliğlerinde 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Şu kadar ki anzalanan ödeme kaydedici cihazlann 
tamiri, bakım-onanm servislerine yapılacak başvurudan itibaren en çok 48 saat içerisinde 
gerçekleştirilecektir. 

d) Akaryakıt istasyonlarında bulunan ancak taşıtlara satış yapmayan (gazyağı vb.) pompalar da 
yukandaki esaslar çerçevesinde ödeme kaydedici cihazlara bağlanacaktır. 

e) Akaryakıt istasyonlannda taşıtlara akaryakıt satışının yanında başka faaliyetlerde de 
(lokanta, market vb.) bulunulması ve pompalann bilgisayara bağlı olması halinde, diğer faaliyetler için 
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kullanılan ödeme kaydedici cihazların, pompaların bağlı olduğu bilgisayara bağlanması veya 
bilgisayara bağlanmadan münferiden kullanılması mümkün bulunmaktadır. Anılan ödeme kaydedici 
cihazlann pompaların bağlı olduğu bilgisayara bağlanması halinde sistem, 3100 sayılı Kanunla ilgili 
31 Seri No.lu Genel Tebliğde sayılan özellikleri taşıyacaktır. 

f) Yukarıda belirtilen haller dışında istasyon sahibi tarafından pompalardan gerçekleştirilecek 
akaryakıt çekişlerinde, fişin plaka bilgisi bölümüne, çekiş ne amaçla yapılmışsa "test, sevk vb." ibaresi 
girilecektir. 

g) Pompa ve ödeme kaydedici cihazlar, Türk Standartları Enstitüsünce belirlenecek standartlara 
sahip olacaktır. 

h) Yukarıda belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayanlar hakkında işledikleri fiile göre, 
3100 sayılı Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerinde yazılı cezalar uygulanacaktır. 

e2-)Akaryakıt Pompalarında Yazar Kasa Uygulamasının Başlama Tarihi 

58 no'lu Genel Tebliğin 3 üncü maddesinde de açıklandığı üzere; akaryakıt pompalarının 
ödeme kaydedici cihazlara bağlanma mecburiyeti, taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve 
benzerleri dahil) akaryakıt satışı yapan, akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan birinci 
ve ikinci sımf tacirlere getirilmiştir. Mecburiyetin başlama tarihleri, mükelleflerin alım güçleri, 
ekonomik şartlar ve bu cihazları üretecek veya ithal edecek firmaların piyasaya tam olarak cevap 
verebilme imkanları da dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Buna göre, akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanma mecburiyeti; 

a) Erişme kontrollü karayolları (otoyollar), Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağmda Devlet 
Yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırlan ile mücavir alanları içerisindeki 
akaryakıt istasyonlarında (satış hasılatlarına bakılmaksızın) 01.05.2004 tarihinden itibaren, 

b) Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki dönem akaryakıt satışları toplamı; 

- 5 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.05.2004 tarihinden itibaren, 

- 3 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.09.2004 tarihinden itibaren, 

-1 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.03.2005 tarihinden itibaren, 

-1 Trilyon liranın altında kalan mükellefler için 01.09.2005 tarihinden itibaren, 

c) 01.01.2005 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe başlama tarihinden itibaren 30 
gün içerisinde, 

Başlayacağı belirtilmiştir. Ancak burada belirtilen başlama tarihi Vergi Usul Kanununda 
belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla ertelenmesi zorunluğu orta çıkmıştır. 

Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici 
cihazlara bağlatıp kullanabileceklerdir. 
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Buna göre, 5 trilyon ve üzerinde cirosu olan bayiler için yazar kasa kullanma zorunluluğu 
1.1.2005 tarihi olarak belirlenmiştir. Ancak son olarak, 64 Seri No'Iu Katma Değer Vergisi 
Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 
Genel Tebliği'nin I inci bendinde; akaryakıt pompalannm ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına 
ilişkin süre konusunda; 

61 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde, 59 Seri No.lu Genel Tebliğin (4/a) 
bölümünde sayılan mükellefler ile (4/b) bölümünde belirtilen bir önceki dönem satışları toplamı 3 
Milyon YTL' m (3 Trilyon TL) aşan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin 01/01/2005 tarihinden 
İtibaren akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmış olacakları, dileyen dağıtım 
şirketleri veya akaryakıt istasyonu işletmecilerine, sistemin kurulması konusunda ilgili ödeme 
kaydedici cihaz firmalarıyla gerekli sözleşmeleri yapmış olmaları şartıyla test ve deneme çalışmalarını 
yapmak üzere Bakanlıkça dört ava kadar süre verilebileceği açıklanmıştı. 

27/12/2004 tarih ve (3) sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri ile de gerek ödeme kaydedici 
cihazlarda gerekse akaryakıt istasyonlarında teknik inceleme ve test çalışmalarının bir süre daha 
devam etmesi zorunluluğu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebep hali kapsamında 
değerlendirilmiş ve söz konusu 01/01/2005 tarihi, 25/02/2005 olarak yeniden belirlenmişti. Bu defa, bu 
Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle sadece bir ödeme kaydedici cihazın Bakanlıktan onay almış, 
buna karşılık diğer cihazların inceleme ve test çalışmalarının devam ediyor olması nedeniyle yukarıda 
belirtilen tarih, 28/3/2005 olarak yeniden belirlenmiştir. 

2 inci bendinde ise; Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Süresinde 
Bağlatmayanlar'a yapılacak cezai uygulama açıklanmıştır. Buna göre; 

Akaryakıt pompalarım ödeme kaydedici cihazlara süresinde bağlatmayan mükelleflere, 3100 
sayılı Kanunun Mükerrer 8/1 inci maddesine göre Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (8) 
numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilen bu cezaya rağmen 
yükümlülüğünü yerine getirmediği tekrar tespit edilen mükelleflere her tespit için ayn ayrı bu ceza 
uygulanacaktır. 

Maliye Bakanlığı'nm yayımladığı 5 seri nolu ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinde özetle 
aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 

"61 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde, dileyen dağıtım şirketleri veya 
akaryakıt istasyonu işletmecilerine, sistemin kurulması konusunda ilgili ödeme kaydedici cihaz 
firmalanyİa gerekli sözleşmeleri yapmış olmaları şartıyla test ve deneme çalışmalarını yapmak üzere 
1/1/2005 tarihinden başlamak üzere Maliye Bakanlığınca 4 aya kadar süre verilebileceği ifade 
edilmiştir. 

Buna göre, 64 Seri No.lu Genel Tebliğin 1 inci bölümünde belirtilen akaryakıt istasyonu 
işletmecileri, 28/3/2005 tarihine kadar Bakanlığımızdan onay alan ödeme kaydedici cihaz firmalarına 
müracaatta bulunarak akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması konusunda 
gerekli sözleşmeyi yapmış olacaklardır. Akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara 
bağlanması ile test ve deneme çalışmaları ise en geç 30/4/2005 tarihine kadar tamamlanacak ve 
1/5/2005 tarihi itibariyle uygulamaya geçilecektir. 

Akaryakıt dağıtım şirketleri veya istasyon işletmecileri (bayiler) ile ödeme kaydedici cihaz 
firmaları veya bu firmaların yetkili kıldığı satış bayileri arasında düzenlenecek sözleşmede, ticari 
teamüller gereği olması gereken sözleşmenin tarafları, konusu, kapsamı, süresi ile yapılacak işler, 
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müeyyideler vb. hususlara yer verilecektir. Sözleşmede aynca taraflardan birinin, ticari teamüller 
gereği yapması gereken yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde söz konusu sözleşmenin 
feshedilerek yerine başka firmalarla yeni sözleşmeler yapılabileceği de belirtilecektir. 

Sözleşmenin akaryakıt dağıtım şirketlerince yapılması halinde, çerçeve sözleşmenin bir örneği, 
tarih, sayı ve sistemin kurulum takvimi de belirtilmek suretiyle bayi listesi ile birlikte (elektronik yolla 
vb.) bilgi için Bakanlığımıza gönderilecektir. Akaryakıt dağıtım şirketleri aynca durumu bir yazı ile 
(gerektiğinde vergi dairelerine ibraz edilmek üzere) bayilerine bildireceklerdir. 

ödeme kaydedici cihaz firmasından kaynaklanan teknik sebeplerden dolayı işlemleri 30/4/2005 
tarihine kadar tamamlanamayan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin durumu, Vergi Usul Kanununun 
mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilecektir. Bu durumdaki mükellefler, diğer bir ifade ile 
ödeme kaydedici cihaz firmalarıyla sözleşme yapıp çalışmalara başlamış olmakla beraber teknik 
sebeplerden dolayı işlemleri süresinde bitmeyenler, ilgili ödeme kaydedici cihaz firmasının gecikme 
sebeplerini ve muhtemel kurulum tarihini içeren teknik raporu ile birlikte bağlı olduklan vergi 
dairesine müracaat ederek durumlarının mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmesini ve süre 
verilmesini talep edebileceklerdir. Başvuruyu alan vergi daireleri gerekli tespitleri yaptıktan sonra 
Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde işlemlerinin tamamlanması hususunda mükelleflere 
ödeme kaydedici cihaz firmalarının teknik raporunda kurulum için öngörülen tarihi dikkate alarak süre 
vereceklerdir. 

Yukanda açıklandığı şekilde akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması 
konusunda gerekli sözleşmeleri yapan, kuruluş, test ve deneme çalışmalarına başlamış olan 
mükelleflere, verilen sürelerin sonuna kadar işlemleri tamamlamış olmalan şartıyla akaryakıt 
pompalarım ödeme kaydedici cihazlara bağlatmadıklan gerekçesi ile bir ceza kesilmeyecektir." 

Buna göre, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Defterdarlıklar ve ilgili sektör 
temsilciliklerine göndermiş olduğu yazılar ile akaryakıt pompalarım ödeme kaydedici cihazlara 
Dağlatması gereken erişme kontrollü karayollan (otoyollar), Devlet yolu olarak belirlenen yollar ve 
Büyükşehir Belediye sınırlan ile mücavir alanlan içerisindeki akaryakıt istasyonlan ile bir önceki 
dönem satışları toplamı 3 milyon YTL'ni aşan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin bu durumları, 
Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan mücbir sebep hali 
kapsamında mütalaa edilmiş olduğu belirtilerek, buna göre akaryakıt istasyonu işletmecilerinden, 
akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmak üzere ödeme kaydedici cihaz firmalanyla 
sözleşme yapıp çalışmalara başlamış olmakla beraber teknik sebeplerden dolayı işlemleri süresinde 
bitirilemeyenler için, 01.05.2005 tarihinde başlayan mücbir sebep halinin, 01.07.2005 tarihi mesai 
saati sonuna kadar devam etmesi Maliye Bakanlığınca uygun görülmüştür. Dolayısıyla, akaryakıt 
pompaları için yazar kasa uygulaması 01.07.2005 tarihine mücbir sebep halinin devam etmesi 
nedeniyle ertelenmiştir. 

B- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE GÖREVLİ, YETKİLİ, DÜZENLEYİCİ VE 
İLGİLİ DİĞER KURUMLAR 

1-) Kaçakçılıkla Mücadelede Yetkili ve Görevli Kurumlar 

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16 ncı maddesine göre, mülki amirler, gümrük 
ve gümrük muhafaza amir ve memurlan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 
personel, belirtilen Kanunun suç saydığı fiilleri önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlüdür. Tadat 
edilen personelin bağlı olduğu kurumlara göre, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı kurumsal olarak akaryakıt 
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kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık eylemlerinin önlenmesi, izlenmesi ve 
soruşturulmasında yasal olarak görevlendirilmiş kuruluşlardır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
belirtilmemekle birlikte, 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması Hakkında Kanunla Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı sımr birlikleri de kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevlidir. Söz 
konusu Kanun dışında belirtilen kurumlann kuruluş yasalarında da buna ilişkin düzenlemeler 
mevcuttur. Söz konusu kurumların yapılan, örgütlenme biçimleri, insan kaynağı unsurlan ile 
kaçakçılıkla mücadele eden unsurlan kurumsal olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Buna göre; 

a-)Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma görev ve yetkisini 
esas itibariyle, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan almaktadır. Belirtilen Kanunun 16 ncı 
maddesinde, gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurlan kaçakçılığı men, takip ve tahkikle 
görevlendirilmişlerdir. 

485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2/g,h maddelerinde, Müsteşarlığın kara hudutlanndaki gümrük kapılan ile pasavan 
kapılannda, gümrük teşkilatı bulunan hava-deniz limanlannda, serbest bölgelerde, çeşitli antrepo ve iç 
gümrük sahalannda ve gümrük bölgelerinde, aynca diğer yer ve sahalarda gerektiğinde ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yaparak kaçakçılığı men, takip ve tahkik görevlerini yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

Gümrük rejimlerinin, rejimlere bağlı işlemlerin kasıt içeren eylemlerle suistimali veya yasal 
düzenlemelere aykın işlem yapılması durumlarında kaçakçılık sözkonusu olacağı için Müsteşarlığın 
bütün personeli kaçakçılıkla mücadelede görevli olmakla birlikte, Teşkilatın kuruluşuna ilişkin 
KHK'ye ve uygulamaya bakıldığında, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın kaçakçılığı men, 
takip ve tahkik görevini yaptığı görülmektedir. Buna göre, 

Müsteşarlığın ana hizmet birimlerinden Gümrükler Genel Müdürlüğünün, gümrük rejimleri 
ile(ithalat, transit, aktarma, antrepo v.b.) diğer gümrük işlemlerinin yürütülmesinden ve 
denetlenmesinden sorumlu olduğu, gümrük işlemleri sırasında mükelleflerin kasta dayalı ve gümrük 
idaresini yanıltıcı iş ve eylemlerinin tespiti ve takibi adıgeçen genel müdürlüğün görevleri arasındadır, 

Müsteşarlığın ana hizmet birimlerinden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün görevleri 
ise, Müsteşarlığın sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda münhasıran, diğer yer ve sahalarda da 
gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek; kişi, 
eşya ve taşıtlann gümrük işlemleri bitirilmeden gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalannı önlemek; 
gümrüklü yer ve sahalann takip ve muhafazasını sağlamak; deniz ve hava limanlarıyla, kara 
hudutlanndaki gümrük kapılannda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtlann muhafazası ile gümrüğe 
sevk edilmesini sağlamak; gümrük işlemleri yapılan yer ve sahalar ile gümrük muhafaza hizmetlerini 
yürütmek; kuruluşun soruşturma görevine yardımcı olacak araştırma laboratuarlan kurmak ve 
çalışmalannı düzenlemek; adıgeçen genel müdürlüğün görevli olduğu konulardır. 

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 164 ncü 
maddesi ile de, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte 485 sayılı KHK'nin 8 nci 
maddesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne verilen görevleri yapan görevlilerin adli kolluk 
olarak tanımlandığı, bu görevliler tarafından yapılan soruşturma işlemlerinin C.savcısının emir ve 
talimatları doğrultusunda yerine getirileceği, bu anlamda adıgeçen genel müdürlük personelinin 
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adliyeye müteallik işlerde C.savcısının yardımcısı sıfatıyla adli görevlerinin de olduğu hüküm altına 
alınmıştır. 

Gümrük Teftiş Kurulunun görevleri ise, Müsteşarlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ile 
bunların denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile, çeşitli kanun, tüzük, 
yönetmelik ve kararların gümrük müfettişlerine tanıdığı teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini 
kullanmanın görevleri arasında olduğu, Komisyonumuzun raporuna esas bilgilerin ve temin edilen 
soruşturma raporlarının önemli bir büyük kısmının Gümrük Teftiş Kurulunca düzenlendiği hususu 
dikkate alındığında, Müsteşarlık bünyesinde kaçakçılıkla mücadelede önemli bir fonksiyon üstlendiği 
anlaşılmaktadır. 

Müsteşarlığm yapısına bakıldığında, genel olarak personel yapısının nitelik ve nicelik olarak 
yeterli olmadığı görülmektedir. Personel yapısına sayısal açıdan bakıldığında; Müsteşarlığa tahsisli 
10.182 kadronun mevcut olduğu, kadro sayısının 2.518 adedinin halen boş olduğu, 7.664 adet personel 
ile gümrük ve muhafaza hizmetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, bu personelin 1.313 adedinin muhafaza 
personeli olduğu; 1993 yılı itibariyle Müsteşarlığm toplam personel sayısının 9.172 olduğu, bunun 
1.698 adedinin muhafaza personeli olduğu görülmektedir. 1993-2004 döneminde ülkemizin dış ticaret 
hacmi 44.7 milyar dolar iken 2004 yılında 160.2 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Dış 
ticaretteki artışa paralel gümrük işlemlerinde artış olacağı, bu işlemleri yerine getiren personelin de 
sayıca artışının sağlanması gerektiği halde, bu dönemde personel sayısının 1.508 adet azaldığı 
ortadadır, AB ülkelerinde gümrük personeli sayısmın ülkelerin gümrük idaresi örgütlenme biçimine ve 
sınır yapısına göre değişiklik göstermekle birlikte personel sayılarının 10.000 ila 35.000 arasında 
değiştiği görülmektedir. Örneğin, Almanya'da 35.811, Polonya'da 14.602, İtalya'da 10.062, Çek 
Cumhuriyeti 9.307, İngiltere'de 7.342 olduğu görülmektedir. 

Toplam personelin eğitim durumlarına bakıldığında, 7.664 personelin 3.093 ünün üniversite 
mezunu olmadığı, 1.254 adedinin ise yüksek okul mezunu olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 
Müfettişlik, kontrolörlük, uzmanlık kadroları hariç, 1993 yılından bu güne kadar Müsteşarlığın 
ihtiyacına uygun açıktan memur alımının (küçük istisnalar hariç) yapılamamasının da dikkat çekici ve 
kurumun önemli sorunlarından biri olduğu görülmektedir. 

Gümrük İdarelerinde her türlü eşyanın fiziki tespiti ile eşyaya yönelik vergi tahakkuklarını 
yapan, bir anlamda dış ticareti kontrol eden muayene memurlarının sayısmın şu an 718 olduğu, mevcut 
haliyle hem muayene memuru sayısının hem de gümrük idaresinin kolluk gücü olan gümrük muhafaza 
memurlarının sayılarının oldukça yetersiz olduğu değerlendirilmektedir. Kaçakçılıkla mücadelede 
gümrük işlemleri sırasında ve sonrasında kaçakçılık olaylarına el koyabilmek amacıyla her iki memur 
kadrolarının geniş çaplı artırılmasının gerekmektedir. 

Yine aynı döneme bakıldığında, Müsteşarlığın merkezde yeralan üstü düzey kadrolarına 
atamaların kurum dışından sıklıkla yapıldığı görülmektedir, özelliği olan ve nitelikli bilgi ve birikime 
ihtiyaç gösteren gümrük idaresine, mevzuat ve uygulamalara vakıf olmayan ve kurum dışından yapılan 
yöneticilerin atanmalarının sıkıntı noktalarından biri olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, Müsteşarlığm merkez ve taşrada bulunan müşterek kararnameli görevlerin önemli bir 
bölümüne henüz atama yapılmadığı, taşrada 18 başmüdürlükten 4 ü hariç diğerlerinin vekaletle 
yürütüldüğü, merkezde ise, müsteşarlık, 1 müsteşar yardımcılığı, 2 genel müdürlük, 5 genel müdür 
yardımcılığının da halen vekaletle yürütüldüğü anlaşılmıştır. Belirtilen kadrolara ivedilikle asaleten 
atama yapılmasının hizmetin gereği bakımından önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
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Meclis Araştırma Komisyonunun akaryakıt kaçakçılığı, yolsuzluk ve usulsüzlükleri konusunda 
kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebine ilişkin olarak, Gümrük Müsteşarlığı 'ndan 
alınan 16.03.2005 günlü 1852-16 sayılı yazı eki verilere göre; 

Son on yıllık dönemde (1995-2005 dönemi); 
1. inceleme ve soruşturma onayı istenip verilmeyen istem 
2. İnceleme ve soruşturma onayı verilip raporu tamamlanan 
3. İnceleme ve soruşturma onayı verilip raporu tamamlanmayan 
3. Rapora bağlananlardan idari ve adli yargı süreci devam eden 
4. İdari ve adli yargı süreci devam eden 

Olarak işlem gördüğü anlaşılmıştır. 

ladet 
86 adet 
28 adet 
35 adet 
22 adet 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının 16.03.2005 günlü 6545 sayılı yazısı eki verilerin 
incelenmesinde, Müsteşarlık taşra birimlerince doğrudan ilgili C.Başsavcılıklanna 5.189 kişi hakkında 
3.747 adet suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından alınan 30.05.2005 günlü 13427 sayılı yaz içeriği 
verilerin değerlendirilmesinde de, komisyonun araştırmasına konu 01.01.1995- 01.03.2005 dönemine 
ilişkin olarak, gerek Gümrük Müfettişleri ve Kontrolörler tarafından gerekse gümrük idareleri 
tarafından ilgili C.Başsavcılıklanna yapılan suç duyurulanna esas el konulan kaçak akaryakıt 
miktarlan aşağıda belirtilmiştir. 

Yıllar 

1995-2005 

Gümrük Müfettişleri ve Kontrolörlerde 
yapılan soruşturmalara konu kaçak 

akaryakıt miktarı (KG) 
92.102.372-

Yıllar 

1995-2004 

TOPLAM 

Gümrük İdareleri tarafından 
el konularak Yakalanan 

Miktar (KG) 
38.471.029-

130.573.401-

b-)tçişleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığının kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevi, 1956 yılında çıkanlan 6815 
sayılı Sınır, Kıyı ve Karasulanmizm Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin 
Dahiliye Vekaletine Devri Hakkındaki Kanun ile başlamıştır. Daha sonra çıkarılan 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile kaçakçılıkla mücadele, istihbarat ve 
koordinasyon görevlerini de üstlenmiştir. 

1985 yılında çıkanlan 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 2/d ve 2/e maddelerinde, suç işlenmesini önlemek, suçlulan takip etmek ve yakalamak, her 
türlü kaçakçılığı men ve takip etmek Bakanlığın görevleri arasında sayılmıştır. 

Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinde de, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi 
Toplama Dairesi Başkanlığının kuruluşu ve görevleri belirtilmiştir. Adıgeçen Başkanlığın kuruluşu 
8/3871 sayılı 20.11.1981 tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile Kaçakçılık İstihbarat ve Harekat Merkezi 
olarak kurulmuş ve çalışma esaslan belirlenmiştir. Karar'da bir müsteşar yardımcısına bağlı olarak 
faaliyetlerini sürdürecek Merkez'in Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Genel Müdürlüğü, 
İstihbarat ve Harekat Daire Başkanlığı ile taşra ve yurtdışı teşkilatı olması öngörülmüştür. 
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Kuruluş Kanunun belirtilen maddesinde, Kaçakçılık istihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama 
Dairesi Başkanlığının görevleri sıralanmıştır. Buna göre, her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait 
istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek; kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli 
kuruluşlara bilgi vermek; bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili 
kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak; kaçakçılıkla 
mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak; suç işleyip ele 
geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silahların, kimliği ispata yarayan 
her türlü belgelerin kayıtlarım tutarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili 
kuvvetler arasında koordinasyonu sağlamak belirtilen Daire Başkanlığının görevleri arasındadır. 

Aynı Kanunun 26 ncı maddesinde ise, İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki sürekli kurullar 
arasında yeralan 'Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun yapısı ve görevleri belirtilmiştir. 
Koordinasyon Kurulunun da ilk teşkili yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Karan ile oluşturulmuştur. 
Kuruluş Kanununun belirtilen maddesinde Kurulun görevleri sayılmıştır. Buna göre, Kaçakçılık 
İstihbarat Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının veya yardımcısının başkanlığında 
ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden meydana geleceği; Kurulun her türlü kaçakçılık 
konu ve faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu belirtilmiştir. 

Koordinasyon Kurulunun toplanma, çalışma esas ve usullerini belirleyen 1987 yılında çıkarılan 
Yönetmelik incelendiğinde, Kurulun İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya yardımcısının başkanlığında iki 
ayda bir toplanacağı, toplantıya Genelkurmay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet-Jandarma-SGK-Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı), Dışişleri 
Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı(Gümrükler Genel Müdürlüğü-Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü), MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile 7 ayrı icracı bakanlık temsilcilerinden oluşacağı, kurulun görevlerinin; 
yurtdışmdan Türkiye'ye Türkiye'den yurtdışına yönelik her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin 
değerlendirilmesini yaparak Devlet çapında alınması gerekli tedbirleri kararlaştıracağı, istihbarat 
koordinasyonu konusundaki aksaklıkları tespit ederek alınması gereken tedbirleri kararlaştıracağı, 
ileriye yönelik kaçakçılık istihbaratının elde edilmesi yönünden önemli görülen konu ve bölgeleri 
tespit edeceği, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde etkinliği artırmak için alınması gereken idari ve 
hukuki tedbirleri tespit edeceği, bakanlık kurum ve kuruluşlara bu konuda tekliflerde bulunulacağı, 
belirtilen Kurulun görevleri arasında sayılmıştır. 

c-)Emniyet Genel Müdürlüğü 

Emniyet Genel Müdürlüğü, kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma görev ve yetkisini 
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16 ncı maddesinden almaktadır. Belirtilen Kanunun 16 
ncı maddesinde, emniyet personelinin kaçakçılığı men, takip ve tahkik görevinin olduğu 
görülmektedir. Görev alam ise, Gümrük Müsteşarlığı, SGK ve JGK'nın görev alam saklı kalmak 
kaydıyla, il ve ilçe belediye sınırları dahilinde kalan yerlerdir. Polis ayrıca, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyetleri Hakkında Kanunun bazı maddelerinden de yetki aldığı görülmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığı dahil her türlü kaçakçılık ve organize suç 
faaliyetleriyle mücadeleyi önceleri Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında yürütmekte iken, 1980 
yılında münhasıran Kaçakçılık Daire Başkanlığının kurulduğu, 1983 yılında Kaçakçılık İstihbarat 
Harekat Daire Başkanlığı adı altında yeni bir organizasyona gidildiği, 1995 yılında ise, Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak örgütlendiği görülmektedir. KOM Daire 
Başkanlığının taşrada il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan şube müdürlükleri vasıtasıyla 
kaçakçılıkla mücadele yapmaktadır. Şube Müdürlüklerinin kaçakçılıkla ilgili konularda sevk ve idaresi 
adıgeçen Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. 
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Belirtilen Daire Başkanlığının görevleri ilgili yönetmelikte şu şekilde sıralanmıştır. 
Yurtdışından Türkiye'ye veya Türkiye'den yurtdışına yönelik veyahut yurt içinde çeşitli yollarla 
yapılan kaçakçılık faaliyetleri ile ulusal veya uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak; yasalara 
aykın biçimde haksız menfaat veya yüksek kazanç sağlamak amacıyla; ekonomik veya idari yapıyı 
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya ele geçiren suçlarla mücadele edilmesi, suç konusu 
mallara ve bu tür suçlardan elde edilen kazançlara el konulması ve aynı tür suçlan işleme olanaklannın 
ortadan kaldınlması amacıyla; kanun ile yetki ve görev veren diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde; 
istihbarat elde etmek, değerlendirmek, men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, operasyonlar 
düzenlemek ve düzenletmek, taşra birimlerinin çalışmalanna ve yürütülecek operasyonlara yön 
vermek, talep edildiğinde veya başkanlıkça gerekli görüldüğünde taşra birimlerini merkez personeli ile 
takviye etmek, birden fazla ili kapsayacak kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerine karşı yürütülen 
operasyonel çalışmaları koordine etmek, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele amacıyla ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülen işbirliği faaliyetlerine katılmak, buralarda alman karar ve 
stratejilerin uygulanmasını sağlamak, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gerekli idari ve 
hukuki alt yapı eksikliklerini gidermek ve geliştirmek amacıyla mevzuat çalışmalan yürütmek, 
kaçakçılık ve organize suçlarla etkin mücadele için plan, proje hazırlamak ve uygulamaya koymak ile 
görevli olduğu belirtilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 22.03.2005 günlü 57735 sayılı yazısı eki verilerin 
incelenmesinde, komisyonun araştırmasına konu 01.01.1995- 01.03.2005 dönemine ilişkin olarak, 
Emniyet teşkilatı tarafından ilgili C.Başsavcıhklanna yapılanı suç duyurulanna esas bilgilerin 
derlenmesinde yıllar itibariyle elkonulan kaçak akaryakıt miktarlan ile sanık sayılan aşağıda 
belirtilmiştir. 

Yıllar 

1995 
1996 
1997 

Yıllar 

1998 
1999 
2000 

Yakalanan 
Miktar (LT) 

miktarı belli değil 
miktarı belli değil 
miktarı belli değil 

Yakalanan 
Miktar (LT) 

548.000 
551.000 

1.720.474 

Yakalanan Sanık 
Sayısı 

65 
48 
8 

Yakalanan Sanık 
Sayısı 

125 
151 
288 

Yıllar 

2001 
2002 
2003 

Yıllar 

2004 
2005(2 ay) 

TOPLAM 

Yakalanan 
Miktar (LT) 

2.340.823 
6.673.446 
1.254.128 

Yakalanan 
Miktar (LT) 

2.907.612 
290.698 

16.286.201 

Yakalanan 
Sanık Sayısı 

335 
497 
516 

Yakalanan 
Sanık Sayısı 

390 
71 

2.494 

d-)Jandarma Genel Komutanlığı 

6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Kara Sulanmızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve 
Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkında Kanun ile, sınır, kıyı ve kara sulanmızın 
muhafaza ve emniyetiyle gümrük bölgesinde kaçakçılığın men'i ve takibi ve tahkiki görevlerinin 
Dahiliye Vekaletine devredildiği, bu görevlerin Vekaletçe Jandarma Umum Kumandanlığı vasıtasıyle 
ifa olunacağı, ancak, kara hudutlanndaki gümrük kapılanyla pasavan kapılannda ve gümrük teşkilatı 
bulunan hava ve deniz limanlannda ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalannda ve 
Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karadeniz boğazlannda ve bu yerlerdeki gümrük bölgesinde gümrük 
muhafaza vazifeleriyle kaçakçılığın men'i, takip ve tahkiki görevlerinin Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletine ait olduğu, aynca gümrük ve kaçakçılık kanunlarındaki Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ve 
teşkilatının yetkilerinin saklı olduğu, 

Belirtilen Yasanın 2 nci maddesinde, hudut koruma vazifesiyle mükellef olan seyyar 
jandarma birliklerinin sefer görevleri ve birlik numaralan Milli Müdafaa Vekaletince, teşkilat ve 
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konuşlan Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekaletlerince müştereken tesbit ve tayin olunacağı, bu 
kuvvetlerin doğrudan Jandarma Umum Kumandanlığına bağlı olduğu ve banşta münhasıran hudut 
koruma ve kaçakçılığı önleme vazifesinde istihdam edildiği, aynı Yasanın 3 üncü maddesinde, 1615 
sayılı Gümrük Kanununun ikinci ve 3944 sayılı Kanunun 6 ncı maddelerinde ve 5215 sayılı Kanunda 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine verilmiş olan vazife ve salahiyetler Dahiliye Vekaletine ve Gümrük 
Muhafaza Umum Kumandanlığına verilmiş olan vazife ve salahiyetler de Jandarma Umum 
Kumandanlığına devrolunduğu, ancak bu Kanunla muhafaza görevi Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine 
bırakılmış olan yer ve teşkiller hakkında 1615, 2825, 3944 ve 4632 sayılı Kanunlardaki Gümrük 
Muhafaza Umum Kumandanlığına ait vazife ve salahiyetlerin Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine ait 
olduğu, Yasanın 4 üncü maddesinde, kaçakçılığın men'i ve takibi maksadı ile Dahiliye Vekaletince 
istihbarat teşkilatı kurulacağı ve her yıl bütçesine lüzumlu tahsisat konacağı, 

Hüküm altına alınmıştır. 

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri hakkında Kanunun 7 nci maddesinde 
Jandarma Genel Komutanlığının mülki, idari ve adli görevleri arasında kaçakçılığı men, takip ve 
tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gereken önlemleri almak, işlenmiş suçlarla ilgili olarak 
kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek görevleri 
arasında sayılmıştır. 

Mezkur Yasanın 10 uncu maddesinde de, Jandarmanın görev ve sorumluluk alanının, Polis 
görev sahası dışı olup, bu alanların il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı 
bulunmayan yerler olduğu, 

Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 159 ncu maddesinde, Jandarma 
teşkilatınm, sorumluluğuna verilmiş Devlet sımrianmn korunması, güvenliğinin sağlanması ve her 
türlü kaçakçılığın önlenmesi, takibi ve soruşturulması ile görevli olduğu, belirtilen Yönetmeliğin 160 
mcı maddesinde, Jandarma İç Güvenlik Birliklerinin kaçakçılık yönünden sorumluluk alanının, kara 
sınırlarındaki gümrük kapılan ve gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlan, serbest bölge, 
çeşitli antrepo ve iç güvenlik alanları, Marmara Denizi, Çanakkale ve Karadeniz Boğazları dışında 
kalan bölgelerden oluşturduğu, Yönetmeliğin 161 nci maddesinde de, Jandarma Sımr Birliklerinin 
sorumluluk alam ise, kendi sorumluluklan altına verilmiş bulunan ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki alanı saklı kalmak koşulu ile, 
belirtilen yönetmeliğin tanımlar bölümünde özellikleri açıklanan gümrük bölgeleri olduğu, 

Hüküm altına alınmıştır. 

Dolayısıyla polisin, SGK'nın ve Gümrük İdaresinin görev alanı dışmda kalan bölge 
Jandarmanın görev alanını teşkil etmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı, yasalarla kendisine verilen kaçakçılığı meni takip ve tahkik 
görevlerini Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bu başkanlığa bağlı İl 
Jandarma Komutanlıklan bünyesindeki Şube Müdürlükleri eliyle yürütmektedir. Bu organizasyona 
1997 yılında geçildiği anlaşılmaktadır. 1998-2004 döneminde çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suretiyle 
10 ayn suç organizasyonunun ortaya çıkanldığı görülmektedir. 

Komisyonun araştırmasına konu 01.01.1995- 01.03.2005 dönemine ilişkin olarak, Jandarma 
Genel Komutanlığınca ilgili C.Başsavcılıklanna yapılan suç duyurularına esas bilgilerin 
derlenmesinde, el konulan kaçak akaryakıt miktarlan yıllara göre aşağıda belirtilmiştir. 
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Yıllar 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Yakalanan 
Miktar (KG) 

270.361 
1.601.925 

400.770 
984.728 

6.504.377 
6.164.984 

Yakalanan 
Sanık Sayısı 

7 
32 
10 
22 
48 

141 

YıUar 

2001 
2002 
2003 
2004 

2005(2 ay) 

TOPLAM 

Yakalanan 
Miktar (KG) 

6.651.917 
7.604.211 
7.836.517 
4.284.854 

734.862 

43.039.776 

Yakalanan 
Sanık Sayısı 

278 
3.513 
2.432 
3.085 

355 

9.923 

e-)Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Sahil Güvenlik Komutanlığının, denizyolu ile yapılacak her türlü kaçakçılık eylemlerini 
önlemek, izlemek, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara 
teslim etmesi görevleri arasındadır. Buna göre; 

2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4/A maddesine göre, Türkiye 
Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, 
liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk 
kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine 
verilen görevleri uygulama ve yetkileri kullanmanın görevleri arasında olduğu, aynı Yasanın 4/B 
maddesinde ise, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini önlemek, izlemek, suçluları 
yakalamak, gerekli işlemleri yapmak ve yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim 
etmenin Komutanlığın görevleri arasında sayıldığı, 

Belirtilen Yasanın 4/C maddesinde de, 815 sayılı Kabotaj Kanununa; 3222 sayılı Telsiz 
Kanununa; 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna; 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununa; 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna; 6968 sayılı Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa; 5682 sayılı Pasaport 
Kanununa; 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna; 2548 sayılı 
Gemi Sağlık Resmi Kanununa; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa; seyir güvenliği ile demirleme, 
bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere; deniz ve hava araçları ile 
denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili hükümlere; yukarıda belirtilen konulara 
ilişkin uluslararası andlaşmalara; aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli 
işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmenin görevleri 
arasında olduğu, 

Belirtilmektedir. 

Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının görev ve yetkileri ile 
Sahil Güvenlik Komutanlığının bu maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen konularda özel 
kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış diğer makamların görev ve yetkilerinin devam ettiği aynı 
Yasa maddesinde belirtilmiştir. 

85/9709 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığının îdari ve Adli Görevlerine ilişkin Tüzük'te 
Komutanlığın liman sahası içinde ve dışındaki idari görevleri sayılmıştır. Buna göre, 

Kaçakçılığı önlemek amacıyla deniz araçlarını izlemek; kaçak eşya, silah, mühimmat, 
patlayıcı ve uyuşturucu madde bulunulduğundan kuşkulanılan deniz araçlarında ve araçlardaki denk ve 
sandıklarda arama yapmak; deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemek; gümrük idaresi 
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bulunmayan kıyılara izinsiz yanaşan veya karayla yahut diğer deniz araçlanyla ilşki kuran deniz 
araçlarında arama yapmak, yük ve belgelerini incelemek; 

Yine, liman dışındaki idari görevleri arasında, Türk kıyılan ve karasulannda yabancı 
bandıralı gemilerin deniz taşımacılığı ve deniz işleri yapıp yapmadığım kontrol etmek; Türk kıyılan ve 
karasulannda seyreden deniz araçlarının yolculuğa izin, yola elverişlilik ve tonilato belgelerini 
incelemek; gemilerin limandan aynlmadan önce sağlık işlemlerini yaptınp yaptırmadıklannı, ithalat 
yapıp yapmadıklarım denetlemek; Çevre Kanununda öngörülen kirletme yasağına aykın eylemleri 
izlemek, önlemek; 

Komutanlığm idari görevleri arasındadır. 

Komutanlığın adli görevleri arasında ise, idari görevlerin yürütülmesi sırasında suç sayılan 
eylemlere rastlanılması halinde, bunlarla ilgili olarak tutanak tutmak; delilleri saptamak, toplamak ve 
saklamak; samklan gözaltına almak; sanıktan ve suç araçlarım yetkili makamlara teslim etmek; suçun 
denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik 
kuvveti karaya çıkıncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçlulann kaçmasını önlemek 
amacıyla karada da bu yetkileri kullanmak ve durumu en kısa sürede yerel mülkiye amirliğine 
bildirmek; görevleri arasındadır. Aynca denizde yakalanan sanıkların ve suç araçlarının teslim 
edileceği makamın en yakın kıyıdaki il ya da ilçe merkezi C.Başsavcılığı olduğu belirtilmiştir. 

SGK, 4 bölge komutanlığı, ve bölge komutanlıklarına bağlı 6 grup komutanlığı ile görev 
yaptığı, bu teşkilat yapısı içinde 3.838 personel, 62 limanda konuşlu, 153 ü suüstü ve 12 hava unsuru 
ile faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Komutanlığm askeri personel ihtiyacımn Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığınca karşılandığı, bu durumun SGK nda devamlı, uzmanlaşmış ve sivil personel 
istihdam edilmesine imkan vermediği, mevcut durumun Komutanlığm görev etkinliğini olumsuz 
yönde etkilediği görülmektedir. Komutanlığm yasalarla kendisine verilen kaçakçılığı men, takip ve 
tahkik görevlerim İstihbarat Şubesi ve Harekat Şubesi eliyle yürüttüğü anlaşılmaktadır. Komutanlık 
yapısı içinde ayn bir Daire Başkanlığı biçiminde yapılanma olmadığı bilgisi alınmıştır. 

Komisyonun araştırmasına konu dönem itibariyle 01.01.1995- 01.03.2005 dönemine ilişkin 
olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığınca ilgili C.Başsavcıhklanna yapılanı suç duyurulanna esas 
bilgilerin derlenmesinde, 1999-2004 döneminde yakalanarak el konulan kaçak akaryakıt 4.469 ton 
olduğu anlaşılmış olup, buna ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. 

f-)Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sınır Birlikleri 

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilmemesine karşın, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı sınır birliklerinin kaçakçılığı men, takip ve tahkik görevleri 3497 
sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun ile kendilerine verilmiştir. Buna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 8 6 -

göre, Kanunun 2 nci maddesinde, kara sımrlannı korumak ve güvenliğini sağlamak görevinin KKK'na 
bağlı sınır birliklerince yapılacağı; gümrük hattındaki giriş-çıkış kaçakçılığı ile birinci derece askeri 
yasak bölge içerisinde suç teşkil eden eylemleri önlemek; suçluları yakalamak; bu bölgede işlenen 
meşhut suç faillerini ikinci derece askeri yasak bölgede de takip etmek ve yakalamak; failler hakkında 
zorunlu yasal işlemleri yapmak ve yakalanan kişi ve suç delillerini ilgisine göre mahalli güvenlik 
kuvvetlerine teslim etmenin sınır birliklerinin görevleri arasında olduğu anlaşılmaktadır. 

Sınır birliklerinin mezkur maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen konularda, diğer 
kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış makamların görev ve yetkilerinin saklı olduğu; 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanununun müsadir ikramiyesiyle ilgili 60 inci maddesi 
hükümlerinin, bu Kanun kapsamındaki personel için de uygulanacağı; 3497 sayılı kanunun 5 inci 
maddesinde ise, bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın 
Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkında 
Kanun, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı; Kanunun geçici 1 inci maddesinde de, Doğu ve Güneydoğu 
sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığınca fiilen devir 
alınıncaya kadar 6815 sayılı Kanundan doğan görevlerin Jandarma Genel Komutanlığınca yerine 
getirilmesine devam olunacağı hüküm altına alınmıştır. 

21.03.1991 tarihinde yürürlüğe giren Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında 
Yönetmelikte ise, 3497 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, 

Sınır birliklerinin sorumluluk sahalarının, Gümrük Müsteşarlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığının yetki alanı saklı kalmak şartıyla kendi sorumlulukları altına verilmiş bulunan ve kara 
sınır hattı boyunca ve sınırlarda kurulan birinci ve ikinci derece askeri yasak bölgeler olduğu; sınır 
birliklerince kendi sorumlulukları altına verilmiş bulunan ve ilgili mevzuat çerçevesinde Gümrük 
Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün yetki alanları saklı kalmak koşuluyla, gümrük hattındaki giriş-çıkış kaçakçılığı ile, 
kara sınırlan boyunca tesis edilen birinci derece askeri yasak bölgeler içinde suç teşkil eden eylemleri 
önlemek, suçluları yakalamak; bu bölgede yakalanamayan suçluları ikinci derece askeri yasak bölgede 
takip etmek ve yakalamak; suç delillerini tespit etmek; ikinci derece askeri yasak bölgede yapılan 
işlemler hakkında bu bölgedeki mahalli güvenlik kuvvetlerine bilgi vermek; yapılan faaliyetler 
hakkında müşterek hareketi sağlamak; failleri haklannda yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla 
mahalli güvenlik kuvvetlerine teslim etmek hakkında zorunlu yasal işlemleri yapmak; yakalanan kişi 
ve suç delillerini ilgisine göre mahalli güvenlik kuvvetlerine teslim etmek; sınır birliklerinin görevleri 
arasında sayılmıştır. 

Sımr birlikleri aynca, kendi görev ve sorumluluk bölgesinde, doğrudan kamu adına 
kovuşturulan diğer suçlarla karşılaştıklannda veya haber alındığında bu suçlara el koymak, acil 
önlemleri almak ve yetkili jandarma iç güvenlik makamlanna bildirmekle yükümlü olduğu; Jandarma 
iç güvenlik makamlarının ise sınır birliklerinin sorumluluk bölgesi içinde ve bu birliklerin yokluğunda 
meydana gelen sınır olaylanna ilişkin ihlal ve suçlara el koyarak yetkili sınır birlik makamlarını 
gecikmeksizin haberdar edecekleri; Jandarma Sınır Birlik Komutanlıklarının da, sınır birlik 
komutanlıklannca kendilerine bildirilen kaçakçılık olaylarının failleri ve suç delilleri hakkında, 
gümrük bölgesi ve yurtiçi derinliği ayırımı yapmaksızın, zorunlu yasal işlemleri icra etmek ve 
sonuçları hakkında yetkili sınır birlik komutanlıklarına bilgi vermek zorunda olduğu belirtilmiştir. 

Uygulamada, KKK Sımr Birliklerinin kaçakçılığı men, takip ve tahkik görevlerinin tali 
görev niteliğinde olduğu, 3497 sayılı Yasanın, KKK Sınır Birliklerine kara sımrlannı korumak ve 
güvenliğini sağlamak görevi sırasında muttali olunacak kaçakçılık olaylanna müdahale yetkisi verdiği, 
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müdahaleden sonra yakalanan kişi ve suç delillerini ilgisine göre mahalli güvenlik kuvvetlerine teslim 
etmekle görevinin sona erdiği anlaşılmaktadır. 

g- )Mücadeleci Birimler Açısından Genel Değerlendirme 

Kaçakçılıkla mücadelede görevli ve yetkili birimlerin, kurumsal mücadele yetenekleri ve 
akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede ortaya koydukları performans açısından değerlendirildiğinde, 

Araştırma komisyonumuzun geriye dönük incelediği 01.01.1995-01.03.2005 dönemine 
ilişkin ilgili kurumlarca ortaya konularak adli takibata konu edilen toplam kaçak akaryakıt miktarı 
kurumlar itibariyle aşağıda belirtildiği gibi olduğu, 

Mücadeleci Kurum Adı 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Kaçak Akaryakıt Miktarı 

130.573-ton 

43.039-ton 

16.286-ton 

4.469-ton 

194.367-ton 
„ ı 

Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, son on yılda kaçakçılıkla mücadelede görevli 
kurumlarca tespit edilen ve yukarıdaki tabloda gösterilen kaçak akaryakıt miktarlarının, kamuoyuna 
yansıyan ve yapılan projeksiyonlara dayanan ve raporun ilerleyen bölümlerinde ayrıntısıyla 
açıklanacağı üzere, Komisyonumuzun görev süresi içinde ortaya koyduğu kaçak akaryakıta ilişkin 
miktar belirlemelerinin oldukça altında olduğu gözlemlenmiştir. Yakalanan akaryakıtın her yıla ilişkin 
yakalama miktannm ise oldukça önemsiz rakamlara tekabül ettiği görülmektedir. Bunun çok sayıda 
nedeni olmakla birlikte, mücadeleci kurumlar itibariyle konunun değerlendirilmesinde bazı sonuçlara 
ulaşılmasının mümkün olduğu görülmektedir. 

Akaryakıt kaçakçılığının gümrük işlemleri yoluyla yapıldığı durumlarda, gümrük yer ve 
sahalarında kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli Gümrük Müsteşarlığı'nın kaçakçılıkla 
mücadelede özel yetkili Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün gerekli ve yeterli bir 
organizasyona sahip olmadığı, personel sayısının nitelik ve nicelik açısından bu mücadeleyi yürütecek 
kabiliyette olmadığı, kaçakçılıkla mücadelede istihbarat ve harekat unsurlarının şube müdürlüğü 
düzeyinde yapılandırıldığı ve gelinen aşamada bu yapının yeterli olmadığı, kaçakçılıkla mücadelede 
istihbarat ve harekat organizasyonunun Genel Müdürlük çatısı altında müstakil bir daire başkanlığı 
olarak yeniden yapılandırılmasının ve personel yapısının nitelik ve nicelik açısından 
güçlendirilmesinin gerekliliği değerlendirilmektedir. 

Gümrük idaresinin bulunmadığı kara ve deniz hudutlarından yapılması veya kaçak 
akaryakıtın yurtiçinde satılması ile akaryakıta muhtelif kimyasallar katılarak piyasaya verilmesi 
biçiminde yapılan kaçakçılık eylemlerinde, deniz hudutlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, il ve ilçe 
belediye sınırları dahilinde Emniyet Genel Müdürlüğü bu bölge haricinde Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından yapılan mücadelenin sonuçlara bakıldığında, mücadeleci birimlerin yeterli 
sonucu alamadıkları görülmektedir. Bunun çok sayıda nedeni olmakla birlikte, bir kaçını sıralamak 
gerekirse, spesifik bir konu olan ve teknik bilgi ve birikime ihtiyaç gösteren petrol ve petrol 
türevlerinin kaçakçılığında suç konusu eşyayı tanıma ve suçu delillendirme açısından personelin 
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yeterli birikime sahip olmadığı görülmektedir. Özellikle genel kolluk güçlerine bakıldığında bazı 
illerde bulunan ve kaçakçılıkla mücadeleyi yürüten personelin uzun süre aynı yerde görev yapması 
sonucu bir anlamda uzmanlaşması ile bu sıkıntılar lokal olarak ve kısmen ortadan kaldırılabilse de, 
genelde bu anlamda bir yetersizliğin olduğu görülmektedir. 

Bir başka konu, mücadeleci kurumlar arasında yeterli koordinasyonun olmaması da önemli 
eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Mücadeleci birimlerin üçünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı 
olmasına ve adıgeçen Bakanlığın yasal olarak koordinasyonu sağlama yetki ve sorumluluğu 
bulunmasına karşın, özellikle akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin sağlanamadığı, yapılan 
projeksiyonlar ve tahminler karşısında; belirtilen kurumların suçu önleme ve yakalama 
fonksiyonlarının yetersizliği ve buna bağlı olarak etkisizliği değerlendirilmeye değer bulunmuştur. 

Yine, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir diğer unsur olan istihbaratın elde edilmesi, 
değerlendirilmesi ve paylaşılması hususlarında İçişleri Bakanlığına bağlı mücadeleci birimlerce yeterli 
kurumsal organizasyona sahip olunmasına karşın, istihbaratın elde edilmesinde ve 
değerlendirilmesinde sorunlar olduğu görülmektedir. Bu hususlar raporun ilerleyen bölümlerinde 
ayrıca değerlendirilecektir. 

Genel kolluğun yasal olarak kaçakçılığı men ve takip görevi olmasına karşın, bu 
mücadeledeki yetersizliği ortada iken, Petrol Piyasası Kanununa göre yapılacak piyasa denetiminde rol 
verilmek istenmesi ve genel kolluğun da buna istekli görünmesi manidar bulunmuştur. İdari protokol 
ile üstlenilecek piyasa denetleme görevinden önce genel kolluğun ve İçişleri Bakanlığının, 4926 sayılı 
Yasa ile kendisine verilen yasal görevleri üzerinde yoğunlaşması ve başarısızlığım ortadan kaldıracak, 
etkinliğini artıracak çalışmalar içinde olması gerekir. 

Kaçakçılıkla iştigal edenlerin, kaçakçılığın yurtiçi ve yurtdışı ayağını yapılandırırken ve 
mücadeleci kurumlann personelini ikna ve iğfal ederken gösterdiği organize nitelik karşısında, 
kaçakçılıkla mücadelede görevli ve yetkili kurumlann gereği gibi organize olamadıklan, mücadeleci 
kurumların dağınık, yetersiz ve donanımsız bir görüntü arzettiği, özellikle genel kolluk arasında yetki 
mücadelesinin ve kurumsal taassup unsurlarının varlığının bilindiği, bütün bu hususlar birlikte 
değerlendirildiğinde, kaçakçılıkla mücadelede etkisiz kalındığı görülmektedir. 

Aynca, akaryakıt kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadelenin bir 
güvenlik ve asayiş sorunu olarak algılanmaması gerektiği, polisiye önlemlerle kaçakçılığın 
önlenemediği ve önlenemeyeceği görülmelidir. Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili fiillerin gümrük 
kaçakçılığı biçiminde ve ağırlıklı olarak gümrük idaresinin görev alam içinde gerçekleştiği göz önüne 
ahndığmda, kaçakçılıkla mücadelede yetkinin dağılımı, sorumluluğun paylaşımı ve koordinasyonun 
sağlanması konulanmn yeniden gözden geçirilmesi gereklidir. Özellikle akaryakıt kaçakçılığı gibi 
kapsamı ve etkileri itibariyle büyük boyutlu kaçakçılık eylemlerinde etkinliğin artınlması ve sonuç 
alınabilmesi önemlidir. Bu çerçevede, kaçakçılıkla mücadele eden İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük 
Müsteşarlığı arasında, istihbarat ve koordinasyon konulannda yetki ve sorumluluk paylaşımının 
yeniden yapılması, gümrük idaresi eksenli bir yetki ve sorumluluk hiyerarşisi oluşturulması, bunu 
temin edecek biçimde gümrük idaresinin güçlü bir idari organizasyona kavuşturulması gerekli 
görülmektedir. 

Akaryakıt kaçakçılığının hem nedenlerinden birisi hem de aynı zamanda bir sonucu olan, 
kaçak akaryakıtın yurtiçinde değerlendirilmesi sürecinde piyasa denetim ve gözetiminin olmaması 
veya bu güne kadar yeterince yapılamaması da kaçak akaryakıtla mücadelede önemli bir sorun olarak 
ortada durmaktadır. 
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2-Dttzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 

a-)Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1954 yılında yürürlüğe giren 6326 sayılı Petrol Kanunu ile Petrol Dairesi Reisliği olarak 

kurulan, 1973 yılında Kanunda yapılan değişiklikle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki 
Akaryakıt Dairesini de içine alarak Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adını alan halen de Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı katma bütçeli tüzel kişiliğe haiz Genel Müdürlük olarak görevini 
sürdüren kurum; 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanuna dayanarak çıkarılan Petrol Tüzüğü'nün 
kendisine verdiği yetkiye dayanarak, hampetrol ve doğal gazın aranması, keşfi ve üretiminden oluşan 
"Petrol Faaliyetleri" ile ilgili düzenleme ve denetleme yapmanın yanı sıra, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu ve 507 sayılı LPG Piyasası Kanunu çıkıncaya kadar, konu ile ilgili düzenlenen Kararname, 
Karar ve Bakanlık Tebliğlerine dayanarak, hampetrol ve petrol ürünlerinin kullanıcıya sunumuna 
kadar yapılan, temin, rafinaj, depolama, dağıtım ve bayilik işlemlerinden oluşan "Piyasa Faaliyetleri" 
ile ilgili düzenleme ve denetleme yapmıştır. 

Petrol piyasasının düzenleme ve denetimi, 5015 ayılı Petrol Piyasası Kanunu ile EPDK'na 
geçmeden önceki dönemde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanhğı-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
tararından, 10.09.1960 tarih ve 79 sayılı Kanun'un değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 
değişik 13. maddelerine dayanarak yürürlüğe konan Bakanlar Kurulu Kararları, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'nın 3154 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun ile bu Kanun ve Bakanlar 
Kurulu Kararlarına dayanarak yürürlüğe konan Tebliğlerle yürütülmüştür. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlemesi ve denetlemesi yapılan Petrol Piyasa 
Faaliyetleri üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar, 

1- Akaryakıtın ithali, rafinajı, depolanması ve pazarlanmasından oluşan "Akaryakıt 
Faaliyeti". 

2- LPG'nin ithali, rafinajı, depolanması ve pazarlanmasından oluşan "LPG Faaliyeti". 
3- Solvent, bazyağ ve madeniyağ ithali, satışı ve sanayide kullanımından oluşan "Solvent 

Bazyağ Madeniyağ Faaliyeti". 

20.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasa Kanunu'nun ikincil 
mevzuatının da hazırlanması ile 01.01.2005 tarihinde "Akaryakıt Faaliyeti", 13.03.2005 tarihinde 
yürürlüğe giren 5307 sayılı LPG Piyasa Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile de "Solvent Bazyağ 
Mademyağ Faaliyetleri" ile ilgili düzenleme ve denetleme yapma yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumuna geçmiş olup, halen bir kısım düzenlemeleri Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafmdan 
yürütülen LPG'ye ait işlemler ise LPG Piyasa Kanunu'nun ikincil mevzuatının hazırlanması ile 
tamamen EPDK'ya geçmiştir. 

al-)Akaryakıt Faaliyetleri tle İlgili Yasal Düzenleme 

1995 yılı ve sonrası esas alındığında, bu dönemde; 

1- 89/14264 sayılı Karar ve bu Karar'ı yürürlükten kaldıran 98/10745 sayılı "Hampetrol ve 
Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi 
Hakkında' Karar ve bu Karar'da değişiklik veya ilave yapan diğer Karar'larla, 

a- Akaryakıt fiyatlarının otomatik fiyat sistemiyle belirlenmesi ve uygulama esasları, 
b- Hampetrol ve Petrol ürünlerinin ithalat esasları, 
c- Dağıtım şirketi ve bayi paylarının belirlenme esasları, 
d- Nakliye fiyatları belirleme esasları, 
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e- Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı tutarını belirleme ve uygulama esasları, 

2- 2002/4313 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Kararlar ile, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama 
Şirketleri ile LPG Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına ilişkin usul ve esasları, 

3- PÎGM-2002/7 sayılı tebliğ ile, akaryakıt ağıtım şirketleri ile bayilerin piyasa 
faaliyetlerinde uymaları gereken esasları, 

4- PİGM-98-5, PİGM-2000/2, PÎGM-2000/3, PİGM-2001/7 sayılı tebliğlerle petrol ürünleri 
ithalatı usul ve esasları, 

5- PİGM-98/3 sayılı tebliğ ve değişiklikleri ile 98/10745 sayılı Kararın uygulama usul ve 
esasları, 

belirlenmiştir. 

a2-)LPG Faaliyetleri İle İlgili Yasal Düzenleme 

Akaryakıt faaliyetleri başlığı altında saydığımız mevzuatla aynı zamanda LPG piyasasının da 
düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

a3-)Solvent Bazyag Madeoiyağ İle İlgili Yasal Düzenleme 

1992 yılından önce herhangi bir izne tabi olmadan serbest rejim kapsamında ithalatı yapılan 
solvent, bazyağ ve madeni yağın, 14.02.1992/21142 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın İthalat:(92/2) sayılı Tebliği ile Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünün uygun görüşü aranmak suretiyle ithali izne bağlanmıştır. 13 ürün ile başlayan uygun 
görüş arama uygulaması, İthalat(93/13) Tebliği ile 15'e, İthalat(95/13) tebliği ile de bu sayı 25 e 
çıkmış, İthalat(96/38) Tebliği ile de 3 ayrı ürün daha eklenmiştir. İthalat(98/12) Tebliği ile bu ürünlerin 
sayısı 29'a, İthalat(99/12) Tebliği ile de 40'a yükselmiştir. 1999 yılı içerisinde iki ayrı tebliği ile 
271000810000 ve 271000830000 GTİP'de sayılan bazyağlar da Tebliğ kapsamına alınmıştır. 
İthalat(2000/12) Tebliği ile izne tabi ürün sayısı 51 'e çıkmış, 2000 yılı içerisinde bu tebliğde değişiklik 
yapılarak 11 ürün tebliğden çıkarılırken 9 yeni ürün eklenmiştir. Bu değişikliklerle İthalat(2001/12), 
İthalat(2002/12) ve tthalat(2003/12) tebliğlerde 49 ürün sayılmış, İthalat(2004/12) Tebliğde bir ürün 
eklenerek izne tabi ürün sayısı 50'ye yükselmiş, İthalat(2005/12) Tebliğinde herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 13.03.2005 tarihinde yayınlanan LPG Piyasa Kanununun yayınlanması ile de izne tabi 
ürünler için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun 
görüşünün aranacağı belirtilmiş ve uygulama halen bu şekliyle devam etmektedir. 

İthalat uygunluk belgelerinin PİGM tarafından düzenlendiği dönemde uygulamanın usul ve 
esasları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının aşağıda sayılan tebliğleri ile belirlenmiştir. 

-19.01.1994/21823 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan solventlerle ilgili düzenleme tebliği, 
-10.01.1996/22525 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan solventlerle ilgili düzenleme tebliği, 
-11.01.1997/22874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Petrol Ürünlerinin İthalinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ ve değişiklikleri, 
-22.05.1997/22996 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yerli Olarak Üretilen Petrol 
Ürünlerinin Yurtiçi Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve 
değişiklikleri, 

-PİGM-2000/1 Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 
-PİGM-2000/2 Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve 
değişiklikleri, 
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-PİGM-2000/3 Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ ve değişiklikleri, 

-PİGM-2001/6 Solvent Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ, 

-PİGM-2002/5 Yerli Olarak Üretilen Üretilen Solventlerin Yurt İçi Satışında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 

-PİGM-2002/6 Solvent Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ, 

Bu Tebliğ'lerle, solvent, bazyağ ve madeniyağnın ithalatında veya yerli olarak üretimlerin 
sanayiciye tahsisinde; 

Dökme ürün uygunluk belgesi taleplerinde, 

-Sanayicilerin bu ürünleri kendilerinin veya yetki verdikleri ithalatçılar vasıtasıyla temin 
edebilecekleri, 

-Müracaatların Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacağı ve ithalat miktarlarının 
ülkemizdeki rafineri üretimleri, ürün tüketimleri, verilen izin miktarları, yerli üretim ihracat miktarları, 
stok ihtiyaçları, yurt içi ve yurt dışı fiyatlar talepte bulunan firmaların gerçekleşen ithalat 
performansları ve diğer hususlar göz önüne alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda Genel 
Müdürlükçe belirlenerek uygun görüş düzenleneceği, 

-İthalat taleplerinin yıllık miktarlar üzerinden yapılacağı, 
-Firmaların yaptıkları ithalat ve kullanımla ilgili yeminli mali müşavir raporlarını PİGM'ne 

ibraz edecekleri, 
-Kamu kurum ve Kuruluşlarının ithalat izni için uygunluk belgesi taleplerinde bu tebliğ 

hükümlerinin aranmayacağı, 
-Uygunluk belgesi talep eden firmaların, sanayi sicil belgesi, oda sicil kaydı, kapasite raporu, 

imza sirküleri, ürüne ait proforma faturanm, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya benzer belgenin, son 
iki yıl tüketimine ait sanayi odasından alınmış ekspertiz raporunun, ithal edilecek ürünün amacı dışı 
kullanılmayacağına dair taahhütnamenin, tesise ait tapu veya kira kontratının, 

Müracaat dosyasına ekleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madeniyağ, solvent, antifiriz, deri ve tekstil yağlan, laboratuar ve özel amaçlı yağların 
ambalajlı (lm3'ü geçmeyen ambalajlar) ithalat taleplerinin, dökme ithalat taleplerine ait şartlar 
aranmaksızın tebliği ile belirlenmiş istenen bilgilerin müracaat formunda yer alması şartı ile bu form 
ile yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

a4-) Değerlendirme 

Akaryakıta Ait Faaliyetler: 

1997-2004 yılları esas alınarak, petrol ürünlerinin üretimi, ithalatı, satışı ile ilgili yapılan 
değerlendirme neticesinde; 

Bu dönemde rafinerilerin akaryakıt üretiminin büyük bir kısmını TÜPRAŞ rafinerileri olmak 
üzere, TÜPRAŞ ve Eylül/2004 ayında faaliyetine son veren ATAŞ Rafinerisi tarafından yapıldığı, 
1997 yılında benzin türleri üretim 3.785.276 ton iken 2000 yılında 2.677.886 tona düştüğü 2004 
yılında da 3.479.402 ton olarak gerçekleştiği, motorin üretiminin ise 1997 yılında 7.150.438, 2000 
yılında 6.646.908,2004 yılında da 7.431.534 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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RAFÎNERİLERDE ÜRETİLEN PETROL ÜRÜNLERİ (TON) 
ÜRÜNLER 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Rafineri 
yakıt gazı 
LPG 

Nafta 

Normal benzin 

Süper Benzin 
K.Benzin 
98 Oktan 
Kurşunsuz 
benzin 
Solvent 

Jet yakıtı 

Gazyağı 

D.K. Motorin 
Motorin 350 
ppm 
Motorin 

Kalorifer yakıtı 

Fuei oil-6 

Asfalt 

Madeni yağ 

HVGO 

Diğerleri 

645.640 

748.006 

1.604.174 

1.810.975 

1.483 015 

491.286 

2.830 

1.291.173 

72.491 

7.150.438 

1.611.032 

7.179.088 

1.324.947 

259.074 

293.667 

105.225 

662.613 

791.071 

1.875.546 

1.581.277 

1.296.268 

678602 

2.503 

1.294.255 

65.464 

7.771.198 

1.449.718 

6.722.569 

1.800.799 

324.277 

218.141 

120.515 

578.615 

735.929 

1.881.619 

1.443.546 

1.151.495 

703.034 

1.484 

1.100.167 

27.741 

7.707.192 

1.558.515 

6.596.064 

1.259.936 

327.988 

218.330 

121.455 

556.982 

669.642 

1.851.164 

959.072 

917.650 

801.164 

2.833 

1.023.526 

26.241 

6.646.908 

1.458.968 

6.563.104 

1.282.265 

317.232 

456.007 

113.952 

620.084 

691.316 

2.026.243 

796.283 

781.132 

1.352.626 

1.896 

1.197.496 

27.073 

7.338.585 

1.207.046 

7.249.943 

1.099.114 

248.050 

557.043 

120.476 

629.803 

739.636 

1.453.384 

286.279 

993.348 

2.428.974 

2.772 

1.181.393 

40.363 

7.461.455 

1.160.477 

6.809.005 

1.245.574 

298.594 

485.025 

129.255 

576.531 

757.509 

1.353.966 

1.119.446 

2.717.947 

2.787 

1.289.707 

75.751 

7.811.040 

1.176.060 

6.863.027 

1.410.054 

279.728 

224.951 

130.362 

595.793 

760.616 

1.574.723 

630.395 

48.793 

2.800.214 

2.376 

1.384.386 

53.523 

78.120 

69.042 

7.284.372 

867.628 

6.977.586 

1.390.574 

291.621 

431.913 

132.967 

Toplam 26.073.061 26.654.816 25.413.110 23.646.710 25.314.406 25.345.337 25.788.866 25.374.642 

Aynı dönemde rafineriler dahil ithalat miktan aşağıdaki tablodaki gibidir. Buna göre, 1997 
yılında benzin türleri ithalaü 741.146 ton iken 2000 yılında 828.212 ton, 2004 yılında da 756.145 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Motorinde ise 1997 yılındaki 798.469 ton olan ithalat 2000 yılında 2.474.710 
tona 2004 yılında da 3.817.197 tona çıkmıştır. 

İTHAL EDİLEN PETROL ÜRÜNLERİ (TON) 

ÜRÜNLER 

LPG 

Nafta 

N. benzin 

S.benzin 

K.Benzin 

K.Benzin 
98 Oktan 

Solvent 

1997 

2.100.737 

48.258 

398.999 

285.046 

57.101 

214.975 

1998 

2.392.355 

130.983 

349.083 

380.605 

219.273 

214.661 

1999 

2.598.565 

131.677 

298.403 

372.022 

472.790 

286.018 

2000 

3.878.183 

132.014 

104.624 

121.432 

602.156 

264.474 

2001 

3.128.917 

134.588 

35.579 

12.730 

388.919 

177.735 

2002 

2.836.505 

650.575 

21.650 

41.754 

386.335 

215.160 

2003 

3.086.866 

638.174 

74.019 

372.127 

286.295 

2004 

3.379.271 

346.979 

133.908 

471.306 

150.931 

336.594 
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ÜRÜNLER 

Jet yakıtı 

Gazyağı 

D.K.Motorin 
Motorin 
350 ppm 
Motorin 

D.K.Fuel Oil 

Kal.yakıtı 

Fuel oil-6 

Madeni yağ 

H.V.G.O. 

Toplam 

1997 

37.956 

798.469 

383.584 

94.236 

58.060 

125.538 

4.602.959 

1998 

2.748 

205.232 

205.777 

42.432 

494.075 

69.872 

315.628 

5.022.724 

1999 

85.420 

1.099.511 

156.487 

65.305 

18.913 

5.585.111 

2000 

165.619 

2.474.710 

49.913 

664.587 

164.440 

8.622.152 

2001 

1.596.294 

225-853 

69.361 

21.770 

5.791.746 

2002 

17.156 

2.407.377 

94.778 

75.089 

651.271 

137.035 

7.534.685 

2003 

7.921 

2.713.773 

222.472 

32.403 

484.117 

193.332 

8.111.499 

2004 

24.077 

510 

130.956 

8.092 

3.678.149 

233.716 

8.987 

542.949 

268.678 

9.715.103 

LPG'nin rafineri üretimi yıllar itibariyle önemli bir değişiklik göstermeden yıllık 750.000 ton 
civannda seyrederken, 1997 yılmda 2.100.737 ton olan ithalatın 2000 yılmda 3.878.183 tona 
yükselmiş, 2004 yılmda da 3.379.271 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Rafineri üretimleri ile ithalat miktarları bu durumda iken aynı dönemde sivil tüketim 
miktarları da aşağıdaki tablodaki gibidir. Buna göre, benzinde 1997 yılmda 4.388.620 ton olan sivil 
tüketim 2000 yılında 3.655.878 ton olarak gerçekleşmiş 2004 yılmda 2.962.030 tona düşmüştür. 
Motorinde ise 1997 yılmda 7.632.643 ton olan sivil tüketim 2000 yılında 8.774.281 tona 2004 yılında 
da 10.347.405 tona yükselmiştir. LPG'nin 1997 yılmdaki sivil tüketimi 2.873.318 ton iken 2000 
yılmda 4.546.882 tona yükselmiş 2004 yılmda da 3.943.484 ton olarak gerçekleşmiştir. 

YILLAR İTİBARİYLE PETROL ÜRÜNLERİ StVtL TÜKETİMİ (TON) 

ÜRÜNLER 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Rafineri 
Yakıt gazı 
LPG 

Nafta 
Normal 
Benzin 
Süper 
Benzin 
Kurşunsuz 
benzin 
K.Benzin 
98 Oktan 
Solvent 

Jet yakıtı 

Gazyağı 

D.K.Motorin 
Motorin 
350 ppm 
Motorin 

645.640 

2.873.318 

1.458.879 

2.157.031 

1.697.723 

533.866 

218.796 

1.009.831 

72.509 

7.632.643 

662.614 

3.174.090 

1.647.190 

2.142.998 

1.469.257 

862.271 

216.224 

1.038.409 

56.029 

6.596.661 

578.615 

3.338.535 

1.583.732 

1.745.813 

1.464.362 

1.096.091 

288.675 

899.443 

42.917 

7.834.198 

556.982 

4.546.884 

1.562.018 

1.200.003 

1.068.236 

1.387.639 

267.179 

970.995 

36.577 

8.774.281 

620.084 

3.851.176 

1.522.901 

890.670 

739.650 

1.540.978 

179.889 

1.055.047 

29.350 

8.763828 

629.803 

3.500.383 

1.678.374 

470.832 

933.200 

1.699.819 

208.530 

1.199.223 
F 30.540 

9.063.456 

576.533 

3.551.623 

1.551.867 

90 

1.161.365 

1.796.888 

289.238 

1.314.199 

60.215 

9.536.335 

595.791 

3.943.484 

1.496.548 

24 

758.412 

2.020.484 

183.110 

338.899 

1.526.855 

35864 

178.948 

56.016 

10.112.441 
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ÜRÜNLER 

Kalorifer 
Yakıtı 
D.K. 
Fuel-Oil 
Fuel oil-6 

Asfalt 
Madeni 
yağ 
Diğerleri 

Toplam 

1997 

1.639.499 

6.193.948 

1.325.079 

331.687 

98.130 

27.888.579 

1998 

1.516.797 

6.233.546 

1.768.636 

368.800 

120.761 

27.874.283 

1999 

1.511.516 

5.452.114 

1.273.762 

387.484 

121.115 

27.618.372 

2000 

1.464.170 

6.202.133 

1.247.415 

489.841 

115.626 

29.889.979 

2001 

1.280.098 

6.528.936 

1.149.339 

335.350 

142.808 

28.630.104 

2002 

1.318.510 

6.824.004 

1.238357 

412.162 

127.033 

29.334.226 

2003 

1.392.197 

6.661.619 

1.404.254 

489.893 

123.186 

29.909.502 

2004 

914.945 

269.100 

6.117.623 

1.389.844 

562.655 

126.613 

30.627.656 

1997-2004 yıllan arasında akaryakıt dağıtım şirketlerinin satışları da aşağıdaki tablodaki 
gibidir. Bu bilgilere göre, dağıtım şirketlerinin 1997 yılındaki benzin türleri satış miktarı 4.966.792 ton 
iken 2000 yılında 3.674.841 tona 2004 yılında 2.849.393 tona düştüğü, motorinde de 1997 yılında 
7.435.092 ton olan satışlarının 2000 yılında 8.774.281 tona 2004 yılında da 10.140.910 tona 
yükseldiği görülmektedir. 

AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PETROL ÜRÜNLERİ SATIŞLARI (TON) 

ÜRÜNLER 

N. benzin 
S. benzin 
K.Benzin 
98 Oktan 
K. Benzin 
Gazyağı 
D.K.Motorin 
Motorin 
350ppm 
Motorin 
Madeni 
Yağ 
Kalorifer yakıtı 
D.K. 
Fuel oil 
Fuel oil-6 

Toplam 

1997 

2.311.529 
2.090.578 

564.685 
78.537 

7.435.092 

163.267 

2.016.002 

4.195.201 

18.854.891 

1998 

2.003.278 
1.640.575 

914.294 
53.737 

6.127.684 

168.417 

1.761.064 

4.145.991 

16.815.040 

1999 

1.815.614 
1.522.609 

1.153.176 
42.642 

7.855.777 

1.530.274 

3.623.210 

17.543.302 

2000 

1.203.835 
1.066.747 

1.404.259 
36.823 

8.774.281 

1.462.980 

4.286.768 

18.235.693 

2001 

891.507 
735.555 

1.529.542 
29.853 

8.723.776 

1.079.458 

3.931.304 

16.920.995 

2002 

459.760 
952.624 

1.628.462 
30.430 

9.228.488 

2.452 

1.132.627 

3.509.323 

16.944.166 

2003 

216 
1.143.023 

1.711.523 
59.693 

9.218.253 

43.226 

916.014 

3.372.740 

16.464.688 

2004 

3.723 
754.206 

274.759 

1.816.705 
47.262 

174.061 

80.705 

9.886.144 

32.916 

707.094 

118.845 

3.043.109 

16.939.529 

2004 yılı tüm petrol hareketlerine bakıldığında 25.374.642 ton üretime karşı 9.715.103 ton 
ithalat yapıldığı bunun 3.824.246 tonu ihraç edilirken 30.627.659 tonunun da sivil tüketim olarak 
kullanıldığı görülmektedir. 

2004 YILI PETROL ÜRÜNLERİ HAREKETLERİ (M.TON) 
Ürünler 

Rafineri yak. gazı 
LPG 
Nafta 
Normal benzin 
Süper benzin 

Üretim 
595 793 
760 616 

1 574 723 

630 395 

İthalat 

3 379 271 
346 979 

133 908 

Toplam 
595 793 

4 139 887 
1 921 702 

764 303 

İhracat 

224 146 
429 519 

18 982 

Sivil tüketim 
595 791 

3 943 484 
1 496 548 

24 
758 412 
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Ürünler 
K.Benzin 
K.Benzin 98 Oktan 
Solvent 
Jet yakıtı 
Gazyağı 
D.K.Motorin 
Motorin 350 ppm 
Motorin 
D.K.Fuel-Oil 
Kalorifer yakıtı 
Fuel oil - 6 
Madeni yağ 
Asfalt 
H.V.G.O. 
Diğerleri 

Toplam -Total 

Üretim 
2 800214 

48 793 
2 376 

1384386 
53 523 
78120 
69 042 

7 284 372 

867 628 
6 977 586 

291 621 
1 390 574 

431913 
132 967 

25 374 642 

İthalat 
471306 
150931 
336 594 

24 077 
510 

130956 
8 092 

3 678 149 
233716 

8 987 
542 949 
268 678 

9 715 103 

Toplam 
3 271 520 

199 724 
338 970 

1408 463 
54 033 

209 076 
77134 

10962 521 
233 716 
876 615 

7 520535 
560299 

1 390 574 
431 913 
132 967 

35089 745 

İhracat 
1 079 934 

8 648 
4183 

405 
564 072 

1 101751 

2 350 
390 256 

3 824 246 

Sivil tüketim 
2020484 

183 110 
338 899 

1 526 855 
35 864 

178 948 
56016 

10112441 
269 100 
914945 

6117 623 
562655 

1 389 844 

126 613 

30627 656 

98/10745 sayılı "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları İle 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında' Karar gereğince petrol ürünü ithal edecek 
firmaların (rafineri şirketleri hariç) bu Karar ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca yayınlanan 
tebliğlerle belirlenen esaslara uymaları koşuluyla ithali Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün iznine 
tabidir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün izni ile ithal edilen (rafineri şirketlerinin ithalatı hariç) 
akaryakıta ait bilgiler aşağıya alınan tablodaki gibidir. 

1995 yılında 177.803 ton olan toplam akaryakıt fiili ithalat miktarlarının yıllar itibariyle bir 
artış trendi göstererek, 2000 yılında 2.153.890 tona, 2004 yılında da 4.949.941 tona çıktığı, 
gerçekleşen ithalatın -düşük miktarlarda diğer firmaların yaptığı ithalat hariç- 12 dağıtım şirketi 
tarafından yapıldığı ve ithalatın büyük kısmının Türkiye'nin akaryakıt pazarına hakim POAŞ, SHELL, 
BP, OPET, TOTAL tarafından gerçekleştirildiği, 1995-1999 yıllarında ithalatın çoğunluğunu benzin 
türleri oluştururken, 2000-2004 yıllarında motorinin oluşturduğu görülmektedir. 

ÜRÜNLER 

MOTORİN 

K.SUZ BENZİN 
K.LU BENZİN 

FUEL.OİL-6 

i JET YAKITI 

AVGAZ (100/130 oktanlı benzin) 

KALORİFER YAKITI 
GAZYAĞI 

I Toplam Akaryakıt 

1995 
FİİLİ 

İTHALAT 
(Ton) 

53.638 

0 
118.989 

0 

5.176 

0 

0 

0 

177.803 

1996 
FİİLİ 

İTHALAT 
(Ton) 

81.639 

16.839 

178.061 

0 
121.527 

5.000 

0 
0 

403.066 

1997 
FİİLİ 

İTHALAT 
(Ton) 

48.923 

57.101 
269.683 

0 

37.956 

0 

0 

0 

413.663 

1998 
FİİLİ 

İTHALAT 
(Ton) 

302.938 

213.892 

643.945 
15.009 

0 

0 

0 
0 

1.175.784 

1999 
FİİLİ 

İTHALAT 
(Ton) 

879.596 
392.286 

670.421 

32.308 

77.789 

0 

0 
0 

2.052.400 
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ÜRÜNLER 

MOTORİN 

K.SUZ BENZİN 

K.LU BENZİN 

FUEL.OİL-6 
JET YAKITI 

AVGAZ (100/130 oktanlı benzin) 

KALORİFER YAKITI 
GAZYAĞI 

2000 

FÜLİ 
İTHALAT 

(Ton) 
1.325.582 

338.804 

214.568 

69.701 
165.619 

0 
39.616 

0 
Toplam Akaryakıt I 2.153.890 

2001 1 2002 

FÜLİ 
İTHALAT 

(Ton) 
1.039.651 

234.495 

50.115 

26.567 

0 
0 
0 
0 

1350.828 

FİİLİ 
İTHALAT 

(Ton) 

2.210.703 
358.276 

40.554 

254.228 

0 
3.853 

0 
0 

2.867.614 

2003 
FİİLİ 

İTHALAT 
(Ton) 
2.576.335 

364.744 

72.518 

429.187 

0 
0 
0 
0 

3.442.784 

2004 

FİİLİ 
İTHALAT 

(Ton) 

3.560.851 

570.175 

133.908 

663.497 

21.000 

0 
0 

510 
4.949.941 

Solvent. Bazvagı Ve Madeni YaS; 

1995-2004 yıllarında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının her yıl yayınlanan tebliğleriyle 
belirlenen ve PİGM tarafından düzenlenen uygunluk belgeleri ile ithal edilen solvent, bazyağ ve 
madeniyağ ithalatının yıllar itibariyle değişmekle birlikte PİGM verilerine göre, yaklaşık (amblajlı 
ithalat hariç) 343-574 firma tarafından yapıldığı ve ithalat miktarı, aradaki düşüş ve yükselişlerle 
solventler için 1995 yılındaki 146.484 ton dan 2004 yılında 336.519 tona çıktığı, 1999 yılında 
uygunluk belgesi düzenlenmeye başlanan bazyağ türlerinin 1999 yılında 99.485 ton olan ithalat 
miktarının 2001 yılında 56.161 tona düştüğü, 2004 yılında da 220.476 tona çıktığı görülmektedir. 

Dökme ürün ithalat uygunluk belgelerine ilave olarak 2002 yılında 55.544, 2003 yılında 
86.394 ve 2004 yılında da 101.836 ton ambalajlı ürün ithali için uygunluk belgesi verilmiştir. 

2003-2004 YALLARI İTİBARİYLE SOLVENT TÜREVİ ÜRÜNLERİN TALEP, İZİN VE GERÇEKLEŞME 
DURUMU 

YIL 

2004 

2003 

ÜRÜN ADI 

WHİTE SPİRİT 

WHİTE SPİRİT 

TALEP EDİLEN 
MİKTAR 

(KAPASİTE) (TON) 

353.924 

236.147 

İTHALAT İZNİ 
VERİLEN MİKTAR 

(TON) 

145.627 

124.808 

FİİLİ İTHALAT 
(GERÇEKLEŞME) (TON) 

137.450 

113.490 

2004 

2003 

TOLUEN 

TOLUEN 

318.329 

255.039 

107.855 

113.801 

103.590 

98.890 

2004 

2003 

HEXAN 

HEXAN 

131.718 

71.865 

47.739 

36.836 

43.240 

33.860 

2004 

2003 

KSİLEN 

KSİLEN 

74.845 

51.168 

30.065 

28.542 

27.721 

24.010 

2004 SOLVENT NAFTA 19.491 7.287 7.019 
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2003 SOLVENT NAFTA 8.892 4.437 3.930 

2004 

2003 

DİĞERLERİ 

DİĞERLERİ 

58.434 

15.506 

23.689 

12.375 

17.573 

11.016 

TOPLAM SOLVENT 
2004 

2003 

898.307 

623.111 

362.188 

320.785 

336.519 

286.295 

TOPLAM BAZVAĞ 
2004 

2003 

978.722 

506.284 

326.078 

253.304 

220.476 

160.681 

TOPLAM NAFTA 
2004 

2003 

1.109.350 

1.062.000 

402.425 

669.058 

1999-2004 YILLARI İTİBARİYLE BAZYAĞ İTHALAT İZİN MİKTARLARI 
VE FİİLİ GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 

YILLAR 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

2004 

İZİN MİKTARI 
(TON) 

110447 

157556 
84588 

119169 
253304 

326078 

İADE MİKTARI 
(TON) 

10962 
3362 

28427 

20915 
92623 

105602 

FİİLİ GERÇEKLEŞME 

99485 

154194 
56161 
98254 

160681 

220476 

1995-2004 YILLARI İTİBARİYLE SOLVENT İTHALAT İZİN MİKTARLARI 
VE FİİLİ GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 

YILLAR 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 
2000 

2001 
2002 

2003 

2004 

İZİN MİKTARI 
(TON) 

146484 

183814 

217926 

218934 

287216 
314536 

183139 
235289 

320785 

362188 

İADE MİKTARI 
(TON) 

2951 

4273 

1198 
50062 
5404 

20129 

34490 

42560 

FİİLİ GERÇEKLEŞME 

146484 

183814 

214975 

214661 

286018 
264474 

177735 
215160 

286295 

336519 
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2003-2004 YILLARI İTİBARİYLE MADENİYAĞ İTHALAT İZİN MİKTARLARI 
VE FİİLİ GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 

YILLAR 

2003 
2004 

İZİN MİKTARI 
(TON) 
10072 
35649 

İADE MİKTARI 
(TON) 
3196 
3600 

FİİLİ GERÇEKLEŞME 

6876 
32049 

1999-2004 YILLARI İTİBARİYLE NAFTA İTHALAT İZİN MİKTARLARI 
VE FİİLİ GERÇEKLEŞME MİKTARLARI 

YILLAR 

1999 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

İZİN MİKTARI 
(TON) 
255500 

285000 
216186 
971313 
1062000 
1109350 

İADE MİKTARI 
(TON) 
145685 

178030 
167926 
363818 
392942 
706925 

FİİLİ GERÇEKLEŞME 

109815 

106970 
48260 
607495 
669058 
402425 

YILLAR İTİBARİYLE MÜSAADE VERİLEN FİRMA SAYISI 

YILLAR 

Solvent 
ve 

Bazyağ 

Ambalajlı 

1995 

371 

1996 

428 

1997 

411 

1998 

434 

1999 

493 

2000 

574 

2001 

381 

2002 

381 

1208 

2003 

497 

1270 

2004 

555 

1357 

2005 

343 

607 

TOPLAM 

4525 

3835 

Genel adlarıyla solvent, bazyağ ve madeniyağ olarak anılan ve Dış ticaret Müsteşarlığının 
tebliğlerinde sayılan petrol ürünlerinin ithalinde PİGM uygun görüşü aranmasıyla, bu ürünlerin 
ithalatının kontrol altında tutulması ve amacı dışı kullanılmasını (akaryakıta karıştırılması veya sahte 
akaryakıt üretiminde kullanılması) önlemek amaçlanmıştır. 

Bilindiği üzere ithali izne tabi olan bu petrol ürünleri, başta boya, tiner, vernik, reçine, tekstil, 
kozmetik, gıda, tarım, ilaç, mobilya, inşaat, her türlü makine ve otomobil yağlan olmak üzere çok 
değişik sanayi alanında hammadde girdisi olarak kuUamlmaktadır. Bu kadar geniş sanayi alanında 
hammadde girdisi olarak kullanılan bu petrol ürünlerinin büyük çoğunluğu kimyasal yapısı itibariyle 
akaryakıt çeşitleriyle de uyum sağlamakta ve art niyetli kişilerce akaryakıtın üzerindeki vergi yükü 
kadar haksız kazanç sağlamak amacıyla akaryakıta kanştınlabilmekte veya sahte akaryakıt üretiminde 
kullanılabi lmektedir. 

İthali PİGM uygun görüşüne tabi solvent ve bazyağlann CİF fıyatlan motorin ve benzin 
türlerinin CİF fıyatlan ile yaklaşık olmasına karşın, akaryakıt ürünlerine, Ağustos/2002 tarihinden 
önce uygulanan ATV+AFİF+KDV sonraki dönemde uygulanan ÖTV+KDV'nin çok yüksek olması, 
bugün itibariyle kurşunsuz benzinde 1.8832YTL/LT, motorinde 1.2306 YTL/LT vergi yükü 
mevcutken bu ürünlerdeki vergi yükünün -sanayide kullanılması koşuluyla- sadece 0.015-YTL.ÖTV 
olması bu ürünlerin kaçakçılığını ve usulsüzlüğünü cazip hale getirmektedir. 

89/10745 sayılı Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esaslan İle 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'm 8. maddesi, "6326 sayılı Petrol Kanunu'na 
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göre petrol hakkı sahibi rafineri şirketleri dışında kalan bütün kuruluş ve şirketlerin hampetrol ve 
petrol ürünü ithali için Bakanlıktan müsaade almaları gerekmektedir " ve PİGM-2002/6 sayılı 
Solvent Bazyağ ve Madeniyağ ithalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'nin 12. 
maddesi, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ithalat izni için uygunluk belgesi taleplerinde bu tebliğ 
hükümleri uygulanmaz." ve 13. maddesi, "4572 sayılı Tanm Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanun'a tabi birlikler ile bu birliklerin en az yüzde elli hissesinden fazla sermayesine sahip olan 
iktisadi işletmeler, durumlarını belgelemek şartıyla, kamu kurum ve kuruluşları gibi değerlendirilir." 
hükümlerini içermektedir. 

Bu mevzuat hükmü gereğince rafineri şirketleri dışında kalan tüm kurum ve kuruluşların Dış 
Ticaret Müsteşarlığı 'nın tebliğinde sayılan petrol ürünleri de dahil petrol ve petrol ürünü ithalinde 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir. 
Ancak, PİGM-2002/6 sayılı tebliğin 12 ve 13. maddeleri gereğince Kamu kurum ve kuruluşları ile 
4572 sayılı Tanm Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'a tabi birlikler ile bu birliklerin en az 
yüzde elli hissesinden fazla sermayesine sahip olan iktisadi işletmelerin durumlarını belgelendirmeleri 
koşuluyla tebliğde istenen bilgi ve belgeler aranmaksızın Dış Ticaret Müsteşarlığının Tebliğinde 
sayılan ürünler için ithalat uygunluk belgeleri düzenlenir. 

Aşağıdaki tabloda yeraldığı üzere, PİGM verilerine göre solvent bazyağ ve madeniyağ ithalat 
miktarı ile Gümrük Müsteşarlığı'nın 31.05.2005 tarih ve 13517 sayılı yazısı eki bilgisayar ortamında 
hazırlanan 2004 yılına ait bilgilerin birlikte değerlendirilmesinde; (Gümrük bilgilerinden sadece 
serbest dolaşıma giriş beyannameleri "İM13" alınmıştır) , PİGM ithalat uygunluk belgeleri ile fiili 
ithalat miktarları arasında farklılıkların olduğu -farklılıkların bir kısmı izne tabi olmayan rafineri 
şirketlerinin ithalatından kaynaklansa da bu ithalatlar farkın küçük bir kısmını oluşturmaktadır-
görülmektedir. 

GTÎP 
270710100000 
270720900000 
270750900011 
270799990000 
271011110000 

271011150000 
271011210000 
271011250000 
271011900011 
271011900019 
271019110000 

271019150000 
271019290000 
271019310000 

271019350000 

271019710000 

AÇIKLAMA 
Benzol 
Toluol 
Solvent Nata 
Diğerleri 
özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 
271011110000 alt pozisyonunda 
belirtilen işlemlerden başka bir 
işleme kimyasal değişime tabi 
tutulacak olanlar 
White Spirit 
Diğerleri 
Diğer solventler 
Diğerleri 
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 
2710191100 alt pozisyonunda 
belirtilen işleminden başka bir 
işleme kimyasal değişime tabi 
tutulacak olanlar 
Diğerleri 
özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 
2710193100 alt pozisyonunda 
belirtilen işlemlerden başka bir 
işleme kimyasal değişime tabi 
tutulacak olanlar 

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2003 
PtGM(KG) 

4.935.000 

669.058.000 

113.490.000 
1.586.000 

2.494.000 

2003 
GÜMRÜKOCG) 

5.123.310 
21.220 

779.752.808 

20 
112.247.308 
66.772.559 

974.490 
32.049 

1.829.355 

1.326.276 
4 

945 

2004 
PİGMfKG) 

9.043.000 

402.425.000 

137.450.000 
5.188.000 

2.571.000 

2004 
GÜMRÜKflCG) 

285 
9.411.419 

41.000 
446.393.505 

375 
132.889.809 
26.123.796 

1.030.529 
20.570 

1.076.794 

272 
1.076.492 

2 

2.369 

34 

13 tmport 
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GTÎP 

271019750000 

271019810011 
271019810012 

271019810013 
271019810014 

271019810019 
271019830000 

271019850011 

271019850012 

271019870000 

271019910000 
271019930000 

271019990011 

271019990012 
271019990013 
271019990014 

271019990015 
271019990019 

290110009011 

290110009012 

290110009013 

290211000000 

290220000000 
290230000000 

290241000000 

290242000000 
290244000000 

290919000013 
340311000011 

340311000012 

340311000019 

340319100000 

340319910011 

340319910019 

340319990011 
340319990012 

340319990013 

340319990019 

340391000000 

340399100000 

340399900000 

381190001012 

381400100000 

381400900000 

AÇIKLAMA 
2710197100 alt pozisyonunda 
belirtilen işlemlerden başka bir 
işleme kimyasal değişime tabi 
tutulacak olanlar 

Benzinlı motoı yağları' 
Deniz diesel motor yağlan 

Kompresör yağlama yağları 

TUrbün yağlama yağlan 

Diğer yağlar 
Hidrolikamaclara mahsus sıvı yağlar 

Beyaz yağlar 

Sıvı parafın 

Dişli ve rediktOr yağları 
Metal İşlemeye mahsus bileşikler, 
kalıp çıkarma yaglan,aşınmayı 
Önleyici yağlar 

Elektrik izalasyonuna mahsus yağlar 

Kızak yağlan 

Soğutma yağları 
Otomotik şanzıman yağları 

Diğer şanzuman yağları 

Diferansiyel yağları 
Diğerleri 

Hekzan 

Hep tan 

Pentan 
Siklohekzan 

Benzen 

Toluen 

o-Ksilen 

m-Kısılen 

Ksilen izomerlerikarışımlan 

MTBE 
Yağlama mustehzarları 

Yağlama mustehzarları 

Yağlama mustehzarları 

Yağlama mustehzarları 

Yağlama mustehzarları 
Yağlama mustehzarları 

Yağlama mustehzarları 

Yağlama müstehzarlan 

Yağlama mustehzarları 

Yağlama müstehzarlan 
Yağlama mustehzarları 

Yağlama mustehzarları 
Yağlama müstehzarlan 

Hafif mineral yağlar için mûstehzar 
katkılar 
Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
organik karma çözücüler ve 
incelticiler boya ve vernik 
çıkarmada kullanılan mustehzarlar 

., 

2003 
PİGM(KG) 

160.681.000 

33.860.000 

98.890.000 

24.010.000 

2003 
GÛMRÜK(KG) 

2.821.478 
565.204 

1.293.721 
537.964 

3.367.414 

1.165.281 
2.836.637 

489.902 

17.871.311 

696.272 
19.862.327 

147.461 

84.210 
540.559 

87.640 

416.363 
240.866.420 

33.682.697 

1.452.957 

311.227 

5.892 

96.739.671 

10 
30 

23.479.683 
120 

2408.537 

3.527.070 

119.883 
497.027 
526.032 

997.278 

639.581 

402.494 

70.526 

2.764.217 

11.123.640 

2.054.455 

3.712.132 

1.622.977 

50.909 

4.283.978 

2004 
PİGM(KG) 

220.476.000 

43.240.000 

103.590.000 

27.721.000 

2004 
GÜMRÜKflCG) 

30.882 

2.189.211 

752.300 

1.652.551 

305.848 

2.576.629 
869.728 

4.514.713 

641.663 

2.476.368 

753.611 
19.577.922 

207.271 

188.104 
622.903 

358.984 
320.077 

315.210.873 

41.004.661 

1.301.825 

341.371 

29.497 

5.851 
98.894.944 

6 
22 

27.295.514 

968 
2.455.050 

3.246.202 

4.639 

886.287 

732.443 

2.121.261 
1.094.768 

541.387 

136.955 

3.366.320 
11.128.949 

2.673.255 
5.040.766 

1.642.412 

57.297 

3.727.662 
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GTİP 

381900000000 

382000000000 

382490400000 

AÇIKLAMA 
Hidrolik firen sıvılarıve hidrolik 
transmisyonlar için petrol yağları 
veya bitûmenli minerallerden elde 
edilen yağları içermeyen veya 
ağırlık itibariyle %70 den az 
orandaiçeren müstehzar sıvılar 
Donmayı önleyici mttstehzarlarve 
donmayı çözücü mOstahzar sıvılar 
Vernikler ve benzeri ürünler için 
anargonik karma çözücüler ve 
incelticiler 
Düşük miktarlarda olması 
dolayısıyla ilgili sütunda yer 
almayan diğer GTtPIerdenPtGM 
uygun gOrtlş miktarı 

İlgili OTİFlerden ambalajlı ithalat 
kapsamında PrGM uygun görüşü 
miktarı 
İlgili GTİPlerden madeniyağ 
kapsamında PİGM uygun görüsü 
miktarı 

TOPLAM 

2003 
PİGM(KG) 

5.931.000 

86.394.000 

6.876.000 
1.2O8.20S.0O0 

2003 
GÜMRÜKOtG) 

4.234.789 

6.779.371 

5.167 

1.463.222.858 

2004 
PİGM(KG) 

7.717.000 

101.836.000 

32.049000 
1.093.306.000 

2004 
GÛMRÜK(KG) 

5.163.333 

6.749.906 

18.155 

1.190.978.595 

İthalatının yanı sıra TÜPRAŞ Rafinerileri tarafından da üretimi yapılan bazyağ ve 
solventlerin 2000-2004 yıllan TÜPRAŞ satışlarının aşağıdaki tablodaki gibi olduğu görülmüştür. 

2000-2004 YILLARI TÜPRAŞ'IN BAZYAĞ VE SOLVENT SATIŞLARI 
YILLAR 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

BAZYAĞCTON) 
428.631 
337.281 
39S.884 
415.681 
418.668 

SOLVENT(TON) 
2.702 
2.154 
2.596 
2.942 
2.305 

TOBB'nden alınan bilgilere göre, Türkiye boya sanayinin 1.696.000 ton, vernik çeşitleri 
sanayinin 578.000 ton, tiner çeşitleri sanayinin 437.000 ton, madeniyağ çeşitleri sanayinin 3.559.000 
ton işleme kapasitesi mevcut iken ve boya çeşitlerinin hammadde girdisinin düşük bir kısmı, vernik 
çeşitlerinin hammadde girdisinin önemli bir kısmı ile tiner çeşitlerinin hammadde girdisinin tamamına 
yakınıra solvent çeşitleri, madeniyağ çeşitlerinin de (kalıp yağı, dişli yağı, makine yağı, araçlarda 
kullanılan madeniyağ vb.) hammadde girdisinin tamamına yakınını, bazyağ çeşitleri oluştururken, 
PİGM'e ithal müsaadesi için müracaat eden sanayinin solvent işleme kapasitesi 2003 yılında 623.000 
ton iken 2004 yılında 899.000 tona çıktığı, buna karşın PİGM uygun görüşüne tabi solvent türlerinin 
fiili ithalat miktarının (PÎGM verilerine göre) 2003 yılında 286.000 ton, 2004 yılında da 337.000 ton 
olduğu, bazyağ işleme kapasitesinin 2003 yılında 506.000 ton iken 2004 yılında 978.000 tona çıktığı 
buna karşın PÎGM uygunluk görüşü ile ithalat miktarının (PİGM verilerine göre) 2003 yılında 160.000 
ton iken 2004 yılında 220.000 ton olduğu görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen bilgilere göre, Türkiye sanayinin solvent ve bazyağ işleme kapasitesi, 
uygunluk belgesi için müracaatta bulunan firmaların işleme kapasitesi ile PİGM tarafından düzenlenen 
uygunluk belgeleri ile fiilen ithal edilen ürün miktarları karşılaştırıldığında, fiili ithalatın işleme 
kapasitesine kıyasla çok düşük kaldığı buna karşın sanayide hammadde sıkıntısı çekildiği ile ilgili 
herhangi bir duyumun da alınmadığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut kapasite raporlanndaki 
işleme kapasitelerinin çok abartılı olduğu görülmektedir. 
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PİGM tarafından değişik tarihlerde yapılan denetimlerde, bazı firmaların kapasitelerinin 
abartılı olduğu, bazı tesislerin kapasite raporuyla uyumlu olmadığı, bazı kapasite raporları olan 
firmaların gerçekte böyle bir tesislerinin olmadığının tespit edilmiş olması da Sanayi Odaları 
tarafından düzenlenip TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarının tam olarak gerçeği 
yansıtmadığı kanaatini doğrulamaktadır. 

PİGM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE FtİLİ DURUMA 
UYGUN OLMADIĞI ANLAŞILAN BAZI KAPASİTE RAPORLARI 

FİRMANIN ADI 
Doktoroğlu Gıda ve Kimya 
SanTic Ltd. Şti. 

Gizem Mensucat-Mehmet ÖRS 

Bakioğlu Kimya Petrol Turz. 
Boya İmi. San. ve Tic. Ltd. Şi. 

Haydar BALÇIN-Bakioğlu Boya 
Kimya San. 

ÇVS Boya San. Ve Ltd. Şti 

Yıldız Madeni Yağ San. ve 
Tic.JmamÇETİKAYA 

Maya Boya Kimya ve Kimyevi 
Mad. San.ve Tic. Ltd. Şti. 

KAPASİTE RAPORUNU 
ONAYLAYAN ODA ADI 

Gaziantep Sanayi Odası 

Gaziantep Sanayi Odası 

Adapazarı Tic. ve San. Odası 

Adapazarı Tic. ve San. Odası 

Gaziantep Sanayi Odası 

Osmaniye Tic. ve San. Odası 

İnegöl San. Ve Tic Odası 

KAPASİTE RAPORU 
TARİH/SAYISI 

29.06.1999/201.1/067 

29.03.2000/2001.1.41 

11.11.2002/1069 

19.09.2001/1069 

19.10 2000/201.1./161 

24.09.2004/193 

07.01.2004/777 

PİGM İNCELEME 
RAPORU TARİH/SAYISI 

27.06.2000/12-8 

27.06.2000/12-8 

24.01.2003/5-1 

24.01.2003/5-1 

22.10.2002/5-8 

18.02.200512-3 

13.10.2004/13 

Solvent, bazyağ türü petrol ürünlerine ülkemiz sanayi ihtiyacının ne kadar olduğunu 
belirlemek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü'nden bilgi talep edilmiş, ancak, TOBB ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu konuda 
yapılmış bir çalışmalarının olmadığını ve Türkiye sanayinin solvent, bazyağ ihtiyacının ne kadar 
olduğu ile ilgili ellerinde veri bulunmadığım belirtmiş, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ise yıllar 
itibariyle verilen müsaadeler karşılığında yapılan fiili ithalat miktarlarının ülke sanayi ihtiyacı olduğu 
şeklinde bilgi vermiştir. 

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan özel ve kamu sektörünün temsilcilerinin büyük 
çoğunluğu solvent ve bazyağların ülke sanayi ihtiyacının çok üzerinde ithalatının yapıldığını ve yoğun 
olarak akaryakıta kanştınldığını veya sahte akaryakıt üretiminde kullanıldığını belirtmeleri, bu yönde 
duyumların alınmış olması ve ithalatı yapılan solvent ve bazyağlann yıllar itibariyle çok büyük 
farklılıklar göstermesi nedenleriyle PİGM tarafından verilen uygunluk belgeleri ile ithal edilen 
miktarlann da gerçek sanayi ihtiyacını yansıtmadığı kanaatine vanlmış olup bu durumda, gerçek 
sanayi ihtiyacımn ne kadar olduğu ile ilgili herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. 

Solvent türlerinin hammadde girdisi olduğu boya, vernik, tiner vb. ürünlerin üretiminde ve 
pazarında ciddi paylan olan ve marka olmuş firmalardan örneğin DYO, Polisan, Marşhall, ÇBS gibi 
firmaların 2004 yılı solvent türleri ithalatlannm sırasıyla 8335, 7645, 5825, 1277 ton olduğu bir 
ortamda, bu sektörde pazar payı ve markası olmayan veya sektörde ender görülen bazı firmalann ve 
sadece tiner türlerinin üretimini yaptığı görünen firmalann, yüksek miktarlarda solvent ithalatları 
dikkat çekicidir. 2004 yılı itibariyle gerçekleşen fiili solvent ithalatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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2004 YILI İTİBARİYLE KAPASİTE RAPORLARINDA TtNER ÜRETİMİ BULUNAN VE BU 
KAPSAMDA PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2000 TON VE ÜZERİ SOLVENT 

KULLANIM İZNİ ALAN FİRMALAR 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

FİRMA ADI 

Mobel Kimya Sanayi ve Ticaret 
Ltd.Şti. 

Petrol Kimya İmi. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

Akzo Nobel Kemipol Kim. San. 
ve Tic. A.Ş 
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve 
Tic. A.Ş. 

Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. 

Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. 
Aker Boya Kimya San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 
Dicle Kimya Depolama Paz. Nak. 
Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 

Marshall Boya ve Vernik San. 
A.Ş 

Ege Gübre San. A.Ş. 

Gökhan Boya San. ve Tic. Ltd. Şti 

Meriç Kimya Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. 

Hakan Boya Kimya San. ve Tic. 
Ltd.Şti. 

Polar Kimya San. ve Tic.A.Ş. 

Egemen Boya Vernik Kimyevi 
Mad. San. ve Tic. Ltd.Şti. 
Flu Boya ve Kim San. Dış Tic. 
Ltd. Şti. 

Soyoğlu İnş.Plas.Taş.Solv.ve 
Petrol Ürn.rth.ihr.San.ve Tic. 
Ltd.Şti. 

Tayyar Kimya San.Tic. Ltd.Şti. 

Ece Boya- Kimya Saa ve Tic. 
Ltd. Şti. 
Kıvanç Kimya San. Tic. ve Paz. 
Ltd. Şti 

FAALİYET ADRESİ 

Boyacılar ve Vernikçiler San.Sitesi No:54 
Tepeören/TUZLA 

Tepeören Köyü Pendik/İSTANBUL 

Yakacık Yan Yol Senem Sk. No:7 Kartal/İST. 

Ankara Asfaltı 25. Km Kemalpaşa/İZMİR 

Dilovası Mevkii 41455 Gebze KOCAELİ 

Güzeller Man. 31 M. IIA Pafta 2849 Ada 16 Par. 
GOSB Yanı Balküpü Şeker fab. Arkası Gebze 
KOCAELİ 

Dilovası Mevkii Gebze / KOCAELİ 
Ferhatpaşa Mah. G-127 Sok. No:10 Y.Dudullu/ 
İSTANBUL 
Gazeteciler Mah. Haberler Sok No: 14/A 
Esentepe / İST 

Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii Dilovası 
Gebze/KOCAELİ 
Nemrut Sanayi Bölgesi PK:25 35801 Aliağa 
İZMİR 
Kasımpaşa Mah. Hıdırlık Mevkii İzmir Asfaltı 
32 km Menemen /İZMİR 

Osmangazi Mah. Sanayi Cad. No: 18/2 Darıca 
Gebze/KOCAELİ 
Samsun Yolu 25. km Maliye Vergi Kontrol 
Arkası Lalahan /ANKARA 
Çayır Çimen Sok. Emlak Bankası Apt. A-2 Blok 
Kat:8 D:35 Levent İSTANBUL 

416 Sk. No:17/E 5. San. Sit. Pınarbaşı / tZMİR 

Kimya Sananayicileri Organize San. Böl. B.90 
Tuzla/ İST. 

Demirciler San.Sitesi No.73 Pursaklar/ANKARA 

E-5 Karayolu Üzeri Kurtuluş Mah.Yeşilköy 
Kasabası Dörtyol/HATAY 

Orhanlı Tepeören Yolu No:25 Tuzla / İST 

Orhanlı İst. Boya Vernik Sit. Tepeören Mutlu 
Akü Altı/2 Tuzla 

GERÇEKLEŞEN 
FİİLİ SOLVENT 

tTHALATI 
(TON) 

18.040 

15.732 

12.646 

12.189 

8.335 

8.191 

7.645 

7.140 

5.875 

5.825 

5.712 

4.808 

4.320 

3.945 

3.610 

3.502 

3.285 

3.200 

2.970 

2.910 

2.740 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 1 0 4 — 

SIRA 
NO 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

FİRMA ADI 

Benkay Kiraya San. ve Tic Özgür 
San 

Kimpaş Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

Şimşek Kimya ve Boya San.Tic. 
Ltd. Şti. 

Birol Taner Seren Boya ve 
Kimyasal 

Dyo Sentetik Sel. Boya ve Vernik 
Fb. A.Ş. 

Ultra Boya Vernik Tiner ve Kim. 
Mad. San. Tic. Ltd. Şti 

Volkan Boya Kimya San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 

Acar Boya San. ve TicLtd.Şti. 

Sentapol Sen. ve Tabii pol. San. 
VeT.A.Ş. 

Burçak Boya San ve Tic. Sinan 
Akar 

Eskim Eskişehir Kimya San. ve 
Tic. A.Ş. 

Tuna Kimya San. Depolama Paz. 
ve Nak. Ltd. Şti. 

Yankı Kimya Gıda Teks İnş. Tur 
Nak. San. ve Tic.Ltd. Şti. 

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. 

FAALİYET ADRESİ 

Organize Deri San. Bölgesi Yan San. Sit. 26. 
Parsel No:7-8 Tuzla tSTANBUL 

Organize San. Böl. N:6 A-B Azgınlık İskenderun 
HATAY 

Merkez Sanayi Sitesi 546 Sok. No:l 1 
Ostim/ANKARA 

Hoca îlyas Mah. Tan Sok. Güzeller İş Merkezi 
No: 14 Kat:3 D-25 Osmangazi Bursa 

Sanayi Cad. No:37 Bornova/ İZMİR 

Etimesgut Bahçekapı 7. Cad. No: 17 Şaşmaz-
ANKARA 

Susuz Köyü Serpmeleri No:220 Yenimahalle 
ANKARA 
Yeşillik Cad. Akuzman İş Hanı 461/1 Kat:3 
No:306 Karabağlar/İZMİR 

Büyükdere Cad. Nadide Apt. No:73 Dai:12/6 
Mecidiyeköy/İSTANBUL 

S.S. İst. Boya ve Vernikleri Toplu İşy. Yapı 
Koop. 465 Nolu Parsel No:4 Orhanlıköyü Tuzla 
/İST 

Organize San. Böl. 6. Cad. 26110 ESKİŞEHİR 

Bahçeşehir Deme 03 villa No:6 
B.Çekmece/İstanbuI 

Küçük San. Sit C Blok 3 Ada 4 Tip 3. Blok No:2 
Şehitkamil GAZİANTEP 

Org. San. Böl. 228/229-69 Parsel Kavaklıdere 
Mevkii Gaziosmanpaşa Mah. Çerkezköy / 
TEKİRDAĞ 

GERÇEKLEŞEN 
FİtLİSOLVENT 

İTHALATI 
(TON) 

2.700 

2.609 

2.605 

2.538 

2.445 

2.393 

2.393 

2.364 

2.345 

2.115 

2.110 

2.041 

2.025 

2.024 

Bazvağ çeşitlerinin hammadde girdisi olduğu ve genel ifadesiyle madeniyağ çeşitleri olarak 
adlandırılabilecek ürünlerin üretimini yapan pazar payı, markası ve pazarlama kabiliyeti olmayan 
birçok firmanın dişli yağı, kalıp yağı, hadde yağı, kızak yağı, bıçkı yağı, temizleme yağı, pas önleyici-
çözücü vb. adlarla piyasada satışı ve kullanımı yüksek miktarlarda olmayan ürünlerin büyük 
miktarlarda üretimini ve satışını yaptıkları gibi bir görünümün olduğu, bu durum da belge üzerinde bu 
şekliyle gösterildiği aslında bazyağların amacı dışı kullanılarak akaryakıta karıştırıldığı veya sahte 
akaryakıt üretiminde kullanıldığı şüphesini kuvvetlendirmektedir. 

Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi pazarlama ağı olan ve sektöre hakim POAŞ, vb. 
firmaların bazyağ ithalat miktarları 20.000-50.000 ton civarında iken dişli yağı, kalıp yağı, hadde yağı, 
kızak yağı, bıçkı yağı, temizleme yağı gibi ürünleri ürettiğini belirten firmaların, yüksek miktarlarda 
bazyağ ithalatları dikkat çekmektedir. 2004 yılı bazyağı ithalat miktarları aşağıdaki gibidir. 
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2004 YILI İTİBARİYLE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 500 TON VE ÜZERİ DÖKME 
BAZYAĞ İTHALAT İZNİ ALAN FİRMALAR 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

FİRMA ADI 

Mobil Oil Türk A.Ş. 

Bp Petrolleri A.Ş. 

The Shell Company of Turkey 
Ltd. 

Petrol Ofisi A.Ş. 

Prista Oil Yağ San. ve Tic. Ltd. 
Şti. 
Hamidiye Teks. ve Petrol Ür. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Aymet İth. thr. Ve İml.San. Tic. 
Ltd. Şti. 
Toros Madeni Yağlar Nak. San. 
ve Tic. A.Ş. 
Faf Madeni Yağlar tml. İth. İhr. 
Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
ST Oil Madeni Yağ ve Gres 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 

Avrasya Petrol Ürünleri San. ve 
Tic. A.Ş. 

Özerşah Enerji ve Petrol Ür. San. 
Tic. Ltd. Şti. 

Ak-Er Madeni Yağ San. Tic. Ltd. 
Şti. 

Çelebi Kimya İç ve Dış Tic. San. 
Ltd. Şti. 
Lubreks Petrol Ür. Paz. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 
Öz-Mobil Madeni Yağlar Ür. 
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

MYS Yağ İmi. İhr. Nak. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Gülbahar Kim. Pet Ürün. Nak. 
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Total Oil Türkiye A.Ş. 

Albokim Altınboya ve Kimya 
San. A.Ş 

Levent İth. İhr. Ltd. Şti. 

Nynas Naphthenics Yağları Tic. 
Ltd. Şti. 

FAALİYET ADRESİ 

Pakpen Plaza Halk Sok. No:40-44 Kozyatağı 
81080 İSTANBUL 

K 2 Plaza Sarıkanarya Sok. No: 14 Kat:8-9 
Kozyatağı 81090 / İSTANBUL 
Kocayol Cad. İbrahimağa Sok. No:7 81110 
Bostancı İSTANBUL 
Ayazağa Eski Büyttkdere Cad. B. BlokNo:37 
80670 Maslak / İSTANBUL 

A.R. Gürcan Cad. Metropol Center No:32/9 
Merter İSTANBUL 

2. Organize Sanayi Bölgesi / GAZİANTEP 

Organize Sanayi Bölgesi / KİLİS 

Büyük Kayacık Man. 3. Org. San. Böl, 8. Sok. 
No: 14 KONYA 

Organize San. Böl. 2. Bulvar / MARDİN 

E-24 Karayolu Akyar Mevkii A Blok 
OSMANİYE 

Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. No: 10 
80700 Beşiktaş /İST. 

Erciş Yolu Üzeri Org. San. Böl. VAN 

Konya Yolu 4 km. 1046 Ada 1 Parsel 
Gölbaşı/ANKARA 

E-5 Karayolu Üzeri Tavşanlı Rampası Dilovası 
Gebze/KOCAELİ 
Büsan Özel Org. San. Böl. 1. Sok. No:57 Kat.:l 
KONYA 

Erciş Yolu Üzeri Org. San. Böl. VAN 

Org. San. Böl. 1. Bulvar MARDİN 

İpek Yolu Üzeri Midyat Yol Kavşağı Üzeri 
Nusaybin MARDİN 
Kemeraltı Cad. Karaköy Ticaret Merkezi 
No:24/7 80030 Karaköy / İSTANBUL 
Ansızca Köyü, Ansızca Yol Kenan San. 
No:237 D:2 Kemalpaşa İZMİR 
Turgut Özal Küçük San. Sit. Koray Aydın Cad. 
A Blok No: 127 Büyükşahinbey / GAZİANTEP 
Ebulullah Cad. Sıtkı Çttçi Blok Gül Sok. 
Barclay A. 19 D:5 Akatlar Beşiktaş İST. 

GERÇEKLEŞEN FİİLİ 
BAZYAĞ İTHALATI 

(TON) 

49.168 

39.318 

23.090 

20.872 

14.829 

6.185 

5.617 

5.598 

5.275 

4.965 

4.542 

4.425 

2.945 

2.757 

2.690 

2.183 

2.100 

1.919 

1.404 

1.325 

1.155 

1.149 
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SIRA 
NO 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

FİRMA ADI 

özçınarlar Pet. Ür. Gaz Kim. 
Tem. Taş. tnş. Tur. Mad. Gıda 
Hay. Day. Tük. Malları Tekst. 
Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Yıldız Madeni Yağ San. Tic-
İmamÇETİNKAYA 
ASS Petrol Madeni Yag Üretim 
Dep. Gıda İnş. Tur. tç ve Dış Tic. 
San. Ltd. Şti. 
Gold Madeni Yağ ve Gres San. 
ve Tic. Ltd. Şti 
Denizatı Petrokimya Ür. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 
Ormancılar Orman ve Pet. Ür. 
İnş. Nak. Gıda Tur. ve Tic. Ltd. 
Şti. 

Angora Madeni Yağlar San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 
BPs Pet. Ürün. Mad. Yağ. İnş. 
Day. Tük. Mal. Emi. Tur. Sey. 
Mat. Teks. Gıda Oto. Elek. Elekt. 
Mal. Hay. Tar. Üm. Kimya 
Güney Maden Pet. Ür, Gıda Mad. 
Tur. Nak. İnş. Day. Tük. Malları 
San. Tic. Ltd. Şti. 
Inter Kimya Madeniyağ San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 
Pınar-Al Kim. Oto. Ve inş. San. 
Tic. Ltd. Şti. 

Goodyear Lastikleri A.Ş. 

Durak Hidrolik Petrol Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Belgin Madeni Yağlar Tic. ve 
San. A.Ş. 

Global Petrol Ürünleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Petaş Petrol ve Gıda Ür. İmi. Paz. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 

FAALİYET ADRESİ 

Kütahya Tavşanlı Çevre Yolu 3. Km. 
KÜTAHYA 

Sanayi Sit. Bahçe OSMANİYE 

İvedik Org. San. Böl. 24. Cad. No: 147 Ostim 
Yenimahalle/ANKARA 

Organize San. Böl. Tüysüz Mevkii 103 Ada 5 
Parsel Toprakkale / OSMANİYE 
Gebze Plastikçiler Org. San. Böl. 3. Cad. 34 
Sok. No 5-6-7 41400 Gebze / KOCAELİ 

Org. San. Böl. Dökümcüler Sanayi Sit. 3. Sok. 
No:27 Sincan /ANKARA 

İnegöl Bursa Karayolu Üzeri Kalburt Mevkii 
No:61 İnegöl/ BURSA 

Hacı Sabancı Org. San. Böl. M. Arif Karakaya 
Cad. No: 11/ADANA 

Dağdibi Man. Karagöz Sok. Bilano Adapazarı 
SAKARYA 

Eski Nizip Yolu Yol Bakım Evi Yanı 
GAZİANTEP 
Org. San, Böl. Yaşardogu Bul. Sakarya Cad. 
No:2 Kutlukent SAMSUN 
Büyükdere Cad. Maslak Meydanı No:41 80670 
Levent İSTANBUL 

Yeni San. Sit. A-5 Blok No: 1/ VAN 

Gebze Organize San. Böl. İhsan Dede Cad. 
No: 125 Gebze/KOCAELİ 

Şeyhli Ramazanoğlu Man. Mimar Sinan Cad. 
Burak Sok. No:4 Pendik/ IST. 

Org. San. Böl. 5. Cad. No:3 MALATYA 

GERÇEKLEŞEN FİİLİ 
BAZYAĞ İTHALATI 

^TON) 

1.065 

1.005 

990 

850 

840 

826 

780 

780 

735 

735 

735 

729 

660 

635 

575 

570 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında solvent ve bazyağ ithalatı için 
uygunluk belgesi verilen 48 adet firmada değişik tarihlerde PİGM Teftiş Kurulu Müfettişlerince 
inceleme yapılmış, incelemeler sonucu düzenlenen raporlar tetkik edildiğinde; 

İncelemeye tabi tutulan firmalann büyük çoğunluğunun, ithal ettikleri solvent ve bazyağlarla, 
herhangi bir teknoloji, makine tesisat, bilgi ve kalifiye eleman gerektirmeyen tiner çeşitleri ile 
tüketiminin çok kısıtlı olduğu bilinen yağ çeşitlerinden, kalıp yağı, hadde yağı, kızak yağı, bıçkı yağı, 
temizleme yağı, pas önleyici-çözücü vb. ürünlerin üretimini ve satışını yapmış gibi göründüğü, 
firmalann satışlannm çoğunluğunun herhangi bir ambalaj malzemesi kullanılmadan dökme olarak 
tankerlerle yapıldığı, solvent ve bazyağ ithalatı genelde Gebze/İZMİT'ten yapılarak Mardin, Şanlıurfa, 
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Osmaniye gibi illerde bulunan tesislere götürülüp işlendikten sonra tekrar İstanbul, Adana, İzmit gibi 
illerde satılmış gibi görünüğü, bazı firmaların adreslerinde bulunamadığı, bazı firmaların satışlarını 
belgelendiremedikleri, anlaşılmıştır. 

Sanayi ve tüketicinin yüksek miktarlarda ihtiyacının olmadığı bilinen ürünlerin üretilmiş gibi 
görünmesi, ürünlerin çoğunluğunun herhangi bir ambalaj malzemesi kullanılmadan pazarlanması, 
aynca, herhangi bir bilgi, teknoloji ve makine tesisat gerektirmeyen bu ürünlerin hammaddesinin 
İzmit'ten alınıp Mardin, Osmaniye gibi illerde işlendikten sonra tekrar İstanbul İzmit gibi illere 
getirilmesinin de ekonominin hiçbir kuralıyla izah edilemeyeceği düşüncelerinden hareketle, her ne 
kadar tespit edilememiş olsa da üretim ve satışm belge üzerinde yapıldığı, gerçekte ise solvent ve 
bazyağının başka amaçlarla kullanıldığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

2004 YILINDA PtGM'DEN İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ ALAN VE İTHALAT YAPAN 
BAZI FİRMALARIN İTHALAT/ÜRETİM DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE 

FİRMANIN ADI 

MYSYagtml.tlh.thr. 
Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti 
FAF Madeniyaglar 
lml.tth.lhr.Nak.San.ve 
Tic.Ltd.Şti. 
Markim Boya Kimya 
infNak.tth.thr.San ve 
Tic.Ltd.Şti 
Özerşah Enerji ve 
PetOf.Ticve SanLtdŞti 
Öz Mobil Madeni Yağlar 
Clrt.Paz.San. Ve TicLtd.Şti 
Demirler İnşaat ve Yapı 
Malz.tml.Paz.Tahh.ith.thr.Tic. 
ve SanLtdŞti. 
ÇVS Boya Kim.Tek3.ln5.G1da 
San. VeTic.Ltd.Şti. 
Levent tth.lhr.Ltd.Şti 
tnter Kimya Madeni yağ.San. 
ve Tic.Ltd.Şti 
Hamidiye Teks.ve Petrol 
Ür.San. ve Tic.Ltd.Şti 

Bajak Boya Kimya San. 
Hakan Boya Kim.San.ve 
Tic.Ltd.Şti. 

Damla Boya Kim.San.ve 
TicLtd.Şti. 
Yalçın Gunaydın-Yalçın Boy» 

Seren Boya ve Kimyasal-Birol 
TANER 
Gold Madeni Yağ ve Gres 
San. TicLtd.Şti 
Ozpet Madeni Yağ ve 
Pet.Kim.Ürn.San.ve 
TicLtd.Şti. 

Proken Kimya San.ve 
Tic.Ltd.Şti 
Egemen Boya Vernik Kimyevi 
MadSan.ve Tic.Ltd.Şti 

Albokim Altın Boya ve Kimya 
San AŞ. 

Yıldız Kimya-İmam 
ÇBTİNKAYA 

ILHLÇESİ 

MARDİN 

MARDİN 

MARDİN 

VAN 

VAN 

Ş.URFA 

Ş.URFA 
G.ANTEP 

G.ANTEP 

G.ANTEP 

ANKARA 

ANKARA 

Tuzla/İSTANBUL 
İnegöl/BURSA 

Osmangazi 
BURSA 

Toprakkale 
OSMANİYE 

Pazar/OSMANİYE 

Bergama/İZMİR 

Bornova/tZMİR 

Bornova/İZMİR 

Pazar/OSMANİYE 

SOLVENT/BAZY 
AĞ GİRİŞİNİN 

CİNSİ 

Solvent Bazyag 

Solvent Bazyag 

Solvent 

Solvent Bazyag 

Solvent Bazyag 

Solvent Bazyag 

Solvent 
Bazyag 

Solvent Bazyag 
Solvent Bazyag 
Sentetik Tiner 

Solvent Bazyag 

Solvent 

Solvent 
Solvent 

Solvent 

Solvent Bazyag 

Bazyag Sentetik 
tiner 

Asillik Hidro 
Karbon 

Solvent Bazyag 

Solvent 

Solvent Bazyag 

MİKTARI 

2400 

S462 

810 

4815 

2382 

910 
1365 

742 

8267 

1120 

4213 

1187 
706 

2208 

965 

374 

1433 

3652 

3344 

1170 

ÜRETİMtNİN 
CİNSİ 

Pas Çözücü 

Pas Çözücü/pis önleyici 

Sentetik ve Temizlik tineri 

Çeşitli Madeniyaglar 
Pas Önleyici yag Tekstil Yağ 

Tel çekme yağı 

ADRESİNDE YOK 

Sentetik ve selüzozik tiner 
Pas önleyici yag 

Harman yağı, Plastik Yağı, 
Dişli Yağı 

Pas önleyici yağ, Pas sökücü 
yağ, Kalıp yağı 

Tiner 
Üretiminin çoğunluğu Tiner 

çeşitleri 

Tiner Çeşitleri 
Tiner Çeşitleri 

Tiner Çeşitleri 
Biçkiyağı, Temizleme Yağı, 

Penetrotin Yağı 

Kalıp yağı 

Üretim ve satışla ilgili bilgi 
yok 

Büyük kısmı tiner çeşitleri ve 
Kalıp yağı 

Büyük kısmı tiner ve çözücü 

Firma bulunamadı 

MİKTARI 

2723 

9413 

1065 

Tamamı 

2731 

885 
938 

174 

8822 

640 

3850 

1249 
Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

425 
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Tüm bunların dışında yine Petrol işleri Genel Müdürlüğünce değişik tarihlerde yapılan 
incelemelerde, bazı firmaların, PÎGM uygunluk belgelerinden fazla ithalat yaptıklan, sahte PİGM 
uygunluk belgesi düzenleyerek ithalat yaptıklan, uygunluk belgesine esas bilgi ve belgelerinin sahte 
olduğu, belirttikleri adreslerinde bulunmadıkları, ithal ettikleri ürünleri kullanımlannı ve satışlarını 
belgeleyemedikleri, ithal edilen ürünlerin AFİF/AFİP paylannı ödemediklerinin tespit edilmiş olması, 
bu ürünlerin amacı dışı kullanıldığı ihtimalim kuvvetlendirmektedir. 

2002/4313 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve bu Karara dayalı olarak çıkanlan PİGM-2002/7 
sayılı Tebliğ ile akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayilerinin uymaları gereken usul ve esaslar ile cezai 
müeyyideler belirlenmiş olup, yetkinin PİGM'de olduğu dönemde bu mevzuata dayanarak bir adet 
akaryakıt dağıtım şirketi ile onsekiz adet akaryakıt istasyonuna müeyyide uygulanmış, bir adet 
akaryakıt dağıtım kuruluşunun ön lisansı iptal edilmiş, aynca, ilgili mevzuattan gereğince 48 adet 
firmanın solvent bazyağ ithalat izin talepleri bir daha izin verilmemek üzere reddedildiği 
anlaşılmaktadır. 

b-) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

04.12.2003 tarihinde T.B.M.M.'de kabul edilen ve 20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı R.G.de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile petrol piyasasının düzenleme ve 
denetleme görevi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna verilmiştir. Bu kanunun amacı yurt içi ve yurt 
dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet 
ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı 
biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini 
sağlamaktır. Anılan Kanun ile getirilen en önemli hususlar olarak; 

-Ham petrolün aranması ve üretilmesi dışında kalan petrol piyasası faaliyetlerinin idari ve mali 
özerkliğe sahip olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yetkisi ve sorumluluğuna verilmesi, 

-Petrol Piyasası ile ilgili ikincil mevzuatın çıkartılması, 

-Petrol piyasasında faaliyet gösterebilmek amacıyla firmalara lisans alma zorunluluğunun 
getirilmesi, lisanslama yoluyla firmaların kayıt altına alınması, 

-Petrol piyasasında faaliyet gösteren firmalann denetlenmesi ve bu amaçla kaçak ve sahte 
akaryakıtın engellenebilmesi için ulusal marker sisteminin getirilmesi, 

-Petrol piyasasında faaliyet gösteren firmalann petrol piyasası ile ilgili mevzuat hükümlerine 
aykın faaliyet ve işlemler gerçekleştirmeleri nedeniyle ağır idari para cezası ile idari yaptınmlar 
uygulanması, 

-Petrol piyasası faaliyetlerine belirli standartlar getirilmesi ve akredite laboratuarlar kurulması, 

olarak sayılmıştır. 

1950'li yıllardan kalan ve günümüze kadar çeşitli değişiklikler yapılarak gelen petrol 
piyasası mevzuatı ile ilgili olarak 5015 sayılı kanun ile yeni bir düzenleme yapıldığından dolayı 
yukanda belirtilen hususlar daha detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır. 
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bl-) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Görevleri 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) görevlendirilmiş olup, EPDK'nın görevleri; Petrol Piyasası Kanunu hükümlerini 
uygulamak, piyasa faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak; 
petrol faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve önerilerini 
belirlemek; petrol piyasa faaliyetleriyle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini 
yürütmek, yetkisi dahilindeki ceza ve yaptınmlan uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her 
türlü adli ve idari makama başvuru kararlanın almak; uluslararası organizasyon ve teşkilatlann petrol 
piyasasına ilişkin uygulamalanm izlemek; petrol piyasasında lisans ve buna ilişkin işlem bedellerini 
belirlemek; petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerin denetlenmiş mali tablolanm incelemek veya 
incelettirmek; petrol piyasasmda faaliyet gösteren kişilerden istenecek olan, hizmet güvenirliliği, 
hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleriyle ilgili raporların kapsamını belirlemek ve düzenli 
olarak Kurula vermelerini sağlamak; Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine, çıkarılan yönetmelik 
hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul 
kararlarına aykın davranıldığı durumlarda, idari para cezası vermek ve lisanslarını iptal etmek, olarak 
belirtilmiştir. 

b2-)Petrol Piyasası İle İlgili Çıkardan İkincil Mevzuat 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince EPDK ikincil mevzuat çıkarma yetkisine haiz 
olup bu kapsamda; 17.06.2004 tarihli 25495 sayılı Resmi Gazetede "Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği", 17.07.2004 tarihli ve 25525 sayılı Resmi Gazetede "Petrol Piyasası Tarifeler 
Yönetmeliği", 10.09.2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazetede "Petrol Piyasasmda Uygulanacak 
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik", 17.11.2004 tarihli 25643 sayılı Resmi Gazetede "Petrol 
Piyasasmda Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 06.01.2005 
tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede "Petrol Piyasasmda Yapılacak Denetimler ile ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 26.03.3005 tarihli ve 25767 
sayılı Resmi Gazetede "Akaryakıt Haricinde Kalan Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve 
Esaslara ilişkin Tebliğ" ve 21.04.2005 tarihli 25793 sayılı Resmi Gazetede "Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İçin Kamu Kurum ve Kuruluştan ile özel Denetim Kuruluşlarından Hizmet 
Alımına ilişkin Usul ve Esaslar" ve ayrıca "Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan 
Petrol Ürünlerinin Yurt içinde Satışmda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ" yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Petrol piyasasımn işleyişi ve piyasa aktörleri için gerekli hususlar çıkanlan ikincil 
mevzuatla düzenlenmiştir. 

b3-) Lisanslama Faaliyetleri 

5015 sayılı Kanun ile gerçek ve tüzel kişilerin petrol piyasasmda faaliyet gösterebilmeleri için 
EPDK tarafından lisans alma zorunluluğu getirilmiştir. Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında 
verilmektedir. 

a)Rafinerici Lisansı f)Serbest Kullanıcı Lisansı 
b)tşleme Lisansı g)Ihrakiye Lisansı 
c)Madeni Yağ Lisansı h)Dağıtıcı Lisansı 
d)Depolama Lisansı i)Taşıma Lisansı 
e)lletim Lisansı j)Bayilik Lisansı 

Belirtilen Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, kanunla yapılması için lisans alınması 
gereken faaliyetleri yürüten kişiler, Kanunun yayımı tarihinden sonra bir yıl içinde durumlanm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 1 1 0 -

Kanununa uygun hale getirmeleri ve EPDK tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma başvurma 
zorunluluğu getirilmiş, başvurusunu yapmış ancak işlemlerini tamamlayamayan kişilerin 
faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre verileceği belirtilmiş olup, bu süre 
20.03.2005 tarihinde sona ermiştir. 

Lisans başvurulan için ve özellikle bayi lisansları için Gayri Sıhhi Müesseleler Ruhsatı 
aranması durumu akaryakıt istasyonlarının insan, çevre sağlığı ve güvenliği açısmdan faaliyet 
gösterebilmeleri için önem arz etmektedir. EPDK tarafından verilen lisanslar 17.05.2005 tarihi 
itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Lisansın Adı 

Istasyonlu Bayilik Lisansı 
İstasyonsuz Bayilik Lisansı 
Taşıma lisansı 
Dağıtıcı lisansı 
Depolama lisansı 
Madeni Yağ lisansı 
Serbest Kullanıcı lisansı 
İhrakiye teslim lisansı 
îletim lisansı 
Rafinerici 

Lisans Adeti 

8.949 
1.680 
586 
33 
55 
12 
69 
18 
6 
4 

b4-)Denetim ve Ulusal Marker Sistemi 

Denetim: 

EPDK tarafından petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin piyasaya 
ilişkin faaliyetlerinin ve hesaplarının petrol piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge 
ve Kurul kararlarına uyguluğunun incelenmesi ve bu kişilerce piyasaya arz edilen petrol ve madeni 
yağın teknik düzenlemelere uygunluğunun araştırılması hata, aykırılık, usulsüzlük ve suiistimallerin 
tespit edilmesi halinde ilgili kanunlarda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması amacıyla denetim 
yapılabilmektedir. 

Denetimleri EPDK kendi personeli ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim 
kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla yapabilecektir. Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek 
denetimlere ilişkin usul ve esaslar, 21.04.2005 tarihli 25793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İçin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim Kuruluşlarından 
Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ile belirlenmiştir. EPDK'nın taşra teşkilatının 
olmamasından dolayı; yurt içinde pazarlanan petrol ve madeni yağın denetiminin yapılmasını teminen, 
ulusal marker kontrolünün yapılması, akaryakıt bayi, depolama tesisi, rafineri ile taşıma araçlarından 
usulüne uygun olarak numune alınması, alınan numunelerin EPDK tarafından belirlenen akredite 
laboratuarlara teslimi ile piyasada faaliyet gösteren kişilerin lisans kontrolü işlemlerinin yapılması 
amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 22.05.2005 tarihinde protokol yapılmıştır. Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile rapor yazma tarihi itibariyle protokol yapma hazırlığı 
15.06.2005 tarihi itibariyle devam etmektedir. 
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Ulusal Marker: 

5015 sayılı Kanun ile akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak 
veya diğer şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve 
akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliğe haiz kimyasal ürün olan ulusal marker ilave edilecektir. 
Ulusal marker eklenecek akaryakıt türleri nafta (hammade,solvent nafta hariç) gaz yağı, jet yakıtı, 
motorin türleri, biodizel, fuel oil ve benzin türleridir. EPDK benzin, motorin ve biodizel için ulusal 
marker ihalesini gerçekleştirmiştir. Bu ihalenin sözleşme süresi 2 yıldır. Ulusal marker sistemi 
01.07.2005 tarihinde başlayıp 30.06.2007 tarihine kadar geçerli olacaktır. Diğer ürünler için ise 
01.01.2006 tarihine kadar marker uygulanmayacaktır. Yapılan ihalenin şartnamesi gereği ihaleyi 
kazanan firma tarafından EPDK'ya 200 adet seyyar ulusal marker kontrol cihazı teslim edilecektir. 
Yapılacak denetimler sonucunda ulusal markerin gerekli şart ve seviyede bulunmadığının seyyar 
ulusal marker kontrol cihazı ile tespiti halinde ise ilgili tesis geçici mühürlenerek 4926 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca sorumlular hakkında en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunacak ve aynı zamanda idari para cezası ve idari yaptırımlar uygulanabilecektir. 

b5-) İdari Para Cezalan ve Yaptırımlar 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde idari para cezalan 20 nci maddesinde ise idari 
yaptırımlara değinilmiştir. Kanunda idari para cezaları miktar olarak belirtilmiş buna göre 01.06.2005 
tarihi için, kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılanlar ağır kusur olarak 
nitelendirilmiş ve sorumluları hakkında 714.460.-YTL, (b) bendinde sayılanlara aykırı davrananlar 
birinci derece kusurlu sayılarak sorumluları hakkında 285.784.-YTL, üçüncü fıkrasında ise ikinci 
fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere 
uymayanlar için ise 71.446.-YTL ceza öngörülmüştür. Bayiler için ise bu cezaların beşte biri 
uygulanacağı ifade edilmiştir. 

Kanunun 20 nci maddesinde lisans sahibi kişiler hakkında, bu kanuna ve bu kanuna göre 
yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere, Kurumun yazılı talimatlarına veya lisanslarına kayıtlı hususların 
herhangi birine riayet edilmediği takdirde, EPDK tarafından ön araştırma ve soruşturma başlatılacağı, 
aynca ilgiliye on beş gün içerisinde aykınlıklann giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa 
faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptınmının 
uygulanacağının ihbar edileceği, bu ihbara rağmen on beş günlük süreninin içinde aykınlıklar 
giderilmezse, EPDK piyasa faaliyetini otuz günden az yüz seksen günden çok olmamak üzere geçici 
olarak durduracağı, geçici durdurma süresince tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar 
oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldınlmasma 
ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyetinin yapılamayacağı ve lisans iptallerinin Kurumca 
yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanacağı belirtilmiştir. Aym maddenin ikinci fikrasmda 
ise kaçak veya menşei belli olmayan ürün ikmal edenlerin lisansının iptal edileceği ve aynca teknik 
düzenlemelere uygun olmayan ürün ikmal edenlerin zaran tazmin etmekle yükümlü olacaklan 
belirtilmiştir. 

b6-) Petrol Piyasası Faaliyetlerine Belirli Standartlar Getirilmesi ve Akredite 
Laboratuarlar 

EPDK tarafından petrol piyasasında faaliyet gösteren lisansa konu tesislerin tasannu, yapım ve 
montajı, test ve kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onanını, tesislerde asgari 
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emniyetin sağlanmasında öncelik sırasıyla TS14 veya EN15 standartlanna veya bu standartlar da yoksa 
TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunlu hale getirilmiş, standardı bulunmayan 
malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı istenmiştir. Yurt içinde satışı 
yapılacak akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olması, ürünlerin öncelik sırasıyla TS veya EN 
standartlanna veya bu standartlar da yoksa TSE tarafından kabul gören diğer petrol ve madeni yağm 
teknik düzenlemelere ve standartlara uygun olması öngörülmüştür. Mineral ve sentetik esaslı madeni 
yağların teknik düzenlemeleri standartlan veya uluslararası kabul görmüş diğer dokümanlan 
karşılamasının esas olduğu, 01.06.2005 tarihine kadar uygulanmak üzere mineral ve sentetik esaslı baz 
yağ ithalatı Gümrük Müsteşarlığmca belirlenen miktar ve belirli teknik Ölçümleri yapabilecek 
donanıma sahip yetkili gümrük idarelerince yapılacağı anılan tarihten sonra ise madeni yağ lisansı 
sahipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunundan önce denetim amacıyla alman akaryakıt numunelerinin 
yeterli sayıda akredite laboratuarlar olmaması nedeniyle akredite laboratuarlarda analizi 
yaptmlmamasından dolayı idari ve adli problemler yaşanılmakta idi. Anılan Kanunun 14 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasında, EPDK'mn denetlemelerde kullanılmak üzere, Türkiye Akreditasyon 
Kurumu ile işbirliği yaparak akredite sabit ve gezici laboratuarlar kurabilir, kurulmasına kaynak 
aktarabilir hükmü havidir. Akredite edilmiş laboratuar sayısı yeterli olmamasına rağmen, EPDK 
tarafından alınan numunelerin akredite laboratuarlarda analiz yaptırma zorunluluğundan dolayı 
Türkiye genelinde akredite olmayan laboratuarlarda akredite olma çalışmalanna devam etmektedir. 

b7-) Akaryakıt Haricinde Kalan Ürünler İle İlgili Düzenlemeler 

26.03.2005 tarihli ve 25767 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren Akaryakıt Haricinde 
Kalan Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ uyannca Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'nın Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ-İthalat (2005/12) kapsamında 
yer alan maddelerin ithalat izni 13.03.2005 tarihinden itibaren EPDK tarafından verilmektedir. 

EPDK tarafından 13.03.2005 ile 18.05.2005 tarihleri arasında ithalatı ön izne tabi olan ürünlere 
verilen ilişkin izinler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Ürün Türü/Ton 
Baz Yağ 
Madeni Yağ 
Solvent 
Diğer 
Toplam 

Dökme 
48.310 

944 
176.036 

1.208 
226.498 

Ambalajlı 
148 
478 

4.975 
974 

6.575 

Toplam 
48.458 

1.422 
181.011 

2.182 
233.073 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 2005 yılının ilk 6 ayı için dökme maddelerle ilgili verilen 
izinler ise şöyledir. 

Ürün Türü/Ton 
Baz Yağ 
Madeni Yağ 
Solvent 
Diğer 
Toplam 

Dökme 
75.897 
11.157 
85.372 

-
172.426 

14 Türk Standartlar» 
15 EU Norms (Avrupa Standartları) 
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b8-) Değerlendirme 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun "Eşgüdüm" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca; petrol 
piyasasını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda yetkili kılman diğer mercilerce 
yapılacak her türlü düzenleme çalışması öncesi (vergi, resim ve harçlara ilişkin düzenlemeler hariç), 
Enerji Piyasası Kurumu'nun haberdar edilmesi ve çalışmalara iştirakinin sağlanması konusunda ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri halinde kamu kurumlan arasındaki 
koordinasyon eksikliği nispeten azalacaktır. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından petrol piyasasında faaliyet göstermek amacıyla 
yapılan lisans başvurularının değerlendirilmesinde, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 
belirtilmediğinden dolayı, lisans başvurusu yapanların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 
göre ceza alıp almadıklarının sorgulaması yapılmamaktadır. Akaryakıt kaçakçılığının engellenebilmesi 
için lisans verme aşamasında, daha önce 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre hüküm 
giyen kişilerin tespit edilerek bunlara lisans verilmemesi için Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 
düzenleme yapılması gerekmektedir. 

Petrol Piyasası Kanunu öncesi 21 adet dağıtım şirketi mevcut iken 17.05.2005 tarihi itibariyle 
bu sayı 33'e çıkmıştır. EPDK tarafından dağıtım lisansı başvurularının değerlendirilmesinde, 
firmaların mali yapısının incelenerek güçlü sermaye ve mali yapıya sahip olan firmalara dağıtım 
lisansı verilmesi uygun olacaktır. Bu durum özellikle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca 
akaryakıt ithalatının tamamen serbest bırakılması ile dağıtım firmalarının kaçak akaryakıt getirmesi ve 
bunun tespiti halinde ise Kanunlarda öngörülen para cezalarının uygulanması sonucunda belki de mali 
yapısı zayıf olan dağıtım lisansı sahibi firmaların bu cezayı ödeme kabiliyeti olamayabilecek ve 
dolayısıyla verilecek cezalarında caydmcılığı kalmayacaktır. Bu nedenle dağıtım şirketlerinin 
lisanslama sürecinde bayi sayısı, depolama kapasitesi gibi sayısal büyüklüklerin aranılmasına ilişki 
ilgili kanunda değişikliğe gidilmesi gerekir. 

ÖTV'siz olarak Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Siciline kayıtlı, kabotaj hattında yük 
ve yolcu taşıyan gemilere sübvansiye olarak verilen akaryakıtm markerlenmesi uygun olacaktır. Bu 
yolla söz konusu akaryakıtm başka faaliyetlerde kullanılması engellenebileceği gibi ayrıca amacı 
dışmda kullanılması halinde ise tespiti daha kolay olacaktır. Ayrıca ileride bazı sektörler için örneğin 
tanm sektörü gibi akaryakıtm bir şekilde sübvansiye edilmesi durumunda söz konusu akaryakıtın da 
marker ile işaretlenmesi uygulamasından yararlanılabilir. 

Gerek daha önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve gerekse şu anda Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunun yeterli personeli ve taşra teşkilatının olmamasından dolayı akaryakıt haricinde kalan 
solvent ve türev ürünlerinin ithalatını yapan firmalann ithal ettikleri ürünleri ne amaçla kullandıkları 
ve talep ettikleri ürünleri işleyebilecek kapasitelerinin olup olmadığı, ithalat izni verilmeden önce 
yerinde ve zamanında tespiti yapılamamaktadır. İthalat izni verilirken firmalann vermiş oldukları 
belge ve bilgiler sahte veya kapasite raporlarında belirtilen işleme kapasiteleri gerçekte doğru bilgileri 
yansıtmayabilmektedir. İthalat izni verildikten sonra yapılan kontroller ise daha çok evrak bazmda 
yapılmasından dolayı yeterli sonuç alınamamakta ve gecikilmiş olunabilmektedir. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının her ilde taşra teşkilatının olduğu göz önüne alındığında, akaryakıt harici ürünlerin ithalat 
izni verilmesi aşamasında, ithalat talebinde bulunan firmalann fabrikalarının olup olmadığı ve 
kapasitelerinin ne olduğunu yerinde tespit edebilir. Dolayısıyla ithalatı ön izne tabi olan solvent ve 
türevlerinin ithal izni verilmesi aşamasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı marifetiyle yerinde 
denetiminin sağlanması halinde, ithal edilen ürünlerin amacı dışmda kullanılarak akaryakıta katılması 
izin aşamasında önlenebilecektir. 
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Ulusal markerin de taklit edilebileceği düşüncesiyle, EPDK tarafından, 01.07.2005 tarihinden 
itibaren motorin, biodizel ve benzin türlerinde başlayacak olan ulusal markerin amacına uygun bir 
şekilde uygulanması sağlanmalı ve ayrıca sistemin işleyişinin kontrolü etkin bir şekilde yapılmalıdır. 
Ancak, petrol piyasası denetiminin sadece ulusal marker sisteminin tek başına akaryakıt kaçakçılığını 
önlemede yeterli olmayacağı ve bu nedenle ancak diğer denetim sistemlerinin de uygulanması ile bir 
anlam ifade edeceği açıktır. 

Alınan numunelerin tahlilini yapabilecek yeterli sayıda bölgesel akredite laboratuarın olmaması 
analiz sonuçlarını geciktirdiği göz önüne alınarak, gerekirse EPDK tarafından Türkiye Akreditasyon 
Kurumu ile işbirliği yaparak sabit veya gezici akredite laboratuarlar kurulması veya kaynak aktarılması 
yapılmalıdır. 

Petrol piyasasında EPDK tarafından yürütülecek denetimler genelde akaryakıt istasyonlarının 
tesislerinde yapılacaktır. EPDK tarafından 17.05.2005 tarihi itibariyle istasyonsuz 1.680 adet bayilik 
lisansı verilmiştir. İstasyonsuz bayiler bağlı oldukları dağıtım firmalarından ürün alarak stoklamaksızın 
direkt müşteriye akaryakıt satışı yapmaktadırlar. İstasyonsuz bayilik yapan lisans sahiplerinin 
standarda uygun akaryakıt satıp satmadıklarının denetimi ancak akaryakıtın taşındığı araçlarda 
yapılabilecektir. Dolayısıyla istasyonsuz bayilik yapan firmalarca kaçak akaryakıt satışının 
engellenebilmesi için taşıma araçlarında denetimin sıklaştırılması veya verilecek istasyonsuz bayilik 
lisanslarına sınırlandırma getirilmelidir. 

EPDK tarafından kendi personeli veya protokol imzaladığı kamu kurum ve kuruluşları ile 
yapılan denetimlerin yeterli olmaması halinde bunlara ilave olarak özel denetim kuruluşlarından da 
denetim hizmeti alımı yoluna gidebilmelidir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yaklaşık 40 milyar dolarlık elektrik, doğal gaz, lpg ve 
petrol piyasasını düzenleme ve denetleme görevini ortalama 250 personel ile yürütmeye çalıştığı göz 
önüne alınarak, EPDK'nın etkin bir şekilde petrol piyasasının düzenlenmesini ve denetimini 
yapabilmesi için personel açısından güçlendirilmesi gerektiği açık bir şekilde görülmektedir. 

c-)İlgili Diğer Kurumlar 

c3a-)Maliye Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Birimleri; 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 135 inci maddesinde kimlerin vergi incelemesi yapmaya 
yetkili kılındıklarını hüküm altına almış bulunmaktadır. Buna göre; Hesap Uzmanları ve Hesap Uzman 
Yardımcıları, İlin en büyük malmemuru (Defterdar),Vergi denetmenleri ve yardımcılan,Vergi Dairesi 
Müdürleri, Maliye Müfettişleri ve Maliye Müfettiş Muavinleri,Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer 
Gelirler Kontrolörleri vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınmışlardır. Buradan hareketle denetime 
yetkili birimler, bakanlık, genel müdürlük ve defterdarlık bazında örgütlenmiş bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, 5345 Sayılı Kanun ile Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı adı altında 
Maliye Bakanı'na bağlı olmak üzere ayrı bir birim olarak örgütlenmiştir. Bu açıdan daha önce Gelirler 
Genel Müdürlüğü'ne bağlı bulunan Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri bu teşkilat adına 
vergi incelemesi yapmak üzere merkez ve taşra denetim birimi olarak örgütlenmiş bulunmaktadır. 

Gerek yetişmiş eleman gerekse diğer imkanlar açısından özellikle akaryakıt kaçakçılığı 
dolaysıyla yapılan vergi kaçakçılığı konusunda etkin olabilecek birimlerden biri de Maliye Denetim 
birimleridir. Ancak, bu denetim daha ziyade yurda kaçak olarak sokulan veya sahte olarak üretilen bir 
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akaryakıtın sonradan tespitine yönelik olarak yapılması denetimin etkinliğini azaltmaktadır. Özellikle 
maliye birimlerinin güvenlik kuvvetleri ile birlikte eş zamanlı yapılacak bir incelemede akaryakıt 
kaçakçılığının önlenmesi konusunda daha etkili olacağı açıktır. Ayrıca maliye denetim birimleri 
bugüne kadar kaçak akaryakıttan ziyade mükelleflerin kayıtdışı hasılatları olup olmadığı ve bu nedenle 
de gelir yada kurumlar vergisi ile KDV açısından bir vergi kaybının olup olmadığı yönünde genelde 
geçmiş yıllara yönelik inceleme ve tespitler yapmaktadır. Ancak şu da açık bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır ki, özellikle istasyonlarda fiili sayımla başlayacak tespitlerle devamında inceleme tekniği 
açısından daha detaylı bir araştırmanın yapılması, varsa kaçak akaryakıtın tespiti ve bunun üzerinden 
alınması gereken özel tüketim vergisi kaybının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı; 

GİB 16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 
Sayılı Kanun ile Kurulmuştur. 5345 Sayılı Kanun'un 1 inci maddesine göre GİB'mn kuruluş amacı 
gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle 
toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek 
kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri 
almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel 
ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, 
teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek, olarak sayılmıştır. 

5345 Sayılı Kanun ile daha önce Maliye Bakanlığı'na bağlı bulunan Gelirler Genel Müdürlüğü 
ayrı bir yapıda örgütlenmiş bulunmaktadır. Gt Başkanlığının görevleri ise yine aynı kanunun 4 üncü 
maddesinde sayılmıştır. Bunlardan başlıcalan, Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını 
uygulamak, Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak, Devlet 
alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, Bakanlıkça belirlenen temel 
politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve 
kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak olarak sayılabilir. 

Ayrıca önceki bölümde de ifade edildiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi yasalarını 
uygulayan ve geliri toplayan kurum olması dolayısıyla kaçakçılığın önlenmesi açısından da etkin bir 
kurum olacağı açıktır. 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (BAHUM); 

Maliye BakanhğYmn Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2/b maddesi ile, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak 
görevi Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. 543 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişik 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlığımız Ana 
Hizmet Birimlerinin Görevlerini belirleyen ikinci bölümünde yer alan dokuzuncu maddesi de Devlet 
hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin 4353 Sayılı Kanundaki Teşkilat ve Hükümler 
çerçevesinde Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesini 
öngörmüştür. 

BAHUM Genel Müdürlüğü'nün Görevlerini; 

1-Genel Bütçe içindeki idarelere ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra takiplerini 
yürütmek, 

2 - Genel Bütçe içindeki idarelere ait akçalı işlere taalluk eden idari davaları savunmak, 
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3 - Genel Bütçe içindeki idarelere hukuki mütalaa vermek, 
4 - Teşkilatın teftiş ve murakabesi, 
5 - İhtilafların sulhen halli hakkında mütalaa vermek 
şeklinde ifade etmek mümkündür. 

Ayrıca Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, mevzuatında başkaca bir 
takip mercii ve usulü öngörülmeyen Hazine'ye ilişkin diğer alacakları da takip etmeye yetkilidir. 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri olmak 
üzere örgütlenmiş bulunmaktadır. 

BAHUM Merkez Teşkilatı ve Görevleri: 

4353 Sayılı Kanun'un 2 inci maddesinde, merkezdeki Müşavir Hazine Avukatları ile görevleri 
belirlenmiştir. Bunlar; Bakanlık Makamından veya Bakanlık Makanunın Oluru ile Bakanlık 
birimlerinden sorulan işlerin hukuki gereği hakkında mütalaa vermek, Bakanlıklara ve genel muvazene 
içindeki diğer dairelere ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlerini ait olduğu makam ve 
merciilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek, mali hususlar ihtiva eden ve Hazine'yi ilgilendiren idari 
davalara karşı Bakanlıklar ve dairelerince hazırlanarak Bakanlığa gönderilen savunmalar üzerinde 
gerektiği takdirde hukuki mütalaa beyan etmek ve bu davaların duruşmalarında bu Bakanlık ve 
Daireleri idari yargı mercilerinde temsil etmek, adli ve idari kaza mercilerinden, hakemlerden, icra 
daireleriyle noterler tarafından yapılan tebligatları almak ve hukuki icapları hakkında ilgili daireye 
gerekli tebliğler yapmak, olarak sayılabilir. 

4353 Sayılı Kanun' la tayin edilmiş bu görevlerin yanı sıra, il ve ilçelerde genel bütçe içindeki 
dairelerin taraf oldukları davaları takip etmekle görevli hazine avukatları ile, hazine avukatı 
bulunmayan il ve ilçelerde, sadece Maliye Bakanlığı'nın taraf olduğu davaları takip eden Defterdar ve 
Malmüdürleri ile diğer idarelerin taşra teşkilatı daire amirlerinin ilettikleri hukuksal ve yönetsel 
sorunları çözümlemek ve gerekli talimatları vermek de Merkez'in iş hacminin önemli bir bölümünü 
oluşturur. 

BAHUM taşra teşkilatı, 4353 Sayılı Kanun gereğince il ve ilçe düzeyinde oluşturulmuştur. 
Kanun'un 5' nci maddesinde müşavir avukat ve avukatların il muhakemat müdürlerine bağlı olacaktan 
belirtilmiştir, ti muhakemat müdürlüğü teşkilatı bulunmayan illerde, hazine müşavir avukatları ve 
hazine avukatları Defterdar'a, ilçelerde Malmüdürlerine bağlı olarak çalışmaktadır. 

İlçe düzeyinde ise İlçe Hazine Avukatlığı teşkilatı, aynı yönde görev yapar. Muhakemat 
Müdürlükleri o İl Defterdarlığından başka, Genel Bütçe'ye dahil diğer İl şubelerinden sorulan işlerin 
hukuki gereği hakkında mütalaa vermekle görevlendirilmiştir. Bu husus yalnızca Muhakemat 
Müdürlerini ilgilendirmekte olup, Muhakemat Müdürlüğü bünyesi dışmda görev yapan il ve ilçe 
hazine avukatlarına Yasa'da böyle bir görev verilmemiştir. 

Hazine Avukatı'mn idare ile iç ilişkisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenir. 
Görevinin ifası arasında ise Hazine Avukatı takip ettiği davaya ilişkin kurallara ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanunu'nun tayin ettiği meslek kurallanna tabidir. Yani hazine ile hazine avukatı arasında 
vekalet hukukundan doğan vekil-müvekkil ilişkisi vardır. Hazine avukatı da, herhangi bir avukat gibi 
müvekkiline yani idareye, 1136 sayılı Kanun gereğince hukuki yardım ve hizmet sunar. Hazine 
avukatının yani vekilin mahkemeler karşısındaki beyanlan, 4353 sayılı Kanun'da belirlenen yetki 
sınırlan içinde, temsil ettiği idareyi bağlar. Bu görünüşüyle hazine avukatı takip ettiği dava açısından, 
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hukuki bağımsızlık ve bunun sonucu olarak, her vekil gibi, müvekkiline yani temsil ettiği idareye karşı 
sorumluluk taşır. Her çeşit hukuki ihtilafta, hazineyi savunur. 

Değerlendirme; 

Yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak belirtildiği üzere Hazine Avukatları ve Hukuk 
Müşavirleri her ne kadar idari açıdan Maliye Bakanlığı personeli olarak görev yapıyor olsalar da 
gerçekte genel bütçeli kuruluşların her türlü uyuşmazlıkları için gerek mütaala gerekse dava takibi 
işlemlerini yürütmekle görevli bulunmaktadırlar. Bu kadar geniş yetki alanı haliyle Hazine 
Avukatlarını fiili olarak kavranamayacak derecede geniş bir mevzuat ile karşı karşıya bırakmakta 
devletin iş yoğunluğu ve çeşitliliği de göz önünde bulundurulduğunda belirli alanlarda uzmanlaşmadan 
uzaklaşıldığı görülmektedir. Bu nedenle bir çok dava hazine aleyhine sonuçlanmaktadır. Özellikle 
akaryakıt kaçakçılığı konusunu ele aldığımızda örneğin, akaryakıt kaçakçılığı yaparken yakalanan bir 
tekne ile ilgili davalar devlet açısından hazine avukatları tarafından yürütülmektedir. Bu açıdan hazine 
avukatının en az denizcilik, kaçakçılık ve petrol ürünleri mevzuatına hakim olması gerekir ki davayı 
tam anlamıyla gibi savunabilsin. Bu bağlamda, özellikle kamu davalarını savunacak Hazine 
Avukatlarının belirli alanlarda uzmanlaşmalarının sağlanması Devlet alacaklarının sağlıklı bir şekilde 
takibi açısından önemli bulunmaktadır. 

TASİŞ (Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri) Genel Müdürlüğü; 

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) 1984 yılında Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına bağlı ana hizmet birimi olarak kurulmuştur. 

Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 saydı KHK'nin (Değişik: 2.7.1993-
KHK 484/6 md.) 17. Maddesinde Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

a) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunda belirtilen işleri yapmak, 
b) 20/1/1993 tarihli ve 3864 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, 
c) Gümrük denetimine tabi her türlü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar, açık sahalar 

ve bu mahiyette depolar işletmek, 
d) Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır 

mallarından tasfiyesine karar verilenlerin satışını yapmak (30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun 
kapsamında olanlar hariç), 

e) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Söz konusu maddenin (a) bendinde belirtilen 3007 sayılı "Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye 
Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu" ile Gümrük denetimindeki sundurma, antrepo ve 
depolarda bulunan ve Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi 
öngörülen eşyanın satış ve tasfiyesi amacıyla gerekli yerlerde ve sayıda tasfiye işleri döner sermaye 
işletmeleri kurulması amacıyla "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü"nün 
kurulduğu; kanunun 3 ncü maddesinde tahsis edilen döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetleri 
sıralanmıştır. Buna göre; 

a-)Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye 
edilecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak, 

b-)Tasfıye edilecek eşyayı dahilde ve gümrüksüz satış mağazalarında satmak veya sattırmak, 
c-)Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak veya açtırmak, 
d-)Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt dışında satış imkanı olanları ihraç etmek veya 

ettirmek, 
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e-)Tasfıye edilebilecek hale gelen eşyanın satışa sunulmadan önce, özelliklerine göre bakımı, 
tamiri ve ambalajlamasını yaptırmak veya yapmak, gerektiğinde parça halinde satışını temin etmek, 

f-)Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile yolcu beraberi eşya için sundurmalar, 
antrepolar, ambarlar ve açık sahalar işletmek, 

g-)Özellikle karayolu sınır gümrük kapılarında her türlü tahmil, tahliye, nakliye, aktarma ve 
hamallık işlerini yürütmek. 

Genel Müdürlüğün görevleri arasında sayılmıştır. 

Kanunun 7 nci maddesinde, döner sermaye işletmelerince tasfiye suretiyle elden çıkarılacak 
eşyamn,"Gümrüğe TerkediIen,Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine ilişkin 
Tüzük Hükümleri"ne uygun olarak ilgili idarelerden belgeleri ile teslim alınacağı, teslim alınan 
eşyanın satışından doğan hasılatın aylık dönemler itibariyle, % 50'si döner sermaye işletmesinin geliri 
olarak indirildikten sonra satış tarihini izleyen ayın 15 inci günü çalışma saati sonuna kadar ilgili 
saymanlığa yatırılacağı, 

Hüküm altına alınmıştır. 

TASİŞ Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilat Yapısı; 
TASİŞ Genel Müdürlüğü mekrezdeki genel müdürlük dışında taşra teşikilatı olarak dört ayrı 

bölgede bölge ve işletme müdürlükleri olarak örgütlenmiş bulunmaktadır. Bunlar; 

Ankara Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı; Ergazi, Adana, Antalya, Esenboğa, Trabzon Şube 
Müdürlükleri ile Esenboğa Hava Liman ve Sarp işletme Şeflikleri, 

İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı; Erenköy, İstanbul, Gebze ve Edirne İşletme Şube 
Müdürlükleri, 

İzmir Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı; Bursa ve Manisa İşletme Müdürlükleri, 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı; Habur ve Van İşletme Müdürlükleri. 

Değerlendirme: 

TASİŞ tarafından Komisyonu'muza gönderilen bilgilere göre; 

TASİŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerek Habur Sınır Kapısı gerekse diğer yerlerde mutad 
depo fazlası olarak teslim alınan akaryakıt ile kaçak olarak yakalandıktan sonra devletleştirilen 
akaryakıtın tasfiyesi ile ilgili olarak Komisyonumuzun da girişimleri sonucunda, 15.06.2005 tarihine 
kadar alman tedbirler aşağıdaki gibidir. 

1- Akaryakıtların kamu kurum ve kuruluşlarına ihalesiz satışını sağlamak için Kamu İhale 
Yasasının 3'üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Böylece Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ihalesiz 
satış imkanı sağlanmıştır. Bunun sonucunda devlet malı haline gelen akaryakıtların hızlı bir şekilde 
tasfiyesi imkanı doğmuş, önceki yıllarda depolanma sorunlan nedeniyle gerçek ve tüzel kişilere 
yediemin olarak verilen ve geri alınamayan akaryakıtlann yedieminlere teslimi bu şekilde 
engellenmiştir. 
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2-Habur Gümrük kapısından TASİŞ tarafından depo fazlası olarak çekilen motorin tutan günde 
ortalama 150 tondur. TASÎŞ'in Gümrük sahasında 420 ton kapasiteli deposu, gümrük kapışma 4 km. 
mesafede ise TPAO'nun bir iştiraki olan TPIC'in 10.000 ton kapasiteli deposu mevcuttur. 21/02/2003 
tarihinde TASİŞ ile TPIC arasında yapılan protokolle buradaki motorinlerin düzenli olarak tasfiyesi 
sağlanmıştır. 01/03/2005 tarihinde protokol yenilenerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
kararlarına uygun hale getirilmiştir. 

3- Depolar arasındaki motorin sevkıyatı sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek 
amacıyla sevkiyat bizzat TASİŞ tanker ve şoförleriyle yapılmaktadır. TASİŞ sahasında kullanılan alıcı 
ve verici sayaçların tamamı 2004 yılında yenilenmiş olmasına rağmen, çekilen motorinlerin aynı 
standartlarda olmaması, bazı motorinlerde yabancı maddeler bulunması, ayrıca sayaçların 24 saat 
kesintisiz olarak kullanılması nedeniyle saha içerisinde bazı olumsuzluklar yaşanmasına neden 
olmaktadır. 

4-Tasfiye edilebilir hale gelen motorinlerin tabii afet halinde Kamu Kurumlarına bedelsiz 
tahsisi konusunda Maliye Bakanlığı Bakanlık Makamından alınan 18/10/2004 tarihli ve 2004/133 
sayılı Onay uyarınca belirlenen kritelere göre, tasfiye edilmektedir. 

5-Habur sınır kapısı dışında devlet malı haline gelen akaryakıtların öncelikle kamu kurumlarına 
verilerek tasfiye edildiği, kaçaktan yakalananların ise mevzuatları gereği ihale edilerek tasfiye 
edilmekte olduğu, bu şekilde tasfiye edilenlerin toplam satışlar içerisinde önemli bir yekunu 
oluşturmadığı belirlenmiştir. 

6- Habur Gümrük sahasında TASÎŞ'in fiziki çalışma koşullan son derece kötü durumda olması 
nedeniyle motorin teslim eden araçlann alana yanaşmalarında bir karmaşa yaşandığı bu sistemin 
önlenebilmesi için peron sisteminin kurulması gerektiği, bu nedenle Yap-tşlet Devret Modeli ile Habur 
Gümrük Sahası TOBB tarafından yeniden düzenleneceği, TASİŞ tarafından Gümrük Müsteşarlığına 
önerilen ve kabul edilen projeye göre; sahaya yeni bazı akaryakıt depolannın inşa edilmesi, mevcut 
depolann iyileştirilmesi, peron sistemine geçilmesi, entegre bir yazılım programı ile gümrük 
memurunun yazdığı depo fazlası akaryakıt miktan TASİŞ bilgisayarına anında aktanlması, aynca 
perona kurulacak ışıklı panoda da kamyon yada tır şoförünün teslim edeceği depo fazlası motorin 
miktannı görme imkanı olacağı bir systemin uygulamaya geçirilmesi, böylece miktar bakımından fazla 
veya eksik çekmelere ilişkin spekülasyonlara son verileceği, peron sistemi sayesinde düzensiz araç 
yığılmalannın önüne geçilebileceği açıktır. 

Aynca TASİŞ Genel Müdürlüğü kendi imkanlan ölçüsünde bazı giriş kapılanna tank ve 
tankerler göndererek, mutad depo fazlalarının alınmasına kolaylık temin etmeye çalışmaktadır. 

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK); 

Görev ve Yetkileri 

4208 Sayılı yasa ile kurulan MASAK Maliye Bakanlığı'na bağlı bir birim olarak çalışmaktadır. 
Söz konusu Kanun'un 3 üncü maddesinde MASAK'ın görev ve yetkileri sayılmıştır. 

Başkanlığın görevleri şunlardır.: 

1. Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda alınması gereken 
önlemleri almak, 
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2. Karapara ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüş ve bilgi 
alışverişinde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak, 

3. Karapara aklanmasına ilişkin işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemek, 

4. Cumhuriyet savcıları veya cumhuriyet savcıları adına zabıta makamlarınca intikal ettirilen 
konulan incelemek ve bu makamların karaparanın aklanması suçunun tespitine ilişkin taleplerini 
yerine getirmek, 

5. Karaparanın aklanması suçunun işlenip işlenmediği konusunda ön inceleme yapmak ve 
suçun işlendiğine dair ciddi emarelerin varlığı halinde zabıta makamları ile işbirliği yaparak, bu 
Kanuna ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun zapt ve aramaya ilişkin hükümlerine göre işlem 
yapılmasını istemek, 

6. Ön incelemeye ilişkin işlemler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek, 

7. Araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve 
emarelerin varlığmın tespiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarma tedbir konulması için durumu 
Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek, 

8. Karapara aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığına 
intikal ettirmek, 

9. Karapara aklanması suçlarının tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirlerle, bankalara ve 
diğer mali kurumlara ve ilgili gerçek ve tüzel kişilere müşterilerinin kimliklerini tespit zorunluluğu 
getirilmesi hususlarında Bakanlar Kurulunca karar almmak üzere teklifte bulunmak ve yapılan işlemler 
hakkında Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek, 

10. Karapara aklanması suçlarına ilişkin istatistik ve diğer bilgileri toplamak, değerlendirmek 
ve bu bilgileri Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ilgili taraf ve 
mercilere bildirmek, 

11. Başkanlığın çalışma esas ve usulleri ile kimlik tespiti ve karapara aklanması suçunun tespiti 
ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulanması hususunda ve bu Kanunun 
uygulanmasına dair hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak, 

Biçiminde sayılmış olup, Başkanlık, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi 
görevlerini Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanlan, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli 
Murakıplan, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlan vasıtası ile yerine 
getireceği, görevlendirilecek Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Bankalar Yeminli Murakıplan, 
Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlan Başkanın talebi 
üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulunduklan Bakanın onayı ile belirleneceği, 

Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Bankalar 
Yeminli Murakıplan, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Uzmanlan görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme 
yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkili olduklan 
belirtilmiştir. 
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Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri 

4208 Sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinde ise Mali Suçlarla Mücadelede Koordinosyon 
Kurulunun Görev ve Yetkileri belirtilmiştir. Buna göre; 

Koordinasyon Kurulu; Maliye Müsteşarının başkanlığında, Maliye Teftiş Kurulu, Maliye 
Hesap Uzmanları Kurulu, Mali Suçlan Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli 
Murakıpları Kurulu, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlan ile Gelirler 
Genel Müdürü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, 
Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu, Afrika ve Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü ve İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanından 
meydana gelir. Koordinasyon Kuruluna gerektiğinde Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel 
Müdürü, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkam, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat 
ve Bilgi Toplama Dairesi Başkam ile Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasından en 
az genel Müdür düzeyinde birer temsilci üye sıfaüyla katılmak üzere davet olunur. Kurul, gerek 
duyduğunda diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan da temsilci çağırabilir. 

Koordinasyon Kurulu, karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda Mali Suçlan 
Araştırma Kurulunun yürüteceği faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte koordine etmek, 
uygulamaya ilişkin politikalan tespit etmek, mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmekle 
görevlidir. 

4208 Sayılı Kanun'un 2 inci maddesinde Karapara, Karapara Suçu ve Kontrollü Teslimatın 
neler olduğu tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre; 

a) Karapara; 

1.1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki,[l] 

2.6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanundaki, 

3.2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, ve Nakli Hakkındaki Kanundaki, 

4.2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkındaki Kanundaki, 

S. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3S9 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki,[2] 

6.4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasındaki,[3] 

7.2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 
(1) ila (7) numaralı alt bentlerindeki, 

8. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
tarafından tasfiyeye tabi tutulan bankalara dair iflas ve konkordatoya ilişkin olarak 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanununun 333 üncü maddesindeki, 

9. 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler ve aynı 
Kanunun 179, 192, 211 ilâ 220[4], 264, 316, 317, 318, 319, 322, 325, 332, 333, 335, 339, 341, 342, 
345,250,403,404,406,435,436,495,496,497,498,499,500,504 ve 506 nci maddelerindeki, 

Fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, 
mal veya gelirleri veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen 
para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



— 122 — 

değeri ifade etmektedir. Yukarıda 9 bent halinde sayılı Kanunlarda belirtilen fiillerin aynı zamanda 
öncü şuç olarak da adlandırılmaktadır. 

b) Karapara Aklama Suçu: 01.06.2005 tarihine kadar yürürlükte bulunan (eski) Türk Ceza 
Kanununun 296'ncı maddesinde belirtilen haller haricinde, 4208 Sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (a) 
bendinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen karaparanın elde edenlerce meşruiyet 
kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen karaparanın başkalarınca 
iktisap edilmesi, bulundurulması, elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması, kaynak veya 
niteliğinin veya zilyet ya da malikinin değiştirilmesi , gizlenmesi veya sınır ötesi harekete tabi 
tutulması veya bu hareketin gizlenmesi, yukarıda belirtilen suçların hukuki sonuçlarından failin 
kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla 
aklanması veya karaparanın tespitim engellemeye yönelik fiilleri olarak tanımlanmıştır. 

Bununla birlikte 26.09.2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, mevzuatımızda ceza müeyyidesine bağlanan suç fiillerini 
bünyesinde toplayıp ceza hukuku alanındaki dağınıklığın önüne geçmeyi amaçlamış, bu çerçevede 
düzenlenen suç Alillerinden biri de Yeni TCK'nın II inci Kitabının 4 üncü Kısmının 2 nci Bölümünde 
"Adliyeye Karşı Suçlar" başlığı altında 282 inci maddede düzenlenen ve genel olarak yasadışı 
yollardan elde edilen gelirin meşru bir görünüm altında yeniden yasal sisteme sokulmasının suç haline 
getirildiği "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu olmuştur. Bu düzenleme 
ile 4208 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (b) bendinde tanımlanan ve yukarıdaki paragrafta belirtilen 
"Karapara Aklama Suçu" yerini Yeni TCK'nın 282 inci maddesinde tanımlanan suça bırakmakta olup, 
karapara aklama suçu artık genel ceza yasası içerisinde düzenlenen bir suç fiili haline gelmiştir. Bu 
nedenle 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yasadışı yollardan elde edilen kazancın çeşitli işlemlere tabi 
tutulması ile ilgili fiillerin suç oluşturup oluşturmadığı, 4208 sayılı Kanundaki düzenlemeler göre 
değil, Yeni Türk Ceza Kanunundaki hükümlere göre belirlenecektir. 

Yeni TCK'nın 282 inci maddesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu 
"Alt smırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde 
edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan kişi, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." şeklinde tanımlanmıştır. 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere, 282 inci maddede öncül suçlar belirlenirken 4208 sayılı Kanunun 2 
inci maddesinin (a) bendinde olduğu gibi sayma yoluna gidilmemiş, "Alt sının bir yıl veya daha fazla 
hapis cezasını gerektiren suçlar" denilmek suretiyle eşik yaklaşımı benimsenerek gayrimeşru 
malvarlığına kaynak teşkil eden öncül suçlar genişletilmiştir. 

Kanun'un 7 inci maddesi ise karapara aklama konusunda uygulanacak cezaları belirtmektedir. 

Değerlendirme; 

Akaryakıt kaçakçılığı, yolsuzluk ve usulsüzlüğü karşısında, öncü suçlardan biri veya birkaçını 
gerçekleştirerek karapara aklama suçunun oluşması için yeterli ortamın olduğu bir durumda, suç 
gelirlerinden elde edilen paranın yasal zemine girebilmesi önem kazanmaktadır. 

Dolayısıyla, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin bugünkü 
sistemimizin, uluslararası hukuk ve karşılaştırmalı hukuktaki düzenleme ve gelişmelerle, 4208 sayılı 
yasanın 6 yıllık uygulaması ile Yeni TCK'da yapılan düzenlemelerin dikkate alınarak gözden 
geçirilmesi yararlı olacaktır. Bununla birlikte yukarıdaki 'Karapara Aklama Suçu' bölümünde de 
belirtildiği üzere, karapara aklama suçu tanımı ve unsurları değişmiş bulunmaktadır. 1 Haziran 2005 
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tarihinde yürürlüğe giren yeni TCK'nın 282 inci maddesi karapara aklama suçunu yeniden, "Suçtan 
Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu olarak tanımlanmış, aynca öncü suç olarak daha 
önce 4208 sayılı kanunun 2/a maddesinde sayılan unsurları da yeni uygulama ile sayılma yerine cezası 
1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, 
yurtdışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizleme fiilleri şeklinde değiştirmiş 
bulunmaktadır. 

ön şart bakımından yapılan bu değişikliğin yanında 282 inci madde ile aklama suçunda ortaya 
çıkan asıl değişiklik suçun "maddi ve manevi unsuru" konusunda olmuştur. 4208 sayılı Kanunda suçun 
maddi unsurunu oluşturan fiillerden "karaparamn elde edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla 
değerlendirilmesi" haricinde diğer fiiller için "genel kast" yeterli görülmesine rağmen, Yeni TCK'nın 
282 inci maddesinde tanımlanan suçta bunun tam aksine " suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini yurt dışına çıkarma" fiili haricinden diğer suç fiillerinde "gayrimeşru kaynağı gizlemek ve 
meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla" denilmek suretiyle "özel 
kast" unsuruna ağırlık verilmektedir. Yine 4208 sayılı Kanunda tanımı yapılan suçun maddi unsurunu 
oluşturan hareketler tek tek sayılırken, 282 inci maddede tanımı yapılan suçta, maddi unsuru oluşturan 
hareketler "yurtdışına çıkarma" haricinde suçtan kaynaklanan mal varlığım "çeşitli işlemlere tabi 
tutmak" şeklinde genel olarak tanımlanmıştır. Böylece maddedeki özel kasıt ile yapılması şartıyla her 
türlü hareketin aklama suçunu oluşturacağı kabul edilerek 4208 sayılı Kanundaki "seçimlik hareketli 
suç" tanımından vazgeçilerek "serbest hareketli suça" geçilmiştir. Bu haliyle 282 inci madde 4208 
sayılı Kanunda tanımlanan suça göre manevi unsuru ön plana çıkarırken maddi unsuru oluşturan 
hareketleri de genişletmiştir. 

Diğer yandan, yeni TCK'nın 282 inci maddesi ile karapara aklama suçu için öngörülen dava 
zamanaşımı süresi de değişmiştir. 4208 sayılı Kanunda tanımlanan suç için zamanaşımı süresi 
başlangıçta aynı Kanunun 8 inci maddesine istinaden "on yıl" olarak belirlenmiş iken, 12.12.2003 
tarihinde kabul edilen 5020 sayılı Kanunun 16 mcı maddesi ile 4208 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde 
yapılan değişiklikle karapara aklama suçu için öngörülen zamanaşımı süresi "onbeş yıl"a çıkarılmıştır. 
Ancak 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle karapara aklama suçunun Yeni TCK'nın 282 inci maddesindeki 
suç olması sebebi ile zamanaşımı süresinin belirlenmesinde de 5237 sayılı Yeni TCK'ndaki 
düzenlemeleri esas almak gerekmektedir. Yeni TCK'mn 282 inci maddesinde tanımı yapılan suç için 
öngörülen hapis cezası ".... iki yıldan beş yıla kadar hapis" şeklinde olduğundan ve 5237 sayılı 
Kanunun 66 inci maddesinin 1 inci fikrasının (e) bendinde, beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya 
adli para cezasını gerektiren suçlarda zamanaşımı süresi "sekiz yıl" olarak belirlendiğinden mal varlığı 
değerlerini aklama suçunun zamanaşımı süresi 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren 8 yıl olmaktadır. 
Yeni düzenlemeyle zamanaşımı süresinin sanık lehine olarak kısalması nedeniyle, daha önce başlayıp 
devam eden inceleme yada soruşturmalar için 8 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Bu nedenle daha önce 15 yıla kadar çıkarılan zamanaşımı süresinin yeni düzenleme ile 8 yıla 
indirilmesi, karapara aklama fiilini gerçekleştirenler açısından bir nevi gizli af sayılacağından, 
konunun hassasiyetle üzerinde durularak 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 66 inci maddesinde 
yapılacak bir değişiklik ile Yeni TCK'nın 282 inci maddesinde belirtilen "Suçtan Kaynaklanan Mal 
Varlığı Değerlerini Aklama" suçu için zamanaşımı süresinin eskiden olduğu gibi 15 (onbeş) yıla 
çıkarılmasının önceki uygulamalara paralellik sağlaması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

c3b-)Denizcilik Müsteşarlığı 

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname 10.08.1993 tarihinde kabul edilerek 19.08.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan 
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KHK'nin 2.maddesinde Denizcilik Müsteşarlığının görevleri arasında, "Deniz ticaretinin, filosunun ve 
gemi sanayinin teşviki suretiyle geliştirilmesini temin etmek, denizlerde can ve mal güvenliğini 
sağlayacak tedbirleri almak, deniz araçlarının teknik nitelik ve yeterlilikleriyle bunlarda çalışanların 
yeterlik şartlanmn belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek, koordine etmek, 
Müsteşarlığın kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda deniz ortamının bozulmasını ve 
kirlenmesi önlemek amacıyla her türlü tedbiri almak, izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak, bu 
konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası seviyedeki denizcilik ile ilgili hukuki, 
ekonomik, siyasi ve benzeri konularda ilgili kuruluşlarla koordineli çalışmak, gemilerin ve gemi 
adamlarının sicillerini tutmak" şeklinde düzenlemelerin yeraldığı, 

20.04.1918 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile bu Kanuna istinaden çıkarılan çeşitli liman 
tüzük ve yönetmeliklerinde liman sahası içerisindeki faaliyetlerin düzenlendiği, liman sahası içerisinde 
yapılacak her türlü işlem ile ilgili düzenleme yetki ve sorumluluklarına ilişkin olarak ise gerek 
Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de 
ve gerekse Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatının Çalışma Usul ve Esasları 
Yönetmeliği'nde muhtelif hükümlerin bulunduğu, 10.07.2003 tarihli, 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunun lö.maddesinde Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan kamu 
kurum ve kuruluşlar arasında Denizcilik Müsteşarlığının yer almamasına rağmen kıyılarımızda ve 
liman sahası içinde yapılacak akaryakıt ticareti faaliyetleriyle ilgili Denizcilik Müsteşarlığının yasalar 
karşısında inisiyatif ve sorumluluk sahibi olduğu, anlaşılmaktadır. Şöyle ki; 

618 sayılı Limanlar Kanunu ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında KHK ile kıyı tesislerinin yapımında Denizcilik Müsteşarlığından izin alınması zorunluluğu 
getirilmiştir. Nitekim Limanlar Kanunun 4.maddesinde "Liman Reisliğinden izin alınmadıkça deniz 
kıyılarında, iskele, nhtım,...depo...."yapılamaz şeklinde, buna ilaveten 491 sayılı KHK'nin7/i 
maddesinde Müsteşarlık Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri arasında "Liman 
tesislerinin ve ulaşım alt sistemlerinin çok noktalı taşıma sistemlerine uygunluğunu sağlamak için kara 
ve deniz yolu ulaşım sistemlerine entegre olabilecek tesisleri planlamak, yapmak, yaptırmak, bu 
tesislerin kara içinde uzantısı olan ek tesisleri planlamak, yapmak veya yaptırmak" şeklinde 
düzenlemelerin olduğu, diğer taraftan, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı tarafından 04.09.1996 tarihli, B-
09.9.TAU.0.17.00.00-1371-10713 sayılı Genelge ekinde yeralan Yatırımcılar Tarafından Yapılacak 
Kıyı Yapılarında Uygulanacak Prosedür'ün Denizcilik Müsteşarlığının kıyı yapılarındaki inisiyatif 
derecesini belirlediği, bu bağlamda, kıyı yapısı için uyulması gereken mevzuatın ve yatırımcılar 
tarafından izlenmesi gereken prosedürün aşağıdaki şekildedir. 

Buna göre, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 
Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün (DLHİ) görevleri düzenleyen 
9/a maddesinde; "Devletçe yaptırılacak...kıyı yapı ve tesislerinin... ve bunlarla ilgili tesislerin alakalı 
kuruluşlarla işbirliği yaparak plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli 
tedbirleri almak ve imkanları sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaatları ile 
bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, 
yapılmış olanlann bakımı ve onanmlanmn organizasyonu için esaslar hazırlamak" şeklinde bir hüküm 
bulunduğu, 

3621 sayılı Kıyı Kanununa göre, kıyı yapılarına ait Teklif Vaziyet Planını onama yetkisinin 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda olduğu, 

2872 sayılı Çevre Kanununa göre, kıyılarda gerçekleştirilecek tesislere Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu (ÇED Raporu) düzenleme yetki ve sorumluluğunun Çevre Bakanlığı'nda 
olduğu, 01.05.2003 tarih ve 4856 sayılı Kanunun Geçici 4.maddesinde " Diğer mevzuatta Çevre 
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Bakanlığı ve Orman Bakanlığına yapılmış atıflar Çevre ve Orman Bakanlığına yapılmış sayılır" amir 
hükmü uyarınca yetkinin Çevre ve Orman Bakanlığının uhdesine girdiği, 

Anlaşılmaktadır. 

"Yatırımcılar Tarafindan Yapılacak Kıyı Tesislerinde Uygulanacak Prosedür"e göre; yatırımı 
planlanan kıyı tesisine ilişkin plan ve projeyle ilgili bilgi ve belgeler yatırımcı tarafmdan ilgili Valiliğe 
sunulmakta, Valilik bu talebi inceleyerek gerekçeli görüşüyle birlikte söz konusu talebi Bayındırlık ve 
îskan Bakanlığı'na intikal ettirmekte, Bakanlık, söz konusu talebi ilgili kuruluşlar olarak Denizcilik 
Müsteşarlığı, DLHİ Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların 
görüşlerine sunmakta, bu görüşlerin olumlu olması halinde, tesise ait Teklif Vaziyet Planı Bayındırlık 
ve Iskan Bakanlığınca onaylanmakta, yatırımcı onaylı imar planı ile birlikte uygulama projelerini 
DLHİ Genel Müdürlüğüne vermekte, uygulama projelerinin de onaylanması halinde inşaata 
başlanmakta, Kıyı yapısının inşası tamamlandıktan sonra, yatırımca tarafmdan sunulan yatırımın 
tamamlandığım gösteren belgelerin sunulmasımn akabinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafmdan işletme 
izni verilmekte, bu izin belgesine istinaden ilgili idareden işletme ruhsatı alınmaktadır. Bu bağlamda, 
liman sahasında gerek yüzer.antrepo ve gerekse deniz ve kara liman tesislerinin ve ulaşım alt 
sistemlerinin çok noktalı taşıma sistemlerine uygunluğunu sağlamak için kara ve deniz yolu ulaşım 
sistemlerine entegre olabilecek tesisler için, şamandıra, platform ve boru hattı gibi deniz bağlantılı 
yapılarla ilgili liman sahasındaki faaliyetlerde Denizcilik Müsteşarlığının yasalarla yetki ve sorumluluk 
üstlendiği görülmektedir. 

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve 618 sayılı Limanlar Kanununa bakıldığında denizlerimizde oluşabilecek petrol 
kirliliğinin önlenmesi açısından ulusal düzeyde yapılan düzenlemeler nedeniyle Müsteşarlığa çeşitli 
görevler düştüğü, nitekim, 491 sayılı KHK'nin Anılan KHK'nin 2.maddesinde Denizcilik 
Müsteşarlığının görevleri arasında "Deniz ortamının bozulmasını ve kirlenmesi önlemek amacıyla her 
türlü tedbiri almak, izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak, bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla 
işbirliği yapmak, uluslararası seviyedeki denizcilik ile ilgili hukuki, ekonomik, siyasi ve benzeri 
konularda ilgili kuruluşlarla koordineli çalışmak" ve nihayet 618 sayılı Limanlar Kanununun 4. 
maddesinde denizlerin kirletilmesinin yasak olduğu yönünde hükümlerin olduğu, diğer taraftan 
denizlerimizi kirleten deniz vasıtalarına verilecek para cezalan ve para cezalarını vermeye yetkili 
merciilerin de aynı şekilde 2872 sayılı Çevre Kanununun 22, 23 ve 24. maddelerinde münferiden 
düzenlendiği, 2872 sayılı Çevre Kanununun 22.maddesine istinaden uygulama yönetmeliği şeklinde 
düzenlenen Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi 
Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin Çevre Genel Müdürlüğünce yürütülmek üzere 
03.11.1987 tarih ve 19623 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 

Diğer taraftan, Bakanlar Kurulunca yürütülmek üzere 03.03.2005 tarih ve 5312 sayılı Deniz 
Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların 
Tazmini Esaslarına Dair Kanununun 11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdiği, nihai olarak, Çevre ve Orman Bakanı ile Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan tarafından yürütülmek üzere Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 
26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 

Müsteşarlığın görev ve çalışma esaslarını düzenleyen 491 sayılı KHK 2.maddesinde 
Müsteşarlığa"....Uluslararası seviyedeki denizcilik ile ilgili hukuki, ekonomik, siyasi ve benzeri 
konularda ilgili kuruluşlarla koordineli çalışmak" şeklinde görev yüklendiği, yine Aynı KHK'nin 
Geçici 4.maddesinde "Müsteşarlığa aktarılan birimlerin faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli mevzuatta 
Ulaştırma Bakanlığı'na yapılmış bulunan atıflar Denizcilik Müsteşarlığına yapılmış sayılır" amir 
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hükmünden hareketle, Müsteşarlığın kuruluşundan önceki denizcilikle ilgili düzenlemelerin de 
Denizcilik Müsteşarlığını hukuken bağladığı, bu bakımdan Müsteşarlığın görev alanına giren 
MARPOL 73/78 (Uluslar arası Deniz Kirliği Sözleşmesi) Ek-1 'de düzenlenen Petrol Kirliliği ile Deniz 
Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Kurallara 24.06.1990 tarihinde ülkemizce taraf olunduğu, 1969 
tarihinde yürürlüğe konulan Petrol Kirlenmesi İçin Uluslararası Sivil Yükümlülük Sözleşmesi (CLC-
1969)'ne ilave edilen 1992 tarihli protokolüne 27 Temmuz 2001 tarihinde, 1971 tarihli Petrol 
Kirlenmesi Zararlarında Uluslararası Fon Sağlanması Üzerine Uluslar arası Sözleşmeye (FUND-1971) 
de 18 Temmuz 2001 tarihinde taraf olunduğu, 

Görülmektedir. 

Ülkemizde yasal düzenlemeler açısından genel anlamda herhangi bir sorun olmadığı görülse de 
uygulama noktasında bir takım sıkıntıların olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu bakımdan 
çevrenin korunmasında başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığına, 
Mülki İdare Amirliklerine ve Belediyelere büyük iş düşmekte, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında ciddi manada organizasyona ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir. 

c3c-)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

08.03.1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 
güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarım tazmin edici, çevresel 
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini 
özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye 
ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu kanun mal ve hizmet piyasalannda tüketici tarafından yapılan her 
türlü tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi kapsamaktadır. Kanunun 
uygulanması ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlendirilmiştir. 

Kanunun 4 üncü maddesinde; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da 
reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik 
düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya 
kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydalan azaltan veya ortadan 
kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallan ayıplı mal olarak kabul edildiği 
belirtilmektedir. 

Aynca tüketicinin malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya 
bildirmekle yükümlü olduğu, tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın 
ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi yada ücretsiz onanm isteme haklarına 
sahip bulunduğu, satıcı ise tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü olduğu 
belirtilmiştir. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya 
yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-
üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. 

Öte yandan ayıplı malm neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu 
takdirde bunlar müteselsilen sorumlu olduklan, aynca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi de 
bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı ifade edilmiştir. 

Akaryakıt istasyonlarında tüketiciye satılan her türlü akaryakıtın belirli bir standartta bulunması 
gerekmektedir. Kaçak olarak yurt dışından gelen veya solvent ve türevlerinin kanşımı ile elde edilen 
standart dışı akaryakıt yani ayıplı mal bir şekilde yurt içinde tüketiciye satılmaktadır. 
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Anılan Kanunun 27 nci maddesinde; kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri ve 
kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel fabrika, mağaza, dükkan, 
ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde 
denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkili olduğu belirtilmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alman 25.03.2005 tarihli ve B.14.0.ÖSG.003.0002/353-03 
sayılı yazıda; 

Ülkede akaryakıtların piyasa gözetimi ve denetimleri 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
yürürlüğe girdiği 20.12.2003 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından mecburi 
yürürlüğe konulan TS 2885 Kurşunlu Benzin, TS EN 228 Kurşunsuz Benzin ve TS 3082 EN 590 
Dizel standartlarına göre adı geçen Bakanlığın taşra teşkilatlan bulunmaması nedeniyle Bakanlığın 
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlükleri tarafından müştereken yürütülmüş olup, standartlara aykırılık halinde 1705 ve 
4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ilgililer hakkında yasal işlem yapıldığı, 

Analizi yapılan numunelerden standarda uygun olmayanların yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibi 
olduğu; 

Belirlenmiştir. 

Yıllar 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Alman Numune Sayısı 
Standarda Uygun Olmayan 
Alman Numune Sayısı 
Standarda Uygun Olmayan 
Alınan Numune Sayısı 
Standarda Uygun Olmayan 
Alman Numune Sayısı 
Standarda Uygun Olmayan 
Alınan Numune Sayısı 
Standarda Uygun Olmayan 

Motor 

1.476 
%26 
1.584 

%19,1 
1.922 
%19,5 
1.482 

%19,6 
1.269 

%20,6 

Süper 
Benzin 

398 
%11,1 
291 

%5,2 
239 

% 7,2 
300 

%8,7 
254 

%8,1 

Kurşunsuz 
Benzin 

358 
%14 
480 

%7,9 
425 

%6,8 
492 

%8,1 
690 
%13 

Normal 
Benzin 

569 
% 16,7 

483 
%9,3 
337 

%11,6 
3 
-
-

Anılan Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde Mecburi Uygulamada olan Ürünlerin 
Bakanlığın Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğüne ( 01.08.2004 - 31.01. 2005 ) tarihleri arasında 
81 İl Müdürlüğü tarafından gönderilen denetim faaliyeti sonucunda; 

Yukarıdaki tarihler arasında 320 işyerinin denetlendiği; 

36 adet kurşunlu benzin numunesi alındığı, 17 tanesinin laboratuara gönderildiği, gelen 
sonuçlardan 11 tanesinin standarda uygun olduğu, 4 tanesinin standarda uygun olmadığı; 76 adet 
kurşunsuz benzin numunesi alındığı, 40 tanesinin laboratuara gönderildiği, gelen sonuçlardan 24 
tanesinin standarda uygun olduğu, 1 tanesinin standarda uygun olmadığı; 126 adet motorin numunesi 
alındığı, 67 tanesinin laboratuara gönderildiği, gelen sonuçlardan 24 tanesinin standarda uygun olduğu, 
14 tanesinin standarda uygun olmadığı ve 1 adet numune cumhuriyet savcılığına gönderildiği, 

Belirtilmiş, ayrıca il müdürlüklerinde mevcut 6 adet muayene aracına ilave olarak denetim ve 
muayene hizmetlerinin daha yaygın olarak yapılabilmesi için, 35 adet mobil araç satın alındığı, 
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îfade edilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında 22.05.2005 
tarihinde; yurt içinde pazarlanan petrol ve madeni yağın denetiminin yapılmasını teminen, ulusal 
marker kontrolünün yapılması, akaryakıt bayi, depolama tesisi, rafineri ile taşıma araçlarından usulüne 
uygun olarak numune alınması, alınan numunelerin belirlenen akredite laboratuarlara teslimi ile 
piyasada faaliyet gösteren kişilerin lisans kontrolü işlemlerinin yapılması amacıyla protokol 
imzalanmıştır. 

Öneri: 

Ayıplı mal olarak nitelendirilen standart dışı akaryakıt kullanımından dolayı tüketicinin 
korunmasını teminen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde önceki 
yıllara göre yeterli olmayan denetimlerin yoğunlaştırması ve bu konuda tüketicinin bilinçlendirilmesi 
için gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. 

c3d-)Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Dış ticaret konularında düzenleyici birim olan adıgeçen Müsteşarlığın görev alanını belirleyen 
yasalar kısaca aşağıda gösterildiği biçimdedir. 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 4059 sayılı Kanun ile ayn bir Müsteşarlık olarak 
örgütlenmiş ve dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar 
çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari 
ve ekenomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevleri arasında 
sayılmıştır. 

2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile, dış ticaretin ülke ekonomisinin 
yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi 
ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılmasına ilişkin 
düzenlemeleri içerdiği, uygulamada ağırlıklı olarak ithalattaki fon tahsiline ilişkin düzenlemelerin 
hukuki dayanağını oluşturduğu, 

933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanuna göre de, kalkınma planı ve 
yıllık programlara uygun olarak yatırımların teşviki ve tanzimi amacıyla, yatırım mallarında ve 
hammaddelerde gümrük vergi ve resimleri ile ithalden alınan diğer vergi ve resimler toplamının 
kısmen veya tamamen iadesi konularında Bakanlar Kurulunun yetkilendirildiği, 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın ve Uygulanmasına Dair Kanunun ile ürünlerin 
piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının 
yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri 
kapsamaktadır. 

Ayrıca bu konuyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nun 2001/3529 sayılı Karan ile Ürünlerin 
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği 17.01.2002 tarihinde yayımlanmıştır. Bu 
yönetmeliğin amacı ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili 
teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine, bunun sonucunda 
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alınacak önlemlere ve piyasa gözetimi ve denetimi konularında yetkili kuruluşlar arasında 
koordinasyonun sağlanması ve tavsiye niteliğinde kararlar alınması amacıyla Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Koordinasyon Kurulu teşkil edilmesine ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir. Ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerin, ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve 
yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 4703 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelik hükümlerini kendi 
görev alanına giren ürünler itibariyle uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşları tarafından 
hazırlanmaktadır. Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunlu 
olduğu, bu hükmün kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi 
hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış 
ürünlere de uygulanacağı belirtilmiştir. 

c3e-)Çevre ve Orman Bakanlığı 

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunun 9 ncu 
maddesinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görevlerinin sayılmıştır. Buna göre; 

Yenilenebilir enerji kaynaklan başta olmak üzere temiz enerji kullanımım desteklemek, 
yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullamlabilmesi için gerekli önlemleri almak veya 
aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarım 
saptamak; serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve 
kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü 
faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü 
faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak; 

Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol 
açabilecek maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve 
uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak; etkili bir çevre yönetimi ile atık ve 
kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve 
uygulanmasını sağlamak, görev alam ile ilgili standarttan ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak 
belirlemek; atık ve kimyasallann yönetimine ilişkin hedef ve politikaları belirlemek, uygulamak ve 
uygulanmasını sağlamak; her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara 
göre lisans ve görüş vermek, bunlan izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek; atık 
bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri için acil müdahale plânlan yapmak, yaptırmak, uygulanmasını 
sağlamak; atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara aynlması, toplanması, taşınması, geçici 
depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, antılması, enerjiye 
dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı 
artıncı sistemleri kurmak, kurulmasını sağlamak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek; atık 
ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına 
olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmalan yapmak ve yaptırmak; 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasallann taşınması ile tehlikeli atık ve 
kimyasalların taşınma lisanslanna ilişkin esaslan belirlemek, uygulanmasmı sağlamak, izlemek ve 
denetlemek; 

Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği incelendiğinde, yönetmelik 
hükümlerinin Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemileri, bu alanlarda bulunan limanlarda 
yapılması gerekli atık kabul tesislerini, atık alma gemilerini ve atıklann bertaraf tesislerine taşınmasını 
kapsadığı görülmektedir. 
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Yönetmeliğin tanımlar bölümünde, 'atık* tabirinin, gemilerin normal faaliyetleri sonucunda 
ortaya çıkan MARPOL 73/78 EK-I kapsamında bulunan petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıkları 
(sintine suyu, kirli balast, slaç, slop, yağ vb.), MARPOL 73/78 EK-II kapsamında bulunan zehirli sıvı 
madde atıkları, MARPOL 73/78 EK-IV kapsamında bulunan pis sulan ve MARPOL 73/78 EK-V 
kapsamında bulunan çöp atıklarını; 'atık alma gemisi' tabirinin denize elverişlilik belgesinde atık alma 
faaliyeti için tescili yapılan ve atıkları almak, taşımak ve atık kabul tesislerine vermek amacıyla 
faaliyet gösteren gemileri; 'atık kabul tesisi' tabirinin gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma 
gemilerinin taşıdığı atıkların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuş atık kabul tesislerini; 
'kirli balast' tabirinin gemiden suya bırakıldığında, su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol 
türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği 
oluşturan veya askıda kati madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyunu; 
'sintine' tabirinin gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya 
benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümleri; 'sintine suyu'tabirinin 
sintinede biriken sıvıları; 'slaç' tabirinin gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol 
tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya yağ çökeltilerinden oluşan çamuru; 'slop' tabirinin 
gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluşan tank yıkama suları dahil, slop tanklarında biriken 
yağlı su artıklarını; ifade ettiği belirtilmiştir. 

Yönetmelikte, gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan 
ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmanın yasak olduğu, gemilerden kaynaklanan atıkların atık 
kabul tesislerine ve atık alma gemilerine verilmesi, alınması, geçici depolanması ve bertarafı 
safhalarında sorumlu özel ve tüzel kişilerin, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri 
almaları gerektiği, yönetmelikte tanımı yapılan atıklar dışındaki herhangi bir atığın Bakanlığın izni 
dışında limanlara alınmasının yasak olduğu, limanlarda gemilerden kaynaklanan atıkların alınmasına 
hizmet edecek yeterli kapasite ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerinin münferiden veya 
müştereken kurulmasının zorunlu olduğu, sorumlu liman yöneticisi olmak kaydıyla atık kabul 
tesislerinin üçüncü şahıslar tarafından da işletilebileceğini, liman yöneticilerinin atık kabul tesislerini 
kurmak için Bakanlık'tan lisans belgesi alacaklarını, liman yöneticilerinin limanlarına gelen veya 
yanaşmak üzere açıkta bekleyen gemilerden kaynaklanan atıkları gemilerin talebi üzerine geminin 
gecikmesine yol açmaksızın almakla sorumlu olduğu, atık alma gemilerinin taşıdıkları atıklarını sahip 
oldukları atık kabul tesislerine sözleşme yaparak almakla ve bu konuda gerekli işbirliğini yapmakla ve 
sahip oldukları atık kabul tesislerinde toplanan atıkları 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin 
hükümlerine göre bertaraf etmek veya ettirmekle sorumlu olduğu belirtilmiştir. 

Yönetmelikte, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan limanlara gelen veya 
yanaşmak üzere açıkta bekleyen gemilerin, normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları, atık kabul 
tesislerine veya atık alma gemilerine vermekle yükümlü oldukları, yönetmelikte tanımı yapılan atıklar 
dışındaki herhangi bir atığın Bakanlığın izni dışında limanlara ve atık alma gemilerine verilmesinin 
yasak olduğu, Türk karasuları dahilinde herhangi bir demirleme alanlarında demirleyen uğraksız 
gemilerin kaptanı veya donatanı veya acentası, atıklarının alınması taleplerini en yakın liman 
başkanlığına bildirecekleri, Liman başkanlığının Valilikten lisans belgesi almış en uygun atık alma 
gemisini atık alım işi ile görevlendireceği, atık alma gemisi işleterek gemilerden atık alma hizmeti 
yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ilgili Valilikten lisans belgesi almak zorunda oldukları, atık 
kabul tesisi için lisans almak isteyen liman yöneticisinin, limanında kurulacak atık kabul tesisi için 
Bakanlığa başvuracağı, Söz konusu talebin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda atık kabul 
tesisinin yapılması için liman yöneticisine izin verileceği, atık alma gemisi için lisans belgesi almak 
isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Valiliğe başvuracağı, Valilikçe uygun bulunması durumunda gemiye 
atık alma hizmetleri için donatılmasına izin verileceği, lisanslı atık kabul tesislerinde yapılacak 
değişiklikler için Bakanlıktan onay alınacağı, lisansın hiç bir şekilde üçüncü kişilere 
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devredilemeyeceği, atık alma gemisine valilik tarafından üç yıl süre için lisans belgesi verileceği, 
lisansın hiç bir şekilde üçüncü kişilere devredilemeyeceği, lisans belgesi, veriliş tarihinden itibaren atık 
kabul tesisleri için her beş yılda bir, atık alma gemileri için ise her üç yılda bir vize edileceği, vizesi 
zamanında yapılmayan lisans belgesinin geçersiz sayılacağı, petrol ve petrol türevli atıkların sintine 
suyu ile karıştırılmaması kaydıyla petrol rafinerilerine gönderilmesine Bakanlıkça uygun görülmesi 
durumunda izin verileceği, uygun görülmemesi durumunda, 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda 
bertaraf edileceği, zehirli sıvı madde atıklarının da, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili 
hükümleri doğrultusunda bertaraf edileceği, atık kabul tesislerini denetleme yetkisi ve yükümlülüğü 
Bakanlık ve valiliklere, atık alma gemilerini denetleme yetkisi ve yükümlülüğünün Bakanlık, valilikler 
ve liman başkanlıklarına ait olduğu hususları düzenlemiştir. 

Mineral yağlar, motor yağlan ve sanayi yağlan olarak ikiye aynlmaktadır. Birinci grup yağlar 
madde ve enerji geri kazanımı yapılabilecek atık yağlardır, ikinci grup atık yağların kullanımı enerji 
geri kazanımı ile sınırlandırmakta ve Çevre Bakanlığından izin alınmak koşuluyla bu tür yağlar 
çimento, kireç, alçı fabrikalan, enerji santralleri, demir-çelik yüksek fınnları ve atık yakma tesislerinde 
ilave yakıt olarak kullanabilmeleri öngörülmüştür. Üçüncü grup yağlar ise, atık bertaraf tesislerinde 
imha edilmesi gereken yağlar olarak tanımlanmıştır. Ülkemizin madem yağ üretiminin yaklaşık %60 
mı motor yağlan oluşturmaktadır. Atık hale dönüşen motor yağlan ısınmada, inşaat sanayinde, 
yakıtlara karıştırılarak çevre kirliliğine yol açacak şekilde pek çok sahada doğrudan kullanılmaktadır. 
Atık motor yağlannın kullanımını engellemek ve bunlann çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması 
amacıyla etkili bir atık motor yağı toplama ağının oluşturulmasının zorunlu olduğu görülmektedir. 

Geri kazanım tesislerinde üretilen eşyanın kullanım ve satışa uygunluk belgesinin verilmesi de 
önemli bir konu görülmektedir. Uygulamada, ürün analiz raporlarının PÎGM'ne intikali sonucu belge 
üzerinde belirtilen yönetmeliğin 27 nci maddesine göre kullanım ve satışa uygunluk izninin PİGM 
tarafından verilmesinin öngörüldüğü, izne konu eşya miktarına ilişkin bir belirleme yapılmadığı, bu 
kapsamda izni alınmış ve piyasaya sunulmuş ürün miktarına ilişkin resmi rakamlann gerek PİGM 
gerekse Çevre ve Orman Bakanlığında mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, bu tesislerinde üretilen eşyanın kullanım ve satışa uygunluk belgesinin 
verilmesinde, 01.01.2005 tarihinden itibaren petrol ürünleri ile ilgili görevlerin EPDK'ya geçmesi 
nedeniyle uygulamada belirtilen izni kimin vereceğinin ilgili kurumlar arasında (EPDK-PİGM-Çevre 
Bakanlığı) henüz giderilemeyen sorun olarak durduğu görülmektedir. 

Aynca, geri kazanım işlemleri sonucu elde edilen ürünlerin piyasaya verilebilmesi için ürün 
kalitesinin TSE spesifıkasyonlanna uygunluk denetimi önem arzetmektedir. Bu denetimin mevcut 
uygulamaya göre sözkonusu olmadığı, PİGM'nün izin verdiği dönemde, elde edilen ürünlerin resmi 
kurumlara ait laboratuarlardan elde edilen ürün kalitelerine ilişkin raporlar üzerinden uygunluk 
denetimi yapıldığı, yeni dönemde bu denetimin nasıl ve kimin tarafindan yapılacağının henüz 
netleşmediği anlaşılmaktadır. 

VI-AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞININ MALİ BOYUTUNUN TESPİTİNE YÖNELİK 
TAHMİNLER, PROJEKSİYONLAR 

A- Türkiye'de 1995-2004 Yıllan Arasındaki Araç Sayılarında Meydana Gelen Artış ile 
Fiili Ortalama Akaryakıt Tüketim Miktarlarının Mukayesesi 
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1- Türkiye'deki Diesel Araç Artışları İle Ortalama Fiili Motorin Tüketimi Mukayesesi 

Yıllar itibariyle 1995-2004 dönemindeki diesel araç sayılan ve fiili ortalama motorin tüketim 
miktarları aşağıdaki gibidir. 

Yıllar 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Diesel Araç Sayısı 
(Bin) 
2.044 

2.177 

2.388 

2.592 

2.710 

2.887 

2.956 

2002 | 3.008 

2003 | 3.130 

2004 3.617 

Ortalama Tüketim Miktarı 
Litre 
4.662 
4.602 

_ • . _ • _ _ „ 

3.760 

2.994 

3.400 

3.576 

3.488 

3.545 

3.584 

3.497 

Buna göre; 1995 yılında 2.044.000 adet olan diesel araç sayısı 1.573.000 adet artarak 2004 
yılında 3.617.000 adete ulaşmış bulunmaktadır. Yine 1995 yılmda araç basma 4.662 litre olan motorin 
tüketimi ise 1.165 litre azalarak, 2004 yılında 3.497 litreye düşmüş bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla 
araç sayısı aynı dönemde % 76.9 artmasına rağmen, ortalama fiili motorin tüketimi % 24.9 oramnda 
düşmüştür. Dolayısıyla, bu durum Türkiye'deki akaryakıt kaçakçılığının açık bir karinesidir. 

Aşağıdaki grafik, araç sayılarında meydana gelen artış ile motorin tüketiminde meydana gelen 
azalış çelişkisini göstermektedir. 

[-*- Diesel Araç - ^ - O R T . 7 Ü K T | 
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2-Türkiye'deki Benzinli Araç Artışları İle Ortalama Fiili Benzin Kullanımı Kıyaslaması 

Yıllar itibariyle 1995-2004 dönemindeki benzinli araç sayılan ve fiili ortalama benzin tüketim 
miktarları aşağıdaki gibidir. 

1 
i 

i 1 | 
i 
i 

.1 
i 
! 
] 

i 
i 

YıUar 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

{ Benzinli Araç 
1 (Bin) Adet 
j 3.059 
| 3.274 
| 3.570 
j 3.838 
| 4.072 
j 4.422 
| 4.535 
j 4.600 
| 4.700 
| 5.401 

j Ortalama Benzin Tüketimi ; 
l\ Litre 
| 1-720 
1 1.733 
| 1.653 

i| 1-617 

j 1.530 
| 1.500 
j 1.306 
| 1.243 
;j 1.174 
j 1.071 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; 1995 yılında 3.059.000 adet benzinli araç bulunurken 
2004 yılında bu rakam 2.342.000 bin adet artarak 5.401.000 adete ulaşmış bulunmaktadır. Diğer bir 
anlatımla Türkiye'deki benzinli araç sayısı 1995-2004 arasında (2.342/3.059=) % 76,5 oranında 
artmıştır. Buna rağmen, aynı dönemlerde ortalama benzin tüketimi ise 1995 yılmda 1.720 litre iken 
2004 yılında 649 litre azalarak 1.071 litre olarak gerçekleşmiştir. Bir başka değişle, ortalama benzin 
tüketimi 2004 yılmda 1995 yılına göre % 37.7 oramnda azalmıştır. Söz konusu durum aynı zamanda 
aşağıdaki grafikte de gösterilmiştir. 

Yıllar*-Benzinli Araç ORT. TÜK. 

Yine bir önceki bölümde belirtildiği gibi araç artış sayılan ile ortalama benzin tüketimleri 
arasında bir çelişki mevcuttur. Ancak benzinli araçların bir bölümünün otogaz kullanımına başlaması 
bu çelişkiyi bir nebze açıklamaktadır. Bununla birlikte araç sayısı artışlarına göre olması gereken 
benzin talebide beklenenin altındadır. 
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3- Komisyonca, Gerçekleşen Fiili Akaryakıt Tüketim Rakamları Esas Alınarak Gelecek 5 Yıllık D 
Projeksiyon 

Benzin, Motorin ve LPG'nin Talep Projeksiyonları ve Fiili Tüketim Değerlendi 

Fiili Tüketim Değerleri 

FİİLİ TtKETİMTALEP, bin ton 1995 1996 1997 1998 1999 2IH1Ö 2001 20İJ2 2003 2004 2 

(Bir OnceKi Döneme Göre Artış*/.,) 1995 1996 1997 199$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2 

S.BFNZIN 
N.BFNZİN 
KliaşilNSUZ S.BENZİN 

016 j 0 01] -<H4 0,09 i -028 0,291 

0,09 0O5| ' ( L -0,1* 
0.73 0.87 0.61 0,28 

-0*1 -0 21 
0,26 0,12 

TOPLAM LPG 
OTOGAZ 

0,14 0,11i 0,06 0.35 - 0 , 1 3 1 ^ 4 ^ * 
I 1,40 2,61 •0.04 ~mM\ O J M İ . j A » . 

BENZlN+OTOGAZx0.8 0.08 0,03 0,03 0,00 0,01 -0,09 p M 

MOTORİN 0,055 -0.106 -0,110 0,1761 0,1051 -0.005 m$ ' O M -0İÖ5 

Not: İ- 2005-201.0 Yıllan Projeksiyonu Son Üç Ytlİdaki Fiili Satış Rakamlarının Ortalamalarına göre aynı oranda artış olataâ! dikk 
hazırlanmıştır.16 

2- 2005-2010 Yılları için son üç yüa göre bulunan değerlerin aynı oranda artacağı varsayımından haıdrt edilmiştir. 

Tablodaki Tüketim Verileri TüPRAS'm Komisyonumuza ibraz ettiği bilgilerden alınmıştır. 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 2002-2004 yıllan fiili tüketim miktarlarının her yılın bir 
önceki yılına göre artış oranlarının basit ağırlıklı ortalamaları hesaplanmış ve bu ortalama oranlara göre 
2005-2010 yılları için akaryakıt ürünlerine olan talebin de her yıl aynı oranda artacağı tahmini üzerine 
projeksiyon yapılmıştır. Yapılan projeksiyona göre, motorin tüketim miktarlarının 2005-2010 yılları 
arasında sırasında 11,634, 12,364, 13,140, 13,964, 14,841 ve 15,772 milyon ton olarak tahmin 
edilmektedir. Yine toplam benzin tüketim miktarlarının ise 2005 yılında, 3.081.000 Ton, 2010 yılında 
ise 4.881.000 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

B- PETDER Projeksiyonu 

PETDER tarafından 1996 yılı baz alınarak akaryakıt satışlarının gelişimi incelenmiş, akaryakıt 
tüketimi ile ilişkili diğer göstergelerin mukayesesi yapılmıştır.17 

Buna göre, 

PİGM verileri esas alınarak 1996-2002 dönemi incelendiğinde, toplam benzin (Normal Benzin, 
Süper Benzin ve Kurşunsuz Benzin) talebinin 1996'dan sonra 2002 yılı sonuna kadar olan dönemde 
%27.1 oramnda azaldığı, motorin talebinin ise bu yedi yıllık dönemde yalnızca %6,4 arttığı, benzin 
tüketimindeki bu azalmanın önemli oranda 1998 yılından itibaren otomobillerde LPG kullanımına 
başlanmasına bağlandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, 1996 yılı baz alınarak, 1996-2002 yıllan 
arasındaki araç sayısı ve yakıt tüketimi arasındaki farkın kümülatif olarak değerlendirilmesi halinde araç 
sayılannda ciddi bir şekilde artış olmasına karşın tüketilen yakıtta ciddi manada herhangi bir artışın 
olmadığı açık bir şekilde görülmektedir. Bu husus aynca aşağıdaki grafikte de gösterilmiştir. 

1992-2002 Dönemi Araç Sayısı ve Yakıt Tüketimi (%Değisim) 

B Otomobil Sayısı • Benzln+LPG a Ağır Vasıta O Motorin Tüketimi 

Ayrıca, benzin tüketimi ile otomobil sayısı birbiriyle doğrudan ilişkili olup, benzin tüketiminin 
tamamı taşımacılık sektöründen kaynaklanmaktadır. Buna göre 1996-2002 sürecinde olması gereken 
toplam benzin tüketiminin hesaplanması mümkün olmaktadır. Otomobil adetleri ile görünen tüketim 
miktarları ve buna göre ortaya çıkan kayıp aşağıda gösterilmiştir. 

Otomobil 
Görünen 
Tüketim 
Görünen 
Tüketim 
Tüketim 
Projek. 

Birim 
Adet 
Ton/Yıl 

Lt./Araç-
Yıl 
Ton/Yıl 

1996 
3,274,156 
4,255,225 

1,756 

4,255,225 

1997 
3,570,105 
4,388,620 

1,661 

4,619,026 

1998 
3,838,288 
4,474,526 

1,575 

4,931,663 

1999 
4,072,326 
4,306,266 

1,429 

5,179,146 

2000 
4,422,180 
3,655,878 

1,117 

5,468,375 

2001 
4,534,803 
3,171,298 

945 

5,547,135 

2002 
4,600,141 
3,103,851 

912 

5,591,221 

2003 
4,760,000 
2,960,000 

840 

5,690,629 
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Diğer 
Tüketim 
Toplam 
Projek. 
Oto LPG 
/Eşdeğer 
Kayıp 

Birim 
Ton/Yıl 

Ton/Yıl 

1.35 

1996 
44,404 

4,299,629 

44,404 

1997 
44,505 

4,663,531 

274,911 

1998 
43,876 

4,975,539 

195,750 

305,263 

1999 
41,272 

5,220,418 

488,700 

425,452 

2000 
33,442 

5501,418 

1,729,350 

116,589 

2001 
28,846 

5,575,981 

1,661,850 

722,833 

2002 
28,210 

5,619,431 

1,551,150 

964,430 

2003 
26,118 

5,716,746 

1,660,500 

1,096,246 

Yukardaki tablodan anlaşılacağı üzere, 1996 yılı tüketiminin gerçek tüketime eşit kabul edilmesi 
suretiyle yapılan tüketim projeksiyonu (5,6 milyon ton) ile görünen tüketim (3,1 milyon ton) arasında 
2,5 Milyon Ton seviyesinde bir fark oluştuğu, bu farkın önemli bir bölümünün oto LPG tüketiminden 
kaynaklandığı, bununla birlikte oto LPG tüketiminin benzin eşdeğer miktarı (hacimsel eşdeğerlik oranı) 
esas alınmak suretiyle otomobil artışına bağlı olarak benzin talebi projeksiyonu ile görünen tüketim 
arasındaki 1 (Bir) Milyon Ton/Yıl seviyesinde bir fark oluşmaktadır. Bu durum aynca aşağıda grafikle 
gösterilmiştir. 

D Fark 

D Oto LPG 

•Tüketim 
Projeksiyona 

1 Görünen Tüketim 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Benzer bir ilişkinin motorin tüketimi ile otobüs, kamyon, kamyonet, minibüs ve zirai araç sayısı 
arasında olduğu, böylece yıllar itibariyle kaybın 1 (Bir) Milyon Tonun üzerinde seyrettiği, bu kayıp 
miktarının 1998 yılında 3 (Üç) milyon ton'a ulaştığın tahmin edilmektedir. Söz konusu kayıp miktarları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Ağır 
Vasıtalar, 
Dizel 
Görünen 
Tüketim 
Görünen 
Tüketim 
Tüketim 
Projeksiyonu 
Kayıp 

Birim 
Adet 

Ton/Yıl 

LtVAraç-
Yıl 
Ton/Yıl 

1996 
1,189,259 

8,518,174 

8,427 

8,518,174 

1997 
1,334,855 

7,632,643 

6,727 

9,039,596 

1,406,953 

1998 
1,484,861 

6,596,661 

5,277 

9,547,514 

2,950,853 

1999 
1,578,813 

7,834,198 

5,838 

9,849,565 

2,015,367 

2000 
1,727,915 

8,774,281 

5,974 

10,314,658 

1,540,377 

2001 
1,776,864 

8,763,828 

5,803 

10,460,757 

1,696,929 

2002 
1,827,996 

9,063,456 

5,833 

10,611,269 

1,547,813 

2003* 
1,940,000 

9,570,000 

5,804 

10,936,35 
3 
1,366,353 
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Bunun da grafiksel görünümünün aşağıdaki şekildedir. 

Tüketim 
Projeksiyon 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

J T ı r k OCarantaTflkttim DTUkctlm Projckılyon | 

Tablo ve grafiklerden de anlaşıldığı üzere, 2002 yılı itibariyle motorin talebinde 1,5 milyon ton 
seviyesinde bir talep noksanlığı oluştuğu, tahmini motorin talebi ile görünen tüketim arasındaki farkın 
özellikle 1998 ve 1999 yıllarında üst seviyeye çıktığı, 1998-99 yıllarındaki sınır ticaretinden 
kaynaklanan bu büyük kaçak tüketimin takip eden yıllarda azaldığı, bununla birlikte, 2001-2002 
yıllarında yaklaşık 1,5 Milyon Ton/Yıl seviyesinde devam etmekte olduğu, rafineri ve benzeri 
kaynaklardan temin ettikleri bilgiler ışığında belirli miktarlardaki baz yağının motorine karıştırılmak 
suretiyle piyasaya sürüldüğü, bu kapsamda baz yağı miktarında da 50.000 Ton civarında bir farkın 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin solvent tüketiminin yıllık 180.000-250.000-ton seviyesinde olduğu, 
buna mukabil, gerçek solvent ihtiyacımn 50.000-100.000-ton civarında olması gerektiği, bu tür 
sonuçların benzin ve motorinde karşılaşılan kaçakçılığın bir başka şekli olduğu, 

Talep projeksiyonları üzerinden yapılmış olan tahminlere göre kaçak akaryakıtın neden olduğu 
doğrudan vergi kaybımn 2 Milyar USD/Yıl düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 

VH-AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞININ NEDENLERİ VE YAPILIŞ YÖNTEMLERİ 

A-AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞININ NEDENLERİ 

Akaryakıt kaçakçılığının nedenlerini birkaç başlıkta sıralamak mümkündür. 

l-)Kayıtdışı Ekonominin Varlığı ve Büyüklüğü 

Kayıtdışı ekonomi, genel olarak, kamu otoritelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik 
işlem olarak tammlanmaktadır. Kayıtdışı ekonominin kapsamı içine hem yasalarla yasaklanmış 
ekonomik faaliyetler, hem de yasalarla yasaklanmadığı halde bilinçli olarak kayıtlara geçirilmeyen, 
belgelendirilmeyen ekonomik faaliyetler girmektedir. Kayıt dışı ekonomi üç farklı alanda ortaya 
çıkabilir: 

al-) Toplumsal hayata zarar veren her türlü faaliyetten elde edilen kazançlar, 
a2-) Suç sayılan hareketler sonucu elde edilen kazançlar, 
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a3~) 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; gerek dış ticaretten gerekse diğer 
vergilerden, sosyal güvenlik katkılarını ödemekten, kanunla belirlenmiş yasal düzenlemelerden (asgari 
ücret, güvenlik standartları vb.) kaçınma şeklinde özetlenebilir. 

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. Suç ekonomisinin önlenmesinde, yasa dışı 
ekonomik faaliyetlerin, kamu görevlileri ile olası bağının saptanması özel bir önem arz etmektedir. 
Kayıtdışı ekonominin önemli bir bölümünü, kara para oluşturmaktadır. Hukuk sistemimizde suç 
ekonomisini oluşturan faaliyetlerin bir kısmı, kara paraya kaynaklık etmektedir. Bu çerçevede, yasalarla 
yasaklanmamış faaliyetlerden bilinçli olarak kayıtdışı kalan işlemler ve bu işlemler dolayısıyla ortaya 
çıkan vergi kayıp ve kaçağı ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'de kayıtdışı 
ekonominin, dolayısıyla vergi kayıp ve kaçaklarının giderek büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bu 
kapsamda yapılan tahminlere göre, ülke ekonomisinin yaklaşık asgari %30 azami %60 inin kayıtdışı 
olduğu belirtilmektedir. Bu belirleme karşısında akaryakıt ve türevlerinin kaçakçılığını yapmak da 
kayıtdışı ekonominin önemli unsurlarından biri olması kaçınılmazdır. Bilindiği üzere, başta imalat 
sanayi olmak üzere, bütün sektörlerin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü petrol ve petrol 
türevlerinden elde edilen enerji oluşturmaktadır. Akaryakıtın ülkeye sokulmasında olabilecek kaçakçılık, 
yolsuzluk ve usulsüzlükler, kayıtdışı/vergilendirilmemiş ekonomiye yine kayıtdışı bir yöntemle enerji 
temin etmek biçiminde kendini gösterecektir. Kayıtdışı bir zemine oturan ekonominin enerji ihtiyacını, 
piyasa denetimi ve gözetimi yeterince olmayan bir yapı içinde yine kayıtdışı alandan temin etmesi 
kaçınılmaz olacaktır. Bu da beraberinde, suç gelirlerinin aklanmasını yani kara parayla mücadeleyi 
gerektirecektir. 

2-Akaryakıtın Üzerindeki Vergi Yükü 

Devletin bütçe dengelerinin son yıllarda sürekli daha kötüye gitmesi, verginin tabana 
yayılmamasının bir sonucu olarak vergi gelirlerinin 2/3 ünün dolaylı vergilerden oluşması nedeniyle, 
belirli gelir kalemlerine aşırı yüklenme yapılmıştır. Bunlardan biri de akaryakıttan alman vergilerdir. 
Son birkaç yılın bütçesindeki vergi gelirlerine bakıldığında, oran olarak akaryakıttan alınan ÖTV(eski 
adıyla akaryakıt tüketim vergisi)nin arttığı görülecektir. Şu an eşyanın cinsine ve niteliğine göre 
akaryakıttan alınan vergi toplamı %350-%400 arasında değişmektedir. Üzerinde ağır vergi yükü olan 
diğer ürünlerde(çay, şeker, tütün ve alkollü içkiler v.b.) olduğu gibi aşın vergi yükü karşısında petrol ve 
türevlerinde de kaçakçılığın yapılması için Devlet tarafından -öngörülmese dahi- uygun zemin 
hazırlanmaktadır. Bu gün AB ülkelerinde dahi akaryakıt Türkiye'den daha ucuzdur, örneğin 98 oktan 
süper benzin Almanya'da 1.10-EURO'yu, Hollanda'da 1.20-EURO'yu geçmezken Türkiye'de 1.50-
EURO'nun üzerindedir. ABD'nde 1 galon=3,8-lt benzin 1,60-USD'dır. Yani yaklaşık olarak 1-litre 
benzin 0.40-USD yani 600.000-TL'yi geçmemektedir. Oysa ülkemizde 98 oktan süper benzinin pompa 
fiyatı 2.60-YTL'dir. Bu da gösteriyor ki, ülkemizde akaryakıt üzerinde aşırı bir vergi yükü vardır. Bu 
durum da petrol ve türevlerinin yasadışı ticareti için uygun zemini oluşturmaktadır. 

3- Yerel ve Bölgesel Muafiyet Uygulamaları 

Özellikle sosyo ekonomik durumun ve gelir dağılımının bozulması, doğu ve güneydoğu 
anadolu bölgesinde uzun yıllar süren terör hadiselerinin, bölgenin tarım-hayvancılık gibi geleneksel 
ekonomik faaliyetlerini neredeyse ortadan kaldırması ve yöre halkının sınır kapılarını bir kazanç kapısı 
olarak görmesi sonucu, bu süreç içinde görev yapmış hükümetlerin de bir sosyal politika unsuru olarak 
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sınır ticareti kapsamında önce motorin sonra diğer petrol ve ürünlerinin ithalatına izin vermesi, akaryakıt 
kaçakçılığını ve kayıtdışılığı teşvik eder hale gelmiştir, özellikle, 'fiber depo' diye tabir edilen araç üstü 
depolarda başta Habur olmak üzere, doğu ve güneydoğu sınır kapılarından akaryakıt getirilmesine, 
ayrıca standart dışı depo uygulamasıyla da limit üstü miktarda akaryakıt girişine izin verilmesi de 
kaçakçılığı teşvik eden unsurlardan olduğu görülmektedir. 1997-2002 döneminde sadece araç üstü 
depolarda getirilen ve devletin kayıtlarına giren motorin miktarı 7.768.538 ton olduğu, mutad 
depo/standart dışı depolarla son bir yılda getirilen motorin miktarı ise 640.656 ton olduğu Komisyonun 
araştırmaları sonucu tespit edilmiştir. 

4- Standart Dışı Araçlarla Akaryakıt Taşımacığı Yapılması 

Bölgenin özel durumu nedeniyle göz yumulan bir diğer uygulama da, çok eski modelde ve 
uluslararası taşımacılığa uygun olmayan standart dışı, hatta plakaları bile kimi zaman sahte araçlarla 
doğu ve güneydoğu anadolu illerinden sınır ülkelere yapılan taşımacılık işlemleri de yine kaçakçılığı 
özendirmektedir. Bu tür araçlar hem taşıt üstü motorin ithalatmda hem de her türlü petrol ve türevlerinin 
ithalat, transit ve ihracat işlemlerinde kullanılmış ve hala da kullanılmaktadır. Sadece Habur'dan sımr 
ticareti kapsamında motorin ithalatı ile ilgili Şırnak Valiliğinde kayıtlı araç sayısı 40.000 in üzerinde 
olduğu Komisyonumuza gelen bilgiler arasındadır. 

5- Gümrük Saha ve Alanlarında Görevli ve Yetkili Kurumların Sayıca Fazlalığı 

Gümrük işlemlerinde uygulayıcı birim olarak gümrük idaresi görev yapmaktadır. Ancak 
bakanlık ve diğer kurumların önemli bir kısmının gümrük işlemlerinde ilgili mevzuatları gereğince 
yetkili oldukları görülmektedir. Bazen sadece gümrük sahası içinde birimi bulunan kurum sayısı 14'ü 
bulmaktadır. Habur Gümrük Sahası buna bir örnektir. Gümrük işlemlerinin niteliğine göre tarım, sağlık, 
maliye, enerji, içişleri, ulaştırma, sanayi, TSE, jandarma dahil askeri birimler, istihbarat birimleri ve 
mülki idare amirliği bulunabilmektedir. Bu sayıyı artırmak mümkündür. Bu kadar çok sayıda ve farklı 
idari otoriteye bağlı birimlerin kendi mevzuatları çerçevesinde görev yaptıkları dikkate alındığında, 
koordinasyonu sağlamanın ne kadar zor olduğu görülecektir. Yine, bu kadar çok sayıda kurumun olduğu 
bir yerde de yasadışı iş yapmak isteyenlere çok sayıda kapı da açılmış olmaktadır. Saha içinde birden 
fazla kurumun olması ve bunların aralarında hızlı ve etkin bir iletişimin olmaması sonucunda da 
kaçakçılık eylemleri ortaya çıkabilmektedir. 

Sınır kapılarında ve hava limanlarında kurumlararası koordinasyon görevi, İl İdaresi Kanununa 
göre Mülki İdare Amirliklerine verildiği, kaymakam ya da vali yardımcıları vasıtasıyla yürütülen bu 
görevin koordinasyonda etkinliği sağlayamadığı görülmekte ve gümrük sahalarında mevcut birimler 
yanında yeni bir idari birim olarak mülki idare amirliğinin de eklendiği görülmektedir. 

Ayrıca, gündeme gelen kimi kaçakçılık eylemlerinde gümrük idaresi dışında diğer ilgili 
birimlerin görev alanım ilgilendirse de, eylem gümrük sahasında olduğu için kaçakçılık fiilinin kamuoyu 
önünde sorumluluğu gümrük idaresinin üstünde kalmaktadır. Bu da zaten imaj sorunu olan adıgeçen 
kurumun adının gereğinden fazla yıpratılmasına yol açmaktadır. 

Belirtilen eksikliğin giderilmesini teminen, gümrük sahalarında yapılan iş ve işlemlerde tek 
otorite olmasının temini önem kazanmaktadır. Hizmetin gereği açısından bu birimin gümrük idaresi 
olması gerektiği değerlendirilmektedir. 

6- Altyapı Noksanlığı Ve Donanım Eksikliği 

Gümrük İdareleri bir taraftan otomasyona giderken diğer taraftan da maddi altyapısının günü 
koşullarına uygun modernize edilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Yakın zamanlarda bu yönde 
çalışmalar yapılmakla birlikte henüz istenen düzeye gelinememiştir. OnHabur Gümrük Kapısı hala 
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barakalar içinde hizmet vermeye çalışmaktadır. Oysa karşı tarafta bulunan İbrahim Halil Gümrük Kapısı 
peşmergenin kontrolündedir ve çok daha modem bina ve tesislere sahiptir. Benzer durumu her sınır 
kapımız için söylemek mümkündür. Bu durum kaçakçılık için uygun ortamı hazırlamaktadır. 

Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 nci maddesine göre, liman ve antrepo 
işleticilerinin sorumlulukları arasında; Türkiye ile diğer ülkeler arasında demiryolu dahil kara, deniz ve 
hava yoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan istasyon, deniz ve hava limanlarını işleten 
kuruluşlar ile posta idareleri, bu Kanun hükümlerine göre gerekli gümrük gözetim ve denetim 
işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere; yolcu salonları, geçici depolama yerleri, antrepolar ile görevli 
gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinin çalışmalarına elverişli ve yeterli bürolar ve gözetleme kuleleri 
tesis etmek; buraların aydınlatma, ısıtma ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak ve demirbaş eşya ile 
telefon ve diğer teknik donanımlarını bedelsiz olarak sağlamaları yükümlülükleri arasında sayılmıştır. 
Ayrıca, görevlilerin işletici kuruluşlar tarafından ödenen fazla mesai, yolluk gibi Gümrük Kanununda 
yasal çerçevesi belirlenen ek ödemelerden de yararlandığı bilinmektedir. Komisyonun saha çalışmaları 
sırasında edindiği bilgiler ve gözlemlemelerine göre, personelin gümrük işlemlerinin yürütülmesi 
süreçleri ile ilgili olarak liman ve antrepolarda Yasalardan kaynaklanan yetkilerini kullanmada isteksiz 
oldukları, işleyin bütünüyle işletici kuruluşlara bırakıldığı, Komisyonca kendilerine bunun nedeni 
sorulduğunda, işletici kuruluşlara duyulan güven ile açıklanmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Yasal 
çerçeve içinde olmasına karşın, işletici kuruluşlarla gümrük idaresi ve personeli arasındaki bu ilişkinin 
hizmetin gereği bakımından beraberinde bazı sakıncaları getirdiği düşünülmektedir. 

7- Kurumlararası Koordinasyonsuzluk 

Mücadeleci kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, kaçakçılıkla iştigal edenler 
açısından uygun ortamı hazırlayan unsurlardan olduğu değerlendirilmektedir. Gerek mücadeleci 
kurumlar arası koordinasyonu sağlamak gerekse koordinasyonun ayrılmaz parçası olan istihbaratın yurt 
çapında toplanması ve paylaşımını temin etmekle görevli bakanlık belirlenmekle ve bunu sağlayacak 
yasal düzenlemeler kuruluş yasalarında mevcut olmakla birlikte, gelinen durum itibariyle kurumlararası 
koordinasyonun yeterince sağlanamadığı, İçişleri Bakanlığına bağlı üç mücadeleci kurum ve Gümrük 
Müsteşarlığından ahnan bilgilerden anlaşılmaktadır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yeni bir 
değerlendirmeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Koordinasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı 
bünyesinde kurulan Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun istişari nitelikte bir yapı arzettiği, 
kurumları bağlayıcı ve yaptırım gücü olan bir nitelik göstermediği anlaşılmaktadır. 

Yine, adıgeçen bakanlık bünyesinde mevcut Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama 
Dairesi Başkanlığının bulunduğu, Başkanlığın görevleri arasında, her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait 
istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirme ve görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetler arasında 
koordinasyonu sağlama görevlerinin olduğu görülmektedir. Adıgeçen Başkanlığın bu görevi yürütecek 
idari organizyona ve yetkinliğe sahip olmadığı görülmekte, koordinasyon ve istihbarat fonksiyonlarının 
Daire Başkanlığı biçiminde yapılandırılan bir idari organizasyon içinde sağlanmasının mümkün 
olmadığı değerlendirilmektedir. 

Mücadeleci kurumlar ile ilgili diğer kurumların en üst düzeyde temsil edileceği, kaçakçılık 
olaylarının adli yönünü de kapsayacak biçimde, mevcut örgütlenme biçiminden ayrı ve bağımsız olmak 
koşuluyla kaçakçılıkla mücadelede istihbarat ve koordinasyon fonksiyonlarının yeniden tanımı ve buna 
uygun yeni bir organizasyonunun oluşturulmasının gerekli olduğu mütalaa edilmektedir. 

8- İstihbarat Organizasyonunun Yetersizliği 

Ülke içinde genel istihbaratı elde eden ve değerlendiren kurumlar yanında, kaçakçılıkla 
mücadele eden kurumların da ayrı istihbarat organizasyonları olduğu bilinmektedir. Komisyonun 
mücadeleci kurumlardan alman bilgiler ve saha çalışmaları sırasında elde ettiği gözlemler karşısında, 
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istihbarat elde etme ve değerlendirme süreçlerinde zaafîyetler olduğu görülmektedir. Bunları sıralamak 
gerekirse; 

-Kaçakçılığa ilişkin istihbarat kaynaklarının yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Yapılan 
tahkikatlar ve ulaşılan sonuçlara bakıldığında mücadeleci kurumların ortaya koydukları performansın 
düşüklüğünün nedenlerinden birisinin, kaçakçılık eylemlerine ilişkin önceden bilgi alınamamasının 
önemli olduğu görülmektedir. 

-Bunun nedenleri arasında, mücadeleci kurumların istihbarat temin etmede kullandığı 
araçların yenilenememesi olduğu görülmektedir. İstihbarat üretme yerine mücadeleci kurumların ihbarın 
kendilerine iletilmesini beklediği görülmektedir. Nitekim, deniz yoluyla yapılan akaryakıt kaçakçılığına 
ilişkin ihbarların, daha çok denizde seyreden gemiler ve balıkçılar tarafından yapıldığı, ancak, ihbar 
edecek gemi ve balıkçı tekne kaptanlarının da genelde ucuz motorini, bu kaçakçılardan sağladıktan için 
kaçakçılıkla mücadele eden ilgili birimleri neticeye götürecek istihbarat bilgisini vermedikleri bilgisi 
alınmıştır. Dahası, ihbar elde edilmesi bir yana, bu müessesenin tersine çalıştığı, yanı örneğin Sahil 
Güvenlik Komutanlığına bağlı botların hareketlerinin izlendiği ve kaçakçılık yapacak gemilere iletildiği 
ve yakalanmamaları için tedbir geliştirildiği, hatta aynı amaçla karadan hareket eden hava unsurlarının 
da izlendiği ve önceden bilgisinin alınarak denizde kaçakçılık yapan unsurlara iletildiği Komisyonun 
edindiği bilgiler arasındadır. 

Ancak, yukarıda belirtilen durumlar dışında da değişik nedenlerle ihbar müessesesinin yeterince 
çalışmadığı bilinmektedir. Bunların başında da, kaçakçılık suçlan ve bu suçlarla bağlantılı olabilecek 
idari suçlarda (gümrük ve vergi suçlan gibi) öngörülen muhbir ikramiyelerinin yeterince bilinmediği, bu 
aracın ilgili kurumlarca gereği gibi kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Aynca, 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununun 35 nci maddesinde düzenlendiği biçimiyle, muhbir ikramiyesinin olaya ilişkin 
açılacak davanın sonuçlanmasına bağlı hale getirilmesinin ihbar müessesesinin gereği gibi 
işlememesinde etkili olduğu düşünülmektedir. Kaçakçılık davalarının sonuçlanma süreleri dikkate 
alındığında muhbir ikramiyelerinin olayın üzerinden bir kaç yıl geçtikten sonra ve görece değerini 
yitirmiş bir biçimde ödenmesi de ihban yapanlar için olayı anlamsız kılmaktadır. 

Kaçakçılık olaylanmn önlenmesi ve takibinde önceden bilgi alınması iletişim araçlannın 
dinlenilmesiyle de olanaklı olmasına karşın, kaçakçılığın çıkar amaçlı suç organizasyonu kurarak 
yapılması durumu hariç diğer kaçakçılık eylemlerinde bu yöntemin kullanılması yasal açıdan mümkün 
görünmemektedir. 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda belirtilen suçlar 
arasında gümrük kaçakçılığı suçlan yer almadığından bu suçlarla ilgili iletişim araçlannın hakim 
karanyla dinlemeye alınarak istihbari bilgilere ulaşılması mümkün değil idi. Ancak, 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu ile 140 ncı maddesinde 'teknik araçlarla izleme' başlığı altında yerlaln 
düzenlemeye göre, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yeralan ve hapis cezasım gerektiren suçlar 
hakkında şüpheli veya sanığın teknik araçlarla izlenebileceği, ses ve görüntü kaydı alınabileceği hüküm 
altına alınmıştır. Bu yetki, 4926 sayılı Kanunun az sayıda hürriyeti bağlayıcı cazayı gerektiren fiillerinin 
takibinde olabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen yetkinin akaryakıt kaçakçılığının ancak 
hapis cezasını gerektirdiği teşekkül halinde işlenmesinde sözkonusu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla bağlantılı olarak, akaryakıt kaçakçılığının en az bir ayağının yurtdışı kaynaklı 
olduğu bilinmesine karşın, mücadeleci kurumlarca daha çok yurt içinden bilgi elde edilmesi ile 
yetinildiği anlaşılmaktadır. Mücadeleci kurumlarca men görevi yerine getirilirken olayın yurtdışı 
ayağının ihmal edilmemesi önem arzetmektedir. 

Mücadeleci birimlerin istihbarat toplama sürecinde, kaçakçılığa konu olabilecek eylem ve 
işlemler üzerinde olay bazında bilgi temin etmenin izledikleri yöntemler arasında olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu yöntemin izlenebilmesi için mücadeleci birimlerin istihbarat unsurlanmn spesifik 
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bir konu olan petrol ve petrol türevleri konusunda gereğince bilgi sahibi olmaları gerekir. Oysa bu 
konuda yeterli bilgi ve birikime sahip insan unsurunun gereği kadar mevcut olmadığı görülmektedir. 

10- Dış Ticaret, Gümrük ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Kimi Mevzuatın 
Uygulanmaması veya Esnek Uygulanması 

Gerek savaş öncesi gerekse savaş sonrası Irak ile yapılan ticaret kapsamında, petrol sevkiyat 
işlemlerini gerçekleştiren nakliyeci firmaların taşımayı gerçekleştirecek sayıda kendi aracı olmaması 
nedeniyle, yeter sayıda aracın kiralama yoluyla ve yörede mevcut araçlardan temin edildiği, taşımada 
kullanılan ve kiralama yoluyla temin edilen bu araçların büyük çoğunluğunun Karayolları Trafik 
Kanununun aradığı standartlara uymadığı bilinmektedir. Diğer taraftan, uluslararası karayolu 
taşımacılığına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, taşımada kullanılan ve C2 belgesi kapsamında 
kiralanan aracın taşıma şirketinin mülkiyetinde bulunan araç sayısını geçmemesine ilişkin mevzuat 
hükmüne uyulmadan taşımaların yapıldığı, bu durumun da akaryakıt transit işlemlerinde kaçakçılığa 
uygun zemini hazırladığı tespit edilmiştir. 

Aynı şekilde, standart dışı depo uygulamalarına izin verilerek, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nca çıkarılan ve uygulanan Araçların Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin 
Irak-Türkiye arasında taşıma yapan araçlarda uygulanmadığı bilinen bir gerçektir. 

Gerek savaş öncesi gerekse savaş sonrası Irak ile ticaretin artması sonucu, özellikle akaryakıt 
ürünlerinin kara yoluyla sevkiyatının arttığı, bunun sonucunda bu gün ortalama 4.000 aracın Habur'dan 
giriş-çıkış yaptığı, 24 saat esasına göre çalışan Habur Gümrük Sahasının yetersizliği karşısında, 
dakikada ortalama 3,5 aracın fiziki tespitlerinin yapılmasının mümkün olmadığı, ihracatın 
engellenmemesi, ticaretin sekteye uğramaması ve ticari taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi için 
giren-çıkan her aracın esaslı bir tespitten geçirilmesinin mümkün olmadığı, belirtilen yetersizliklerin de 
kaçakçılığın yapılması için uygun ortamı hazırladığı görülmektedir. 

11- Transit İşlemlerinde Teminat Uygulaması 

Yine, bu bölgeden yapılan transit işlemlerinde sevkedilen akaryakıta ilişkin teminat 
uygulaması, hazine hakkını koruyucu bir bütünlük içinde yapılamaması da önemli bir eksikliktir. Yasal 
çerçevede yapılamadığı için, ortaya çıkan kaçakçılık eylemlerinde hazine hakkını koruyucu idari 
tedbirler transit işlemi süresince alınamamakta, bu da kaçakçılıkla mücadelede bir eksiklik olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu kapsamda, akaryakıt kaçakçılığının önemli nedenlerinden birini oluşturan yüksek oranlı 
ÖTV'nin, gümrük işlemleri açısından dahili vergi sayılması, bir başka ifadeyle kesin vergi tahsilatının 
yurtiçinde yapılması karşısında, özellikle transit yoluyla yapılan sevkiyatlarda ÖTV'nin teminata 
bağlanamadığı, bu durumunda da gerçekleşen kaçakçılık eylemlerinde hazine hakkım zedeleyici hatta 
ortadan kaldırıcı bir unsur olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, ham petrol ithalatı (KDV hariç) her türlü vergiden muaftır. Çünkü işlendikten, 
rafinaj faaliyetlerine tabi tutulduktan sonra vergilendirilmesi öngörüldüğünden ham petrol vergiye tabi 
değildir. Özellikle Irak'a yapılan son müdahaleye kadar, bu ülkeden ülkemize karayoluyla yapılan ham 
petrol sevkiyatına ilişkin transit işlemlerinde yurtiçi edilen ham petrolün transitinde eşyanın sıfır (0) 
vergiye tabi olması karşısında, aslında yasal olarak kaçakçılığın olup olmadığı bile tartışmalıdır. İthali, 
izne, standarda, uygunluk belgesine tabi eşya hariç, vergiye tabi olmayan bir malın kaçaklığı söz konusu 
olamaz. Ancak, kaçak olarak yurda sokulan ve diğer aynntılan daha sonra sunulacak olan ham petrolün 
yurtiçinde doğu ve güneydoğu anadolunun bir çok yerinde kaçak, seyyar ve ilkel rafineriler yoluyla, 
basit işlemler sonucunda işlenerek iç piyasaya verilmesi de akaryakıt kaçakçılığının yöntemlerinden biri 
haline gelmiştir. İşlendikten sonra akaryakıt üzerinde oluşacak vergi yükü dikkate alındığında, ham 
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petrolde yapılacak kaçakçılığın hedefinin, nihai ürün üzerindeki vergi yükünden kaçmak olduğu açıktır. 
Diğer taraftan da, yasal olarak gümrük vergilerine tabi olmayan ham petrolün karayoluyla transit 
işleminde olabilecek kaçakçılık eylemlerinde, eşyanın vergiye tabi olmaması nedeniyle, hazine zararının 
telafisinde sıkıntılar olduğu anlaşılmaktadır. 

12- Kullanım Amacına Göre ÖTV'si Farklılaştırman Kimi Eşyalara İlişkin GTİP'lannın 
Belirlenmesi 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 12'li bazda düzenlenmiş her GTİP'de birbirinden farklı 
çeşitli eşya sınıflandırılmasına karşın, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki listelerde ÖTV 
alınacak ürünlerin ismen yer alması nedeniyle tek bir tarife pozisyonu altında bulunan değişik 
ürünlerden sadece biri veya birkaçı ÖTV'ye ^ i tutulmaktadır. Dolayısıyla, karmaşık kimyasal yapılan 
itibariyle birbirlerinden ayırt edilebilmesi son derece güç olan ürünlerin gümrük işlemlerinin yapılması 
esnasında, GTtP beyanında, ÖTV'ye tabi olduğu halde ÖTV'den muafmış gibi gösterilme eğilimi ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum da; daha ziyade akaryakıt ürünlerinde görüldüğünden, durumun mahiyetinin 
akaryakıt kaçakçılığım teşvik ettiği düşünülmektedir, özellikle solvent ve bazyağlannda tarife 
kaymalarının nedeni, bu tür eşyaların ÖTV'ne tabi olmasıdır. Bundan kaçınmak amacıyla ÖTV'ye tabi 
olmayan GTÎP'ndan beyan edilerek gümrük işlemleri yapılmaya çalışılmaktadır. Buna izin vermemek 
amacıyla Gümrük Tarife Cetvelinde yeralan ve tek bir tarife pozisyonu altında bulunan değişik ürünlerin 
bir kısmının vergilendirilmesi diğerlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi önem 
arzetmektedir. 

13-Dış Ticaret İstatistikleri İle Yurtiçi Sektör Değerlendirmelerinin Yeterince 
Yapılmaması 

Gümrük Müsteşarlığınca, petrol ve petrol türevleri ithalat ve transit işlemlerinin mal bazında ve 
firmalar itibariyle seyirlerinin izlenmediği, buna bağlı olarak da kaçak ya da katkılı akaryakıtın 
kullanıldığı sektörlerin bütün olarak değerlendirilmesinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. İthalat ve transit 
işlemlerinde olabilecek ani trafik sapmalarının kaçakçılığı önlemede ilgili kurumlara avantaj sağlayacağı 
unutulmamalıdır. Buna bağlı olarak da yurtiçinde üretim ve dağıtıma ilişkin sektörlerin izlenmesi de 
mücadelede önemli unsurlardandır. Özellikle yurtiçi piyasaların denetimi ve gözetiminden sorumlu 
kurumların üzerine bu anlamda ciddi görevler düşmektedir. 

14- Toplumsal Bilinç Düzeyi 

Toplumsal ve bireysel olarak, yeterli düzeyde bilinçli olunamaması, sosyo ekonomik 
koşulların zorlaması ve bunun bir sonucu olarak arzedilen kaçak ya da kayıtdışı ucuz akaryakıta talebin 
olması, bu nitelikteki akaryakıtın önce çevreye sonra insana ve tabi kullanıldığı motorlu araçlara verdiği 
zarann yeterince farkına vanlmaması da kaçak ya da kayıtdışı akaryakıta olan talebi artırmıştır. Bu 
konuda eğitici faaliyetlere yer verilmediği gibi, yazılı ve görsel medyada da olaya sadece vergi açısından 
bakılarak devletin uğradığı maddi kayıp ve bu işi yapanlann sağladığı haksız kazanç üzerinde 
yoğunlaşıldığı, kamuoyunun bu çerçevede oluşturulduğu görülmektedir. Oysa kaçak veya katkılı 
akaryakıtm kullanılması durumunda bireye, topluma, ekonomiye, çevreye ve insana verdiği zararlann 
farkına vanlması durumunda, tüketici olarak buna talep edenlerin gerekçeleri anlamsızlaşacak ve kaçak 
akaryakıta talep düşecektir. Bununla birlikte, kaçakçılıkla iştigal edenlerin ise faaliyetleri toplum 
tarafından iç denetime tabi tutulacağından ve kamu erki kaçakçılıkla iştigal edenlerin peşlerinde 
olacağından yasa dışı faaliyet alanlan daralacaktır. 
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15- Sosyo ekonomik koşulların zorlaması 

Akaryakıt üzerindeki aşın vergi yükü, haksız kazanç peşinde olan ve yasadışı ticaret ile 
uğraşanlar için bulunmaz bir alan olduğu kuşkusuzdur. Bundan yararlanmak isteyenler değişik 
biçimlerde kaçakçılık yaparak haksız kazanç sağlama gayreti içinde oldukları görülmektedir. 

Akaryakıtı ithal eden dağıtım şirketleri açısından olay değerlendirildiğinde, yakın zamanda 
sayılan hızla artan dağıtım şirketlerinden bir kaçı hariç büyük kısmının, yasadışı yollardan getirdikleri 
akaryakıtı yurt içinde bayileri kanalıyla satarak haksız kazanç sağladıklan görülmektedir. Raporun 
XI/A-3 bölümünde buna ilişkin somut tespitlere yer verilmiştir. Dağıtım şirketlerinin sayısal artışının 
01.01.2005 tarihinden sonra daha da hızlanacağı değerlendirilmektedir. Bu tarihten sonra otomatik fiyat 
belirlemesinden de vazgeçildiği, akaryakıt üzerindeki net karın %2 civannda olduğu bir ortamda, 
rekabetçi bir piyasa ortamının dağıtım şirketlerinin sayısını minimize edeceği beklentisi olması 
gerekirken, sayısal olarak daha da artmasının açıklanabilir bir izahı yoktur, özellikle küçük dağıtım 
şirketlerinin değişik biçimlerde kaçak ya da katkılı akaryakıt getirerek piyasaya vermek suretiyle kısa 
sürede önemli büyüklüklere ulaşmalarının, yeni kurulan veya kurulması öngörülen dağıtım şirketleri 
açısından yasadışı ticareti teşvik edici bir unsur olduğu değerlendirilmektedir. 

Akaryakıt bayileri açısından olay değerlendirildiğinde, çok düşük net karlann söz konusu olduğu 
sektörde bayiliğin ancak yüksek cirolar sağlanması durumunda karlılığının söz konusu olabileceği, 
'beyaz bayraklı' diye tabir edilen bir dağıtım şirketine bağlı olmayan 3 bin civanndaki lisanssız bayiler 
hariç, lisansı 10 bin civannda bayi olmasının izah edilebilir ekonomik gerekçelerinin olamayacağı 
düşünülmektedir. Tabi kaçak ya da katkılı akaryakıt satarak ticari faaliyete devam edilmesi, bu durumun 
gayn yasal faaliyetin mevcudiyeti olarak açıklanabileceği mütalaa edilmektedir. 

Akaryakıt üzerindeki aşın vergi yükünün de bir sonucu olarak yaşanan ekonomik krizler 
sonucu gelirinin reel olarak düşmesiyle birlikte nihai tüketicinin kriz öncesi tüketim alışkanlıklarından 
vazgeçememesinin bir sonucu olarak aynı ürünü daha ucuza alma isteği, kaçak akaryakıta talebin önemli 
nedenlerindendir. 

16- Sınır Ticaretine İlişkin Olarak, Yöre İnsanının Akaryakıtı Gerek Mutad Depo Gerekse 
Sınırdan Yasadışı Biçimde Getirerek Piyasada Satmayı Yasadışı Görmemesi, Yasal 
Ticaretin Bir Unsuru Olarak Değerlendirmesi 

1996 yılında mutad depo uygulaması ile sınır ticareti kapsamında motorin ithalatı biçiminde 
başlayan daha sonra değişik akaryakıt ürünleri ithalatı (fueil oil, ham petrol, asfalt v.b.) ile uygulama 
alanı genişleyen yöresel ve bölgesel muafiyetlerin, bu ticaretin yapıldığı yörelerde yapılan ticaretin yasal 
ve olması gereken bir ticaret türü gibi algılandığı, bölge halkının büyük çoğunluğunun geçimini petrol 
kaçakçılığından temin ettiği, sınır ticareti kapsamında akaryakıt ithalinde kimi idari düzenlemeler veya 
kısıtlamalar sözkonusu olduğunda, bu ticaretle uğraşanlann hakkının elinden alındığı biçimde 
değerlendirildiği, hatta kimi durumlarda bu amaçla görevli kamu personelinin görevini yapmasına engel 
oluşturulmaya çalışıldığı, beyan veya beyan dışı, sınır kapılanndan veya diğer yerlerden yurda 
sokulmaya çalışılan kaçak akaryakıtın yöre insanının günlük geçim kaynağı olarak değerlendirildiği, 
bölgede uzun yıllar süre gelen terör olaylannın bir baskı unsuru olarak değerlendirildiği ve kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Oysa, tek düze bu ticaretin ülke ekonomisine yarar sağlamadığı gibi sınır ticareti yapılan 
bölgelerin gelişmesine katkı yapmadığı hatta engellediği, insanlann üretme güdülerinin körelmesine 
neden olduğu, tanm ve hayvancılık sektörünün cazip hale getirilmesi ve ekonomik üretimin 
geliştirilmesi amacıyla yöresel ürünlerin üretilmesinin özendirilmesi, bu ürünlerin bölgede işlenmesinin 
sağlanması, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine öncelik verilmesi gibi politikaların belirlenip 
uygulamaya konulması, bölge insanının sınır ticaretine bakışım değiştireceği düşünülmektedir. 
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17- Bölücü Terör ile İlişkilendirilmesi 

Smır ticareti kapsamında özellikle Habur üzerinden ICIrak ile yapılan ticaretten yararlanan 
kesimlerin başında terör örgütü geldiği bilinmektedir. Bu ticaretin bölücü terör örgütünün yurtiçi 
finansman kaynaklan arasında önemli bir yer tuttuğu bilgisi alınmıştır. Irak'tan yapılan ham petrol 
alımına ilişkin taşıma ihalelerinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri belirlenen kişilerin 
ortak olduğu firmaların ihaleye girdiği, bölgede ham petrol ve motorin kaçakçılığının genelde bölücü 
terör örgütü yandaşları veya bizatihi örgüt mensupları tarafından yapıldığı ve alman istihbari bilgilere 
göre yılda 250-300 trilyon kadar örgüte maddi destek sağlandığı, örgütün mali kaynaklannın artması ve 
örgütün genişlemesinde bu ticaretin katkısı olduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan örgüt mensupları özellikle İran sının geçişlerini, at sırtında yapılan akaryakıt 
kaçakçılığı ile iştigal eden yöre halkı ile birlikte veya halkın arasına katılarak yaparken, bir taraftan da 
bu ticaretten nemalandığı güvenlik güçlerinin Komisyonumuza yaptığı açıklamalardan anlaşılmıştır. 
Terör örgütünün bu ticaretten binek hayvanı başına haraç aldığı, smır ihlali yapan yöre halkı ile terör 
örgütünü ayırmada güvenlik güçlerinin zorlandığı duyumu alınmıştır. 

Terör örgütünün Irak sının geçişlerinde ise, örgütün Irak'ın kuzeyinde de faaliyet alanı 
bulmasıyla bağlantılı olduğu, Irak'a 1991 yılında yapılan müdahale sonrası Irak'ın kuzeyinde oluşan 
otorite boşluğunun terör örgütünün burada da konuşlanmasında etkisi olduğu görülmektedir. Bunun 
sonucunda da, Irak'ın kuzeyinden ülkemize terör örgütünün eylem amaçlı geçişlerinin olduğu, aynca 
muhtelif silah, suikast silahı, mühimmat, terör örgütünün kullanımı için uydu destekli iletişim araçlan 
gibi muhtelif malzemelerin sımr geçişlerinin bir kısmımn Habur kapısından yapıldığı bilinen diğer 
hususlardandır. Bu geçişler de daha çok akaryakıt tankerlerin iç bölümlerinde ve zulalannda taşındığı 
yaşanan ömek olaylardan anlaşılmaktadır. 

18- Muhbir İkramiyesinin Yeterince Bilinmemesi 

25 Haziran 1927 tarihli ve 1156 sayılı "Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını 
ihbar Edenlere İkramiye itasına Dair KamuTun 1 inci maddesinde, usulüne uygun tahakkuk ettirilerek 
ödenen veya tediye emrine bağlanarak, ödenmesi gereken hale gelen bir masrafm kanunen istirdadı veya 
verilmemesi gerektiğini ihbar edenlere, ihbarlannın doğru çıkması halinde istirdat veya tevkif olunacak 
meblağın yüzde yirmisine kadar miktarın ikramiye olarak verilmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 233 ncü maddesinde, gümrük işlemlerinde 
muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkanlmasma hizmet eden muhbirlere 
alman para cezalannın %30 unun verileceği belirtilmiştir. 

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 nci maddesi uyannca, kaçağı haber verenler 
(muhbir) ile elkoyanlara (müsadir), kaçak eşya sahipli yakalanmışsa kıymetinin %50'si, sahipsiz 
yakalanmışsa yüzde %25'inin mahkûmiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini müteakip ödeneceği, 
dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisinin muhbirlere, yüzde ellisinin el koyanlara verileceği, itibarsız 
yakalama olaylannda ikramiyenin tamamının el koyanlara ödeneceği, kaçakçılığı önleme, izleme ve 
soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesinin ödenmeyeceği, bu madde gereğince el koyanlara 
verilecek ikramiyenin yıllık tutarının, (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımının 
otuz katım geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Bununla birlikte vergi kaçağının ihbar edilmesi durumunda ihbar ikramiyesi ödemesi 
yapılmaktadır. ÎHBAR İKRAMİYESİ, 31.12.1931 tarih ve 1993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
1905 sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklan ve Daimi Vergilerin 
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Mektumati Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun"a göre verilmektedir. Söz konusu bu 
Kanun'un 6. maddesinde; 

" Bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, 
muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter 
tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları 
mecmuu üzerinden aşağıdaki nispetler dahilinde ikramiye verilir: 

500 liraya kadar yüzde 15 
5 000 liraya kadar, 500 liradan yukarı olan kısım için yüzde 30 
15 000 liraya kadar, 5 000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 20 
15 000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 10 

Bu nispetlere göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin kati surette tahakkukunda ve 
üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir. 

Muhbirleri mevcut olup ta tahakkuk muamelesi henüz intaç edilmemiş olan bu kabil 
mektumların muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine göre ikramiye verilir. 

Bilumum malmemurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesinde 
vazifedar olanlara ikramiye verilmez. " hükmünü ihtiva etmektedir. Aynı Kanun'un 7.maddesinde ise; 
"Bu kanunun birinci ve altıncı maddelerinde yazılı mektumları zahire çıkarmakta emsali meyanında 
fevkalade hizmeti görülen varidat tahakkuk ve tetkik memurları bulundukları mahallin en büyük 
malmemurunun talebi ve Maliye Vekaletinin takdir ve tensibi ile misil zamları fazlalarından iki maaş 
baliğine kadar nakten taltif olunabilirler. " hükmü ile ihbar sonucunda olayı ortaya çıkaracak gelir yada 
inceleme elemanlarına verilecek ikramiye konusunu açıklanmıştır. Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girmiştir. Ayrıca bu Kanunun yürütülmesinde Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. 

Yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında başvurulabilecek en önemli araçlardan biri olan muhbir 
ikramiyesine ilişkin olarak mevzuatımızda yer alan hükümler, yukarıda sayılanlardan oluşmaktadır. 
Bunlardan son ikisi halen uygulanmakta; ilgili mevzuatı yürürlükte olduğu halde, yasalara aykırı 
tahakkuk ve tediyelere ilişkin ikramiye ödenmesine ise, uygulamada rastlanmamaktadır. 

19- Türk Kamu Yönetiminin Temel Sorunları 

Kaçakçılıkla mücadele eden kurumların idari organizasyonları, örgütlenme biçimi, insan 
unsurları ve çalışma yöntemleri incelendiğinde, Türk kamu yönetiminin karakteristik özelliklerinin bu 
kurumlar için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Mücadeleci kurumların yasal zeminde her türlü yetkiye 
sahip olmak istek ve arzusunda oldukları görülmektedir. Hatta yasal olarak yetkisi olmadığı halde diğer 
bir kurumun görev sahasında yetki kullanmaya talip olan kurumların varlığı bilinmektedir. Kurumların 
kurumsal anlamda yetkiye sahip olma istek ve arzusuna karşın, sorumluluğu üstlenme konusunda 
isteksizlik ve hatta zaafıyet içerisinde oldukları görülmektedir. Nitekim Komisyonumuzun kamu 
kuruluşlarından alınan brifingler ve saha çalışmaları sırasında taşra yöneticilerinin ifadeleri ve sunumları 
bunu göstermektedir. Yine başta mücadeleci birimler olmak üzere ilgili diğer kuruluşlar tarafından 
sorumluluğun paylaşılmasında da sorunlar olduğu görülmektedir. Ortak sorumluluk ve buna bağlı hesap 
verilebilirlik gibi özelliklerin kurumlar açısından öncelikli öneme sahip olmadığı değerlendirilmektedir. 

Yine, mücadeleci birimlerin kaçakçılık konusunda mücadele yöntemlerinin klasik, 
alışılagelmiş, ast-üst ilişkisi içinde edinilen bilgilere dayalı olarak yürütüldüğü, kurumların insan 
kaynağı ve kalitesinin, bu mücadeleyi yürütmekte kurumlara gerekli desteği sağlamadığı 
değerlendirilmektedir. 
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Belirtilen bu hususlar, kaçakçılıkla mücadele açısından önem kazanmaktadır. Yurtdışı 
bağlantılı kaçakçılık olaylarında ve özellikle teknik bilgi ve birikimi gerektiren akaryakıt kaçakçılığında 
mücadeleci kurumların belirtilen özellikleri, kaçakçılıkla iştigal eden ve yeni yöntemler üzerinde yoğun 
emek sarfeden suç örgütlerinin işini kolaylaştırmaktadır. Bu durumda mücadeleci kurumlar, men 
görevini yerine getirmekten ziyade kaçakçılık yapıldıktan sonra bir şekilde haberdar olması durumunda, 
suç konusu eşyayı ve faillerini takip ve tahkik görevini yürütme üzerinde yoğunlaştıkları 
gözlemlenmiştir. 

20- Kara Sınırlarımızın ve Karasularımızın Yeterince Denetlenememeği 

Bir diğer husus da, kara sınırlarında fiziki güvenlik sistemi olmadığı, sınıra paralel güvenlik 
koridorunun henüz gerçekleştirilemediği bilinmektedir. Denizlerde ve karasularda kontrol ve 
denetiminde eksiklikler olduğu görülmektedir. Denizlerimize ve karasularımıza hakim olunamaması, 
gerekli ve hızlı denetim ve kontrol mekanizmasının kurulamaması yapılan kaçakçılık eylemlerinin 
önlenememesinde önemli bir eksiklik olduğu anlaşılmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 
denizler ve karasuları hala Cumhuriyetin ilk yıllarındaki biçimiyle korunmakta ve gözetlenmektedir. 
Belki yeterli kaynak ayıramamaktan, belki de gerek duyulmadığı için bu alanda bilişim teknolojisinin 
imkanlarından yararlanılamamaktadır. Denizlerimizde SGK'na bağlı ekiplerce yapılan seyir 
niteliğindeki kontrollerle yetinilmektedir. Bu seyirlerde bir gözlem olması durumunda ilgili diğer 
kurumlara bilgi verilmekte, böylece kurumlararası iletişim sağlanmaktadır. Oysa karasulanmıza giren 
bir geminin durmasa ya da yol kesmese dahi bizatihi seyir halinde olması bile kamu otoritesinin bilgisi 
dahilinde olması gerekir. Bu önce ulusal güvenlik açısından gereklidir. Sonra akaryakıt kaçakçılığı dahil 
her türlü kaçakçılığın men ve takibi için gereklidir. Tabi bir de işin çevre boyutu vardır. Yasak, çevreye 
zararlı, biyolojik, kimyevi ve nükleer atıkların da karasulanmıza bırakılması sözkonusudur. 
Denizlerimizde zaman zaman bu nitelikte eylemler olabilmektedir. Bilindiği kadanyla münhasıran 
Boğazlar ve Marmara Denizi için Denizcilik Müsteşarlığının sorumluluğunda bir çalışma vardır. Ama 
bu çalışma yeterli değildir ve bütün denizlerimizi kapsaması gerekir. 

B-AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞININ YÖNTEMLERİ 

Akaryakıt kaçakçılığının bugüne kadar ortaya konulan yapılış biçimleri oldukça çeşitlilik 
göstermektedir. Bunlan sıralamak gerekirse şu başlıklar altında toplamak mümkündür. 

1-Transit İşleminde Yapılan Kaçakçılık Yöntemleri 

a-)Karayolu ile Yapılan Kaçakçılık Biçimleri 

Transit işlemleri hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, transit işlemleri 2 şekilde yapılmaktadır. 
Adi transit dediğimiz TIR karnesi gibi uluslararası güvenceye sahip olmadan karayoluyla yapılan 
sevkıyatlar yoluyla yapılabilmektedir. Bu nitelikteki transit işlemleri nakdi teminat karşılığında 
olabileceği gibi araca memur refakat ederek de transit işlemi yapılabilmektedir. Diğer transit biçimi olan 
uluslararası transit ise, denizyoluyla yapılan transit ile TIR karnesi kapsamında karayoluyla yapılan 
transit biçiminde sınıflandırmak mümkündür. Denizyoluyla yapılan transitte teminat yoktur(AB 
mevzuatına göre teminat aranması gerekirken denizcilik sektörünün gelişmesi için ülkemizde teminat 
aranmamaktadır.) TIR karnesi ile yapılan sevkiyatlarda ise kefil kuruluş tarafından teminat 
verilmektedir. Ülkemizde kefil kuruluş TOBB'dir. 

Transit işlemlerine ilişkin kaçakçılık, bilindiği kadarıyla bir kaç yöntemle yapılmaktadır. 
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ala-)Karayoluyla yapılan transit işlemlerinde taşıdıkları eşyaya ilişkin vergileri teminata 
bağlanarak hareket gümrüğünden sevkedilen araçların varış gümrüğüne varmadan yükünün boşaltılması 
ve yerine başka bir tür eşyanın(Ör:su) doldurularak çıkışının temin edilmesi yöntemlerden biridir. 

Araştırma Komisyonunun talebi üzerine Gümrük Müsteşarlığı'mn 16.03.2005 günlü 1989 sayılı 
yazısı eki Müfettiş raporlarına ilişkin verilere göre; Samsun, Hopa, Mersin Serbest Bölge, Ataş Rafineri, 
Dörtyol, İskenderun, İsdemir, Türkgözü ve Gebze Petrokimya Gümrüklerinden 1997-1999(30.07.1999) 
tarihleri arasında 18.972 araç ile 396.261 ton motorin sevkiyatının yapıldığı, 12.07.1999-13.08.1999 
tarihleri arasında belirtilen gümrük müdürlüklerinden Dilucuna sevkedilen akaryakıtın 3.706 tonunun 
yurtdışı edilmediği ve dahilde bırakıldığı Gümrük Müfettişlerince yapılan soruşturmalarda ortaya 
konulduğu, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Romanya, İran, Irak menşeli getirilen bu akaryakıtın, 
organize bir biçimde Gümrük Kanunun transit hükümleri çerçevesinde değişik gümrüklerden 
Nahçivan'a gönderilmiş gibi işlem yapıldığı, ancak akaryakıt taşıyan tankerlerin önemli bir kısmının 
yurt dışına çıkarılmadığı, Müfettişlerin soruşturmaya başlaması üzerine bu transitin durduğu, konunun 
Müfettişler tarafından ilgili C. Savcılıklarına intikal ettirildiği anlaşılmaktadır. Nahçıvan'da motorin 
üretimi olmadığından, üçüncü ülke menşeli motorinlerin Türkiye üzerinden ve yukarıda isimleri verilen 
gümrük idarelerinden transit girişleri yapılarak Dilucu Gümrük Kapısı üzerinden Nahçivan'a 
gönderildiği, sınır ticareti kapsamında da tekrar Türkiye'ye girişi yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Transit işlemlerine yönelik kaçakçılık tahkikatlarında, akaryakıt sevkiyatma ilişkin gümrük 
işleminin yapıldığı yani transit beyannamesinin işlem gördüğü gümrük idaresinin yetki alanına girdiği 
ya da kaçakçılık yapıldığının tespit edildiği yerdeki C.Başsavcılıklanna göre, ilgili Müfettişlerce ayn 
ayrı soruşturma raporları düzenlenmiştir. Dilucu Gümrük Kapısı varışlı akaryakıt sevkiyatlanna ilişkin 
Gümrük Müfettişleri ve Kontrolörler tarafından düzenlenen raporlara ilişkin bilgiler aşağıda 
belirtilmiştir. 

Konuya ilişkin raporlar incelendiğinde, sevkiyatların aynı araçlarla yapıldığı, araçlarda 
gümrük idaresince konulan mühür fekkedilmeden araçtan akaryakıt boşaltılmasına imkan verecek 
düzeneğe sahip araçların olduğu gibi hususların tespitinin yapıldığı ve araçların zaptedildiği, kimi 
araçların dorsesinde sahte plakaların kullanıldığı, yakalanan eşya ile sevkedilen eşyanın yaptırılan 
kimyevi tahlilleri sonucunda motorine karışım yapıldığının da ayrıca belirlendiği görülmektedir. 

Rıponı 
Düzenleyen 

Mustafa 
KAHVECİ 
Gümrük 
Müfettişi 

Raporun 
Sayı/Ttrihi 

2/1409.1999 
3/16.09 1999 
S/15.11.1999 

Raporun Konusu 

Tas-Tur Nakliyat 
firmasınca, 
karayoluyla 

Mersin Serbest 
Bölge Gümrük 

Müdürlüğünden 
Dilucu Gümrük 
Müdürlüğüne 17 
araçla sevkedilen 

motorin transit 
islemlerininin 

incelenip 
soruşturulması 

Kaçakçılıgm 
Niteliği ve 

Biçimi 

Karayoluyla 
Mersin 
SBGM'den 
gizli 
düzenekti kara 
tankerlerlyle 
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tnnıit 
akaryakıtın 
yurtdışı 
edilmeyerek 
kaçağı 
sarfcdianeıi. 

Kaçak 
Akaryakıtla 

C ins in 
Miktarı 

motorin 

500.000-KO 

Uygulanın 
idari 

Tedbirler 

kaçak eşya 
naklinde 

kullanılan ve 
gizli 

düzeneğe 
takip 17 karı 

tankerinin 
zaptı temin 

edildi. 

Kaçakçılığı 
Kan|an 

Firma 
isimleri 

Tas-Tur 
Nakliyat. 

Sistem 
Gümrükleme 

Öz-Duy 
Ulus.Tıs ve 
TicLtdŞti , 

Bolteks 
firması 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmaların sahip, 
ortak ve 
yöneticileri, araç 
şoförleri ve ilgili 
gümrük 
görevlileri. 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

19IS71-A, 
27/1, l /C, 
27/2,47, 

nıühur 
fekkeden 

föftrler için 
TCK/274, 

gümrük 
görevlileri 

için I9lg/3ti 

Raporunun Sevkedildigt 
Merciler 

Gümrük Teftiş Kurulu 

Mersin, Gaziantep, 
Osmaniye, Nizip, Şanlıurfa 

C. Başsavcılığı 

Adalet Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Ulaştırma Bakanlığı 

Dıj Ticaret Müsteşarlığı 

Mersin Gûmrgkleri 
Başmüdürlüğü 

Aynı soruşturma Onaylan kapsamında, belirtilen firma tarafından Dilucu Sınır Kapısının 
kapatıldığı 12.07.1999 tarihine kadar ve bu tarihten sonra Dörtyol'dan sevkedilen transit akaryakıtın 
Dilucu'na ulaşmadığının belirlendiği, sevkiyatlara ilişkin önceki raporda ortaya konulan tespitler 
yanında, transite konu akaryakıta ilişkin gümrük vergi ve resimleri karşılığı alınan banka teminat 
mektubunun da sahte olduğu tespitinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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Raporu 
Düzenleyen 

Muştala 
KAHVECİ 
Gümrük 
MUctti|i 

Raporu 
Sayı/Tarihi 

2/23.08.2000 

Raporun 
Konanı 

Dörtyol 
Akaryakıt 
Gümrük 

Müdürlüğünce 
Nthçıvaridı 

yerlesiV gMraen 
Nezire 

GAFAROVA'ya 
(StûrûİDidi üzere 
Dikici Gümük 
Müdftrltgüv 
sevkedilen ve 

yurtdışı 
edilmediği 

anlısı laa traasit 
motorinlere 

ililkin inceleme 
ve ıoru|tnrma 

Kaçakçılığın 
NlMflilvc 

Biçimi 

Dörtyol'dan 
Dihıcuoa 
karayoluyla 
sevkedileı 
akaryakıt» 
yurtiçinde 
bnlulmaıı. 

Kaçık 
Akaryakıtın 

Cimi ve 
Miktan 

motorin 

262.220-KG 

Uygula*» 
M i r i 

Tedbirler 

önceki 
nruıtunna 
raporları 

kapıamnda 
amclam 

zaptı tenin 
edildi. 

Kaçakçılığa 
Kansan 
Firma 
ialndtrl 

Tat-Tar 
Nakliyat, Gar

pçı Petrol 
Teslis. 

Tckı.Gıda 
San. ve 

Tic.Lıd.Şti.. 
Ûz-Duy 

Ulus.Tej.ve 
Tic.Ltd.$a., 
Aydogular 

TeıTıhh.Tur. 
Tic.Ud.Sti., 
Tüfek Nak. 
lth.tkr.Tur. 

Nlk.Lld.Stl., 
H a m Pamuk 
San.Ud.Sri., 

BSkekt 
firması 

Hakkında Saç 
Duvunmoda 
Baluuraılar 

lilîfit 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

I9 I8/ I -A, 
27/1,47, 
TCK/342, 

Raporunu SevkedUdigi 
Merciler 

Gümrük Tefti» Kurulu 

Gaziantep, Dcnyol, 
Şanlıurfa, Miras, Kızıltepe, 

Horasan, Aralık 
C.Bassevcılıfc 

M AS AK 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Ulajbma Bakanlığı 

Dı ı Ticaret Müsteşarlığı 

Mersin, İskenderun, 
Oürbulak Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

Aym konuya ilişkin bir diğer raporda da, 27 adet kara tankerinin yüklerini yurtdışına 
çıkarmadıkları ve araçlann varış gümrüğüne ulaştıklanna dair sahte teyit işlemleri yapıldığının 
belirlendiği anlaşılmaktadır. 

Rapora 
Düzenleyen 

Muuaıi 
KAHVECİ 
Gümrük 
Müfettişi 

Rapor» 
Sayı/Tariki 

4V24.09.I999 
6/24.09.1999 
7/30.11.1999 
3/21.06.2002 
1/23.02.2001 
2/16.03.2001 

Raporun Konu» 

Tat-Tur Nakliyat 
firmasınca, 
karayoluyla 

Dflrtyol Gümrük 
MMlriüJıaden 
Dibanı Gümrük 
ModDjtt$lne44 
araçta sevkedilen 

motorin m u i t 
iflendcrinimn 

ncekaip 
soruşturulması 

Kaçakcdıjın 
NiteUjiv. 

Biçimi 

Kanyoiuyla 
Dörtyol 
Gümrük 
MudürlüJOn 
den gizli 
dûzenekli 
karı 
lankerlcriylc 
sevkedilen 
transit 
akaryakıtın 
yaratısı 
odioneyerek 
kaçağa 
lariedilmesi. 

Kaçak 
Akaryakıtla 

ClnKvc 
Miktarı 

motorin 

1.126.440-
KG 

Uyplanaa 
idari 

Tedbirler 

kaçakçıya 
naklinde 

kollun lan ve 
gizli 

düzene|e 
sahip karı 

tankerlerinin 
zaptı 

Muhafaza. 
Eımiyelve 
Jandamıa 
kanalıyla 

temin edildi. 

Kaçakçıkta 
Kansan Firau 

isuatrri 

Tes-Tur 
Naküyatöz-

DuyUlusl.Tes. 
veTk.Ud.Şti., 
Gttrpct Petrol 
Tas. Ina.Tcks. 
Gıda San. ve 
TicUdSb',, 
Yılduımlar 

Demir Oepaıu, 
Tepe Tesisleri, 

Sefa Petrol, 
Batteks firması, 
Dcka Terminal, 

Hakkında Suç 
Duyınuundı 
Buiınulaalar 

Belirtilen 
turnaların 
sakip, ortak ve 
yöneticileri, 
araç şoförleri ve 
ilgili gümrük 
(örevlilcri. 

Suç vt Ceza 
Maddeleri 

I91S/1-A, 
27/1, l/C. 
27/2,47, 
mühür 

lekkede* 
söfSricr için 
TCK/274, 

gümrük 
gürevlileri 

için 1918/36 

Raporunun 
Stvkodildigi Merciler 

Gümrük Teftiş Kurulu 
Dörtyol, Gaziantep, 

Osmaniye, Nizip, 
Şanlıurfa 

C Başsavcılığı 

Adalet Bakanlığı 

İçişleri ve Kültür 
Bakanlıkları 

Ulaştırma Bakanlığı 

Dıı Ticaret Müsteşarlığı 

İskenderun Gümrükleri 
Başmüdürlüğü 

Aşağıda yer alan raporda ise, Hopa'dan sevkedilen Dilucu vanşlı transit işleminde yurtdışı 
edilmeyen sevkiyata ilişkin tespit ile alınan teminatın usulsüz çözülmesine ilişkin belirlemeler yer 
verildiği görülmektedir. 

Raporu Düzenleyen 

Adnan ÖZER 
Gümrük Başmüfettişi 
Erhan ÖZCAN 
Gümrük Muhıfaz 
Baskottroldnl 
Şükrü 
YABANCÎOÖLU 
Gümrük 
Beskontrolocu 

Raporun 
SayıTarihl 

9/27.12.2004 

Raporun Konusu 

Dilucu'na akaryakıt 
transk 

uygulamasının sona 
erdiği 12.07.1999 

tarihine kadar 
yapılan işlemlerin 

incelenip 
soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

Biçimi 

transit 
motorinin 
yurtdışı 
edilmeden 
kaçağa 
sarfcdilmesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Ctaal ve 
Maktan 

motorin 

16.080-KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçılığa 
Kansan 
Firma 

kimleri 

Surat 
Beynelmilel 
Nak.thr. ve 

T icAŞ. 

Hakkında Suç 
Duyunuuada 
Bulunulanlar 

Bclütilcn 
famanıı sahip, 

ortak ve 
yöneticileri 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

4926/4-*a 
M i l , 24 ve 

TCK evrakla 
sahtecilik 
hükümleri. 

Raporunun 
Sevkedildlil 

Merciler 

Ifidar 
C-Bassavcılıgı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

GOrbulak 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

Aşağıda aynntılan verilen raporda da, Samsun'dan sevkedilen araçlann yurtdışına çıkmadığı 
ve sahte teyit işlemi yapılarak transit beyannamelerinin kapatıldığı belirlenmiştir. 

Rapora 
Dazcnleyen 

Adnan ÜZER 
Gümrük 
Başmüfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

7/23.12.2004 

R a p o r u Konusu 

Samsun'dan Dihıcuna 
sevkedilen kara tankeri 

muhteviyatı 
akaryakıtın yurtdışı 

edilmediği 
hususlarmm incelenip 

soruşturulması 

Kaçakçılığın 
NitehJI ve 

Biçimi 

transit 
motorinin 
yurtdışı 
edilmeden 

tarfediknesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinai ve 
Miktan 

motorin 

53.159-lt 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçılığa 
Kansan 
Firma 

hinler i 

Turanlılar 
Di» T i c A Ş . 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
fmnarun sahip, 

ortak ve 
yöneticileri 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

492674-1/2, 
5/111,24 ve 

TCK evrakta 
sahtecilik 

hükümleri. 

Raporunun 
Sevkedfldiji 

Mırc lcr 

Samsun 
C. Başsavcılığı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

Samsun 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 
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Aşağıda ayrıntıları verilen raporda ise, Samsun ve Hopa Gümrük Müdürlüklerinden 
sevkedilen Dilucu varışlı akaryakıtın yurtiçinde bırakıldığı belirlenmiştir. 

Raporu 
Düzenleyen 

Nevzat ER 
Gümrük 
Başmüfettişi 
Adnan ÜZER 
Gümrük 
Başmüfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

1/5-
17.12.2003 

Raporun Konutu 

Turanlılar Di; Tic.AŞ. 
ve S.Aras Tıır.Tic.AŞ. 

İsimli firmaların 
Sanısun ve Hopa 

GünıMikt terinden 
Dilucu'na gönderilen 
motorinin yurtiçinde 

bırakılması hususlarının 
incelenip 

soruşturulması 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

Biçimi 

Samsun ve 
Hopa 

Guııı.Mild. 
kirinden 

Dilucu'na 
gönderilen 
motorinin 
yurtiçinde 

bırakılması. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

Motorin 

467.120-KG 

Uygulanan 
idari 

Tedbirler 

yok 

fin 
2 

Turanlılar 
Dış Tk A Ş . 

S.Aras 
Tur.Tic.A.S. 

Hakkında Suç 
Duyumlunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmaların sahip, 

ortak ve 
yöneticileri 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

4926/3-
a/3,20, 

3/A, 
TCK/343 

Raporunun 
Sevkedıldiji Merciler 

Aralık C Başsavcılığı 

Gümrük Teftiş Kumlu 

Ulaştırma Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü 

Gürbulak Gümrük ve 
Muhafaza 

Başmüdürlüğü 

Aşağıda yeralan. raporda ise, yine Hopa'dan Dilucu'na sevkedilen 26 aracın yurtdışı 
edilmeden mükerrer yükleme yaptığının belirlendiği, başka bir ifade ile, 26 aracın transit için aldığı araç 
yükü varış gümrüğüne götürmeden yurtiçinde boşaltarak bir başka gümrük idaresinden Dilucu'na 
götürmek üzere tekrar yük aldığının tespit edildiği anlaşılmaktadır. 

Raporu 
Düzenleyen 

Ayhan 
KIRDAR 
Gümrük 
Kontrolörü 
Mehmet 
CENGİZ 
Gümrük 
Kontrolöıü 
Ural Hakkı 
YURTSEVEN 
St|.Gümrük 
Kontrolörü 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

52-181/19 
73-49/2 

07.03.2003 

Raporun Konusu 

Okyaylar Gıda San.tnş.Tur. 
Tic Ltd.Şti, Ok-Pct Okyaylar 
Petrol Ürünl.San. Tic.Lld Şti. 
ve Şef Ulusl.Nak. San. ve Tic. 

Ltd.Şti. tarafından Ünye ve 
Hopa'dan yurda sokularak 

Dilucu Gümrük Kapısından 
yurtdışı edilmiş gösterilen 
transit motorin sevkiyat 

işlemlerin incelenip 
soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

Biçimi 

Hopa'dan yurda 
sokularak Dilucu 

Gümrük 
Kapısından 

yurtdışı edilmiş 
gösterilen transit 

motorinlerin 
yurtiçinde 

bırakılması. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

Motorin 

577.180-KG 

Uygulanan 
idari 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçılığa 
Karışan Firma 

isimleri 

Okyaylar Gıda 
San.tnş.Tur. 

Tic.Ud.Şti., Ok-
Pet Okyaylar 

Petrol Ürünl.San 
Tic.Ud Şti, Şef 
UlusLNak. San. 
ve Tic. Ltd.Şti., 

Selyak Petrol 
Ürtinl. Üretim ve 

P a z A Ş . 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmaların sahip, 

ortak ve 
yöneticileri ite 
ilgili gümrük 

görevlileri 

Suç ve 
Ceza 

Madde
leri 

1918/1-
A.I-C, 
27/1-5, 

47, ilgili 
görevliler 
hakkında 

TCK/228-
240 

Raporunun 
Scvkedildiği 

Merciler 

Hopa 
C.Başsavcıhgı 

Maliye 
Bakanlığı 

Ulaştırma 
Bakanlığı 

Gümrükler 
Genel 

Müdürlüğü 

Hopa 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

Bu raporda ise, Ünye Gümrük Müdürlüğünden Dilucu'na sevkedilen araçların da yurtdışı 
edilmediği ve sahte belgelerle teyit işlemlerin yapıldığının belirlendiği görülmektedir. 

Raporu 
Düzenleyen 

Ayhan 
KIRDAR 
Gümrük 
Kontrolörü 
Mehmet 
CENGİZ 
Gümrük 
Kontrolörü 
Ujur 
UZUNAY 
Stj.GOımUk 
Kontrolörü 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

52-135/S 
73-26/6 

11.06.2002 

Raporun Konusu 

Okyaylar Gıda San.tnş.Tur. 
Tic.Ltd.Sti., Ok-Pet Okyaylar 

Petrol Ürünl.San. Tic.Ud.Şti. ve 
Şef Ulusl.Nak. San. ve Tic. 
Ltd.Şti. tarafından Ünye ve 
Hopa'dan yurda sokularak 

Dilucu Gümrük Kapısından 
yurtdışı edilmiş gösterilen transit 

motorin sevkiyat işlemlerinin 
incelenip soruşturulması 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

Biçimi 

Ünye'den yurda 
sokularak Dilucu 

Gümrük 
Kapısından 

yurtdışı edilmiş 
gösterilen transit 

motorinlerin 
yurtiçinde 

bırakılnusı. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinai ve 
Miktarı 

motorin 

572.000-
KG 

Uygulanan 
idari 

Tedbirler 

Yok 

Kaçakçılığa 
Karışan Firma 

isimleri 

Okyaylar Gıda 
San.tnş.Tur 

Tic.Lld.Şıi.,Şef 
UlusLNak. San. 
ve Tic. Ud.Şti , 

Kamburlar Tarım 

Pet.Urtttil.San.Ti 
c.Ltd.Şu. ile 9 
taşıyıcı firma 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmaların sahip, 

ortak ve 
yöneticileri ile 
ilgili gümrük 

görevlileri 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

I9I8/I-A, 
l/C, 

27/1-5, 47, 
TCK/333, 
342. ilgili 
görevliler 
hakkında 
TCK/230 

Raporunun 
Scvkedildiği 

Merciler 

Ünye 
C.Başsavcıhgı 

Ulaştı nna 
Bakanlığı 

Gümrükler 
Genel 

Müdürlüğü 

Samsun 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

Bu defa Türközü Kara Hudut kapısından Türkiye'ye giren Dilucu varışlı 77 tanker yükü 
araçların yurtdışı edilmediği, yine sahte belgelerle işlem gördüğü ortaya konulmuştur. 

Raporu 
Düzenleyen 

Ayhan 
KIRDAR 
Gümrük 
Kontrolörü 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

103/11 
01.12.2000 

Raporun Konusu 

Türközü Kara Hudut 
Kapısından Türkiye'ye 

giren ve sahte teyit yazılan 
ekleri sahte özet beyan 

teyit nüshaları ile 
Dilucu'ndan yurtdışı 

edilmiş gibi gösterilen 77 
tanket motorinin kaçak 
olarak yurda sokulması 
hususlarının incelenip 

soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

Biçimi 

Türközü'nden 
Dilucu'na 

transit edilen 
77 araç yükü 

motorinin sahte 
belgelerle 
yurtiçine 

bırakılması. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

motorin 

1.694.000-
KG 

Uygulanan 
idari 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçılığa 
Karışan 
Firma 

kimleri 

Okyaylar 
Gıda 

Su.uış.Tur. 
Tic.Utt.Sli., 

Şef 
Ulusl.Nak. 

San. vç Tic. 
Ltd.Şti. 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Metin OKTAY, 
Gökhan OKTAY, 

Sedat ÜMİT, 
IshakÇEUK, 

Erkan GÜNEŞ, 
Kazımay 

SHAMILL, Nadir 
RECEBOVİle77 

aracın sürücüsü 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

191S7I-A, 
l/C, 27/2-

5,47, ilgili 
görevliler 
hakkında 
TCK/230 

Raporunun 
Scvkcdiktiğ! 

Merciler 

Posof C Başsavcılığı 

Gümrükler Genel 
Müdürlüğü 

Ulaştııma Bakanlığı 

Gürbulak Gümrükleri 
Başmüdürlüğü 
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Aşağıda yer alan raporda ise, Dörtyol, Mersin Serbest Bölge, Samsun ve Hopa Gümrük 
Müdürlüklerinden Dilucu'na sevkedilen ve aralarında bir 'dağıtım şirketi'nin de olduğu firmalara ait 45 
araç yükü motorinin yurtiçinde bırakıldığı tespit yapılmıştır. 

Rapora 
Düzenleyen 

Nevzat ER 
Gümrük 
MüfettiSt 
Adnan ÜZER 
Gümrük 
Müfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

1/29022000 

Ra paran Kanam 

Dilucıı Gümrük 
Kaplanın kapatıldığı 

dönemde muhtelif 
gümrük idarelerinde 

değişik firmalar adına 
Dilucu'na sevkedilen 

akaryakıtlarla yurtiçine 
bırakılıp buakıknıdıtı 
hususlarının incelenip 

soruşturulması 

Kaçakçılığın 
Niteliği va 

Biçimi 

Dörtyol, 
Mersin 

Serbest Bölge, 
Samsun ve 

Hopa 
GünıMüd. 

lerinden 
Dilucu'na 

sevkedilen 43 
araç kapsamı 

motorinin 
yurtiçinde 

bırakılması. 

Kaçak 
Akaryakıtla 

Cinsi ve 
Miktarı 

motorin 

S46.940-KG 

U y n t l a ı a ı 
İdari 

Tedbirler 

Yok 

KaçakçtUia Karıtan 
Firma tümleri 

Deka Pet.ürünl.Tıc A.Ş., 
Turanlılar DisTic. A Ş . , 

Hasimoghı Tur. ve 
Olo.Tic., Necmettin Mutki 

Ulusl.Nık ve Tuh. . 
Başaran Ukısl.Nak S u . ve 

Tic.Ud.Şti.. Okpet-
Okyaylat PetOrünl. Tıc. ve 
SanXtd.Su., Şef Utusl.Nak. 

San. ve Tic.UdŞti., 
Dikmen Tranı tns.tth. 

lkr.Utasl. Nak Hay. San. ve 
TİCA.J. 

Hakkında Suç 
Duyartannda 
Bulunulanlar 

Toplam 8 ayn 
firma ortak ve 
yöneticisi 27 

kişi ile toplam 
20 araç löföril 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

1918/1-A, 
27/1, 

TCK/346, 
ilgili 

gümrük 
görevlileri 

1918/36, 
TCK/339 

Raponınon 
SevkedlkJigi 

Merciler 

İğdır 
C Başsavcılığı 

Gümrük Tcftij 
Kurulu 

Ulasnrma 
Bakanlığı 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü 

Gürbulak 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

Aşağıda ayrıntıları verilen raporda ise, Nahçıvan'da 12.09.1999'da çıkan iç karışıklık sonucu 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin sımn tek taraflı olarak 2 ay süreyle motorin ticaretine kapattığı, bu 
dönemde de, Dışişleri Bakanlığı, İğdır Valiliği ve Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğünce Gümrük 
Müsteşarlığı'na bilgi verilmesine karşın transit işlemlerinin durdurulmadığı, dolayısıyla kapalı olan 
Dilucu Gümrük Kapısına hareket gümrük idareleri tarafından sevkıyatların sürdüğü tespiti karşısında, 
Müsteşarlık merkez personelinin sorumluluklarının tespiti amacıyla, Müsteşarlık'tan konuya ilişkin işlem 
dosyalan istenmesine karşın Gümrükler Genel Müdürlüğünce alınan Onayla bu engellenmeye çalışılsa da 
dosyanın temin edildiği, Dilucu Kapısının kapatıldığına ilişkin Dışişleri Bakanlığının, İğdır Valiliğinin ve 
Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğünün yazısının işlem görme usulünün tespitinin yapıldığı, muhtelif 
gümrük müdürlüklerinden Dilucu'na sevkedilen ve yurtdışı edilmeyen motorinlerin dökümünün alınarak 
konuyla ilgili merkez personeli hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır. Konunun yapılan 
idari soruşturması sonucunda, sorumluluğu bulunan görevlilerin disiplin hükümlerine göre tecziyesi talep 
edilmiş, dönemin Gümrük Müsteşan Ramazan ULUDAĞ hakkında da Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca 
4483 sayılı Memurlann Yargılanmasına İlişkin Yasaya göre yapılan tahkikatta, adıgeçen hakkında 
soruşturma izni verilmesine gerek olmadığı sonucuna vanldığı anlaşılmaktadır. 

Raporu 
Düzenleyen 

iiiiîıîî 
Raporun 

Sayı/Tarihi 

10/09.07.2001 

Raporun Konusu 

Nahçıvu Oîerk 
Cumhuriyetinde ortaya çıkan 

olaylar nedeniyle Dilucu 
Gümrük Kapısuun transit 

motorin taşımacığına 
kapanldıgnuı Gümrük 

Müsteşarlığına bildirilmesine 
karsın, gerekli önlem 

alnsmaması sonucu Dilucu'na 
sevkedilen fakat yurtiçine 

boşaltılan motorinlere ilişkin 
donemin merkez ve tafrada 

sorumlulukları bulunan personel 
hakkında ine. ve sor. yapılması 

Kaçakçılığın 
NiteliSİ ve Biçimi 

Dilucu Gümrük 
Kapısuun transit 

motorin 
taşımacılığına 

kapatılmasına ve 
durum Gümrük 

Müsteşarlığına ve 
Gümrükler Genel 

Müdürlüğüne 
bildirilmesine karsın, 

gerekli önlemi 
almayarak kaçakçılık 

yapılmasına 
sebebiyet verilmesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

Yo* 

Uygula u n 
İdari 

Tedbirler 

Yok 

Kaçakçılı|a 
Kansan 
Firma 

tslırderl 

yok 

Hakkında 
Suç 

DuyuniMindı 
Bulunulanlar 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

1918736 

Raporunun 
Sevkedildigı 

Merciler 

Ankara, Mersin, 
İskenderun, 

Dörtyol, 
Gaziantep, 

Samsun, Hopa, 
İğdır 

C.Bajsavctlıgı 

MASAK 

Gümrük Tefti; 
Kurulu 

alb-) Karayoluyla yapılan transit işlemlerinde vergileri teminata bağlanarak hareket 
gümrüğünden sevkedilen araçlann vanş gümrüğüne varmadan yükünün boşaltılması ve aracında da kaza 
süsü verilerek yakılması kaçakçılık yöntemlerinden bir diğeridir, özellikle çok eski ve standart dışı 
araçlarla yapılan sevkiyatlarda taşınan akaryakıtın miktarı ve değeri karşısında araç, mali açıdan 
önemsiz ve gözardı edilebilecek değerde olması nedeniyle araç gözden çıkarabilmektedir. 

alc-)Irak'a yapılan 2 nci müdahaleye kadar, BM petrol karşılığı gıda yardımı anlaşması 
çerçevesinde, Irak'ın güneyinden alınan ham petrolün karayoluyla İskenderun'a ve Batman 
rafinerilerine transit edilmesinin kararlaştınlması üzerine, TPIC tarafından yapılan ihale sonucunda, 
yüklenici taşıyıcı firmalar tarafından yöre halkının sınır ticaretinde kullandığı tankerlerin de ham petrol 
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taşımacılığında kullanıldığı, daha önce de ifade edildiği üzere, vergiye tabi olmayan ham petrolün 
değişik biçimlerde yurtiçinde bırakıldığı, yörenin bir çok yerinde kurulan kaçak ve seyyar rafinerilerle 
ham petrolün ısıtılması veya damıtılması yoluyla akaryakıt üretildiği ve bunların iç piyasaya verildiği 
bilinen bir gerçektir. 

Burada asıl önemli olan ve sorulması gereken, dünyada herhalde ilk defa karayoluyla ve 
uluslararası karayolu taşımacılığına uygun olmayan araçlarla ham petrol taşıma işinin yapılması ve 
ham petrolün sınır ticareti kapsamında, karayoluyla transiti ve sonrasında ithalatına izin verilmesidir. 
Bilindiği kadarıyla ham petrol dünyada ya boru hattıyla ya da gemilerle taşınmaktadır. Ama 
ülkemizde, sınır ticaretinin gelişmesi amacıyla, ham petrol sevkiyatının karayoluyla, standart dışı ve 
yasalara uygun olmayan araçlarla yapıldığı ve yine ilk defa sınır ticareti kapsamında ham petrol 
ithaline izin verildiği görülmektedir. Bunun sonucunda da Batman ve İskenderun'da bulunan 
rafinerilerde işlenmek üzere gönderilen akaryakıtın, gözardı edilemeyecek bir kısmının buralara 
ulaşmadığı ve basit işlemlerden geçirilerek iç piyasaya sunuma hazır hale getirildiği ve tüketildiği ülke 
gerçeği olarak karşımızda durmaktadır. 

Sınır ticareti kapsamında 1999-2003 döneminde, toplam 8.2 milyon ton ithal edilen ham 
petrolde değişik yöntemlerle kaçakçılık yapıldığı görülmektedir. 

-Ham petrol taşıyan tankerlerin Habur'dan yurda girişi sırasında, gümrük sahasında 
kaçırılarak gümrük kontrolüne tabi olmaksızın yurda sokulması biçiminde olabilmektedir. Diğer 
akaryakıt ürünlerinde olduğu gibi ham petrolün de, Habur Gümrük Sahasının mevcut altyapısı buna izin 
vermesi nedeniyle, gümrük işlemine tabi olmaksızın yurda sokulması mümkündür. Bu yöntemde, bazen 
sahte kantar fişleri kullanılabileceği gibi, sahte plakalar da kullanılarak araçların gümrük işlemi 
tamamlanmış gibi gösterilmek suretiyle saha dışına çıkışı sağlanabilmekte ve taşıdığı ham petrolü yurda 
sokabilmektedir. 

-Transit olarak yurda sokulan ve hareket gümrüğünde(Habur) tespiti yapılan ham petrol 
yüklü aracın varış işlemini yapacak gümrüğe götürülmesi gerekirken yurt içinde boşaltılıp satılması ve 
boşaltılan yükün ağırlığı kadar araçlara su v.b. sıvı basılarak çıkış işleminin yapılmaya çalışılması da 
yöntemlerden bir diğeridir. Bu yöntemde bazen gizli tertibat ve düzeneğe sahip araçlar kullanıldığında, 
hareket gümrüğünün koyduğu mühürler fekkedilmeden araçlardan boşaltma yapılabilmektedir. 

-Tankerlerin tartıda ağır çekmesi için muhtelif yöntemler kullanılmaktadır. Bazen kum, çakıl 
gibi ağırlıklar konularak bunun sağlanmaya çalışıldığı, bazen kantarın metal pleyte ile zemin arasında 
levye türü demirler sıkıştırılarak ağırlık artınlmaya çalışılmakta, bazen de araç pleyteden inmeden başka 
araçların pleyteye çıkmasının temin edilerek 1-2 ton ağır gelmesinin sağlanması biçiminde 
olabilmektedir. 

-Bir başka yöntem, dolum noktalarında taşıyıcı ve taşıtıcı firmalarca gerekli önlemler 
alınmadığından araçların CMR belgelerine gerçekten aldıkları yükten düşük rakamlar yazılmakta ve bu 
suretle araçların tanklarında bir kısım boş yer bırakılmaktadır. Dolum yerlerinden ayrılan araçlar gerek 
G.Irak gerekse K.Irak'ta yol boyunca araçların bu eksik kısımlarına mazot veya ham petrol yüklenerek 
yurda girişleri temin edilebilmektedir. 

Ham petrol kaçakçılığı yapılmasında, taşıma bedellerinin düşüklüğü ve buna bağlı olarak 
tanker şoförlerinin aldıkları düşük ücreti kaçak motorin getirerek kapatma gayretlerini de gözden uzak 
tutmamak gerekir. TPİC'in 2001 yılı için 4 milyon ton ham petrol ithali için açtığı ilk ihalede, taşıma 
ücretleri ton başına Batman için 12,90 USD, İskenderun için 17,40 USD olduğu, son ihalede ise taşıma 
bedeli ton başına Batman için 8,90 USD, İskenderun için 14,60 USD'a düştüğü anlaşılmaktadır. 
Belirtilen rakamların taşıma maliyetine yakın rakamlar olması nedeniyle, sürücülerin taşımayı karlı hale 
getirmek için limit fazlası mutad depo limitini aşan motorin getirmek veya taşıdığı ham petrolden 
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çalmak ya da tüketim maddeleri getirmek yöntemlerini kullandığı görülmektedir. Bu da kaçakçılığı 
teşvik eden bir unsur olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak yapılan kaçakçılık eylemleri sonucu yurda sokulan 
ham petrol, bölgede o dönem bulunan yüzlerce kaçak arıtma ve rafineri tesislerinde damıtılarak benzin, 
motorin, fuel oil ve kalorifer yakıtı adı altında çok ucuz fiyatlarla pazarlandığı bilinmektedir. Nitekim 
Genelkurmay Başkanlığı'nın Başbakanlığa yönelik 05.02.2002 günlü 78 sayılı yazısı ekinde alman 
inceleme sonuçlarının değerlendirilmesinde, Silopi-Dörtyol, Silopi-Batman arasında ve Batman'da ham 
petrol aldığı tespit edilen 70 civarında petrol istasyonu görünümlü kaçak rafinerilere ilişkin ayrıntılı ve 
somut tespitlere yer verildiği, kaçak rafinerilerin Gaziantep bölgesinde de yoğunlaştığının görüldüğü, 
söz konusu yazıda, ham petrolün 2001 yılında yapılan taşıma ihalesine ilişkin tespitler çerçevesinde, 
ihaleyi alan firmalardan birisinin ortağı olan firma sahibinin bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık 
ettiği tespiti yapılarak ihalenin güvenlik gerekçesiyle iptalinin talep edildiği, ham petrol taşıma 
ihalelerinin 2001 yılında aynı güzergahlar için verilen ihale bedellerinin oldukça altında olduğu, taşıma 
bedellerinin düşüklüğü karşısında 2002 yılında en az 200.000 ton ham petrolün kaçak olarak 
getirileceğinin değerlendirildiği, bölgede ham petrol ve motorin kaçakçıhğınm genelde bölücü terör 
örgütü yandaşları veya bizatihi örgüt mensupları tarafından yapıldığı, yılda 250-300 trilyon kadar örgüte 
maddi destek sağlandığı, örgütün mali kaynaklarının artması yanında örgütün genişlemesine de imkan 
sağladığı hususlarının değerlendirildiği görülmektedir. 

Sınır ticareti kapsamında 1999-2003 döneminde yapılan ham petrol ithalatına ilişkin ayrıntılı 
tespitler raporun ilerleyen sayfalarında yer verilecektir. 

ald-)lrak'ta yaşanan gelişmeler sonrası, Irak rafinerilerinin hasar görmesi sonucu Mayıs/2003 
te ülkemiz üzerinden Irak'a başlayan transit ve ihracat kapsamında muhtelif türde akaryakıt sevkiyatı 
Habur Sınır Kapısı yoluyla gerçekleşmektedir. Bu sevkiyatlann tamamına yakınının iskenderun, 
Isdemir, Mersin/Ataş ve İncirlik Gümrük Müdürlüklerinden yapılmaktadır. Belirtilen gümrüklerden 
Habura sevkedilen akaryakıtın tamamı veya bir kısmının çeşitli yöntemler kullanılarak yurtdışı 
edilmemesi ve dolayısıyla iç piyasaya verilmesi transit kaçakçılığının özünü oluşturmaktadır. Burada 
birkaç yöntem kullanılmaktadır. 

-Irak'a yapılan transit akaryakıt sevkikatında karşılaşılan yöntemlerden biri, araçların teknik 
standartlara uygun olmaması nedeniyle mevzuatın esnek uygulanmasından yararlanarak akaryakıt 
yerine su koyarak kaçakçılık yapma yöntemidir. Buna göre, tankerlerin hareket gümrük idarelerinden 
aldıkları akaryakıtı yurtiçinde tamamen veya kısmen sattıkları, bunun yerine 'su' koyarak tonaj 
yaptıkları ve bu şekilde Habur'a gelerek evrak üzerinde tam gözüken yüklerini yurtdışı etmeye 
çalıştıkları görülmüştür. Bu yöntemde araçların teknik standartlara uygun olmaması önemli bir 
unsurdur. Tanker üst kapaklarının arka perçin yerlerinin vidalı olması, vana kollarında bulunan 
pimlerin kurşun mühürlere zarar yermeden eşya boşaltmaya izin vermesinin bu yöntemle yapılan 
kaçakçılığı kolaylaştırdığı görülmektedir. 

-Araçların teknik standartlara uygun olmaması nedeniyle, tankerlerin alt vanaları açılarak 
yapılan kontrollerinde, akaryakıtın belli bir miktarının sınır kapısına gelmeden dahilde bırakıldığı, 
bırakılan miktar kadar 'alkol' türü madde katılarak aracın tonajı tamamlanıp çıkış yapmaya çalıştıkları, 
başka bir ifadeyle araç yükünün katkılı akaryakıt taşıdığı yapılan tahlil sonucu tespit edilmiş, yaklaşık 
40 araç ve sürücüsünün adli mercilere intikal ettirilmiştir. Buna ilişkin bilgiler Habur Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden temin edilen dosyalarda mevcuttur. 

-Bir diğer yöntemde ise, araçlara özel düzenek ve tertibat yaparak, varış gümrüğünde 
yapılacak kontrol ve muayene sırasında anlaşılmamasını teminen, taşman yükün yurtiçinde bırakılması 
sonrasında, tankerin aynı ağırlığı verecek başta su olmak üzere benzer maddelerle doldurulması 
suretiyle yurtdışı edilmesidir. Bu yöntemin ortaya çıkarılabilmesi için aracın her tarafının kontrolden 
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geçmesi gerekirken, üst vanaların açılarak 'color kut' diye tabir edilen akaryakıttaki alkol ve su 
karışımını tespit edebilen macunun çubuğa sürülerek şişleme diye tabir edilen yöntemle eşya muayene 
edilerek kaçakçılık önlenmeye çalışılmış, bu defa macunun renk değiştirmeyeceği başka 
maddelerin(hekzan, kullanılmış makine yağı v.b.) akaryakıta katılması suretiyle, karışım miktarı kadar 
akaryakıt yurt içinde bırakılmış, yaklaşık 50 araç ve sürücüleri adli mercilere intikal ettirlmiştir. Buna 
ilişkin bilgiler de Habur Gümrükleri Başmüdürlüğünden temin edilen dosyalarda mevcuttur. 

-Kimi zaman da, Habur gümrük sahasının yoğun işlem hacmi karşısında, bu yoğunluktan 
yararlanılarak saha içinde veya dışında plaka değişikliği yapmak suretiyle, boş olan araçları dolu gibi 
göstermek suretiyle araçları Irak'a geçirme girişimleri olabilmektedir. 

-Bazen de, sevk gümrüklerinde yapılan tartım ile Habur'da yapılan tanımların 
karşılaştırılmasında ortaya çıkmaktadır. Tartı fişlerinin sahteleri yapılarak tamamı veya bir kısmı boş 
olan araçları dolu gibi göstererek Irak'a geçme teşebbüslerinin de olduğu yine dosya bilgilerinden 
anlaşılmaktadır. 

-Hareket gümrük idarelerinden sevkedilen akaryakıt yüklü tankerlerin Habur'a gelmeden 
yükleri boşaltılarak ve yol güzergahı üzerinde kaza süsü verilerek Gümrük Kanununun 92 nci 
maddesinde yer alan 'telef olan eşya' kapsamında işlem görmesi biçiminde de olabilmektedir. 
Özellikle gerçek kaza ile kaza süsü verilen olayların birbirinden ayırt edilebilmesi önem 
kazanmaktadır. Bu yöntemin farklı uygulamaları olabilmektedir. Bazen araçta bulunan akaryakıtın 
tamamı satılarak kaçağa sarfedildikten sonra aracı boş vaziyette devirerek ve bir kaç yerine zarar 
verilerek ya da ateşe vererek güvenlik birimlerine tespit yaptırıldığı ve kaza raporu temin edilebildiği 
anlaşılmaktadır. Bu şekilde zayi olan araç sayısı 150 olduğu ilgili idare kayıtlarından anlaşılmaktadır. 
İncelenen bu olaylarda, kaza yapan ya da yanan araçların hiç birinin 10 yaşından küçük olmaması 
dikkat çekicidir. Bu yöntemde genellikle değeri 1-2 milyar TL'yi geçmeyen hurda görünümlü 20-30 
yaşındaki araçlar kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

-Kaçakçılığı yeni model araçlarla yapanların izlediği yöntem ise, daha önce bu tür olaylarda 
kullanılmış araçlara kendi aracının plakasını takarak bu araçla kaza yaptığını beyanla genel kolluk 
güçlerine kaza ve tespit tutanağı düzenlettirdikleri de vakidir. Bu yöntemin piyasasının dahi oluştuğuna 
dair Gaziantep-Silopi arasında yol boyunca "kiralık kazalı araç ve dorse" ilanlarının olduğu bilgisi 
alınmıştır. 

-Yukarıda belirtilen yöntemle yasadışı iş yapanların, bilerek veya bilmeyerek bu suçlara 
emniyet ve jandarma(özellikle uzman jandarma personeli) birimlerini kullandığına ilişkin bilgiler 
mevcuttur. Belirtilen birimlerin olay yeri tespit tutanaklarında gözlemlerden ziyade sürücünün ifade ve 
iddialarının dile getirildiği anlaşılmaktadır. Kimi olay yeri tespit tutanaklarının incelenmesinde, 
tutanakla mütenasip olmayan fotoğraf görüntülerinin yeraldığı, örneğin 20 ton yükü olan tankerin 
devrilmesi halinde tank bölümünde ezilme olmaması, tekerleklerin kırılmaması, lastiklerin 
patlamaması, araç üstüne çıkmaya yarayan merdiven demirlerinin eğilip bükülmemesinin dikkat çekici 
olduğu, takla atarak yuvarlanan araçlarda sadece vanaların bulunduğu dolabın parçalanması, aracın 
gövdesine hiç bir şey olmamasının şüphe uyandırmakta olduğu, yine kaza yeri zemininde en ufak bir 
akaryakıt lekesinin olmamasının akaryakıtın zayi olmadığı, aracın boşaltıldıktan sonra fotoğraflarının 
çekildiğinin anlaşıldığı, araç yükünün "benzin" olduğu durumlarda, tutanaklara yansıdığı biçimiyle 
kaza olması halinde, benzinin tutuşup aracın yanmamasının imkan dahilinde olmadığı hususları birlikte 
değerlendirildiğinde, kaza süsü verilen olaylarda genel kolluk marifetiyle gerçeğe uygun olmayan olay 
yeri tespit tutanakları düzenlenerek transit akaryakıtın yurt içinde bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu tür 
sözde kazaların hemen hepsinde kazanın tek taraflı olması ve sürücülerin yaralanmaması da dikkat 
çekicidir. Yine, bu tür sözde kazaların hep aynı yerlerde ve aynı jandarma karakollarının görev 
alanında olması da dikkat çekici bulunmuştur. Bu yerler Akıncı Karakolu, Kamışlı Kavşağı ve Cizre-
Silopi arası olduğu bilgisi alınmıştır. 
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-Yaygm olan bir başka yöntem ise, ağırlık kullanma yöntemidir. Buna göre, hareket 
gümrüğünde yer alan dolum yerlerinde boş tartımlanna araçların bütün ağırlıklannı(dolap, dingil, su 
bidonu, stepne, zincir, yedek yakıt deposu, tampon gibi) indirerek girdikleri, yükü aldıktan sonra yol 
boyunca ağırlıkları tekrar takarak oluşan kilo farkım piyasada değerlendirdikleri de bilinen bir 
gerçektir. Bunun önüne geçmenin oldukça zor olduğu görülmektedir. Ağırlıklar aracın mütemmim 
cüzleri olarak kabul edilen parçalan olduğu için ve hareket-vanş gümrük idarelerinin yaptığı tartı 
fişleri arasında bir uyumsuzluk görülmediği için, adli makamlar nezdinde bir sonuç alınamadığı 
anlaşılmaktadır. 

-Bir diğer kaçakçılık yöntemi de, hareket gümrük idarelerinden sevk edilen akaryakıtın, sevk 
noktalanna yakın yerlerde satılarak, Irak'tan mutad depo kapsamında getirilen motorinin temin edildiği 
yerlerden daha ucuza motorin alarak geçiş yaptıklan bilgisi alınmıştır. Yurtiçinde bırakılan motorin ile 
Irak'tan temin edilen motorinin, özellikleri nedeniyle de birbirine çok yakın olması karşısında bu 
kaçakçılığın önüne geçilemediği anlaşılmaktadır. 

Yukanda ortaya konulan yöntemlere 2004 yılında döneminde bu yollarda 500'ü aşkın tanker 
dolusu akaryakıtın dahilde bırakıldığı Mersin, İskenderun ve Habur Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüklerinden temin edilen dosya bilgilerinden anlaşılmaktadır. 

Karayoluyla yapılan transit işlemlerinde transit yük taşıyan TIR araçlannın gittikleri güzergah 
boyunca sıkı bir biçimde takip edilebilmesi önemlidir. Bu çerçevede genel kolluğun yol güzergahı 
üzerinde yapacağı denetimler yanında teknolojik imkanlardan da yararlanılması önem kazanmaktadır. 
Bu çerçevede Gümrük Müsteşarlığınca, GÜMSİS projesi içerisinde TUBÎTAK ile yürütülen ortak alt 
projeler kapsamında "Araç Takip Sistemi Projesi"nin dikkate değer olduğu, araç takip sisteminde, 
Türkiye üzerinden geçiş yapacak olan transit araçlann ülkemiz sınırlan içinde kaldıklan süre zarfında 
Ankara'da bulunan merkezden izlenmelerinin hedeflendiği, sistemde, transit yük taşıyan TIR 
araçlarına özel olarak geliştirilen mobil ünite(GPS cihazı) takılarak bu araçlann konum bilgileri ve 
güzergah boyunca izleyeceği yolun, komuta kontrol merkezinden takip edilebilmelerinin amaçlandığı, 
kontrol merkezinden araçlara ait hız, konum, şoför, firma, yük gibi bilgilere ilişkin sorgulamalann da 
yapılabildiği, mobil ünite takılarak takibi yapılan transit araçlann belirlenen güzergahtan çıkması, izin 
verilen yerler dışında bir yerde durması veya mobil ünitenin yetkisiz kişiler tarafından çıkanlması ya 
da aracın izin verilen sürelerden daha uzun bir müddet bekleme yapması durumunda kontrol 
merkezinde alarm oluştuğu ve aracın bulunduğu yere en kısa süre içinde Gümrük Muhafaza ekiplerinin 
intikal ettirildiği, araç takip sistemi ilk aşamada iskenderun ve Mersin'den Irak'a akaryakıt taşıyan 
araçlarda daha sonra ise Kapıkule-Gürbulak Gümrük Kapılan arasında ticari eşya taşıyan TIR 
araçlannda kullanılmaya başlanıldığı, ancak 500 adet GPS ünitesinin bu amaçla kullanıldığı, 2005 yılı 
içerisinde bu teknolojinin daha yaygın bir biçimde kullanılmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. 

b-)DenizyoIu İle Yapılan Kaçakçılık Biçimleri 

ı-Yurtdışı sefere çıkacak milli gemiler ile yurtdışından gelen ve tekrar yurtdışına çıkmak 
isteyen gemilere gümrüksüz akaryakıt verilmesi 4458 sayılı Gümrük Kanunundan kaynaklanan bir 
muafiyet uygulamasıdır. Bu kapsamda, boğazlardan transit olarak geçen, ya da karasulanmıza giren ve 
akaryakıt ihtiyacı olan gemiler, ilgili acentalan kanalıyla gümrük idaresinden gümrüksüz akaryakıt 
talebinde bulunabilmektedirler. Taleplerin gümrük idaresince uygun görülmesi üzerine, bu konuda 
yetkilendirilmiş liman veya bunker bayilerince gümrüksüz akaryakıt verilmektedir. Belirtilen akaryakıt 
değişik şekillerde tekrar yurtiçine bırakılmaktadır. Buna ilişkin Müfettiş raporlanna konu olduğu 
biçimiyle; 

u.Boğazlardan geçen, karasulanmıza giren ya da limanlanmıza yanaşan gemilere verilen 
karyakıtlar, açık denizde ve çoğunlukla da uluslararası sularda balıkçı teknesi görünümlü teknelere 
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limbo yapılarak(açıkta akaryakıt transferi yapılarak) tekrar karaya çıkarılmakta ve iç piyasaya 
verilmektedir. Bu tür kaçakçılık İstanbul ve çevresi için daha çok Prenses Adaları bölgesi ile Haliç, 
Haydarpaşa, Harem, Kadıköy ve Moda kıyılarında yapıldığı bilgisi SGK'ndan temin edilen bilgiler 
arasında yeralmaktadır. örneğin; 05.09.2002 tarihinde Burgaz Adası açıklarında Ukrayna bandıralı 
"Slovuitch-13" isimli gemiden akaryakıt transferi yapan "Şahin-13" isimli acente motoruna suçüstü 
yapıldığı, 30 ton kaçak motorin ele geçirildiği bilinmektedir. Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı 
görevlilerinin Komisyona yaptığı sunum ve ilettiği belgelerin incelenmesinden bunun örneklerini 
görmek mümkündür. 

uı.Gerek Boğazlarda gerekse karasuları içinde ya da bir limana yanaşan gemilere hiç akaryakıt 
verilmediği halde verilmiş gibi gösterilmesi biçiminde de kaçakçılık olabilmektedir. Bu tür kaçakçılık 
eylemleri acenta-bunker/liman bayisi-gümrük idaresi arasında anlaşarak olabilmektedir. Bazen de bu 
tür kaçakçılığa ilişki işlemlerde mühür ve kaşeler çoğaltılarak ve resmi evrakta kullanılarak yapıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Bazen de akaryakıt transferi yapılacak gemi limana ya da boğazlara hiç gelmediği veya açıkta 
durmadığı/yol kesmediği halde, tümüyle gerçek dışı(fiktif) transit beyannamesi düzenlenmesi sözkonusu 
olabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen kaçakçılık türünün bir versiyonu da, talep edilen miktarın altında bir miktar 
akaryakıtın gemiye verilmesi ve geri kalanın verilmiş gibi gösterilerek iç piyasaya verilmesi biçiminde 
de olabilmektedir. 

Bu tür eylemlerde kaçakçılık fiilinin tespiti, ancak geminin o limana gelip gelmediğinin tespiti 
ile, gelmesi durumunda gemide tutulan seyir jurnali ve devri çark defterinin tetkiki ile ortaya 
konulabilmektedir. 

Her biçimde akaryakıtın tahliyesinde ilgili memurların göstereceği ihmal veya zafiyet, hatta 
görevi suistimal kaçakçılığın oluşmasına neden olabilmektedir. Her iki tür kaçakçılık eylemleri sıklıkla 
görülen türden eylemlerdir. Fırtına Operasyonu diye bilinen ve 2001 yılı başında Antalya'da yürütülen 
tahkikat sırasında bu yöntemlerin hepsi kullanılmıştır. Belirtilen yöntemlerin bir çok versiyonunu 
Müfettiş raporlarında görmek mümkündür. 

Aşağıda ayrıntıları verilen raporda ise, soruşturmaya konu firmaların tespit edilen 28 adet 
ihrakiye işlemlerinin sıhhatinin tespiti amacıyla, alıcı olarak kayıtlı ve Malta bandıralı gemilerin İstanbul 
boğazından geçiş yapmadıklarının ve hatta bu gemilerin olmadığının Lloyd kayıtlarından belirlendiği, 
böylece ihrakiye kapsamı akaryakıtın yurda sokulduğunun ortaya konulduğu anlaşılmaktadır. 

Raporu 
Düzenleyen 

Mehmet 
ERYILMAZ 
Gümrük 
Bannlfettiıi 
Münir OĞUZ 
Gttıuruk Müfettiş 
Yardımcın 
Yuıuf BİÇER 
Gümrük Müfettiş 
Yardımcısı 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

5/20.05.2004 

Raporun Konura. 

Hınnadeıe ve 
Haydarpaşa Gümrük 

Müdürlüklerinde 
işlem göre» bazı 

ihrakiye 
beyannameleri 

kapumı akaryakıt 
ikmallerinin 

incelenip 
sorusbıruanası. 

Kaçakçılığın 
Nltellj ive 

Biçimi 

İhrakiye 
olarak 

vcrikncıi 
gereken 

motorinin 
kaçak olarak 

yurda 
sokuknuı. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

motorin 

1.401.147-
KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

ltjlavuz-3 
isimli 

römorkör 
raptedildi 

Ayrıca 
cevaplı 
rapor 

düzenlendi. 

Kaçakçılığa 
K a n s ı n Firma 

ilimleri 

Kaçlar Petrol 
OrueJ.Nak.ve 

Tıe.ltd.Şti., Burak 
Sohtorik 

Den.Tic.Ltd.Sli., Mar 
Traupetrol 

Tic.Ltd.Sti., Alpin 
Denizcilik Ltd.$ti., 

NovaGemi 
Accnlalığı Ud.$n'. 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Bel i ı t i la 
lamanın sahip, 

ortak ve 
yöneticileri 

Suç ve 
Ctaa 

Maddeleri 

4»2«73-a/3, 
5, TCK 
evrakta 

sahtecilik, 
4926711 

Raporunun 
Sevludildifi 

Merciler 

KÇckmece ve 
Beykoz 

C.Bajıavcüığı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

Maliye BaktnJıJı 

İstanbul Gümrükleri 
BauııüdÜriuJU 

Raporda, ARM Denizcilik ve Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti. adına işlem gören beyannameler 
kapsamı ihrakiyelerin verildiği kayıtlı görünen gemilerin seyir jurnalleri üzerinde tespitler yaptırılarak 
akaryakıtın transit gemilere verilmediği tespit edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 

http://OrueJ.Nak.ve
http://Den.Tic.Ltd.Sli
http://Tic.Ltd.Sti


- 1 5 7 -

Rapenı 
Düzenleyen 

ArtUn 
GÜNLER 
Gtknruk 
Batnıafettisi 

RjponM 
Sayı/Tarihi 

4/12.07.2002 

Raporu Kenem 

ARM Denizcilik ve Petrol 
Ürünleri Tie.Lld.Sti. 

unfiadan Çubuklu Akaryakıt 
Gümrük MudurlOgondr islam 
•jöıeıı Dansa bcyaunamelen 
kaptamı akaryakıtın yurtdışı 

sefere çıkacak gemilere verilip 
veribnedigmie Nicelenip 

aouıtıunılmuı 

Karahfil'tın 
Nitel i | iv. Biçimi 

M/VTantcIMve 
M/VAlicanM 
uinüı harçlarla 
yabana bandıralı 
ganilere 
verilmesi gereken 
294 km nottonm 

urledilnıeai. 

Kaçak 
Akaryakıtla 

Cimi ve 
Miktarı 

motorh 

296-TON 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

yok 

K»cekç*ga 
Karıtan 
Firma 

tinleri 

ARM 
Denizcilik ve 

Petrol 
Örtüleri 

T icLktSü 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtile» 
firmanın takip, 

ortak ve 
yöneticileri ile 

ilgili bum 
görevlisi 

Site ve Ceza 
Maddeleri 

I91I / I -A, 
27/2, kamu 
(Srevlui 
acısından 
19İBV36 

Raporumu! 
Scvkodildifi 

Merciler 

Beykoz 
C.Ressavahgı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

kuubul 
Gümrükleri 

BatmOdOjlugu 

Transit gemilere verilen ihrakiye akaryakıt konusunda kaçakçılık eylemlerinde, bazen aynı 
firmalar ve aynı kişilerin akaryakıt kaçakçılığı işini iştigal haline getirdikleri görülmektedir. Aşağıda 
verilen ilk iki rapor içeriği bilgilerin incelenmesinde, eylemlerinin süreklilik arzettiği görülecektir. 

Raporu 
Direnleyen 

Muzaffer 
ÇILDIR 
GOmriik 
BaamOfettisi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

2/23.03.2000 

Raporu» Konusu 

Kuzeyyüdızı Denizcilik 
P e n i Kun.Mad.lth.thr. 
San. veTtc.LtdŞti. ve 

Foçah Petrol Haluk Foçah 
imnalanaca yurtdışı 

seferli gena'ye verilniek 
luymytı vergiden ınuaf 
olarak alınan motorinin 
gemiye verilmeksizin 
yurtiçinde »vakuma» 

fiilinin incelenip 
soruşturulması 

Ktçaluaugı* 
NMaligive 

Blçkui 

Yurkh» sefere 
çıkacak gemiye 

verilmek 
kayayla vergiden 

nnuf olarak 
alman noterinin 

gemiye 
veribneksizin 

yurtiçinde 
bırakılman. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cimi ve 
Miktarı 

motorin 

«5.356-LT 

U y n h u ı o 
İdari 

Tedbirler 

kaçak eşya 
nakhnde 

kul Ünü» 3 
kan tankeri 

veyfkfl 
zjptcdikfi. 

İlgili gOmrak 
görevlileri 

islen el 
çekariktl. 

Kacnkcıbia 
Karıtan 
Firma 

lehlileri 

Kuzey Yıldızı 
Denizcilik 

Petrol 
KiruMad. 

tth.ikr. San. ve 
Tic.Ltd. Su'., 
Foçah Petrol 
HakıkFoçalı 

Halikında Suç 
Duyanumnda 
Bala auta alar 

Be İkiden 
umuların 

takip, ortak ve 
yöneticileri 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

1918/1-A, 
27/2,3.41,47 
ile TCK/274 

Raporanan 
SevkeaUdigl 

Merciler 

İzmir 
C.Başsavcılığı 

Gümrük Tefti» 
Kurulu 

tzınir Gümrükleri 
Basmunurllju 

Rapora 
Duzealeyta 

Muzaffer 
ÇILDIR 
Gflmruk 
Bafmflfettıtı 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

4/12.03.2002 

Raponıo K o n u * 

Kuzeyyıkkzı Denizcilik 
PetmlKim.Mad.ldı.thr. 

San.veTic.Lld.Sti 
yetkililerince yurtdışı 

seferli gemiye verilmek 
kaydıyla vergiden muaf 
olarak atman motorinin 
gemiye verikneksizio 
yurtiçinde buablmaaı 

flitinin incelenip 
toru|nı«lması. 

Kacakcdıtm 
NitentlvcBiclad 

Yındıtı sefere 
çıkacak gemiye 

verilmek kaydıyla 
vergiden maaf 
olarak alman 

motorinin gemiye 
verilmeksizin 

yurtiçinoe 
bMakılması. 

Kaçak 
Akaryakıtm 

Cmtlve 
Miktarı 

nıoıorin 

I84 4JS-LT 

Uygulanan İdari 
Tedbirler 

Transit isknmae 
bitkin teminat 
mektuplarının 
ço^fluneıncsi 
temin edildi. 

Adtgcçen 
tumanın Unun 

bayiU|inin iptali 
temin edildi. 

Kıçakçtuia 
Kanaan 
Firma 
blmltrl 

Kuzey 
Yıldızı 

Denizcilik 
Petrol 

K k a M a i 
hh.Ûu\ San. 

ve 
Tic.Ud.3ti., 
Foçah Petrol 
Haluk Foçah 

Hakkımla Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlnr 

Belirtilen 
firmalara 

sahip, ortak ve 
yöneticileri ile 

ilgili kamu 
görevlileri 

Suç ve Ceza 
Mtdoelerl 

1918/1-A, 
27/2,3.41.47 

ile TCK 
evrakta 

sahtecilik 
hükümleri ile 

kamu 
görevlileri 
açısından 
1918/36 ile 
TCK/240 

Raporunun 
SevkediMlii 

Merciler 

İzmir 
C.Bastavcıhgı 

Gümrük 
Tefbs Kurulu 

taar 
CMmmkkri 

Bapmalünugu 

Aşağıda ayrıntıları verilen raporda ise, ihrakiye akaryakıtm belirtilen gemiye verilmediğinin 
liman kayıtlarından belirlendiği ve acenta olarak görünen kimi şirketlerin gerçekte olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Raporu 
Düzenleyen 

Cengiz 
YUMUŞAKKAYA 
Gümrük 
BaskuuroUrO 

Raporun 
SayvTarii i 

159/23-
10.12.2001 

Raporun Konutu 

Htmüdere Gam. Müd. 
denetknndeki The Shell 

Ccenpany of Tnrlcty 
Lld. ve Mar Trantpttıul 
Tic.LidSii.nce isle* len 
antrepolardan Bolivya 
bayraklı M/T Ll isimli 
gemiye verilen ihrakiye 
iataucriaia incelenip 

soruşturulması. 

Knçakçıhguı 
N H e l l i i v e K d m l 

Gerçek Imnatileıi 
l l -M/T olan Bolivya 

bayraklı Ll isimli 
gemiye, 3 taaıit 

beyannamesi 
kapsanmaz topum 
230 M/T akaryakıt 

veribnif gibi 
gösterilerek gerçekle 

veribnemeSL 

Kaçak 
Aknryalabn 

Clneive 
Miktarı 

motorin 

motorin.' 
300-MfT 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

Bolivya 
bayraklı 
M/TLI 

zaptedildi. 
Aynca 

eevaph rapor 
düzenlendi. 

Kactkcıkğa 
Kantnu 
FkmM 

Ü n l e r i 

The Shell 
Companyof 
TurkeyLtd., 

Mar 

TicLtdŞu., 
Yağmur . 

D e n i ç v c 
Dıs 

TicLtdSrt., 
Yıldız Desen 

San. ve 
Tk.Lıd.Şti. 

Hakkında Suç 
Duyaratunda 
Buluaulaaltr 

Belirtilen 
firmaların 

tabip, ortak ve 
yöneticileri ile 
ilgili gümrük 

görevlisi 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

1918/1-A, 
27/2.3.S, 

47 ve 
TCK/342, 

gvimrllk 
görevlisi 

191806 

Rnpomnua 
Sevkedildlgi 

K.Çekmece 
C.Bastıvcdığı 

Gûnmürter 
Muhafaza Genel 

MUDriügu 

Gümrükler Genel 
Müdürlüğü 

Ittubul 
Gâmrilkleri 

BasıtıOdorlagu 

rv.Bazen de, Bulgaristan ve Romanya'dan yerli veya yabancı gemilere yüklenen akaryakıt 
uluslararası sularda küçük tonajlı gemilere transfer edilmektedir. Bu gemiler transfer edilen motorini 
balıkçı gemilerine, küçük deniz araçlarına ve kara tankerlerine vermektedirler. Bu yöntem Karadeniz 
sahilinde; Anadolu Kara Burun, Rumeli Karaburun, Kilyos, Ketken ve Şile açıklarında; Marmara'da ise 
Ambarlı, Silivri, Ahırkapı, Maltepe, Tuzla-Pendik, Yalova, Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yanmadası'nda 
yoğunluk kazandığı bilgisi alınmıştır, örneğin; 24 Nisan 2003 tarihinde Rumeli Feneri 10 mil 
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açıklarında tespit edilen "Yeliz-4" isimli balıkçı teknesinin sahil güvenlik botu tarafından yapılan 
arama/kontrolu sonucunda 90 ton kaçak motorin ele geçirildiği, bahse konu motorinin Karadeniz'de bir 
Rus gemisinden alındığı tespit edilmiştir. 

v.Bazen de, bu tür transit işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük olmaksızın, özellikle gemi 
kaptanlarının -bu işten ayrıca para kazanmak amacıyla- bu nitelikteki akaryakıtı alarak açık denizde yine 
Türk bandralı gemilere ve teknelere sattıkları da bilinen bir gerçektir. Burada gümrük işlemleri açısından 
bir usulsüzlük yoktur. Usulüne uygun verilen gümrüksüz akaryakıtı alan geminin açık denizde yapılan 
bir ticaretin sonucu olarak aldığı akaryakıtı bir başka gemiye satması durumunda yapabilecek bir şey 
yoktur. Alan gemi Türk bayraklı ise ve dahili kabotajda kullanacaksa, o zaman beyan etmesi gerekir. 
Beyan etmiyorsa ve kullanıyorsa transit akaryakıtın yurtiçine bırakılması sonucu ortaya çıkacaktır. Bu 
da ihrakiye kaçakçılığının bir versiyonudur. Özellikle küçük tonajlı ya da balıkçı teknesi görünümlü 
deniz araçlarıyla bunun yapıldığı bilinmektedir. 

2-)İthalat İşlemlerinde Yapılan Kaçakçılık Yöntemleri 

Akaryakıtın ithalat işlemlerinde tespit edilen birden fazla kaçakçılık biçimi vardır. Bunlardan 
en yaygın olanı ve büyüklük itibariyle önemli yer tutanı denizyolu ile yapılan kaçakçılık olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Denizyolu ile yapılan kaçakçılık yöntemleri; 

Kaçakçılık yöntemlerinden birisi ve yaygın olanı, özellikle dağıtım şirketleri tarafından 
yurtdışından çift belge düzeni içinde(çift fatura, çift manifesto, çift konişmento) akaryakıtın getirilerek 
bir miktarının beyan edilmesi, geri kalanının ise beyan edilmeksizin dağıtım şirketinin depolarına 
transferi biçiminde olmaktadır. Beyan harici eşya getirilen eşya ile aynı cins olabileceği gibi farklı bir 
mal grubuna ait olması da imkan dahilindedir. Getirilen ve beyan harici depolara konulan akaryakıtın 
transferinin değişik şekillerde olabilmektedir. 

Akaryakıtın depolandığı tankların yakınına kargo gemilerinin yanaşma olanağı olmadığı için, 
genellikle sahile 1-2 km uzaklıkta iskele/şamandıralara yanaşan gemilerden suyun altında konuşlanmış 
tahliye boruları ile akaryakıtın transferi yapılabilmektedir. Burada izinli tahmil-tahliye boruları yanında 
izinsiz boruların olması da imkan dahilindedir. Nitekim Mersin/Karaduvar mevkiinde Komisyonumuzca 
yapılan yerinde incelemeler sırasında izinsiz tahliye borularının varlığı bilgisi alınmıştır. Bir başka 
yöntem, tahmil-tahliye boruları ile denizin altından getirilen akaryakıtın doğrudan millileşmiş tanklara 
konulması da mümkündür. Çünkü gümrüklü ve gümrüksüz antrepolar aynı alan içindedir ve tanklararası 
mal sevkiyatı değişik nedenlerle mümkündür. Hacim itibariyle yüklü akaryakıtın tahliyesinin uzun 
zaman alması nedeniyle görevli personelin bu süre içinde orada bulunmaması ya da bu personelin ikna 
veya iğfal edilmesi yoluyla beyan harici akaryakıtın millileşmiş eşyanın konulduğu tanklara 
konulabildiği gibi, yukarıda da sözü edildiği üzere bazen de mevcut antreponun bu tür kaçakçılığa 
imkan verecek biçimde konumlandınldığı ve ayrıca idari personele ihtiyaç duyulmaksızın kaçakçılık 
yapılabildiği anlaşılmaktadır. 

Belirtilen yöntemde belgelendirme çift belge düzeninde olduğu gibi, ithalat yapılan 
akaryakıtın bedelinin yurtdışına transferi de farklı biçimlerde olabilmektedir. Yasal olarak beyan edilen 
miktar banka yoluyla transfer edilirken, beyan dışı kalan miktara karşılık gelen dövizin ise kambiyo 
tahdit ve takibinden kaçınmak için 50.000-USD'ın altında ve firma çalışanları üzerinden yurtdışında 
yerleşik ihracatçı firmaya gönderilmektedir. Bazen de beyan harici yurda sokulan eşyaya ilişkin 
transferler, yurtdışında mevcut hesaplardan gönderici firmalara transfer edilmektedir. Kaçak ve kayıtdışı 
akaryakıtın iç piyasaya verilmesi de benzer bir yöntemle olmaktadır. Burada da faturasız mal alım-
satımı sözkonusudur. Yine yasal akaryakıt ticaretine ilişkin para transferleri dağıtım şirketine bankalar 
üzerinden yapılırken, beyan harici yurda sokulan kaçak akaryakıta ilişkin mal bedelleri akaryakıt 
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bayileri tarafından dağıtım şirketinin çalışanları adına açılan hesaplara havale edildiği tespit edilen 
hususlardandır. Bu yöntemde bazen dahili kabotaj kapsamındaki gemiler de kullanılmaktadır. Buna 
ilişkin ayrıntı Raporun ilerleyen sayfalarında sunulacaktır. 

Raporu 
Düzenleyen 

lîllîil 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

I/02.0İ.20OI 
l / l -

10.10.2002 
(2 adet) 

Raporun 
Konusu 

Bölünmez 
Petrolcülük 

A.Ş.nin 
muhtelif 

ülkelerden 
yaptığı 

ithalattan ile 
ihrakiyc 

teslirnleruüa 
incelenip 

sonışıurulmaıı 

Kaçakçılığın 
Ni t tUt ir t 

Biçimi 

İki ayrı fatura 
vcıaı ınu 
belgesi ile 
getirilen 
akaryakıtın bir 
kısmının açık 
denizde satılmış. 
gibi gösterilerek 
gümrük 
işlemine tabi 
tutulmaksızın 
yurda 
sokulması 

Kaçak 
Akaryakıt» 

Cinsi ve 
Miktarı 

motor m. 
kurşunsuz 

normal 
benzin 

77.233,146-
kg 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

kaçak 
akaryakıt 
sevkıyatında 
kullanılırı 3 
gemi ile 17 
kara 
tankerine 
eUconuldu. 

Kaçakçılığa 
Kansan 

Firma isimleri 

Bölünmez 
Petrolcülük 

A.Ş. 
Bölünmez 
Denizcilik 
Tur.Nak. 
Ltd.Şü. 

Hana Tur.Sen. 
ve T i c A Ş . 

Akyalat 
Akaryakıt Nek. 

ve TİC.A.Ş. 

Hakkında Saç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Dağıtım şirketi 
yetkilileri, 

kullarulan gemi 
sahipleri, 
kaptanları, 
acenta yetkilileri 
ile ilgili gümrük 
görevlileri 
hakkında suç 
duyurusunda 
bulunuldu. 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

Transit işlemlerine 
ilişkin 1911 sayılı 
Yasanın Ek: 11, 
27/1.3,5, 
TCK/330,342. 
Maddeleri, ithalat 
işlemlerine ilişkin 
1918/1-A, 27/1,3,5 
ile kamu görevlileri 
için 1913/30. 
maddeleri 

Raporunun 
SevkedUdiği 

Merciler 

Antalya 
C.Bassavcılıgı 

Maliye Bakanlığı 

Hazine Müsteşarlığı 

Denizcilik 
Müsteşarlığı 

PtOM 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

Antalya Gümrükleri 
Başmüdürlüğü 

Aşağıda ayrıntıları verilen raporda ise, Romanya'dan sevkedilen akaryakıtın dağıtım 
firmasınca bir kısmının beyan edilmesi geri kalan kısmının ise beyan harici yurda sokması eylemi 
özellikle gönderici ülke Romanya nezdinde yapılan tespitler ve ithalatlara aracılık eden bankalar 
nezdinde yapılan araştırma ile ortaya konulduğu anlaşılmaktadır. 

Raporu 
Düzenleyen 

Mehmet 
ER YILMAZ 
Gümrük 
Başmüfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

1/7.1.2005 

Raporun Konusu 

Tuta Petrolcülük 
A Ş . taralından 

Romanyadan 
getirilen 5 ayn 

akaryakıt 
sevkiyatuun bir 
kısmnun beyan 
edilerek kalan 

kısmının beyan 
edilmeksizin yurda 
sokulmasına ilişkin 
işlemlerin iıcelenip 

soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve Biçimi 

yurtdıştndan iki ayn 
belge düzeni içinde 
getirilen akaryakıtın 
bir kısmnun beyan 

edilerek kalan 
kısmnun da açdı 

denizde limbo 
yapılmış gibi 

gösterilerek beyan 
edilmeksizin yurda 

sokulması. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktan 

benzin 
motorin 

1.571.263-
KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

H
lîH

 

Kaçakçılığa 
Kansan 
Firma 

İsimleri 

Tuu 
Petrolcülük 
A Ş . . Erk 

Kimya San. 

Tic.Ltd.Sti., 
ABB 

Denizcilik 
LtdŞti., 
Marteks 
Mardin 
Tekstil 

TıcLtAŞti. 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Dağıtım sirkeli 
yetkilileri, 
taşımada 
kullanılan gemi 
sahipleri, 
kaptanları, 
hakkında suç 
duyurusunda 
bulunuldu. 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

4926/3-s/1, 
3-c,4/a-l , 

4/C.5.TCK 
evrakta 

sahtecilik, 
4926/20 

Raporunun 
Sevkedildiğl 

Merciler 

Gebze 
C.Başsıvcılıjı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

Hazine 
Müsteşarlığı 

Maliye Bakanlığı 

İzmit Gümrük ve 
Muhafaza 

Başmüdürlüğü 

Yine aynı dağıtım şirketi tarafından, aynı ülkeden beyan harici getirilerek antrepoya konulan 
akaryakıtın yurda sokulması olayı da, yine yurtdışı araştırması yoluyla ortaya konulduğu, aşağıda 
ayrıntıları verilen raporla birlikte olay değerlendirildiğinde, yine kaçakçılık eyleminde bir süreklilik ve 
devamlılığın sözkonusu olduğu görülmektedir. 

Raporu 
rjuzenleyea 

Şıhıp YILMAZ 
Gümrük 
Başmüfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

2/4 
28.O6.20O2 

Raporun Konusu 

TUTA Petrolcülük A.Ş. 
Adına Romanya'dan 

denizyolu ile Gebze'ye 
beyan halici getirilerek 

adıgeçcn şirketin 
antreposuna konulan 

539.5-MT gazoilin yurda 
sokulmaya teşebbüs 

edilmesi hususlarının 
incelenip soruşturulması. 

Kaçıkcriıfıa 
Niteliği ve 

Biçimi 

TUTA 
Petrolcülük 
A.Ş. Adına 

Romanya'dan 
denizyolu ile 

539.5-MT 
gazoilinin 

beyan harici 
getirilerek 

yurda 
sokulmak 
istenmesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

C i n i ve 
Miktarı 

gazoil 

S39.5-M/T 

Uygulanan İdari 
Tedbirler 

kaçak akaryakıt 
sevkiyaunda 

kullanılan geminin 
zaptedilmesine 

çalışıldı. Yurtdışına 
çıktığı içia 

zaptedilemedi. 
Antreponun 

kapatılması temin 
edildi. 

Kacakçınga 
K a n a » 

Firma 
isimleri 

TUTA 
Petrolcülük 
A.Ş., Can 
Denizcilik 

Nak-ve 
Tic.Ltd.Sti., 

Prestij 
Ukısl.Goz, 

Dan.LtdŞti. 

Hakkında Saç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Dağıtım şirketi 
yetkilileri, 
taşımada 

kullanılan gemi 
sahipleri. 

kaptaıüan.ve 
gözetim şirketi 

yetkilileri 
hakkında suç 
duyurusunda 

bulunuldu 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

1911 sayılı 
yasının 

l/A, 
27/2,3,48, 
TCK/345 

Raporunun 
SevkedUdiği 

Merciler 

Kocaeli 
C.Bassavcılıgı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

İzmit 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

Antrepoya Beyan Harici Fazla Eşya Konulması: 

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın konulduğu antrepoya beyan harici fazla eşya olduğunun 
sonradan anlaşılması, kaçakçılık açısından ayrıca değerlendirilmeye değer bir konudur. Bu tür eşyanın 
beyana göre fazla olması, bu tür eşyanın daha sonra yine beyan harici yurda sokulacağı sonucunu 
doğurmaktadır. Bu tür yöntemle de kaçakçılık olması imkan dahilindedir. Bu yöntemin denetim 
raporlarında örneklerini görmek mümkündür. 
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Aşağıda yeralan Rapora konu olayda, gemi sörveyleriyle birlikte yapılan tespitte yüzer 
antrepo olarak kullanılan gemide beyan harici motorin olduğunun tespiti üzerine, gemiye ve kaçak 
eşyaya elkonulduğu ve yüzer antreponun, antrepo işletme izninin iptalinin temin edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Rapora 
Dizinleyen Jılslî 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

19-220/3,1 
17.01.2003 

RaporuaKonusu 

İstanbul'da bulunan M/T 
Melike İnce isimli yüzer 
antrepo olarak faaliyet 
gösteren gemide beyan 

fazlası akaryakıt 
buhınmas! hususlarının 

incelenip sonj|turulnıasJ. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve Biçimi 

M/T Melike İnce 
isimli yüzer 

antrepoda beyan 
fazlası akaryakıt 

bulunması 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinai ve 
Mlklan 

motorin 

49S.889-KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

Yok 

Kaçakçılığa 
Karışan 
Firma 

isimleri 

M AR 
TRANS 
PETROL 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Yusuf 
TERBİ YIK, 

Kem»! ALTUN, 
Erdoğan 

ACAR, Erdin 
ÇELİK 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

1918/1-A, 
27/2, 

3,33,41.46,47 

Raporunun 
Sevkedildigi 

Merciler 

K.Çckmece 
C.Başsavcılığı 

Gümrükler Genel 
Müdürlüğü 

Gümrükler 
Muhafaza Genel 

MüdUrlügıl 

Aşağıda yeralan raporun incelenmesinde, antrepoya beyan edilenin üzerinde ve izinsiz alınan 
kaçak eşyaya el konulduğu ve olay mahallinde bulunan değişik firmalara ait antrepolar arasında izinsiz 
bağlantıların olduğu tespit edilmiştir. 

Raporu 
Düzenleyen 

H.Okuy 
DUYGUN 
Gümrük 
Muhafaza 
Kontrolörü 
Sefa YAYLA 
Gümrük 
Kontrolörü 
Güngör 
OZTÜRK 
StJ.Gümrük 
Kontrolörü 
Bülent ÖZKAN 
Slj.Gümrük 
Muhafaza 
Kontrolörü 

Raporun 
SayvTarihi 

5,33/9 
01.12.1998 

Raporun Konusu 

Dörtyol Akaryakıt Gümrük 
Müdürlüğü ve Isdemir 

Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğü denetimindeki 
tpragaz A.Ş. Antreposunda 
tespit edilen LPG fazlalığı 
üt Aygaz A $., Deltanaft 
AŞ . , deltapclrol A.Ş. Ve 
Tupras tarafından ithal 
edilmek üzere getirilen 

adlgeçcn firmaların 
antrepolarındı depolanan 

LPG kayıplarının 
ÛKelenrnesi ve 
soruşturulması. 

Kıça kelliğin 
Nlıdfglvc 

Biçimi 

gümrüksüz 
antrepolara 

beyan edilenin 
üzerinde LPG 
konulması, ve 

bu 
antrepolardan 
fumrngOn izni 

oimaktızın 
LPG tahliyesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi vt 
Miktarı 

LPG 

9.108.687-
KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

eşyaya el 
konuldu. 

Kaçakçdıia 
Karıtan 
Firma 

isimleri 

tpragaz AS . . 
Bizüngaz 

A.Ş., 
Deltapclrol 
A Ş . , Aygaz 

A.Ş., 
TOPRAŞ 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmaların 
sorumlu 

yöneticileri Ut 
ilgili firma 
yetkilileri 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

1918/20. 
27/2.3,5, 

3S/3. 
TCK/348 

Raporunun 
Sevkedildigi Merciler 

Dörtyol 
C.Buf savcılığı 

Maliye Bakanlığı 

TÜPRAŞ 

Hazine ve Dıs Ticaret 
Musteıariıkları 

Gümrükler Genel 
Müdürlüsü 

Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü 

İskenderun 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

Sahillerden Yurtiçine Akaryakıt Sokulması: 

Bu yöntemde, uluslararası sularda bulunan büyük deniz tankerlerinden alınan kaçak 
akaryakıt; muhtelif deniz taşıtlarıyla gizlice sahiUerimizdeki çıkışa müsait ve sahil ile bağlantılı yolu 
olan koylara getirilmekte, buradan hortum uzatmak suretiyle kara tankerlerine aktarılarak, önceden 
ayarlanmış akaryakıt istasyonlarına nakledilip piyasaya sürülmektedir. 31 Ağustos 2004 tarihinde 
Ceyda Kargo -1 adlı tekne Silifke Barbaros koyunda kara tankerine akaryakıt nakledilirken suçüstü 
yakalandığı Mersin Emniyet Müdürlüğünün Komisyona verdiği birifıng kayıtlarında mevcuttur. Bu ve 
benzeri olaylara ilişkin diğer sahillerimizde hatta İstanbul Boğazı ve çevresinde özellikle hava 
karardıktan sonra sıklıkla yapıldığına ilişkin Komisyonumuza bilgiler intikal etmiştir. 

Sahte Beige ve Beyanlarla İthalat Yapılması: 

Bilindiği üzere, ithalatta kimi eşyalar izne, kontrole veya standarda tabidir. Her yıl 
yayımlanan ithalat rejimi kararı eki ithalat tebliğleri ile bu malların neler olduğu ve ithalat prosedürleri 
ayrıca belirtilmektedir. Petrol ve petrol türevlerinin ithalatı da 01.01.2005 tarihinden önce Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü,nün(PİGM) bu tarihten sonra da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun(EPDK) 
müsaadesine bağlıdır. Aynı zamanda petrol ve petrol türevleri ithalatında zorunlu standart uygulaması 
söz konusudur. Bunun belgelendirmesini de Türk Standartlan Enstitüsü(TSE) yapmaktadır. Akaryakıt 
kaçakçılığının ithalatta karşılaşılan yöntemlerinden biri de, ithalatta ibrazı gereken bu belgelerin 
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sahtelerinin üretilmesi, belge olmadığı halde varmış gibi işlem yapılmasının temin edilmesi ya da belge 
olmadığı halde tümüyle sahte müsaade belgesi üretilmesi veya mevcut belgeler üzerinde tahrifat 
yapılması biçiminde olabilmektedir. 

Bununla bağlantılı olarak, ithali izne, standarda, uygunluk belgesine tabi aynı ürünlerin 4760 
sayılı Kanuna göre özel tüketim vergisi kullanım amacına göre farklılaşünldığı için, özellikle 
akaryakıta kanştınlabilecek ürünlerin boya, kimya ve tekstil sanayinde kullanılacağı beyan edilerek ve 
bu amaca uygun paravan şirketler kurularak ve gerçeğe uygun olmayan kapasite raporları temin 
edilerek ithalat yapıldığı, bilahare yurtiçinde tahsis amacı dışında kullanılarak akaryakıta karıştırıldığı 
bilinen bir gerçektir. Burada, tarife kayması sözkonusu değildir. Ancak bu biçimde ithalatın sözkonusu 
olması için, PÎGM'nün ithal müsaadesi verirken aradığı koşulların bir şekilde yerine getirilmesi söz 
konusudur. Bu amaçla kurulan şirketlerin önemli bir kısmının paravan olduğu, Sanayi ve Ticaret 
Odalarınca düzenlenen kapasite raporlarının bazen tümüyle sahte olduğu ve adeta masa başında 
hazırlandığı anlaşılmaktadır. Sanayide kullamlmak amacıyla ithal edilen ancak doğrudan akaryakıta 
katılarak iç piyasaya verilen bu kimyasalların önemli miktarlarda olduğu görülmektedir. 

Yukarıda anlatılan durumların örnekleri buna ilişkin düzenlenen soruşturma raporlarının 
incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

a-)Özellikle Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün verdiği ithal müsaadesinin sahtesi üretilerek 
veya mevcut belge üzerinde sahtecilik yapılarak, geçerli olmayan belgeye dayanarak ithalat yapılması 
ya da yapılmak istenmesi yaygın kaçakçılık yöntemlerinden biridir. Konuya ilişkin çok sayıda denetim 
raporu mevcuttur. Yapılış biçimlerine ve tarife sapmalarına göre sınıflandırılması durumunda; 

1-Gerçeğe aykırı beyanname ve belge düzenlenerek 'White Sprit' eşya olarak beyan 
edilmesine ve buna göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılmasına karşm 'nafta' cinsi eşyanm yurda 
sokulması: 

Bu yöntem kullanılırken, ithalata konu eşyanm yurtdışı araştırması yapılarak gönderici 
firmadan eşyanm cinsi, miktarı ve kıymetine ilişkin bilgiler temin edilerek gerek eşyanm cinsi gerekse 
kıymeti konusunda gerçeğe aylan beyan yapıldığının belirlendiği, eşyanm ithal müsaadesi, kontrol 
belgesi, kıymeti, kambiyo işlemleri ile ithalatçı şirketlerin kuruluşuna ilişkin ticaret sicil gazetelerinde 
sahtecilik işlemleri yapılarak kaçakçılık eyleminin gerçekleştiği görülmektedir. 

Rapora 
Mhttltyn 

Rjporna 
Sayı/Tırlki • t ıpam K * M M 

K*cakpkf> 
NUfltfvt 

Kıtak 
Akaryakıta 

Matın 

ı i y p h 
İdari 

Kacakpkjı 
Karajaa 
FkreM 

Primlidir 

Sat vt Can 
Maddeleri 

K ı p m a n 
ScvfadiUiüMtrdkr 

GebeeCBtpavcıhiı 

GENCER 
Gtarik 
Bapnifctlifi 

VMJKJOOO 
7/16.10.200) 

MartekjMmhn 
Tckt.hh.tkr.UiS6 

finmun Rmunya'teı 
grini* 997.10CKH, 

•afta cna «fyam Ultfi 
haküat bcyaaım 

ıkluahm«kwattctpri» 
oknkaaılediknai. 

ayrıcı taynetkafakfthgı 

Gerçeğe 
«ykın 

wkile aprk adı 
atada u f o 
«itSUiejy» 
ithal edilmesi 
vekymet 

k^ık 
akaryakıt 
«vfciyatndt 

Manda 
Manim 
Tebtü 

lfc.lhr.Ud.Sli 
Cam Boya 

VcnuYTiacr 
KccaKÛn* 
Aka Sata» 
Otla Bil 
Fayct-Saa 
Kimya Su. 
vtTicAŞ. 

GunrOkTellij Koranı 

ycaetkikh ile 
Hali kana 

mtm. 
EfcMII. 
27/1,3, TCK 
342 0e 

HuiiKMts*}ufa|ı 

Dif Ticaret Mtactariıiı 

forcvtikrne 
Maliye Bakanlığı 

izmit GfeuiUeri 
Bafnldlrlaiu 

Yukarıdaki rapor içeriğine benzer tespitlere ulaşılan bu raporda, eşyanm cinsinde gerçeğe 
aykırı beyanda bulunulduğunun ortaya kondulduğu, ayrıca, tarife değişikliğine ilişkin eşyanm tahlil 
aşamasındaki usulsüzlükler ve kambiyo işlemlerine ilişkin sahtecilik işlemlerinin tespit edildiği 
anlaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 

http://Tckt.hh.tkr.UiS6
http://lfc.lhr.Ud.Sli


- 1 6 2 -

Raporu 
Düzenleyen 

Mahmut 
GENCER 
Gümrük 
Başmüfettiji 

Raporun 
Sayı/I .rihl 

8/24.12.2001. 

Raporun Konusu 

Avrasya Petrol Ürünleri 
San. ve Tic.A.Ş. 

firmasının Romanya'dan 
getirdiği l.524-MTn«fta 

cinsi eşyanın hilafı 
bakilat beyanname 

düzenlenerek vvhiıe sprit 
olarak ithal edilmesi, 

aynca kıymet kaçakçılığı 
yapılması hususlarının 

incelenip soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği vt 

Biçimi 

inilin
 

Kaçak 
Akaryakıtın 

C i n i ve 
Miktarı 

NarU 

1524-MT 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçılığa 
Kansan Firma 

isimleri 

Avrasya Petrol 
Orünl.San Ve 

TicA.$., Ercanlar 
Tempo Akaryakıt 

Oritai.Tic. 
NakUd.Şli. Rafine 

Kimya Depolama 
Dolum Tesisi. Ve 

Hizmet A Ş . 
Mega Grup Di) 

TicTeks. ve Güm. 
LtdŞri 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmaların 

sahip, ortak ve 
yöneticileri ile 
ilgili gümrük 

görevlileri 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

1918/20, 
Ek:2-M, 
27/1,3,46. 
TCK 342 ile 
kamu 
görevlilerine 
ilişkin 
1918/36 

Raporunun 
Sevludildiği 

Merciler 

Gebze 
C. Başsavcılığı 
Gümrük Tefti; 

Kurulu 
Hazine 

Müsteşarlığı 

Dij Ticaret 
Müsteşarlığı 

PİGM 

Maliye 
Bakanlığı 

İzmit 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

2-Gerçeğe aykm beyanname ve belge düzenlenerek eşyanın 'gazoline' olarak beyan 
edilmesi ve buna uygun tahlil sonucu temin edilmek suretiyle 'kurşunsuz benzin' cinsi eşyanın yurda 
sokulmak istenmesi: 

Bu yöntemde, yine tarife sapması yoluyla eşyanın farklı bir tarifeden beyan edildiği, buna 
uygun tahlil raporu temin edildiği görülmektedir. Hakem kurumlara yaptırılan tespitte ise eşyanın 
'kurşunsuz benzin' olduğu ortaya konmuştur. 

Raporu 
Düzenleyen 

Ekrem 
SANCAK 
Gümrük 
Başmüfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

1/12.10.1995 

Raporun Konusu 

Tcknotem Mühendistik 
ve Di | Tic.Lld.Şti adına 

iîlera gören giriş 
beyannamesi kapsamı 
1.700-ton Vursunsıu 
benzin' cinsi eşyanın 

'gazoline' olarak beyan 
edilmek suretiyle yurda 

sokulmak istenmesi 
husuilanntn incelenip 

sarustuıulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği W- ! 

Biçimi 

'kurşunsuz 
benzin' cinsi 

eşyanın 'gazoline' 
olarak beyan 

edilmek ve buna 
uygun tahlil 

sonucu temin 
etmek suretiyle 
yurda sokulmak 

istenmesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

kurşunsuz 
benzin 

1.700-TON 

Uygulanan 
İdari 

Tedbîrler 

yok 

Kaçakçılık 
Kansan 
Firma 

İsimleri 

Tcknotem 
Mühendislik 

ve Dıs 
Tic.LtdŞti 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmanın sahip, 

ortak ve 
yöneticileri İle 
ilgili gümrük 

görevlileri 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

1918/20. 
Ek:2/Iil, 7/2 
ile, kamu 
görevlileri 
için 1918/36 
sayılı Yasaya 
muhalefet ve 
evrakta 
sahtecilik 

Raporunun 
Sevkediküfii 

Merciler 

Fatsa 
C. Bas savcılığı 

CKimrük Teftiş 
Kurulu 

Samsun 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

3-Gerçeğe aykırı beyanname ve belge düzenlenerek eşyanın 'endüstriyel yağ' olarak beyan 
edilmesine ve buna uygun gümrük işlemleri sonuçlandırılarak 'bazyağı' cinsi eşyanın yurda sokulması: 

Yine tarife sapması yoluyla eşyanın PİGM'nün müsadesine tabi olmayan bir eşya olarak 
beyan edildiği, buna uygun tahlil raporu temin edildiği görülmektedir. Hakem kurumlara yaptınlan 
tahlilde ise eşyanın bazyağı olduğunun belirlendiği aynca yurtdışı araştırma ve kambiyo işlemlerinin 
araştırılması yoluyla suç tespitine gidildiği görülmektedir. 

Raporu 
Düzenleyen 

Aralan GÜNLER 
Gümrük 
Başmüfettişi 
Cihan ÜNAL 
Gümrük. 
Başkontrolörü 
Mustafa ARGUN 
Gümrük 
KontroIOrii 
Kemal GUGU 
Gümrük 
Kontrolörü 

Raporuu 
Sayı/Tarihi 

2/22.06.2000 

Raporun Konusu 

Feza Petrol Ürünleri Gıda 
Paz.Ith.Ihr. Tic. ve 
Saıı.Ltd Şu. tarafından 
Ambarlı Gümrük 
Müdürlüğünden ithal edilen 
"baz yağYnın, 'endüstriyel 
yag' olarak beyan edilmesi 
ve bu şekilde gümrük 
işlemlerinin 
sonuçlandırılmasına ilişkin 
hususların incelenip 
soruşturulması 

Kaçakçılığın 
Nitelimi ve 

Biçil» 

lîılıİ 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

İni yağı 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

Cevaplı Rapor 
düzen tenerek 

vergi ve 
cezaların 
ukakkuk 
ettirilerek 

tahsili 
işlemleri 

başlatıldı. 
Kaçak eşyanın 
zaptedilmesi 

talimatı 
verildi. 

Kaçakçılığa 
Karışan 

Firma 
ilimleri 

Feza Petrol 
Ürünleri 

Gıda 
PaırUılhr. 

Tic. ve 
San.UdŞti. 
Güneş Dış 
Tic.Dan. 
Ltd. Şu. 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmaların 

sahip, ortak ve 
yöneticileri, 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

I918/Ek:2/Ill, 
20, 27/2 ve 
TCK/342, 

görevli 
memur için 

1918/33 

Raporunun 
SevkediUligi 

Merciler 

B.Çckmece 
C.Baş savcılığı 

4-Bir diğer yöntem ise, 'gazyağı'nın 'safrazol' olarak beyan edilerek yurda sokulmasıdır. 

Aşağıda ayrıntıları verilen Raporda da, 'gazyağı'nın 'safrazol' olarak beyan edilmesi, yapılan 
tahlil sonucunda gazyağı olduğunun anlaşılması üzerine, buna göre gümrük işlemlerinin 
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sonuçlandırılması ve ÖTV'nin teminata bağlanarak yurda sokulması sonrasında, firmanın Gümrükler 
Genel Müdürlüğüne başvurarak eşyanın gazyağı olmayıp safrasol HT olduğunu ifade ederek ÖTV 
teminatının iadesinin istendiği, firma tarafindan yapılan daha sonraki başvurularda ise, eşyanın yakıt 
amacıyla değil boya sanayinde kullanılmak üzere solvent olarak ithal edildiği belirtilerek satışına 
ilişkin faturaların gönderildiği, Genel Müdürlükçe fatura asıllarının tetkikiyle teminatın iadesi için 
yazılı talimat verildiği ve teminatın iade edildiği, işlemlere aracılık eden kişilere menfaat temin 
edildiğine ilişkin Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan fezleke ile Gebze C.Başsavcılığının 
iddianamesi ile konuya ilişkin mahkemelerin görevsizlik, yetkisizlik, takipsizlik ve tefrik kararlarına 
yer verildiği görülmektedir. 

Raporu 
Düzenleyen 

Mehmet 
ÇULHAN 
Gümrük 
Başmüfettişi 
Mıual 
YAMAN 
Gümrük 
Müfettişi 
Ali 
ORTAPOLAT 
Gümrük 
Müfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

329.07.2004 

Rnponın Konusu 

Emniyet Genel Müdürlugü'nun 
Gümrük Müsteşarlığına yönelik talebi 

ve Devle) Bakanlığının Onayı 
çerçevesinde, ZRG Group Dış Tic A.$. 
ve Politclu Petrol Ith.lhr. ve Dopolama 
San. ve Tic.Ltd.Şci. firmalarınca, sahte 

bilgi ve belge vermek suretiyle 
gümrüğü yanıltarak, getirilen kimyevi 

maddelerin akaryakıt istasyonlarına 
satan firmalar hakkında yürütülen 

soruşturma kapsamında, sozkonusu suç 
organizasyonunun Kocaeli Gümrük 

Müdürlüğü ve Gümrükler Genel 
Müdürlüğünde çalışan bazı görevlilerle 
irtibattı olduğu huıusLannuı incelenip 

soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

BlcIml 

Gerçeğe aykın 
beyanname ve 
belge ibrazı 
suretiyle 
•safrasol HT 
adı allında 
'gazyağı' isimli 
eşya ithal 
edilmesi, ÖTV 
için alınmış 
teminatların 
iade ettirilmesi 
ve sonrasında 
da OTV'siz 
ithalat 

gerçekleştiril
mesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

gazyağı 

2.880.200-
KO 

Uygulanan 
idari 

Tedbirler 

Müsteşar
lığın ilgili 

merkez 
personeli 

açığa 
alındı. 

KaçakçUıia 
Kansan 

F i m » 
isimleri 

ZRG Group 
Dış T i c A Ş . 

Kurucular 
iıış.Tıır.Kun. 
Pet.San. ve 
Tie.Ud.Sti.. 

Politcks 
Petrol 

tdı.lhr.dep. 
San. ve 

TicUd.Şti., 
ChemCIup 

Inc., 

Hakkında Suç 
Doyuruşunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmanın sahip, 

ortak ve 
yöneticileri ile 
ilgili gümrük 

görevlileri 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

Sanıklar 
hakkında 
4926 sayılı 
Yasanın 
12/1. 
TCK/342-
1.80,313/ 
1-4,31, 
33.40, 240. 
278/1,251 

Raporunun 
Sevkedildiği 

Merciler 

Gebze 
C Bassavolıgı 

Gümrük 
Teftiş Kurulu 

Maliye 
Bakanlığı 

S-Bir diğer yöntem ise, 'Ketrul HT' cinsi eşyanın girdiği tarife pozisyonunun PİGM'nün 
müsaadesine tabi olması üzerine, bu eşyanın 'başlamış işlem' çerçevesinde yurda sokulmak istenmesi, 
bu mümkün olmayınca mahrece iade edilmiş gösterilerek bu defa Yunanistan'dan 'vvhite sprit' olarak 
yurda sokulmak istenmesi biçiminde de kaçakçılık olabilmektedir. 

Aşağıda yer verilen ve birbiriyle bağlantılı sozkonusu raporlarda, 08.05.1998 tarihinde 
PİGM'nün müsaadesine tabi ithalata konu malın S.Arabistan'dan 17.08.1998 tarihinde sevkedildiği 
tespiti yapılarak, 'başlamış işlem' uygulaması için alınan Onay'ın sahte belge ve bilgiye dayandığı 
ortaya konarak iptalinin temin edildiği anlaşılmaktadır. 

Raporu 
Oûzaoleyen 

|K
| 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

2/27.03.1998 

R a p o r a K o n u » 

Makamın 'başlamış 
işleme ilişkin Onayına 
konu edilen,Golg-Bis 

Tanın Ürihıl. ve 
Kim.Mad.San. ve 

Tie.UdŞti. nin. 
23.05.1998 tarihli 

dilekçesindeki beyanın 
yanıltıcı olduğu ve 

gerçeğe aykın belge 
sunulduğu iddiasının 

incelenip 
soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

Biçimi 

İthali PtGM'nûn 
müsaadesine 

bağlı leetrul HT 
isimli eşyanın 

'başlamış işlem' 
çerçevesinde 

değerlendirilip 
Müsteşarlık 

Onayına 
bağlanarak yurda 

sokulması ve 
piyasaya 
verilmesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

ketrul HT 

2.799.579-
KG 

Uygulana» 
İdari 

Tedbirler 

Alman Onay'ın 
iptali ve diğer 
gümrüklerden 

de başka 
isimler alanda 

ithalinin 
Önlenmesi için 

gerekli 
tedbirlerin 
alınması 

amacıyla teklif 
raporu yazıldı. 

Kaçakçılığa 
Karışan 
Firma 

isimleri 

Golg-Biı 
Tarım Ürünl. 
Ve Kim Mad 

San. ve 
Tic.Ud.Sti. 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmanın sahip, 

ortak ve 
yöneticileri. 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

TCK/343 

Raporunun 
Sevkedildiği 

Merciler 

Ankarı 
C Başsavcılığı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Hazine 
Müsteşarlığı 

PİGM 

İkinci raporda ise, S.Arabistana mahrece iade edilen 'ketrul HT' isimli eşyanın 'white sprit' 
adı altında yurda sokulmak istenmesi hususlarında tespite ulaşmak için, ODTÜ PAL ve TÜBİTAK 
nezdinde tahlil yaptırılarak İskenderun'a gelen eşya numuneleri ile aynı olduğu sonucuna varıldığı, 
ayrıca yurtdışı araştırması yapılarak dellillendirme yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. 

Gerek 'safrazol HT' gerekse 'ketrul HT' adı altında yurda sokulmak istenen solventin 
ardındaki isimlerin aynı olması, örneğin İbrahim Bilgehan TAŞDELEN'in her iki olayında merkezinde 
olması ve olayların üzerinden 6 yıl geçmesine karşın, içerik itibariyle niteliğinin de aynı olması dikkat 
çekicidir ve yine burada da kaçakçılıkla iştigal süreklilik arzeden bir durum olarak kendini 
göstermektedir, 
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Rapora 
Duaeattyea 

Muzaffer 
ÇILDIR 
Gtmrek 
Bâfnifol i f i 

R a p o r u 
Sayı/Tariki 

V I 2.04.2000 

RaporaaKaaasa 

Tarloycyc idattae ban 
verikneyen \ t t n i l H T 
Hanlı tıyaaıa 
tskenderua'daa aıahrccc 
iade kararıyla ahsan 
ımareç ukc S-Arabistao'ı 
BTBHfMIMD YBDIllISteiI 
flzesiaden başka bir caya 
gibi GebKMca yarda 
sofaıbmk Btameti 
hnushramı iacehaip 
mustualenuı. 

t u t a k t ı k * » 
Mtcai ivc 

Nçkal 

İthali 
MGMaaa 

baghtetrui 
H T iskan' 

csyaua white 
ıprtf olarak 

yarda 
•okabnak 

Kaçak 
Akaryakıtla 

C M v * 
Muttan 
ketrelHT 

2.2S0.S20-
KC 

U y p t a a u 

Ttdbirkr 

kaçak «ıra 
naklinde 
rıılamtan 
atoi ve 

y a " 
zaptedikU. 

Kaçaktakta 

Flnaa 
aiateri 

SiateaBoya 
UdSti. 
Uhaal 

DenitciHk 
UdŞo. 

tsaUoadaSaç 
Oayanaanda 
Bahaıalıalar 

Balan UŞAK, 
Hasan ZORER, 
AsuaKARAER. 
İsmail ALTUN, 
Ufak TEKİN, 
Ali BİLMEZ. 
Haldaa Bataa 

BARIŞ. 
HOseyia 

CÜNLAR 

S a ç « 
C e n 

Maddekert 

1»1«/», 
E t M U . 
27/1,3.5. 
33/soa,4l 
ila TCK 
evrakta 

sahteci»: 
hükümleri. 

R a p o n u u 
ScvkeCMiti 

tznut 
GBasavcınfi 

Ganuk Teftiş 
Kurulu 

İzmit GamrUderi 
Bajmadarlatu 

27.08.1998 günlü 2 sayılı soruşturma raporuna konu 'ketrul HT' isimli eşyanın 
PİGM'nün müsaadesine bağlanması sonucu ithalatçı firmanın 'başlamış işlem' kapsamında sahte 
belgelerle Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlıklarına başvurduğu, Dış Ticaret Müsteşarlığının başlamış 
işleme ilişkin izninde belirtilen kayıtlamayı dikkate almadan yapılacak işleme dayanak teşkil eden 
Gümrükler Genel Müdürlüğü onayıyla İdareye talimat yoluna giden Müsteşarlık merkez personeli 
hakkında yapılan inceleme sonucu Bakanlık Makamı'ndan soruşturma izni talebinin dönemin 
gümrüklerden sorumlu Devlet Bakam Ş.Sina GÜREL tarafından uygun görülmediği anlaşılmaktadır. 

6-PİGM'nün müsaadesine tabi olmasına karşın sahte ithal müsaadesi belgesiyle solvent 
ürünleri ithal edilmesi biçiminde de olabilmektedir. Bu yöntemi bir dönem 'Petline' logosuna sahip 
Petline Petrol Ürünleri Tic.A.Ş. isimli dağıtım şirketinin sahip ve ortaklarından bir kişinin başka firma 
üzerinden bunu birkaç defa ve süreklilik arzeden biçimde yapması dikkat çekicidir. Raporlar, 
akaryakıta kanştınlabilecek kimyasalların izinsiz sahte belgelerle ithalinin dağıtım şirketleri tarafından 
da doğrudan veya dolaylı olarak yapılabildiğini göstermektedir. 

Rapora 
D i n akma 

Naam BOTUN 

Kontrolör» 
NaanTATU 
Guneûk 
KoatrolOrU 

Kapama 
Sayı/Tariki 

63/4,50/4 
04.04.1997 

Raporu Kona» 

Btjkur Paz.San. ve 
TicA.Ş.nce. 

PlGM'danunı 
oknaksuaı iahte uin 

beleesjyle solvcnt 
ithalatı yapılaıaıı 

KacakçO* . 
Mit tut ivt 

Blekai 

NGManaizm 
ohaaksaaı 
•aatt ian 
bdfetivk 

jolvent ıtaalaö 

Kaçak 
Akaryakıta 

Ctativ* 
Miktarı 

vtattsprit 
hebaa 

ataüespıte 
79JOO-KG 
bekzen: 
I.219.06HCG 

Uycalaaaa 
İdari 

Tedbirler 

Yok 

Kaçakcdeja 
Karejaa 
Finaa 

leualeri 

Bafkar 
fa ldan, ve 

T icAŞ. 

Uaklaada Sat 
Dayanmada 
Baaaaalaalar 

Ali 
ARMAĞAN 

SaçveCeta 

l9teVEk:2/m. 
TOC/346 

Uaparaaaa 
Sevkedilditi 

Mardkr 

Kocadi 
CBaasavcıhgı 

Gonrtkkr Genel 
Medurlugl 

UantGumriktoi 
BasnUarioge 

Rapara 
Daatakytıı 

Nazım BÜTÜN 
Gümrük 
KOaaatOİBlil 
N a i n T A T U 
Gümrük 
Kontrol** 

Rıporaa 
SavVTariM 

610.49/3 
04.04.1997 

Rapora* Keaan 

BajkurPaz.Saa.vc 
TicAŞnee, 

PkOM^bnuni 
aama-anıı ahte iaa 

belaeoyle sorvent 
ithalatı yapıknatı 

K ıeakc ık{ ı 
N M İ 0 v e 

PlGMttntzai 
oknsksuıa saate 
criabtljcrylc 
solveatıAalab 

yapılnun 

Kaçak 
Akaryakıtı* 

Ckesivt 
Miktarı 

wknesprit 

«haesprit: 
204.06S-KG 
heban: 
I55.I7I-KG 

Uytelaaaa 
İdari 

Tedbirler 

Yok 

K*çakçıu|l 
Kantaa 
Flnaa 
lılaatri 

Ba|kar 
PaxSaa.vc 

TİC.A.Ş. 

Hakkında Sat 
Da) aı »inada 
Betaautaatar 

AK ARMAĞAN 
K-Şener 

İŞIKCAN 

Saç ve 
Ceaa 

Maddeleri 

1918/Ek: 
um. 

27/2,5. 
TCK/346 

Rapanraan 
SevtediUlii Mtrcfler 

Kocaeh C.BaşsavaLJı 

GimûklcT Genel 
Mudarlaju 

PkjM 

izmit GOmreUetı 
BaanadarinjO 

Rapora 
DUrateyen 

Nazın BÛTON 
Gtmrlk 
KonJrolM 
NeimTATU 
Gomrûk 
KentrolM 

Rapama 
SıyvTariai 

610,4672 
04.04.1997 

Rapanaa Kaaajn 

Bagkur PazSaa. ve 
TicAŞnee, 

HGM'nonizni 
ohaıtnna tahat iaa 

beipttiylesolvcat 
Hkalan yapılması 

KacakcsVfıe 
NfteUJlve 

Neiaa 

PtGMMnizni 

sahte i t a 
bekjesryle 

soheat ithalatı 
yjpunaas. 

Kaçak 
Akaryakıtla 

Cuanvt 
Mattan 

vdâtesprit 

1.146.504-
KG 

Uycahnaa 
Mari 

Tedbirler 

Yok 

Kaçakçıbta 
Kantaa 

Fn-ma lıiaarrl 

Bagkor 
Paz.Su. ve 

T ieA^. 

HakkndaSac 
D a y a m a ada 
Baaaaalaalar 

Ali ARMAĞAN 
K Şener İŞIKCAN 

Saç ve 
Ceza 

Maddeleri 

1916/Ek: 
M U . 

27/2.5, 
TCK/346 

Raporaaua 
SevkediMili 

Merciler 

K.Çckmecc 
C.Basanab|ı 

Gfendkler Genel 
Madarluga 

PİGM 

İstanbul Gunfiklcri 
BetstödarHrjp 
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Aşağıda aynntılan verilen raporda, PİGM'nün müsaadesine bağlı 'hekzan' isimli eşyanın sahte 
izin belgeleriyle müsaadesi alınmış gibi ithali sözkonusudur. 

Rapora 
Mataleyta 

N a m ı BÜTÜN 
Gimrik 
Kontrolör» 
NaimTATU 
GomrOk 
K c m o l M 

Rıparaa 
Seyı/Tarihi 

6475,51/5 
04.IM.İV97 

RaperaaKeaaea 

Verd Tekstil S a ı ve 
Tic.A.Ş.nc«, 

riGMtoaizni 
otmaksum nhte izm 

betgesiylcıolveM 
iefcalabya?*nası. 

I f n a a ı ı a j u 
Nltettjive 

PknVtık ı inu 
ctaaksam zata 

izm belgesiyle 
sorvcat iduılatı 

yaratması. 

Kaçak 
AkaryalMM 

d a ö v e 
Mlktan 

bekan 

44O.S09-KG 

Uytakuan 
Meri 

TcdbMcr 

X * 

Kaçakphta 
K a n a n 
Ftnae 

Verd Tekstil 
Saa. ve 
TİC.A.S. 

Hakı ıad* Saç 
naytraanala 
tsakaaalaaur 

Belirtile* 
OraMua soranla 

Sac va 
C a n 

Maddeleri 

1911/Ek: 
2/111. 

Racana*» 
SevkedlMby 

Mcreter 

Deriace 
CBzasavcdtiı 

GunartsUerGeıel 
ModurujU 

PİGM 

İzmit Gaartklcri 
BafnOdklOgû 

Burada da PİGM'nün ithal müsaadelerinin sahteleri kullanılarak 'white sprit' ve 'hekzan' 
ithal edildiği anlaşılmaktadır. 

Hanen 
P l ı a a l t y n 

Cenap ASQ 
Gümrük 
Bafmflleııi|i 

Rapora* 
Sayı/Tariki 

1/30.05.2002 

Rıparaa Kanan 

Aykaç Kimya İnşaat Tur A Ş 
ve Eıeanlar Kimyevi 
Maddeler Nak.San.Tic JJlStL 
autundan PİGM'nün ithal 
ntfluadeleraun «ab» teri 
adıgeeen firmalar tarafiadaa 
kmllamlarak 4 J39.740-KG 
NvhiB tarif ve V k z n * ithal 
edilmesi husıabrarm 
inedeaip lonttamlmuı. 

******* 
NİHHüvc 

««aal 

FrCkrata 
ithal 
müsaadeleri 
ameahtderi 
kıtHartıffih 
4.539.740-
KGIvhke 
spriTvc 
V k n a ' 
ithal 
ecHhaesi 

Kaçak 
Akaryakıtı 
• Ctaalve 
Miktarı 

«hilesprit 
hekua 

4.339.740-
KG 

Uynlaaa* 
İdari 

Tedbirler 

Yok 

K a t a k e h f 
Kanaaa flnaa 

•almleri 

AykaçKmr/a 
İnşaat Tur. AŞ . 

Kimyevi 
Maddeler 

Nak.San.Tic.Ijd 
.Si 

HattradaSac 
Davarasaadı 
Balaaadaaiar 

Belirtile* 
fVaaaun sahip, 

ortak ve 
yöneticileri ile 
UajUi gannk 

ÜSrevliü 

Sac ve Cem 
Maddeleri 

mt/Ekim 
U 27/1 ve 

TCK 
Evrakta 

Sahtecilik 
Mkflmlcri. 
342,(orevti 
menarichı 

1918/33 

Ranoraaaa 
SevtodUdtgi 

Gene 
C Bateavcıhlı 

Gimruk Teftiş 
Kurulu 

PtGM 

Duj Ticaret 
Mustefarhgı 

İna t 
GOmrOkleri 

Baıatadarilta 

Benzer bir yöntemle bu defa 'ksilen' ithali söz konusudur. Burada da yine sahte ithal izin 
belgeleriyle sözkonusu malın ithali temin edilmiştir. 

Rapora 
MmâdeyeB 

Bayram ÇELİK 
Gümrük 
KontraUrd 
Yahya BABA 
Stj.GümrOk 
KoatrolörO 

Raporu 
Sayı/Tarihi 

48-237/29 
26.0J.2003 

Rapanm K a m ı 

H G M Mafcmrlennce 
tanzimli sorastunna 
raporunda belirtilea, 

ithali izae tabi maUa izin 
belgelerim* 

tarihlerinden evvel ve bu 
belgelerde belirtilen 

raiklarlar üzerinden ithal 
edihnesi hususlarının 

incelenip lorufturalaıuı 

Kacakc04> 
W tetiği va 

Biclad 

PkrNfa l ı i aû 
nkaıkınm 

belgesiyle 
»Kent ithalatı 

yapılması. 

Kaçak 
AkaryakıtM 

Cktdve 
Miktarı 

kaile* 

2.000-TON 

Uytalaaaa 
İdari 

Tedbirler 

Yok 

Kacakcdı|a 
KanfaaKnaa 

üiaatrl 

Gokmık MakPUj 
Kim.Mad. Ud.Şo, 
T U n u İmalat ve 

Tk.Ud.Sti., 
FayeKan Kimya 
San.veTk>A$., 

Dura Boya ve 
Kimya SaaAŞ.. 
Sevcan Plastik 

Amb.Su. 
Tic.LtdSti, 

Dermak Plastik 
Tckt.Gıda Saa. ve 

Tic.Ltd.Sri. 

Hakkında Saç 
Dayanamadı 
Bahmalaalar 

Belirtilen 
lamalara 

takip, ortak ve 
yöneticileri Ot 

ilfilikanaı 
türevlileri 

Saç ve 
Ceza 

Maddeleri 

l91lVEk: 
M U , 

27/1,3,5, 
toa ve 
TCK/ 

evrakta 
sahtecilik, 

ilgili 
gümrük 
görevlisi 

için 
TCK/230 

Rapanmuo 
SevkeaaldNH 

Kartal 
CBasuveıbtı 

Gümrükler Genel 
Müdürlüğü 

Isuabnl 
Gümrükleri 

Basraudûrlafi) 

18.09.1999 günlü ithalat tebliği ile PİGM'nün müsaadesine bağlı hale getirilen 'baz yağı'nın 
sahte belgelerle 'başlamış işlem' çerçevesinde ithal edilmiş gibi gösterilerek PİGM'nün müsaadesi 
olmaksızın yurda sokulması eyleminde, ithalata esas belgelerin sahteliğinin, Suriye Gümrük İdaresi 
nezdinde tespiti yapılarak ortaya konduğu görülmektedir. 

Rapora 
Daaeaieyea 

İsmail 
GÜRSELLİ 
Gümrük 
Basnufettisi 

Rapora* 
Sayı/Tarihi 

1/03.01.2000 

RaporunKoausa 

11.09.1999 tarihli tebli£ ile 
Pkjhfnun nOuadeune ba|)ı 
•haı yafTam sahte belgelerle 
taslamış adem' çerçevesinde 
ithâl edibnis gibi gösterilerek 
Servan las.Ltd.Sti. tarafiadaa 
5.000-TON tanker baz 
yagmıa r l G M ı l n müsaadeli 
olmaksızın yurda sokulmak 
istemesi hoşurlara»* 
incelenip lonujturulnıait 

ICacaltctagM 
NiteUglve 

Biçimi 

52 tanker baa 
yajıaıa sahte 
belgelerle 
yurda 
sokulmak 
iateomesi 

Kaçak 
Akaryakıtla 

Cinsi re 
MHdan 

bazyagı 

5.000.000-
KG 

Uynlaaa ı 
İdari 

Tedbirler 

eıyaun 
zaptı temin 

edildi 

Kaçakçılığa 
Kansan 
Firma 

Irhalrri 

Servan lajaat 
Ltd.Sti. 

RakkaadaSaç 
Duvuranada 
Bahlaadaalar 

Belirtileri 
firmanın sahip, 
ortak ve 
yöneticileri 

Sıç ve Ceza 
Maddeleri 

191a7Ek:2/m. 
20.27/2 ve 
TCK/345 

Raporuma 
Sevludlidifi 

Mcrcfler 

Şanlıurfa 
CBatsavcılıjı 

Gumruk Teftiş 
Kurulu 

Di? Ticaret 
Müsteşarlığı 

PİGM 

Gaziaatep 
Gümrükleri 

Basmldflrtlga 
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7- Bazende, yine PİGM'nün müsaadesine tabi olan ve özellikle motorine karıştınlabilen 'baz 
yağı' cinsi eşyanın, tarife sapmaları yapılarak, farklı tarifelerden beyan edilerek ve buna uygun tahlil 
sonuçları temin edilerek yurda sokulabilmektedir. Tahlil sonuçları kimi zaman usulüne uygun alınmayan 
numuneler üzerinden temin edilebileceği gibi, kimi zaman da yerel üniversitelere yaptırılarak tahlili 
yapan kişileri ikna veya iğfal ederek amaca uygun tahlil sonucu elde edilebilmekte ve bu şekilde eşyanın 
olması gereken GTİP dışında PİGM'nün müsaadesine tabi olmayan farklı bir tarifeden gümrük 
işlemlerinin sonuçlandırılması mümkün olabilmektedir. 

Raporu 
Düzenleyen 

ıiılılî! 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

53-68/6 
61-120/10 
22 .10 .19» 

Rıporun Konusu 

Müstafi üÜVENÇ isimli şalısın 
Gaziantep'ten gerçekleştirdiği yag 
ithalatında usulsüzlükler yaptığı, 

fon ödememek için sahte UMU 
raporları ibraz ettiği, tahlil 

sürecinde usulsüzlükler olduğu, 
numunelerin değiştiriletek tahlil 
yapıldığı iddialanmn incelenip 

soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

Biçimi 

PtCM'nûn izni 
olmaksızın 
sahte izin 
belgesiyle 

solvent ithalatı 
yapılması. 

Kaçak 
Akıryıkıtın 

Cinsi ve 
Mik l ın 

baz yağı 

1.336.850-
KG 

Uygulanan 
Kari 

Tedbirler 

kaçık eşyaya 
el konuldu. 

Kaçakçılığa 
Karısın 
Firma 

ilimleri 

Levent 
Ihr ve Ith. 

Ltd.Şti. 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
fımıınra sahip, 

ortak ve 
yöneticileri 

Suç ve 
Cezı 

Maddeleri 

1918/Ek: 
2/111, 

27/2,3 ve 
TCK/ 343 

Raporunun 
Sevkedildiği 

Merciler 

Gaziantep 
C Başsavcılığı 

Gümrükler 
Genel 

Müdürlüğü 

PİGM 

Gaziantep 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

8- Bazen de 'gazolin' cinsi eşyanın 'parafin' olarak beyan edilmesi ve beyana göre gümrük 
işlemlerinin sonuçlandırılarak eşyanın yurda sokulması da bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 

Raporu 
Düzenleyen 

Yusuf EROL 
Gümrükler 
Kontrol Genci 
Müdürlüğü 
Başkontrolörtl 

Raporun 
Sıyı/Tarihi 

1/4-
iS.0S.20O4 

Raporun Konusu 

Bağdat Petrol-Nevzat 
ÇOBAN tduva tanzimli 2 

adet giriş beyanımesi 
kapsamı gazolin cinsi 
eşyanın parafin olarak 
beyan edilerek yurda 

sokulması işlemlerinin 
incelenip soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve Biçimi 

gazoilinin parafin 
olarak beyan 
edilmesi ve 

gümrük 
işlemlerinin bu 

şekilde 
tamamlanarak bu 

şekilde yurda 
sokulması. 

Kaçık 
Akıryıkıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

gazoil 

133.318-KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

Yok 

Kaçakçılığa 
Kır ış ın 
Firma 

İsimleri 

Bağdat Petrol 
Nevzat 

ÇOBAN 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmanın sahibi 

ve gümrük 
işlemlerini takip 

eden kişi 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

4926/3-c, 
4/ç, 

Raporunun 
Savkedildiği 

Merciler 

Gaziantep 
C Başsavcılığı 

Gümrükler Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Gaziantep Gümrük 
ve Muhafaza 

Başmüdürlüğü 

9-K.omisyona intikal eden ' Müfettiş soruşturmalarına ilişkin verilerden, Gümrük 
Müfettişlerince Van-Türkgözü ve Esendere'de yapılan soruşturmalar sonucunda, akaryakıta 
karıştırılabilme özelliği olan ve Petrol işleri Genel Müdürlüğü'nün müsaadesine tabi olmayan Dişli ve 
Redüktör yağı'nın 1998 ve 1999 yıllarında (Petrol Ofısi-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 miktarın 317.754 ton gibi bir rakama 
ulaştığı, bir önceki yılın yüz katına yakın bir ithalatın gerçekleştiği, yapılan ithalatın da Van, Esendere 
ve Tükgözü gibi doğu illerinde kurulu olan ve dağıtım şirketi olmayan firmalar tarafından yapıldığı, 
2000 yılında soruşturmalar nedeniyle ve PİGM'nce söz konusu yağın izne bağlanması üzerine, 
ithalatının hemen hemen durma noktasına geldiği, bu çerçevede 2000 yılında ithal edilen 315.000-ton 
dişli ve redüktör yağının büyük olasılıkla akaryakıt ürünlerine karıştırılma ihtimali olmakla birlikte, 
aşağıda ayrıntıları verilen raporların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, burada bir tarife sapması 
olduğu, PİGM'nün müsaadesine bağlı 'baz yağı'nın bu müsaadeye tabi olmayan 'endüstriyel yağ' olarak 
beyan edilmesi suretiyle işlem yapıldığı, bir süre sonra 'endüstriyel yağı'nda müsaadeye tabi olması 
karşısında, buna ilişkin ithalat tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce mahreç ülkeden sevkedildiğine 
ilişkin sahte belgelerle gümrük idaresine başvurarak 'başlamış işlem' çerçevesinde ithalatların 
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 

Aşağıda ayrıntıları verilen raporlarda, 'bazyağı'nın, 'endüstriyel yağ' olarak beyan edilmesi 
ve tahlilin de yerel üniversiteye yaptırılarak amaca uygun rapor temini yoluyla gümrük işlemlerinin bu 
şekilde sonuçlandırılması sonucu PİGM'nün iznine tabi 'bazyağı'nın müsaadeye tabi olmaksızın 
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muhtelif firmalarca Türközü ve Van Gümrük Müdürlüklerinden yurda sokulması sözkonusudur. 
Türközü Gümrük Müdürlüğünden yapılan ithalatlara ilişkin rapor içeriği bilgiler aşağıda yer verilmiştir. 

Raporu 
Düzenleyen 

Cemil EMRE 
Gümrük 
Başmüfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

1/17.05.2001 

Raporun Konum 

Adnan ŞANLI Toptan 
Akaryakıt firmasınca, 

Turk6zfiGttm.Mad.mlen. 
T>az yağfnın, 'dişli ve 
rcdûirtor yağı' olarak 
beyan edilerek yurda 
sokulmaya teşebbüs 

edilmesi h u n s U n u n 
inceletip soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
NMelItlve 

BİCÜDİ 

baz yağfnın 
'din've 

redaktör yağı' 
olarak yurda 
sokukuaya 
çalışılması. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

baz yağı 

368.680-KG 

Uygulanan 
İdari 

Tadbirler 

Eşyaya el 
konuldu. Bu 
nitelikteki 

eşyanın diğer 
kapılardın 
Malinin ve 
transitinin 

engellenmesi 
için idari 

tedbir alındı. 

Kaçakçıhgn 
Kansan 
Firma 

isimleri 

Adnan 
SANLİ 
Toptan 

Akaryakıt 
firması 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen firma 
sakin, ortak ve 

yöneticileri 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

IHI1 
Raporumu 

Sevkedildiği Merciler 

Posof C Başsavcılığı 

Gümrük Teftiş Kurulu 

MASAK 

PtGM 

YÖK Başkanlığı 

GOrbulak Gümrükleri 
Başmüdürlüğü 

Van Gümrük Müdürlüğünden yapılan ithalatlara ilişkin bilgiler ise aşağıda ayrıntıları verilen 
raporlarda yeralmaktadır. 

Raporu 
Düzenleyen 

Cemil EMRE 
Gümrük 
Baamttfetufi 
Mehmet 
ÖZKOÇ 
Gümrük 
Mllfttlifi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

3/18.07.2001 
S/03.10.2001 

Raporun Konusu 

Çeliker Petrol Orunleri 
U İ Ş t i ve Zirve Gıda 

San.veTic.A.Ş. 
Gnnalannct, Van 

Gümrük 
MüdMüğündeu,'baz 

yağımın. 'difli ve 
redaktör yajı'olarak 
beyan edilerek yurda 

Kkulmaıınm incelenip 
soruşturulması. 

Kaçaltçıkiın 
Niteliği ve 

Biçimi 

bazyıgı'nın 
'dişi ve 

teduktöryeğı' 
olarak yurda 
sokulması. 

Kaçak 
Akaryakıtı» 

Cinsi ve 
Miktarı 

baz yağı 

2.265.000-
KG + 
1.212.000-
KG"= 
3.277.000-
KG 

Uygulan» 
İdari 

Tedbirler 

Eşyaya yurtiçi 
edildiği için el 
konulamadı. 
Bu nitelikteki 
eşyanın diğer 

kapılardan 
ilkaütinve 
trensitiaûı 

engellenmesi 
için idari 

tedbir alaıdı. 

Kaçakçılığa 
Kansan 
Firma 

isimleri 

Çeliker 
Petrol OrM. 
Ilh.thr. San. 

ve 
Tic.Ltd.Sti, 
Zirve Gıda 

San. ve 
TicA.Ş. 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
finaalarauı 

sahip, ortak ve 
yöneticileri 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

1918 sayılı 
yasanm 
Efc2/m, 

27/2,3 ve 
TCK/339 

Raporunun Sevkedildiği 
Merciler 

Van C.Bassavcılığı 

Gümrük Teftiş Kurulu 

Dij Ticaret Müsteşarlığı 

Hakkari Gümrükleri 
Başmüdürlüğü 

PİGM 

TSE 
MASAK 

PİGM'nün müsaadesine bağlı hale getirilen 'endüstriyel yağ'm, buna ilişkin ithalat 
tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce mahreç ülkeden sevkedildiğine ilişkin sahte belgeler temin 
edilerek bu kapsamda, müsaadeye tabi olmaksızın gümrük işlemlerinin sonuçlandınldığı görülmektedir. 

Raporu 
Düzenleyen 

Osman 
ÇANSALI 
Gümrük 
Batkontrolöro 
Mustafa IŞIK 
Gümrük 
Baskontrotöru 
Şenol 
YÜKSEL 
Gümrük 
Kontrolör. 
Muhammet 
BARAN 
Stj.Gttrarûk 
Kontrolörü 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

28-240/5 
57-131/5 
72-50/12 

08.03.2004 

Raporun Konusu 

Van'dan gerçekleştirilen 
dişli ve redaktör yağı ithali 

sırasında rüşvet alındığı, 
numunelerin yetkili 

gttnvtğe gönderilmediği, 
Danıştay kanımın gümrük 
işlemleri sıraımda dikkate 

alınmadığı Yasarsan 
firmasına yeddsernin tealim 

edilen eşyaların eksik 
olduğuna ilişkin ıkbar 

içeriği iddialarının 
incelenip soruşturulması. 

Kaçakçılığın Niteliği 
v« Biçimi 

yeddiemin olarak 
teslim edilen difli ve 

reduktejr yağmm 
bulunduğu yerden 
çıkarılarak kaçağa 

sarredihnesi ve 
evrakta sahtecilik 
yapılarak olayın 

gizlenmeye 
çalısı İması. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

difli ve 
redfiktöryağı 

521.820-KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçılığa 
Karışan 

Firma 
isimleri 

Yatarsan 
Akaryakıt 

Zttc.ltfc.lhr. 
Tic. ve 

San.Lld.Sti., 
Genç 

Eıtektakr 
Petrol, Kaya 

Petrol 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmaların 

sahip, ortak ve 
yöneticileri ile 
ilgili gümrük 

görevlileri 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

4926/3-
M/h ,5 /J , 
TCK/276 
ve 33», 

ilgili 
gümrük 

görevlileri 
için 

4926/11 

Raporunun 
Sevkedildiği 

Merciler 

Van 
C.Bassavcılığı 

Günlükler Genel 
Müdürlüğü 

G (tarikler 
Muhafaza Genel 

Müdürlüğü 

DANIŞTAY 

Hakkari Giaunik 
ve Muhafaza 

Basnüdurtuğa 

b-)Bir diğeri, Türk Standartları Enstitüsü'nce ithalatta zorunlu standart uygulamasına tabi ve 
Raporun Dış Ticarete İlişkin Yasal Düzenlemeler başlığı altında belirtilen ürünlerin TSE zorunlu 
standardına tabi değilmiş gibi ithalatına teşebbüs edilmesi ya da geçerli olmayan TSE belgesi ile ithalat 
yapılması veya yapılmak istenmesi de kaçakçılık yöntemlerindendir. 

Raporu 
Düzenleyen 

Nevzat ER 
Gümrük 
Başmüfettişi 

Raporun 
Sayı/Tariki 

7/23.12.2004 

R a p o r » K o n u s u 

Tür kösü Gümrük 
Mudurltgur.de TSE 

standardına uygun obnayan 
motorinin belgelerinde 

sahtecilik yapılarak yurda 
sokulması hususlarıma 

incelenip sanıstımdmesı. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve 

Biçimi 

TSE 
standardına 
uygun 
olmayan 
motorinin 
sakle tahlil 
raporuyla ithal 
edilmesi. 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Cinsi ve 
Miktarı 

motorin 

55.758-KG 

Uygulanao 
İ d i n 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçılığa 
Kanasa 
Firma 

isimleri 

yok 

Hakkında Suç 
Duyurusuada 
Bulunulanlar 

Nazlı BİLMİŞ, 
Nesegil BİLMİŞ 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

1918 sayılı 
yasaya 

muhalefet, 
ilgili 

ggrnrük 
memuru 

için 
1918/36 

Raporuaun 
Sevkedildiği 

Meretler 

Posof 
C.Bassavcılığı 

Gümrük Teftiş 

GOrbulak 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 
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Rapora 
Dtaaafcyen 

Mehmet 
ERYILMAZ 
Gunuük 
Basmufcttifi 

•tapona 
SayvTartM 

2/19.04.2002 

Raporu Konuşa 

Serinler Ud Sri adına 
KapıkoyGünrok 

Mtdurtugndr işlem gören 
gins beyaaaaınc kaptana 

ıthalana hıcdeaip 
soruttaralnıası. 

Kaçakç*gm 
NHdi^ve 

B i c M 

TSEnyeuaJak 
belgesine tabi 

atfah cinai 
eşyana 

obnkkhal 
edikneti. 

Kaçak 
Akaryakıtla 

CİMİ ve 
Miktarı 

astan 

247.660-KG 

Uygutauaa 
İdari 

Tedbirler 

ilgili 
gtmrfk 

açığa alındı 

Kaçakpkga 
Kansan 
Firma 

isimleri 

Serkaıer 
LulŞti., 
Gölnet 

Bilgisayar 
llEnd 

EUKır ve 
Traktör 

TeLSaa. ve 
TkU.ld.Sti. 

tfaklundaSaç 
Dayarnauda 
Bala—lıattr 

Belirtilen 
fimusım sahip, 

ortak ve 
yöneticileri ile 

ilgiKkamu 
görevlileri 

Saeve 
Ceta 

Maddeleri 

1918/20, 
EİC2/III.27/ 

1. 
TCK/342, 

İlgili 
memur için 

1918/36 

Rapar—an 
SevkediMiti 

Mercüer 

SanyC Başsavcılığı 

GOmımk Teftiş 
Kurulu 

Çevre Bakanlığı 

Haluuri Gümrükleri 
Basnadtritga 

c-)Aym yöntemin bir diğer versiyonu ise, TSE zorunlu standardına tabi bir malın TSE 
kontrol belgesini alamaması üzerine, mahrece iade edilmesi sürecinde eşyamn değiştirilmesi, getirilen 
akaryakıtm yurt içinde bırakılması, standart dışı akaryakıt yerine, vagonların aym hacim ve miktarda 
su ile doldurularak getirilen akaryakıtmış gibi yurtdışı edilmesi de kaçakçılık yöntemlerinden bir 
diğeridir. 

Rapora 
Maealeyca 

Adnan ÜZER 
GAnvuk 
Müfettişi 

' 
Raporun 

Sayı/Tarihi 

3/I1.M.2MM 
4/I8.09.2O0I 

Raporu Konun 

İran'dan Van'a getirilen 
endüstri yagVnın standarda 
aygun olmaması nedeniyle 

mahrece iade edilmesi 
üzerine vagonlarda su 

doldurularak Kvkcdibneai 
hususunun incelenip 

sorusuruknası 

İCaçakÇtfcgıa 
NRekgi ve Biçimi 

Iran 'dan getinlen 
endüstri yağının 
mahrece iade 
edihnedea ence 
deriştirilerek yag 
verine vagonlarla 
»gönderilmesi 

Kaçak 
Akaryakıtla 

Cinsi re 
M i k u n 

endüstri yağı 
motorin 

y * 

291.200-KG 

263.400-KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

yok 

KeçekçUıfs 
Karılan 

isÜDterl 

Başak 
Akaryakıt 

Paz.Ltd.Sti. 
Cacunler 

lns.Ltd.Sti. 
Karskoyunlar 

Ltd.Şti. 

Hakkında Saç 
Duyurmanda 
Bulunulanlar 

Bclktilca 
firmaların sahip, 

ortak ve 
yöneticileri ile 

ilgili kama 
görevlileri 

Saeve 
Cem 

Maddeleri 

19 IS/20, 
27/2, 

TCK/346. 
kamu 

görevlileri 
için 

1918/36, 
27/soa 

Raporıuan 
SevkedHdsgi 

Merciler 

Vao 
C.Bassavcıutı 

Gümrük Teftiş 
Kural» 

Hakkari 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

d-)İthali Çevre Bakanlığı'nm iznine bağlı 'asfalt malzemesi' ithalinde, bir kamu 
kurumunun(Belediye) gerçek talebi olmamasına rağmen, temin edilen sahte talep yazısına bağlı olarak 
ithal izni verilmesi sonucu eşyamn 'asfalt malzemesi' olarak beyan edilip, 'motorin' olarak yurda 
sokulması biçiminde de kaçakçılık olabilmektedir. Burada, aracı şirketin paravan olduğu tespiti 
yanında, getirilen eşyamn da 'motorin' olduğu laboratuar tahlilleriyle ortaya konduğu görülmektedir. 

Raporu 
Düzenleyen 

ERYILMAZ 
Gnmrttk 
Başmüfettişi 

Raporun 
Sıyı/Tarlhl 

1/11.02.2002 

Raporun K o m ş u 

Gön** Bilgisayar 
tl.End.Elk.Kn-. ve Traktör 
Pct.San. ve Tic.LıdŞtLıûn 

Kapıkey Gümrük 
MfldOrhlguiıden -MC-M1 

isimli malzemenin 
ithaluhnuı gerçeği yansıtıp 
yamamadığı iddialarmın 
incelenip soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
NkaUglve 

BtçUni 

MC-30(aaıak 
malzemeli) 

olarak beyan 
edilen eşyanın 
motorin olarak 

yurda sokulması. 

Kaçak 
Akaryakıtm 

Cinsi re 
Mlkurı 

motorin 

2.60O.TON 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

ilgili 
gümrük 
memura 

açığa alındı. 
Suç konusu 
eşyaya el 
konuldu. 

Kaçakçılığa 
Kansan 
Firma 

isimleri 

Gobwt 
Bilgisayar 

ll.End.Elk. Kır 
ve Traktör 
Pel.San. ve 
Tk.Ltd.Şti. 

Hakkında 
Suç 

Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
Armanın 

sahip, ortak ve 
yöneticileri 

ile, ilgili kamu 
görevlisi ve 

akademisyen 

Suç ve Ceza 
Maddeleri 

1918/20, 
Ek:2/lll.27/l, 

TCK/342, 
İlgili memur 
için 191*736 

Raporunu 
SevkedlMiii 

Merciler 

Saray 
C Başsavcılığı 

Gürarük Teftiş 
Kanla 

Hakkari 
Gümrükleri 

Başmüdürlüğü 

Bunun sonucunda da, Çevre Bakanlığı'ndan alınan ithal müsaadesini düzenleyen ilgili 
görevliler hakkında, aynca soruşturma yapılarak C.Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulduğu 
anlaşılmıştır. 

Rapar» 
Düzenleyen 

Mehmet 
ERYILMAZ 
Gamrik 
Başmüfettişi 
Emre DEDE 
Çevre 
Bakanlığı 
Müfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

3/01.05.2002 

Raporun K a n u n 

Gölnet Bil İL End.Elk.Kir. 
ve Trak.Pet.San. ve 
Tic.Ltd.Sti. adına 

düzenlenen kontrol 
belgelerinin verilmesinde 

Çevre Bakanlığı 
personelinin 

sorumlukıgunun incelenip 
soruşturulması. 

Kaçakçılığın 
Niteliği ve Biçimi 

Çevre Bakanlığı 
pcnoneUniD 

kontrol belgesi 
verilmesi 
sürecinde 

sofumluluklannm 
tespitine 

çalısnmast. 

Kaçak 
Akaryakıtm 

Cinsi ve 
Mlktan 

motorin 

2.600-TON 

Uygulanan 
idari 

Tedbirler 

İlgili 
Bakanlık 
personeli 
hakkında 

disiplin ve 
3621 saydı 

yasa 
kansanunda 
soruşturma 
yapılması 

teklif edildi. 

Kaçakçılığa 
Kansan 
Firma 

isimleri 

Gölnet 
Bilgisayar 

ll.Eııd. 
Eik.Kır. ve 

Traktör 
PetSan.ve 
Tic.Ltd.Sti. 

Hakkında Saç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

l / l 1.02.2002 
saılı günlü 
sonıstunna 
raporunda 
belirtilen 

isimlere ek 
olarak Fahrettin 

DEMMt 

Suç ve 
Ceaa 

Maddeleri 

1918/20, 

1, 
TCK/342. 

Raporunun 
ScvkadiMigi 

Merciler 

Saray 
C.BassavcUıgı 

Gümrük Tefti» 
Kurulu 

Çevre 
Bakanlıjlı 
Hakkari 

Gümrükleri 
Basmuduriufu 

e-)Irak'a 1991 yılında yapılan müdahale sonrası, BM kontrolünde bu ülkeye gıda karşılığı 
petrol alımı temelinde ticaretin yapıldığı, bu çerçevede özellikle ticaretin kotrol altında tutulması 
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amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanuğı'mn 
izin, denerim ve uygunluk müsaadelerimi bağlı olduğu, buna karşın kimi kişi ve firmaların bu dönemde 
sahte belge düzenlemek suretiyle izin veya uygunluk belgesi almadıkları halde almış gibi gösterek 
petrol ve petrol türevleri ithalatına teşebbüs ettikleri anlaşılmaktadır. Bunun bir kaç örneğini görmek 
mümkündür. 

1-Dış Ticaret Müsteşarlığınca Mardin Valiliğine bila tarihli B.02.DTM.EB41.2/rating/62 
sayılı sözde talimat yazısıyla, 21.04.1998 günlü 20232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile 
ithalat rejimi gereği Irak menşeli BM izinli 300.000 ton mazotun söz konusu valilik kontrolü altında 
Türkiye'ye Aktur Peyzaj tnş.Tur.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.nce getirileceği, sözkonusu şirkete Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı(PİGM)nca 29.10.1999 günlü 16701 sayılı yazısı ile tahsis izninin 
verildiği, sözkonusu belgenin BM'in 536 sayılı kararı gereği kullanılacağının ifade edildiği, yazıda 
Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlıklarında o dönem üst düzey görevli kişilerin isimlerinin de yer 
aldığı, Dış Ticaret Kontrolörü Nedim ELİUZ tarafından yapılan inceleme sonucunda 11.10.2000 günlü 
7,8 sayılı raporlarda, sözkonusu yazının sahteliği ortaya konularak belirtilen firma yöneticileri 
hakkında TCK'nun dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından takibatta bulunulması talebiyle 
ilgili C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. 

2-31.10.2003 tarihli Georgian Oil Energy Ltd. Unvanlı firmanın Fatih Nurhan YAZ isimli 
şahsın firma kasesi üzerine atılı imzasıyla DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğünden Irak'tan sözleşme 
karşılığı satın aldığı öne sürülen 300.000 ton fuel oil, 300.000 ton ham petrol ve 500.000 ton slop'un 
Habur Gümrük Kapısından girip Batum Gümrük Kapısından çıkış yapmak üzere Türkiye üzerinden 
Gürcistan'a transit geçiş için izin talebinde bulunduğu, Türkiye üzerinden yapılacak transit 
işlemlerinde sözleşmenin Irak Ulusal Petrol Şirketi(SOMO) ile yapılması gerekirken, belirtilen transit 
işlemlerine ilişkin adıgeçen şahsın ibraz ettiği belgelerin incelenmesinde, Georgian Oil Energy Ltd. 
firmasıyla SOMO arasında yapılmış geçerli bir sözleşmenin olmadığı, dolayısıyla belirtilen ürünlerin 
Türkiye üzerinden Gürcistan'a transitine izin verilmesinin mümkün olmadığı mütaasıyla Dış Ticaret 
Kontrolörü M.Cengiz AYDIN tarafından 30.11.2004 günlü 1 sayılı inceleme raporu düzenlendiği 
anlaşılmıştır. 

f-)Bir başka kaçakçılığa teşebbüs biçimi 'solvent'in, 'asilik hidro karbon' olarak beyan 
edilmesi ve buna göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılmak istenmesi biçiminde de olabilmektedir. 
İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alman brifing ve temin edilen belgelerin incelenmesi 
sonucu, Eriş Kimya Boya ve Vernik San.Ltd.Şti. firması adına İzmir'e gelen 2901.10.90.00.19 
GTİP'ndan 'asilik hidrokarbon' olarak beyan edilen 672.896 kg eşyanın yapılan muayenesinde ve 
ODTÜ PAL'de yaptırılan tahlili sonucu eşyanın 2710.11.25.00.00 GTİP'na giren 'white sprit' olduğu 
tespitinin yapıldığı, bu şekilde ithaline izin verilmemesi ve söz konusu eşyanın yurtdışı edilmesi ile, 
tarife sapması yoluyla eşyanın yurda sokulmasına ilgili İdare tarafından izin verilmediği anlaşılmıştır. 

g-)Bir diğer kaçakçılık konusu, sintine/atık yağ geri kazanımı adı altında yapılan faaliyetlerin 
bir bölümünde gerçekleşmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığının Yönetmeliği çerçevesinde işlem 
görmesi gereken atik yağlar piyasadan satın alınarak toplanmakta ve motorine katılmak suretiyle 
önemli bir vergi kaybına neden olduğu bilinmektedir. Adıgeçen Bakanlıktan lisans alan 28 sintine/atık 
yağ geri kazanım firmasının bulunduğu, bu sayıya ilave olarak yine çok sayıda işletmenin gayrı yasal 
faaliyette bulunduğu ve yasal olmayan yollardan topladığı atık yağları ayrıştırarak motorine karıştırdığı 
bilinmektedir. 

Yine, transit gemilerden veya yurtdışı seferden dönen Türk bayraklı gemilerden 'sintine' 
veya 'sintine suyu' diye tabir edilen suyla kanşık akaryakıt alındığı ve geri dönüşüm tesislerinde 
aynştınldığı bilinmektedir. Gerek sintine gerekse atık madeni yağların geri dönüşüm tesislerinde 
standart dışı geri kazanımı ve piyasaya sürülmesi söz konusudur. Bu durumda geri dönüşüm tesislerinde 
yapılan basit rafinaj işlemlerinin denetim ve gözetimi önem kazanmaktadır. Ayrıca rafinaj sonrası 
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ortaya çıkan yağların vergilendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu yönde yapılan incelemeler sırasında 
özellikle ÖTV tahsil edilmeden elde edilen akaryakıtın iç piyasaya verildiği anlaşılmaktadır. 

Aynı şekilde, sintine, pis yağ, atık yağ toplayan gemilerin bunları alacakları yabancı 
gemilerle limbo yaptığı sırada aynı zamanda gümrüklenmemiş transit akaryakıt da aldığı gelen bilgiler 
arasındadır, özellikle yukarıda aynntısıyla anlatılan ve denizyolu ile yapılan transit işlemleri sırasında 
ortaya çıkabilecek kaçakçılık olaylarının bir değişik biçimi olan bu yöntem de dikkat çekici bir özellik 
arzetmektedir. 

Özellikle transit geçiş yapan büyük tonajlı gemiler sintinelerini toplama ve işleme izni 
bulunan şirketler yerine, kaçak yollardan bunları değerlendiren şirketlere verdikleri, verilen sintinelerin 
de geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırılarak içi piyasaya motorin olarak sürüldüğü İzmit Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdürlüğünün Komisyonumuza verdiği brifing bilgilerinde yer almaktadır. 

Tabi burada önemli olan hususlardan birinin de, madeni yağ tüketimi 5 milyon ton olan 
AB'nde atık yağ rejenerasyonu yapan kuruluş sayısının 10 civarında olmasına karşın, madeni yağ 
tüketimi 500.000 ton olan ülkemizde sayılan 30'a yakın atık yağ işletme tesisinin bulunması da dikkate 
değer bir tespittir. 

h-)Sanayide kullanılmak amacıyla getirilen solvent türevlerinin yurt içinde birbirleriyle 
karıştınlarak standart dışı akaryakit elde edilmesi mümkündür. "White sprit"in ayrı ayrı "spindle oil", 
"light neutral" ve "heavy neutral" ile karıştınlması sonucu "motorin" elde edilebilmektedir. Ya da 
"toluen" ile "hexan"nm birbirleriyle kanştırılması sonucu standart dışı "benzin" elde edilmesi 
mümkündür. 

j-)Bir diğer yöntem ise, bitkisel yağlann (ör:pamuk çekirdeği yağı, palm yağı v.b.) ithal 
edilerek ya da iç piyasadan temin edilerek motorine kanştınlması da kaçakçılık ya da usulsüzlük 
yöntemlerinden bir diğeridir. 

k-)Özellikle dağıtım şirketleri tarafından ithalatta vergiden kaçınmak amacıyla tercih edilen 
yöntemlerden birisi de, kükürt oranı %02 nin altında olan 'motorin' ile bu oranın üstünde olan motorinin 
tabi olduğu gümrük vergileri arasında farklılık olması nedeniyle, düşük vergili beyan edilip yüksek 
vergili motorinin yurda sokulması biçiminde de olabilmektedir. Basit bir vergi uyuşmazlığı gibi 
görülebilse de, yapılan ithalat miktarlan dikkate alındığında önemli tutarlarda hazine kaybına neden 
olduğu görülmektedir. 

m-) Yine, son zamanlarda dağıtım şirketleri tarafından tercih edilen yöntem bir diğer yöntem 
ise, ithalatta gümrük işlemleri sırasında benzinin oktan yüzdesinde firma lehine olacak biçimde beyanda 
bulunulara gümrük işlemlerinin buna göre sonuçlandırılmasını temin etmek biçiminde olabilmektedir. 
98 oktanlı benzini 95 oktan olarak beyan etmesi ve bu şekilde gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması 
sonucu hazine kaybının ortaya çıkması da bir başka yöntemdir. 

n-)Yine, 'asfalt' ya da 'asfalt malzemesi' olarak beyan edilip de aslında asfalt olmayan veya 
asfaltlamada kullanılan ve 'astar' diye tabir edilen kimyasalın ithal edilerek kolaylıkla 'kalorifer yakıtı' 
olarak piyasaya verilmesi de kaçakçılık yöntemlerinden bir diğeridir. 

o-)Bir başka biçimi de 'slop' denilen 'petrol atığı' veya 'petrol çamuru' adı altında 
akaryakıtın(benzin) transit edilmek üzere Habur Gümrük Kapısından yurda sokularak içeride eşyanın 
değiştirilmesi ve içeride bırakılması, yerine 'asfalt' ve benzeri malzeme konularak yurtdışı edilmesi 
biçiminde de olabilmektedir. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar Raporumuzun XI/A özel Dosyalar 
bölümünde yeralmaktadır. 
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Bu bölümde ayrıntılarıyla verilmeye çalışılan kaçakçılık, yolsuzluk ve usulsüzlüklere verilen 
örneklerden başka da, destilasyon aralığı benzine veya motorine yakm kimi kimyasallann akaryakıta 
katılması ve bu konuda yeni yöntemlerin bulunması mümkündür. Bundan sonra da açıklanan 
yöntemlerden başka usullerle de kaçakçılık olması mümkündür. Çünkü, yoğunluk derecesi benzine, 
mazota ve fuel oile yakm olan her ürün gerek ithal edilerek gerekse yurt içinden temin edilerek katkılı 
akaryakıta dönüşmesi teknik olarak imkan dahilindedir. 

3- Diğer yollarla yapılan kaçakçılık Biçimleri 

a-)Dahili kabotaj kapsamında yapılan kaçakçılık eylemleri 

Bilindiği üzere, 815 sayılı Kabotaj Kanununa göre, Türk limanlan arasında eşya ve yük 
taşımak münhasıran Türk bandralı gemilere aittir. Bu nitelikteki sevkiyatlar yurtiçi taşımacılık olarak 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu nitelikteki taşımalar üzerinde, millileşmiş eşya taşımaları 
nedeniyle oldukça esnek bir kontrol söz konusudur. Belirtilen özelliği nedeniyle de, bu tür 
sevkiyatlardaki rahatlık akaryakıt kaçakçılığı ile iştigal edenler için yeni suistimal alanları meydana 
getirmektedir, özellikle, deniz kenarında yerleşik rafinerilerden gemiye yüklenen millileşmiş yani 
vergileri ödenmiş akaryakıtın birden fazla varış limamna(öraeğin:lzmir, Antalya, Mersin gibi) 
gidecekmiş gibi beyan edilmesi ve limanlardan birine tümünün boşaltılması sonucu özellikle Ege 
denizinin uluslararası sularında yabancı gemilerle yapılan ihtilat=limbo sonucu gümrüklenmemiş 
akaryakıtı alan aym geminin, dağıtım şirketinin diğer yerlerdeki antrepolarına millileşmiş akaryakıt gibi 
göstererek tahliye etmesi de yakın dönemde tercih edilen kaçakçılık yöntemlerinden biri olduğu yine 
Müfettişlik raporlarıyla ortaya konmuştur. 

Raporu 
Düzenleyen 

önlem 
İSSEVER 
Gümrük 
Başmüfettişi 
Hakan ATA Y 
Gümrük 
Mtfetüfi 
Suni 
CEYHAN 
Gümrük 
Müfettişi 

Raporun 
Sayı/Tarihi 

1/0103.2004 

Raporu* Konun 

BMinmez 
Petrolcülük A.Ş.ne 
ait gemlerin Tupcas 
Aliağa Rafineri 
asillerinden alarak 
dahili kabotaj 
yoluyla Antalya ve 
Mersin'e getirdiği 
akaryakıtları ilişkin 
yapılan iaceleme ve 
soruşturma. 

Kaçakçılığın NltellJI 
»Metal 

dahili kabotaj 
kapsamında çift liman 
beyanıyla yükün 
tamamının ilk limanda 
boçaltıiaıasını 
müteakip açıkta limbo 
yapılarak 2.limanda 
boçalhlacak yük kadar 
gümrüksüz nalın 
alınarak yurda 
sokulması ve iç 
piyasaya verilmesi. 

Kaçak 
Akaryakıt)* 

Cinsin 
Miktarı 

Motorin 

I.I79J2-MT 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

kaçak 
akaryakıt 
Kvldyatında 
kullanılan 
SİL VER S 
gemisinin 
zaptı istendi. 

Kaçakçılığa 
Kanına 
H n a 

• M e r i 

Bülüamez 
Petrolcülük 

A$. 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunulanlar 

Belirtilen 
firmanın sahibi 
ile gemi kaptanı 

Suç ve 
Caıa 

Maddeleri 

4926/3-c, 
5/3, TCK 
evrakta 
sahtecilik 
hükümleri 

Raporunun 
SerkediMlgl 

Merciler 

Antalya 
C.Bessavcılıgı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 

Antalya Gümrük ve 
Muhafaza 

Basra ûdürlüll 

-Gören Depoculuk ve Nak.A.Ş. adına Kaanbey gemisi ile kabotaj beyannamesi kapsamında 
Derince limanından Hopa'ya sevkedilen ve Park Denizcilik firmasına ait limandaki depoya konulan ve 
buradan iç piyasaya verildiği anlaşılan 3.000 ton motorinin menşei ve akibetmin araştırılmasında, 
akaryakıtı getirenlerin dağıtım lisansları olmadığı halde 3 gün gibi kısa bir sürede söz konusu 
akaryakıtın dağıtımını yaptıkları belirlenmiştir. Temin edilen belgeler ve faturaların incelenmesi sonucu 
söz konusu faturaların bazı bayilerden temin edildiği, yani akaryakıt bayilerinden temin edilen 
faturalarla kaçak/kayıtdışı akaryakıtın iç piyasadan temin edilmiş gibi gösterildiği, akaryakıtın kaçak 
temin edilmiş olabileceği şüphesinden hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığmın 
koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Gören Depoculuk isimli şirket yetkililerinin de aralarında 
bulunduğu İstanbul, Ankara, Afyon, Konya, Kocaeli, Bursa, Mersin, Sakarya, Eskişehir illerinde faaliyet 
yürüten akaryakıt kaçakçılığı şebekesi tespit edilerek ve belirtilen illerde yapılan ALEV isimli 
operasyon sonrasında 34 şahıs gözaltına alındığı, 25 şahıs tutuklanmak istemiyle C.Savcılığınca 
mahkemeye sevkedilerek 9 şahıs hakkında "suç işlemek için teşekkül oluşturmak, dolandırıcılık, 4926 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 6136 SKM, rüşvet vermek ve almak, 213 sayılı 
VUK'na muhalefet" suçlarından tutuklanarak haklarında dava açıldığı anlaşılmışür. 
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b-)Sınır Ticareti Kapsamında Yapılan Kaçakçılık Eylemleri 

Sınır ticareti kapsamında ham petrol ithalatlarında yapılan kaçakçılık yöntemlerine yukarıda 
değinildiğinden burada ayrıca ele alınmayacak olup, bunun dışında olan ve olabilecek kaçakçılık 
eylemlerine yer verilecektir. 

Transit ve ithalat işlemlerinde özellikle gümrük sahalarının alt yapılarının yetersiz olması 
önemli bir etkendir. Smır ticaretinin çok önemli bir ayağı olan Habur Gümrük Sahasına ilişkin olarak, 
sahanın yetersiz ve kontrolsüz(sahada 14 ayn kurumun yerleşik olmasına rağmen) olması nedeniyle, 
araçların gümrük sahasına girdikten sonra gümrük işlemine tabi olmaksızın çıkabilmesi mümkündür. 
Habur Gümrük Sahası altyapı itibariyle buna müsaittir. 

Bu bazen sahada görev yapan gümrük ve diğer kurum personelini ikna veya iğfal yoluyla da 
olabilmektedir. Gelen araçlar Türkiye'ye giriş-çıkışa ilişkin işlemleri yapılmaksızın girebilmektedir. 

Her iki duruma ilişkin Müfettiş raporları mevcuttur. 

Rapora 
Dizenleyt* 

SANCAK 
Gümrük 
BafmOfcttifi 
Hana USLU 
Gtmrtk 
Müfettişi 

Rapanıa 
Sayı/Tariki 

l / l -
04.06.2002 

Raporua Konuşa 

3 adet karı tankeri 
dolusu akaryakıtın 

gumrok işlemi 
yapüraaksuıa 

gOmruk sahuataaa 
çıkı] yapaklarını 
ilişkia hususların 

incelenip 
soruşturulma» 

Kapkehfra Niteliği 
v c B f c M 

Habur Gümrük 
sahasıadu 3 tanker 
dolan muhtelif 
akuyakıt cinsi eşyanın 
gtmruk işlemine tabi 
naınmassma yurt 
içine buakdınst 

Kaçak 
Akaryakıt» 

Cinai vt 
Mlktan 

hara petrol 

99.653-h 

Uygviaaıa 
İdari 

Tedbirler 

kaçak 
akaryakıt 
scvkiyıtmda 
kuuaatlaa3 
kara 
tankerine 
elkonuldu. 

KaçakçıLga 
Karana 
Firma 

isimleri 

yok 

Hakkında Saç 
Duyurusunda 
BalaauUalar 

Halil VESEK 
İnan SÖNMEZ 
Ömer ÖZBEK 
Orhan SÖNMEZ 
Abdullah 
SÖNMEZ 

Sssçvt 
C m 

Maddeleri 

1911 sayıl. 
Yatman 
l/A, 27. 
47. 
maddeleri 

Rapanıaua 
Sevkadtldlti 

Merciler 

Silopi 
C Başta vcmgı 
Gfenrlk Teftiş 

Kamla 

Maliye Bakanlığı 

Hakkari 
Gflrarifcleri 

Başmüdürlüğü 

Bazen de gerek sahada görev yapan personelin yardımıyla gerekse görevlilerin katkısı 
olmaksızın düzenlenen ya da temin edilen sahte belgelerle(ör:sahte kantar fişi) gümrük işlemlerinin 
tamamlanması da kaçakçılık yöntemlerinden biridir. 

Rapora 
Duttûdeyen 

AdaaaÜZER 
Gâmnlk 
Müfettişi 

Rapantn 
Sayı/Tarihi 

2/27.07.2000 

Raporum Kınına 

Kaptkoy Sınır kaptandan 
sınır ticueti kannsmnda 

yapılan motorin 
ithalatında, ithalat 

uygunluk belgelerinde 
belirtilen miktardan fazla 

miktarda, beyan 
edilmeden rnotorin 

sokulduğu iddiasının 
incelenip toruıiaraunaaı 

KaçakcAjpn 
Niteliği ve 

B i c M 

star ticareti 
kapsamada 
ithalat uygaalak 
belge Icrinnc 
belirtilen 
nükurdaa daha 
Cızla motorin 
ühal 
editnesaftartı 
filleri 
değiştirilerek). 

Kaçak 
Akaryakıtı* 

Cinai ve 
Mlktan 

motorin 

145.698-KG 

Uyeuiaun 
İdari 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçı*»* 
Karıtan Ftmaa 

kdnderi 

UmsanPet 
Drun.Lld.Sti. Umar. 

Gıda Pai lm 
IhrLld.Ştı. 

Ak Bil Bes Gıda 
Tic. ve San.Ltd.Stj. 

Gbautok 
tns.San-Tic.A.Ş.. 
Raypet PetOrul. 

Tur.tth Ihr. Ltd.Şti. 

Hakkında Suç 
Doyurıaaada 
BuluauUaUr 

Belirtilea 
nranJann 

sahip, ortak ve 
yöneticileri ile 

ilgili kamu 
görevlileri 

Suç ve 
Cer» 

Maddeleri 

1918/20. 
27/1. 

TCK/340. 
kamu 

görevlileri 
için 

1918736. 
TCK/339 

Raportuan 
SevkedsUiti 

Merciler 

Vaa/Saray 
CBassuvçıugı 

Gümrük Tefti} 
Kuruhı 

Hakkari 
Gimrilkleri 

BaamodOrlagü 

Bir diğer yöntem ise, smır ticareti kararlan çerçevesinde, araç üstü depolarda motorin 
ithalatına ilişkin ilgili Valiliklerce verilen 'uygunluk belgeleri'nin sahtesi yapılarak veya mevcut 
uygunluk belgesi üzerinde sahtecilik yapılarak ya da mevcut uygunluk belgelerinde belirtilen miktarların 
aşımı suretiyle de kaçakçılık yapılmaktadır. 

Raporu 
Dozealeyea 

llkerTURGUT 
Gumrok 
Başmüfettişi 

Raporan 
Sayı/Tarihi 

1/03.02.2003 

Raporu Konu» 

Van CBaş savcılığının talebi üzerime 
sınır ticareti yoluyla yapünut oha 

mazot ithalatı ile ilgili olarak gurarak 
idaresinde denetin yapılması ile Van 

Valilitinin talebi Özerine sahte 
oygvnluk belgeleri ile motorin 
ithalatı ve bana sebebiyet veren 

kama görevlileri hakkında inceleme 
ve sorutturma yapılması. 

Kaçakçıbgıa 
Niteliği ve 

Biçimi ilâ! 

Kaçak 
Akaryakıtın 

Ciaıive 
Miktarı 

motorin 

24.113.600-
KG 

Uygulanan 
İdari 

Tedbirler 

yok 

Kaçakçılığa 
Karttın 
Firma 

isimleri 

çok sayıda 

Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Balunuranlar 

37 kili 

Suç ve 
Ceza 

Maddeleri 

19IS sayılı 
Yasaya 
muhalefet 
ve evrakta 
sahtecilik 

Raporunun 
Sevkedildigi 

Merciler 

Van 
C Başsavcılığı 

Gümrük Teftiş 
Kurulu 
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Bir başka yöntem de, sınır ticareti kapsamında izne esas belgeler üzerinde sahtecilik 
olmaksızın izin verilen miktarın aşılması ve hatta izin kapsamı dışında da özellikle akaryakıta 
kanştınlabilen kimyasalların ithal edilmesi de sınır ticareti kapsamında yapılan kaçakçılık 
yöntemlerindendir. 

Kaatrı 
SayıftarM NMW«c T T a * i» 

Can St»aı<mm 

ÇAKIR 
Gftmtk 

NaiaıTATU 

Baytar Ya|Sa».»eTkA5 Be 
tatoGaJaYaavcTam 
OraalSaa.KTaüJİŞa. 

ŞENOL 
« a r t * 

Ccvapa 
Rapor 

Mııılnm ı 
averaj ve 

ıh* 
harta harici 
olarak yarla 

« i 1224» 
keraaaa 
adktan: 
15O.l«0-k» 

BavuaYa| 
Saa.vt 

TicAS.. 
•nbj<»*a 

Yo» w 
Tam 

OıtalSha. 
*C 

TitUlSu. 

ariaavajiaavc 
yoatfcifcriik 

aüKhana 

msn*a, 
lfc.«*-2, 
«fcJU-l. 

4 * 1 . 
tam 

aOKvMeri 

Gtmttkri 
DıaaBıtlım» 

1996 yılında başlayan ve 2002 yılı Şubat ayı itibariyle uygulamadan kaldınlan, taşıt 
üzerindeki depolarda(fiber) aracm niteliğine göre 4-8 ton getirilmesine izin verildiği, önceleri getirenler 
tarafından doğrudan piyasaya verilen akaryakıtın denetim altına alınmasını teminen sınır kapısına yakın 
bir yerde kurulan TPÎC'e ait depolama tesislerine sadece KDV tahsil edilerek teslim edilmesi ve miktar 
ölçümünün de TPİC tesislerinde yapılmasının öngörüldüğü, buna karşın, Habur Gümrük Sahası-TPIC 
arasındaki 6-km.lik yol güzergahında mevcut denetimsizlik karşısında, getirilen akaryakıtın bir kısmının 
vergileri ödenmeden yurda sokulabildiği denetim raporlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Say/Tarihi Mum «t 
Kaçak 

CtMİV* 
Kanata HakhaabSac Saç»» 

Can 

Saar acarca tjaaaaam 2000-
2001 yaTanacalibcrataa' 

A y m 
KOtDAR 

J2-292/4 
UMJMİ 
52-2J67« 
2O.aT.2004 

T naram ılı|ı 

221000-KO 
3I2.0O0-KC 

Cartnk 
Raair 

«»•2.101*1 
1&mB*m*t> 

Da, Ticaret 

HabarOtajrtkvc 

Mutad depo kapsamında yurda sokulmasına izin verilen akaryakıtta, miktar aşımına 
dönemsel olarak göz yumulmakta, akabinde de özellikle askerin habur Gümrük Sahası girişi öncesi ve 
saha bitiminde dönemsel olarak sıkı kontroller yapması ve küçük miktar aşımlarında dahi eşyayı ve aracı 
zaptettiği, bilahare izin verilen miktara geri dönüş olduğu görülmektedir. Gümrük Müfettişlerince 
tanzimli 18.02.2002 günlü 1 sayılı inceleme Raporunda buna ilişkin tespitler yer almaktadır. 

Bazen de mutad depo depo görüntüsü altında muhtelif şekillerde gizli depolar yaptırılarak 
(kasa içine saklanarak, gömülerek, bombe yapünlarak v.b usullerle) 200-300 litreye kadar limit üstü 
fazla miktarda akaryakıtın yurda sokulduğu tespit edilen diğer bir kaçakçılık yöntemidir. Başta Habur 
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olmak üzere kara sınır kapılarından elde edilen belgelerin 
incelemesinde bunun çok sayıda örneğini görmek mümkündür. 

Bu yöntemler içinde en masumu ise, yöre tabiriyle 'çutra* veya 'jelikan' denilen plastik 
bidonlara doldurulan motorinin araçların sağma soluna asılı bir biçimde yurda sokulduğu görülmektedir. 

Sınır ticareti kapsamında ülkemize getirilen akaryakıtın bölge illeri dışına çıkanlması(sımr 
ticareti kapsamında il dışına çıkanlamayacak ürünlerin il dışına çıkanlması) olabileceği gibi, diğer 
illerde yapılan kaçakçılık eylemleri sonucu yurda sokulan akaryakıtın piyasaya verilmesi sürecinde, 
kaçak eşyayı faturalandırma istek ve gayretinin bir sonucu olarak, sınır ticareti kapsamında motorin 
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ithalatı yapılan illerden temin edilen ve içeriği akaryakıta ilişkin bilgileri ihtiva eden faturalarla, kaçak 
akaryakıt belgelendirilmekte ve il dışına özellikle büyük kentlere fatura kesilerek naylon fatura ticareti 
yapıldığı Komisyona gelen bilgiler arasındadır. 

Esas itibariyle, sınır ticari mevcut haliyle gümrük birliği anlaşmasını ihlal eder niteliktedir. 
Çünkü gümrük birliğinin temel espirisi, 3. ülkelere aynı vergi oranını uygulamaktır. Oysa mevcut haliyle 
sınır ticareti kapsamında akaryakıt ithal edildiği dönemde, ithal edilen ürünlerden ithalatta alınması 
gereken vergi ve fonların %60'ı ile KDV'nin tamamı, motorin ithalatında ise ithalatta alınması gereken 
vergi ve fonların %80'i ile KDV'nin tamamı tahsil edilmekte idi. Dolayısıyla 3.ülkelere AB'nin 
uyguladığı vergi oranının altında bir tarife uygulanması söz konusu idi. Ayrıca, sınır ticaretinin Irak'a 
yönelik olarak uygulanan biçimiyle, 1991 de yapılan müdahaleden Irak'a yapılan II. müdahale arasında 
uygulanan ambargo nedeniyle, iki ülke arasındaki ticaretin neredeyse durma noktasına gelmesi ve BM 
aracılığıyla yapılan gıda karşılığı petrol alımının da yeterli olmaması üzerine, uygulanan ambargonun -
Ürdün örneğinde olduğu biçimiyle- ülke lehine müdahalelerle izale edilmeye çalışılması nedeniyle sınır 
ticareti kararlarının 1996 yılından bu güne Resmi Gazetede yayımlanmamakta ve sadece sınır ticareti ile 
ilgili birimlere bildirilmektedir. 

c-)Özelliği Olan Durumlar 

cla-)Kara Sınır Kapılarından veya Sınır İhlalleri Yoluyla Mutad Depo Kapsamında Yurda 
Sokulan Akaryakıta İlişkin Tespitler 

el al-)Van'in Başkale İlçesi ve Köylerinde Sınır İhlali Yoluyla Yapılan Kaçakçılık 

Van'ın Başkale, Saray, Özalp ve Çaldıran ilçelerine bağlı bazı köylerde, İran'dan kaçak getirilen 
akaryakıtın depolanmasını müteakip ağırlıklı olarak Van'a kamyonların depolarında transfer edildiği 
anlaşılmaktadır. Uzun bir sınıra sahip bölgenin sarp, dağlık ve engelli bir araziye sahip olması, hudut 
boyunca fiziki emniyet ve güvenlik sisteminin yetersiz olması nedeniyle gece vakti, at ve katır sırtında 
'jelikan' diye tabir edilen 60-70 İtlik depolarda taşınan akaryakıtın öncelikle sınıra yakın köylerde 
toplandığı ve depolandığı, buralardan da Van ve diğer illere sevkedildiği bilinmektedir. Sınır 
geçişlerinde 3000-3500 civarında binek hayvanı kullanıldığı Komisyona gelen bilgiler arasındadır. 
Yaklaşık 2.000 kamyonun kaçak getirilip köylerde depolanan akaryakıtı alıp ticaretini yaptıkları, her 
araç için ortalama 300-400 lt'den az olmamak üzere akaryakıtın motad depo gibi değerlendirilerek 
kamyonlara verildiği, kamyon şoförlerinin bununla da yetinmeyip, kamyon kasalarının tabanlarına 
yaptırılan depolarla, kasalara konulan jelikanlarla, çimento tankerlerinin içine yaptırılan gizli bölmelerle 
fazla miktarda akaryakıt taşıma ve piyasaya verme gayreti içinde oldukları anlaşılmıştır. Şoförlerin Van 
ile belirtilen köyler arasında yaz mevsiminde 3, kış mevsiminde 2 sefer yaptıkları, Van-Başkale 
güzergahındaki kontrol noktalarında yaklaşık 25 km uzunluğunda kuyruklar oluştuğu öğrenilmiştir. Bu 
araçların depolarının mutad depo uygulamasının en alt limiti olan 300 İt akaryakıtı alabildiği dikkate 
alındığında, günde yaklaşık 300 LT x 2000 Araç = 600.000 LT, yılda ise yaklaşık 600000 x 250 = 
150.000.000 LT akaryakıtın yurda sokularak piyasaya verildiği anlaşılmaktadır. 

Başkale ilçesinde araç ve yolcu trafiğine açık bir kapı olmamasına karşın, kaçak olarak getirilen 
akaryakıtın mutad depo kapsamında değerlendirildiği ve yurda sokulduğu, mutad depo gibi 
algılanmasının ve değerlendirilmesinin yörede görev yapan genel kolluk güçlerince de paylaşıldığı, bu 
ticaretin yapıldığı köylerle Van arasında 2 noktada Jandarma 1 noktada Polisin denetim yapmasına 
karşın, mutad diye tanımlanan hacimdeki depoalarda getirilen akaryakıtın şevkine güvenlik güçlerince 
izin verildiği, ancak mutad depo hacmini aşan tutarlara izin verilmediği anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda, Van'da genel kolluğun mutad depo kapsamında değerlendirmeyip el koyduğu 
akaryakıt miktarı, 2003 yılında 874.868 İt, 2004 yılında 978.981 İt olduğu Komisyonun aldığı brifing 
notları arasındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 1 7 5 -

cla2-)Diğer Kapılardan Yapılan Mutad Depo Kapsamında veya Limit Fazlası Akaryakıt 
Girişi 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2000/8 sayılı Genelgesi kapsamında kara sınırlarımızdan giren 
araçlara yönelik standart depo uygulaması çerçevesinde son bir yılda 1,5 milyona yakın aracın yurda 
giriş yaptığı, sınır kapıları itibariyle araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Yine son bir 
yılda mutad depo kapsamında yurda sokulan akaryakıt miktarı ile gümrük idarelerince limit fazlası 
olması nedeniyle el konulan akaryakıt miktarlarına ilişkin genel tespitler Gümrük Başmüdürlükleri 
itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 

(I)MuUd Depo 
kapsamındı getirilen 

Akaryakıt 
(tl)Limit Fazlaıı El 
Konulan Akaryakıt 

Hakkari 

3.839.850-lt 

15.580-tt 

(II)Limit Fazlası El Konulan 
Akaryakıtın Genel Toplanı 

Gürbulak 

75.464.850-lt 

733.170-It 

60.017.189-lt 

İskenderun 

S1.252.0OO-U 

418.000-lt 

Edime 

58.923.700-lt 

713.524-lt 

Gaziantep 

18.693.450-lt 

440.075-lt 

Hopa 

9.597,500-lt 

1.437,500-It 

(I)Mutad Depo kapsamında getirilen 
Akaryakıtın Genel Toplamı 

Habur 

480.385.200-lt 

56.259.340-lt 

698.156.550-lt 

Yukarıda belirtilen genelge çerçevesinde standart depo kapsamında son bir yılda yurda sokulan 
akaryakıt miktarının 589.942 ton (698.156.550-lt) olduğu, bu kapsamda getirilip limit fazlası olduğu 
için ilgili idarelerce elkonulan akaryakıt miktarının ise 50.714 ton (60.017.189-lt) olduğu anlaşılmıştır. 

Araçların standart depolarına yönelik muafiyet uygulamasının amacının, esas itibariyle gümrük 
mevzuatına göre turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından gelen araçların depolarındaki akaryakıta 
tanınan masum bir muafiyet uygulaması olduğu görülmektedir. Ancak, özellikle 1 .Körfez savaşı sonrası 
uygulaması başlatılan bu düzenlemeyle, araçların teknik özellikleri ve orjinal yakıt depolarının hacimleri 
dikkate alınmadan standart depo tanımı yapılmış ve buna göre de araçların büyüklüğüne göre 550 İt, 400 
İt ve 300 İt akaryakıtı yurda sokmalarına idari tasarruflarla izin verilmiştir. Zamanla bununla da 
yetinilmemiş, özellikle Irak'tan ham petrolün kara yoluyla getirilmesinin öngörülmesi sonucu, buna 
ilişkin taşıma ihalelerinde birim taşıma ücretlerinin düşüklüğü karşısında, standart depo kapsamında 
getirilen akaryakıtın bir kat artırılması temin edilmiş, hatta buna ilişkin genelge düzeyinde bir 
düzenleme yeterli iken, iki kez Bakanlar Kurulu Karan dahi çıkarılabilmiştir. Yukarıda ortaya konulan 
Habur'a ilişkin rakamlara bakıldığında, bunun önemli bir kısmının ham petrol taşımacılığı kapsamında 
tanımlanan standart depo uygulaması yoluyla yurda sokulan akaryakıt olduğu anlaşılmaktadır. 

clb-)Ham Petrol Boru Hattı Hırsızlığı 

Bilindiği üzere, Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (ITP), Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru 
Hattı, Ceyhan-Kınkkale Ham Petrol Boru Hattı BOTAŞ'ın sahip olduğu ve işletmeciliğini yaptığı ham 
petrol boru hatlandır(hpbh). Aynca BOTAŞ, TPAO'nun sahip olduğu Şelmo-Batman Ham Petrol Boru 
Hattı'nın işletmeciliğini yapmaktadır. Boru hatlarının toplam uzunluğu 2.298 km.dir. Aynca ülkemizin 
değişik yörelerinde Nato boru hatlan da mevcuttur. 

Hpbh'nda uzun süredir hırsızlık olaylan yaşanmakla birlikte, 2002 yılından başlamak üzere 
hpbh'ndaki hırsızlık olaylarında daha evvelki dönemlere göre ciddi artışlar olduğu görülmektedir. 1987-
2004 döneminde toplam 367 hırsızlık olayının meydana geldiği anlaşılmaktadır. Boru tamir masrafları 
dahil 5-6 milyon dolar maliyeti olduğu ifade edilmektedir. Hırsızlık olaylarının sayısı ve verdiği zarar 
açıklanabilirken kaçağa giden ham petrol miktarının bilinememesi düşündürücüdür. Hırsızlık 
olaylannın yoğun olarak, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Aksaray, Osmaniye, Batman, 
Niğde il huduttlan içerisinde yaşandığı bilinmektedir. Hırsızlık olaylan akşam geç saatlerde, kırsal 
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alanda tankerlerin girebileceği sert zeminli arazi ile köy yollarının boru hattı ile kesişme noktalarında, 
kuru dere yataklarında ve ağaçlık mevkilerde meydana geldiği anlaşılmaktadır. Nato boru hatlarının 
İzmit bölgesinde bulunan bölümünden 2002-2005 tarihleri arasinda boruya kelepçe takılması suretiyle 
meydana gelen üç hırsızlık olayında beş ton uçak benzini çalındığı İzmit İl Jandarma K.nın 
Komisyonumuza verdiği birifıng bilgilerinde yer almaktadır. 

Hırsızlık olayları BOTAŞ'a mal ve işgücü kayıplarının yol açtığı maddi zararlara neden olmakla 
beraber aynı zamanda petrol sızıntıları nedeniyle çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Hırsızlık, 
boruya kelepçe, conta ve vana takmak sureti ile icra edildiğinden, belirli bir zaman içerisinde contanın 
eriyerek petrol sızdırması neticesinde ve boru hatundaki yüksek basınç nedeniyle çevreye yayılan petrol 
civardaki ekili ve dikili arazileri kirletmekte, ayrıca yeraltı sularına karıştığından uzun yıllar içme suyu 
ve sulama suyu olarak kullamlarnamaktadır. Bu şekilde çevreye yayılan petrol çok yüksek patlama ve 
yangın riski taşıdığından can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Ancak diğer taraftan 
çalman ham petrolün direkt olarak veya bir takım işlemlerden geçirildikten sonra şartnamelere uygun 
olmayan petrol ürünü olarak satılması ise, halkm can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, ve hava 
kirliliğine sebebiyet vermekte, bu işi yapanlar açısından haksız kazanç elde edilmesine yol açmakta ve 
önemli ölçüde vergi kaybına neden olmaktadır. Kaçak yollarla elde edilmeye çalışılan ham petrol 
çevreye yayıldığı zaman, hava, su ve toprağa karışmasıyla bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasına, 
tarım alanlarının verimini yok etmesine, canlıların yok olması ve hayvansal ürünlerin bozulmasına, 
kaynak sularının kirlenmesine neden olabilmektedir. Ayrıca deniz sularına karışması halinde, suyun 
havadaki oksijenle temasının kesilerek, yaşayan canlıların nesillerinin tükenmesine veya yok olmasma 
sebep olabildiği görülmektedir. 

Ham petrol boru hatlarında yapılan hırsızlık eylemlerinde, hpbh'ndan petrol çalma işinin bu 
konuda ihtisaslaşmış ve organize olmuş kişiler tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Ham petrol çalma 
yöntemleri olarak, çalma işleminin yapılacağı boru hatunda yer tesbitinin yapılması, kazı yapılarak 
boru hattına ulaşılması, çalma işlemim gerçekleştirebilmek için boru hattına vana veya kelepçe 
takılmak suretiyle bağlantı yapılarak boru hattının petrol çalmaya hazır hale getirilmesi, boru hattına 
yapılan bağlantı vasıtasıyla kara tankerine ham petrol yüklenmesi biçiminde olduğu anlaşılmaktadır. 

Çalınan ham petrolün piyasaya verilmesi; kara tankerine yüklenen ham petrolün direkt olarak 
tüketiciye satılması veya işlenmek üzere geri kazanım tesisi olarak adlandırılan ve genellikle akaryakıt 
istasyonlarının arka taraflarında beton perdeler arkasında oluşturulan bölümlere nakli ve burada 
işlenerek şartname dışı petrol ürünlerine dönüştürülmesi ya da şartname dışı petrol ürünlerinin akaryakıt 
istasyonlarında veya kara tankerinden toptan tüketiciye satılması biçimlerinde olabilmektedir. Bu 
bölgede kaçak rafineriler 'geri dönüşüm tesisi' adı altında valiliklerden geçici ruhsat alabilmekte, bazı 
belediyeler de iş yeri açma ruhsatı adı altında izin belgesi verebilmektedir. Çalman ham petrolün 
piyasaya verilmesi de, ağırlıklı olarak 'beyaz bayraklı' diye tabir edilen herhangi bir dağıtım şirketine 
tabi olmayan istasyonlar eliyle yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Irak-Türkiye Hampetrol Boru Hattı ve bu hat üzerinde bulunan tesislerin güvenliği Jandarma 
Genel Komutanlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü arasında mevcut protokol vasıtasıyla sağlanmakta ve 
söz konusu boru hattında güvenliğin sağlanabilmesi için gereken araç ve malzemeler BOTAŞ tarafından 
temin edilmektedir. Ham petrolün çalınma aşamasında alınacak önlemlerin başında hpbh'nın günde 24 
saat boyunca sürekli gözetim ve denetim altında tutulması gelmektedir. Ancak gün batımından sonra bu 
gözetim ve denetimler güvenlik nedeniyle yapılamamaktadır. Hırsızlık olayları gözetim ve denetimin 
yapılamadığı bu sürelerde gerçekleştirilmektedir. Hırsızlık olayları ile mücadelede hpbh'nın 24 saat 
sürekli gözetim ve denetimi konusunda alınabilecek tedbirler son derece önem arzetmektedir. 

Diğer bir önemli konu, hpbh'nın 2565 sayılı Kanun gereği özel güvenlik bölgesi kapsamında 
olmasına rağmen, hpbh'nın yerleşim bölgelerinin altında kalmış olması diğer bir deyişle hpbh'mn 
üzerlerine yasal olmayan bir şekilde iskana imkan tanınmış olmasıdır. Bunun tipik bir örneği, Batman-
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Dörtyol Ham Petrol Boru Hattının Batman ili içindeki bölümünün yerleşim bölgesinin altında kalmış 
olmasıdır. Aym şekilde, zamanla Hatay/Dörtyol, Cizre ve İdil'de de petrol boru hattımn geçtiği yerler 
yerleşim alanlarının altında kalmıştır. Hpbh'nın güzergahının iskana açılması hırsızlık amacıyla faaliyet 
gösteren kişiler açısından büyük ölçüde kamuflaj imkanı sağlamaktadır. Hpbh güzergahı üzerindeki 
evlerin altından tünel kazarak boru hattına ulaşan bu kişiler boru hatuna kelepçe takmak suretiyle 
petrolün çalınması için gerekli bağlanüyı yapmaktadırlar. Hampetroiü yükleyeceği kara tankerini boru 
hattına bağlantı yapılan yerin birkaç sokak ötesinde veya terk edilmiş tesislerde gizleyerek çalma 
işlemini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Hırsızlık sonucu çevreye yayılan veya yayılabilecek petrol aynı zamanda patlama ve yangın 
tehlikesi oluşturarak halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, hiç arzu edimeyen bu tür olayların 
ortaya çıkması halinde BOTAŞ'ın katlanmak zorunda olduğu sonuçlar dikkate alındığında acilen bir dizi 
önlemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu önlemlerin başında Batman'da en kısa sürede boru 
hattı güzergahında değişiklik yapılarak boru hattının iskan bölgesi dışına alınması yukarıda anlatılan tür 
hırsızlık olaylarının ve muhtemel olumsuz sonuçlarının önüne geçilebilmesi için zorunlu görülmektedir. 

Diğer taraftan, mevcut hpbh üzerinde hangi gerekçelerle yerleşime açıldığı konusu incelenmeye 
değer bulunmaktadır. 

Petrol hırsızlığını yapan kişilerin amaçlarına ulaşabilmeleri, yani çaldıkları petrolü satıp haksız 
kazanç sağlamaları ancak çalıntı petrolün direkt olarak veya geri kazanım tesislerinde işlenmelerini 
takiben şartname dışı petrol ürünlerinin nihai tüketiciye satılması ile mümkün olabilmektedir. Bu 
aşamadaki faaliyetler 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamına girmektedir. Çalınan ham petrolün 
satışı veya satılmak üzere işlenmesi ve elde edilen şartname dışı petrol ürünlerinin satışı aşamasındaki 
faaliyetlerinin tümü Petrol Piyasası Kanunu'na aykırı faaliyetlerdir. Yapılan tesbitlerde bölgedeki 
akaryakıt bayilerinin büyük bir bölümünün yine kanuna aykırı bir şekilde herhangi bir dağıtıcıya bağlı 
olmaksızın faaliyetlerini sürdürdükleri gözlenmiştir. 

Petrol boru hatlarından yapılan hırsızlık ile mücadelede, ITP güvenlik güçleri tarafından 24 saat 
süre ile gözetim, denetim altında tutulmasının önemli olduğu, BOTAŞ'ın mevcut güvenlik önlemlerine 
ilaveten hpbh güvenliği konusundaki teknolojik gelişmeleri içeren sistemleri maliyet fayda kriteri 
dikkate alınarak uygulamaya sokmak için çalışmalarını sürdürmesi gerektiği, Hpbh'ndan çalman ham 
petrolün nakliyesi aşamasında etkin trafik denetimlerinin sağlanması, direkt olarak veya işlemden 
geçirildikten sonra satılması aşamasında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamına giren 
faaliyetlerin önlenebilmesi için kanunun yürütülmesinden sorumlu EPDK'nın bu konuyu ayrıca 
değerlendirmesi gerekecektir. 

clc-)ÖTV'siz Akaryakıt Satışı 

01.07.2003 günlü 2003/5868 sayılı BKK eki Kararname ile Türk Uluslararası Gemi Siciline ve 
Milli Gemi Siciline kayıtlı kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, 
hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek deniz akaryakıtında ÖTV sıfıra indirilmiştir. Buna ilişkin Maliye 
Bakanlığının 6 sıra no.lu Tebliği ile 01.01.2004 tarihinden itibaren uygulama başlamıştır. Denizcilik 
Müsteşarlığınca anılan tebliğ kapsamında yeralan hususların Müsteşarlığı ilgilendiren yönleriyle ilgili 
teknik çalışmalar yapılarak 2004 yılı Ocak ayı itibariyle ÖTV'siz yakıt uygulamasının hayata geçirildiği, 
2004 yılı içerisinde toplam 4.875 adet ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri tanzim edildiği, ancak 
bunlardan 4.308 adedinin fiilen kullanıldığı, yetki belgesi alan 14 adet dağıtıcı kuruluş tarafından 2004 
yılı içinde 223.018 ton'u motorin, 17.815 tonu fuel-oil olmak üzere toplam 240.833 ton'luk ÖTV'siz 
yakıt kullandınmı yapıldığı, bunun karşılığında da I90.-Trilyon TL'lik ÖTV indirimi gerçekleştirildiği, 
bu yakıt miktarının yaklaşık %50'lik kısmının kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanıldığı 
anlaşılmakta, ÖTV'siz yakıt uygulamasından istifade edecek gemilerin günlük sarfiyat kapasiteleri genel 
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olarak (100 gr x günlük çalışma saati x toplam makine gücü) formülasyonu esasına dayandığı 
anlaşılmaktadır. Gemilerin daha fazla ÖTV'siz akaryakıt almak amacıyla yakıt kapasitelerinin, 
yardımcı(ek) motor ilavesi ile motorin tüketiminin artırılarak ÖTV'siz akaryakıt alımının artırılması 
yoluna da gidildiği Komisyonumuza intikal eden bilgiler arasında olduğu görülmektedir. Burada 
ÖTV'siz akaryakıtın amaç dışında kullanılmasının önlenmesi için, gemilerin ölçülebilir yakıt 
tüketimlerinin hesaplanması ve nesnel ölçütlerle takip edilebilmesi önem kazanmaktadır. 

özel tüketim vergisinden muaf deniz vasıtalarının aldıkları akaryakıtı bu haktan 
yararlanmayan kara kökenli tüketicilere satmak suretiyle kendilerine menfaat sağlamaları kaçakçılık 
olarak tanımlanmasa da bir çeşit usulsüzlük olduğu ve sonucunda Devleti vergi kaybına uğrattığı açıktır. 
Karada yaklaşık 1.890 yeni kuruş olan motorinin litresi, deniz araçlarına yaklaşık 900 yeni kuruş 
fiyatından verilmektedir. Bu fiyat farkı nedeniyle ÖTV'siz akaryakıtın amacı dışında kullanılması 
yoluyla iç piyasaya verilmesine ilişkin değişik biçimlerde usulsüzlük olabilmektedir. 

ÖTV'siz akaryakıt verme yetkisine sahip dağıtım firmasının bu akaryakıtı Türk Uluslararası 
Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı gemilere evrak üstünde vermiş gibi gösterip vermemesi ve 
ÖTV'siz akaryakıtı karaya çıkararak piyasaya sürmesi bir yöntem olabilmektedir. Denizcilik 
Müsteşarlığınca yapılan kontrollerde; herhangi bir gemi siciline kayıtlı olmadığı anlaşılan 18 adet hayali 
gemiye Aytemiz Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. tarafından Temmuz 2004 sonuna kadar toplam 85 defada 
yaklaşık 1.640 ton ÖTV'siz yakıt verildiği ve bundan dolayı devletin 1 Trilyon 324 Milyar TL'lik ÖTV 
kaybına uğratıldığı belirlenerek konu ilgili C.Başsavcılığına intikal ettirilmiş ve adıgeçen firmanın 
ÖTV'siz akaryakıt satış izin belgesinin iptali temin edilmiştir. 

Yine, ÖTV indirilmiş akaryakıt kullanan deniz araçlarının sahipleri tarafından kendilerine 
verilmiş olan, ÖTV'siz yakıt defterlerinin sahtesinin yapılarak kendilerine tahsis edilen akaryakıtı 
mükerrer defa alma suretiyle usulsüzlük yaptıkları tespit edilen hususlar arasında olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Akaryakıt üzerindeki özel tüketim vergisi yükü nedeniyle oluşan fiyat farkından 
yararlanmak isteyen gemilerin, aldıkları akaryakıtı ticari faaliyetlerinde kullanmayıp karaya çıkararak 
sattıkları bilinmektedir. ÖTV'siz akaryakıt verilmesi uygulaması, bir taraftan özellikle balıkçı 
teknelerinin kaçak akaryakıta yönelmesini önleyici bir fonksiyonu olduğu, diğer taraftan da bu tür 
teknelerin faaliyet konuları olan balıkçılığa yönelmedikleri, buna karşın aldıkları ÖTV'siz akaryakıtı 
karaya çıkararak iç piyasaya vermek suretiyle değerlendirdikleri görülmektedir. Öyle ki, özellikle 
balıkçı teknelerinin bu haktan yararlanmasıyla denizlerde yapılan balıkçılık faaliyetlerinde azalma 
olduğu, dolayısıyla balık üretiminde düşme olduğu Komisyonumuza gelen bilgiler arasındadır. 

ÖTV'siz akaryakıttan yararlanmanın beklenen ölçekte olmadığı, özellikle Karadenizde 
'taka' diye tabir edilen balıkçı teknelerinin bu muafiyet uygulamasından yararlanmak istemedikleri 
anlaşılmaktadır. Bunun nedeninin kayıt altına alınma endişesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür tekneler 
zaten transit geçen büyük gemilerden kolayca vergisiz/kaçak akaryakıt alabildikleri için, ÖTV'siz 
akaryakıta talebin beklenenin altında olduğu değerlendirilmektedir. 

Deniz araçları yoluyla kaçak ve kayıtdışı akaryakıtın yurda sokulmasında ve seyir halinde 
olabilecek kontrollerde gemi içerisindeki tertibatın anlaşılmaması için gemilerin üzerinde çok değişik 
gizleme yöntemlerinin geliştirildiği anlaşılmaktadır. Bu düzeneklerin, gemilerin teknik projelerinin 
dışında özel depoların yaptırılması, proje kapsamında yapılan depolara gizli vana sistemlerinin 
kurulması, proje kapsamında yapılan depolar içindeyasa dışı olarak yapılan ikinci bir bölüme ile 
akaryakıtın depo içerisinde ayırımının yapılarak saklanması gibi yöntemlerin kullanıldığı belirlenen 
hususlardandır. 
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cld-)Hatay ve Edirne tilerinden Yapılan Kaçakçılık 

Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısından çıkış yaparak Ortadoğu ülkelerine yolcu taşıyan otobüsler 
ve taksilerin esasen yolcu taşımak amacıyla değil, Suriye'nin Halep şehrine giderek dönüşte motorin, 
benzin ve muhtelif tüketim maddelerinin araçların zula yerlerinde getirerek yurda soktukları bilgisi 
alınmıştır. Yolcu taşıyan kimi otobüslerin bagajlarının akaryakıt tankı haline getirilerek veya bagajı 
nisbeten büyük taksilerin bagajlarında bidon veya ek depolarda akaryakıt getirdikleri anlaşılmaktadır. 
Bölgede İl J.Komutanlığı ekiplerince 2002 yılında yapılan çalışmalar sonucu B-1 ve B-3 yetki belgesine 
sahip 33 firmaya ait 386 adet otobüs ile bir aylık süre zarfında toplam sadece 417 yolcu taşındığı tespit 
edilmiştir. Bu duruma göre otobüs başına 1,08 yolcu düştüğü, bunun da dikkat çekici olduğu 
görülmektedir. 2004 yılı haziran ayında yapılan araştırmalarda ise, otobüslerin orjinal yapılarının 
bozularak bagajlarında büyük zulalar oluşturulduğu ve bu suretle akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit 
edilmiştir. Haziran/2004 verilerine göre, yurt çapında uluslararası yolcu taşıma belgesi(B-l, B-3) sahibi 
otobüs firması toplamının 147 olduğu, 31 adedinin Hatay iline kayıtlı olduğu ve 245 adet otobüsün 
faaliyette olduğu görülmektedir. Ayrıca taksi ile uluslararası yolcu taşıma belgesi sahibi firma sayısının 
51 olduğu, bu firmaların 21 adedinin Hatay ilinde bulunduğu, 21 firmanın da 18 adedinin Hatay'ın 
Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Yeterli yolcu talebi olmamasına karşın otobüs ve 
taksi sayılarındaki artışın kaçakçılığa olan eğilimi gösterdiği değerlendirilmektedir. 

Ayrıca Edirne Kapıkule'den giriş yapan tırlann sınırdaki gümrüksüz istasyondan aldıkları 
akaryakıtı yedek depolarda yurda sokarak bu ürünleri yol üstündeki beyaz bayraklı istasyonlara vererek 
piyasaya sürüldüğü anlaşılmaktadır. Sözkonusu ürünler de normal fiyatların oldukça altında olması 
nedeniyle çiftçilere ve nakliyecilere satıldığı bilgisi alınmıştır. 

VIII- TUTANAK ÖZETLERİ 

1- Atıf Ketenci(TABGtS Başkanı) 

Atıf Ketenci, 01.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle; 

Hatay ilinde yolcu otobüslerinin bagajına konulan ilave depolarla, Rize ilinde de Soçi-Rize 
seferi yapan feribotlarla gelen tır ve kamyonlarla akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını, İstanbul sanayi 
sitelerinde, tır ve kamyon garajlarında akaryakıt satıldığını, istasyon istasyon gezip elinde TÜPRAŞ malı 
akaryakıt olduğunu söyleyenlerin bulunduğunu, Belediyenin aldığı karar ile akaryakıt tankerlerinin gece 
trafiğe çıkmalarının kaçakçılığa ve suistimale zemin hazırladığını ve kontrollerin zor olduğunu, dağıtım 
şirketlerinin de kaçakçılığın içinde olduğunu, Adana'da pamuk çekirdeği yağının akaryakıta 
karıştırıldığını, son olarak da yazarkasa uygulamasının kaçakçılığın önlenmesinde argüman 
olamayacağını ifade etmiştir. 

2- Ertuğrul TUNCER (PET-DER) Başkanı 

Ertuğrul TUNCER, 01.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle; 
akaryakıt kaçakçılığının boyutunun, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton, takribi vergi kaybımn da 2 milyar $ 
civarında olduğunu, kaçakçılık yöntemlerinin; gümrüklerde ithalat aşamasında yapılan kaçakçılık, 
TUPRAŞ'tan alımlarda çift liman yöntemi ile yapılan kaçakçılık, smır kapılarında yapılan kaçakçılık 
(Gürcistan üzerinden Rize ve Hopa'ya, İran'dan Doğu Beyazıt'a, Suriye'den Cilvegözü kapısından), 
Habur üzerinden yapılan kaçakçılık, Irak'a mal götüren kamyonların tahsis fazlası kaçakçılık, Irak'a 
transit akaryakıt taşıyan araçlarla yapılan kaçakçılık, Deniz taşıtlarına verilen ÖTV'siz akaryakıtta 
yapılan kaçakçılık, otomobillerin kullandığı oto gazda yapılan usulsüzlük olduğunu, beyaz bayraklı 
2500 civarındaki akaryakıt istasyonunun başı boş olduğunu, dağıtım şirketi sayısının 50'ye ulaştığını, 
kaçakçılıkla mücadelede, gümrük, sahil muhafaza, Jandarma, kolluk güçleri ve Maliye arasında 
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koordinasyonun olmasının gerektiği, 75 istasyonun bayiliğini iptal ettiklerini, 98-99 yıllarında 
kurumların koordineli çalışması ile akaryakıt kaçakçılığında düşüş olduğunu, ifade etmiştir. 

3- Muhsin ALKAN (PLİS Genel Başkanı) 

Muhsin ALKAN,08.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle; 
Kaçakçılığın kara hudutları ve deniz yoluyla yapıldığını, özellikle sınırdan izin verilenin 5 katı kaçak olarak yurda 
girdiğini, dürüst çalışan bayilerin bundan zarar gördüğünü, ÖTV siz akaryakıtın bir şekilde yurtiçinde 
bırakıldığını ifade etmiştir. 

4- Fikret ÖZTÜRK (ADER Başkanı) 

Fikret ÖZTÜRK 08.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle; 
kaçakçılığın boyutlan ile ilgili olarak ortaya atılan rakamlann afaki olduğu, böyle bir rakamın kimsenin 
söylemesinin mümkün olamayacağını, vergisiz satılan akaryakıtın bir şekilde yurda sokulduğunu, 
depolara elektronik bir sayaç sisteminin kurulması gerektiğini ifade etmiştir. 

5- Ali ARMAĞAN (PETLİNE) 

Ali ARMAĞAN,08.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle; üzerinde 
%70 oranında vergi olan bir maddenin kaçakçılığının bir kaç şoför tarafından yapılamayacağını, 
istenirse kaçakçılık olayının engellenebileceğini, özellikle EPDK'nın marker sistemi ile bunun mümkün 
olabileceğini ifade etmiştir. 

6- Mustafa YILMAZ (EPDK Kurulu Üyesi) 

Mustafa YILMAZ, 10.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle; 
Ankara'dan çıkıp Şereflikoçhisar'ı geçtikten sonra ucuz mazot tabelalannın başladığını, bunun anlamı 
itibariyle kaçak mazotu ifade ettiğini, mevzuattan kaynaklanan bir denetimsizliğin bulunduğunu, 
akaryakıtın istasyona gelme aşamasına kadar yakalanması halinde ilgilisi hakkında kaçakçılık nedeniyle, 
istasyonda yakalanması halinde ise gerekli spektlere (standarda) sahip olmaması nedeniyle de ticarete 
hile karıştırmaktan dava açıldığı, bu ikincisinin de cezasının çok hafif olduğunu ifade etmiştir. 

7- Mehmet BEKİROĞLU (Akaryakıt Deniz Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı) 

Mehmet BEKİROĞLU, 10.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle; 
Türk karasularında, gelen yabancı gemilere kendi barçlan (kendi kooperatiflerine ait 100 tonluk tekneler 
ile 1.000 tonluk tekneler) vasıtasıyla hizmet verdiklerini, kendilerinin satıcı değil, sadece nakliyeci 
olduklanm, ÖTV'siz yakıt çıkınca çok rahat ettiklerini, zira hiç kimsenin 100-200.000,500.000 dolarlık 
gemisine kaçak yakıt koymaya cesaret edemeyeceğini; çünkü, ÖTV'siz yakıtın çok ucuz olduğunu, 
deniz vasıtalanna verilecek ÖTV'siz yakıtın kara tankerleri aracılığıyla verilmesinin kaçakçılık 
açısından sakıncalı olduğunu, yılda boğazdan geçen yaklaşık 50.000 geminin %6'sının yakıt 
ihtiyaçlarım temin ettiklerini, transit akaryakıtın depolara giriş ve çıkışlann sayaç konulması halinde, 
kaçakçılığın önüne geçilebileceğini, depo borularının da açıkta olması gerektiğini, yeraltında depo 
borusu bulunmaması gerektiğini, yakıtı demirli olan gemiye verebileceklerini, gezer bir gemiye 
vermelerinin mümkün olmadığım, gümrük sahası olan yerlerde yakıt verdiklerini, harici bir yere yakıt 
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vermelerinin kesinlikle yasak olduğunu, kooperatiflerinin faaliyet alanlarının İstanbul, Tuzla, Kumkapı, 
İzmit körfez bölgesi olduğunu ifade etmiştir. 

8- Nahit SÜRÜM 
(Canas Petrol Ürünleri ve Gemicilik Tic. San. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi) 

10.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle; dağıtım firmalarının 
gemilerinin kendilerine katılmadığından yakınmış, böyle bir artışa gidilmesi halinde ise kaçakçılığın 
cazibesinin kalmayacağım, kendi bayraklar altında buluşulması halinde kaçakçılığın minimum seviyeye 
inebileceğini ifade etmiştir. 

9- Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi 
Başkanlığı 
Kıdemli Albay Cengiz Yıldırım 
Kıdemli Yüzbaşı Yüksel Oğuz, 

15.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptıkları açıklamalarda, özetle; akaryakıt 
Kaçakçılığının genel olarak, sınırlardan kara ve deniz ile akaryakıtın ülkeye kaçak olarak sokulması, 
sahte belgeler ile gümrüklerden kaçak akaryakıt sokulması, solvent ve madeni yağ gibi bazı maddelerin 
akaryakıta karıştırılması, hem petrolün kaçak rafinerilerde basit yöntemler ile rafine edilmesi sureti ile 
elde edilen standart dışı ürünlerin piyasada satılması yöntemleri ile yapıldığını, kaçak akaryakıtın %69 
unu motorin kaçakçılığının oluşturulduğunu, Kaçakçılık olayı sayısı itibarı ile Van ilinin ilk sırayı 
aldığım, birimler arasında yeterli işbirliği ve koordinasyonun olmadığını, yakalanan akaryakıtların 
depolanmasının bir sorun olduğunu, gemilerin limanlarda muhafazasının da büyük sorun olduğunu, 
akaryakıt pompalarına yazar kasa takılması ve ulusal marker uygulamasının önemli olduğunu, müsadere 
edilen standart dışı akaryakıtın çevre ve insan sağlığı açısından aynen piyasaya satılmasının önüne 
geçilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

10- Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Harekat Başkanı Deniz Kurmay Albay Salih Aslan, 
Deniz Binbaşı Gttltekin Ceylan 

Salih Aslan ve Gültekin Ceylan 15.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptıkları 
açıklamalarda, özetle; deniz yolu ile yapılan akaryakıt kaçakçılığının Romanya ve Bulgaristan'dan 
alınan akaryakıtın balıkçı tekneleri ve küçük tonajlı tankerlerce kıyılara ve kara tankerlerine 
boşaltılması, deniz liman bayiliği almış şirketlerin sahte belgeler ile artırdıkları transit akaryakıtı iç 
piyasaya vermeleri, transit geçen gemilerden balıkçı tekneleri veya acente motorları ile alman transit 
akaryakıtın iç piyasaya verilmesi, yasal ithalat miktarının gümrükte olduğundan az gösterilmesi, transit 
gemilerden sintine atığı alınması, ÖTV'siz deniz yakıtının kara tanker ve araçlarına satılması yöntemleri 
ile yapıldığı, numune tahlilindeki güçlükler, kaçakçılıkta kullanılan tekne ve akaryakıtın teslimindeki 
zorluklar, denize elverişlilik belgelerindeki kontrolsüzlük ve istihbarat yetersizliklerinin başlıca sorunlar 
olduğu, yeni TCK'mn arama hükümlerinin sıkıntı yaratabileceği, keza Sahil Güvenliğin kara teşkilatmm 
bulunmadığı ve her zaman hakim ve savcıya ulaşmasının kolay olmayacağım ifade etmişlerdir. 

11- Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı 

Şube Müdürü Osman Balcı 
Emniyet Amiri Ayhan Taş 
Alpaslan Hersanlıoğlu 
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Başkomiser Yusuf Mollaoğlu 

İsimler yukarıda yer alan şahıslar 15.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptıkları 
açıklamalarda, özetle; ihracat ve ihraç kaydı ile Irak'a yapılan akaryakıt satışında da kaçakçılık 
yapıldığını, bazı maddelerin akaryakıta karıştırıldığını, yakalanan olay sayısında Van ilinin, miktarda ise 
Kocaeli ilinin ilk sırada geldiğini ifade etmişlerdir. 

12- Hüsamettin Danış (TUpraş Genel Müdürü) 

Hüsamettin Danış, 17.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; 
akaryakıt kaçakçılığının Türkiye ekonomisine olumsuz etkide bulunduğunu, özellikle devletin 
nakliyecilere mutad depo kapsamında, tırlar için 600 litre kamyonlar için ise 400 litre vermiş olduğu 
akaryakıt getirme izninin zamanla kaçakçılığı beslediğini, Maliye Bakanı ile yaptığı şifahi görüşme 
sonucunda 2004 yılı Temmuz ayından sonra Irak'a doğrudan yada dolaylı olarak bir akaryakıt ürünü 
satmadıklarım, Chem System ile Türkiye'deki akaryakıta olan talebin gelişim seviyesi gözönüne 
alınarak projeksiyon yaptıklarını ve Türkiye'de 2004 yılı için 1.650.000 Ton bir akaryakıt kaybının 
olduğunu, otolara satılan LPG'nin akaryakıt satışlarını olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. 

13- Prof. Dr/ Ender Okandan (ODTÜ-PAL Başkanı) 

Ender Okandan, 17.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; tahlil 
laboratuarının 1991 yılında kurulduğunu, yılda 2-3 bin arasında numunenin tahlilini yaptıklarını, asıl 
işlevlerinin kendilerine tahlil için gönderilen akaryakıtın TSE standartlanna uygun olup olmadıklarına 
baktıklarım, ayrıca LPG için de kalite kontrolü yaptıklarını, kendilerine tahlil için gönderilen akaryakıtın 
%22 isinin standart dışı akaryakıt olduğunu ifade etmiştir. 

14- Müjdat Balı (BOTAŞ Genel Müdürlüğü) 

17.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptıkları açıklamalarda, özetle; petrol boru hatlarından 
kaçakçılığın yapıldığım ve bunu kesin olarak önleyemediklerini, şu ana kadar çeşitli yöntemlerle 
yaklaşık 4.5 milyon $ tutarında ham petrol kayıplarının olduğunu ifade etmişlerdir. 

15- Gümrük Müsteşarlığı 
Yusuf Güney GürkanGül Hüseyin Avcı 
Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı 

Yusuf Güney, Gürkan Gül ve Hüseyin Avcı 17.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptıkları 
açıklamalarda, özetle; kaçakçılıkla mücadelenin bir çok kurumu doğrudan ilgilendirdiği, tek başına 
Gümrük idaresinin bunu önlemede yetersiz olduğu, şu an GÜMSİS adı verilen bir projelerinin olduğunu, 
bu projenin TÜBİTAK ile birlikte yürütüldüğünü, bu proje kapsamında Türkiye'den transit geçen 
kamyon ve tırlar için ATS (araç takip sistemi) uygulamasına geçeceklerini, bunun yanında şu an 3 
gümrük kapısına X-Ray cihazlarının alındığını ve bunun kaçakçılığı önlemede çok etkin bir şekilde 
kullanıldığını, yine deniz girişlerinin gümrük muhafaza denetimi açısından 3 adet hızlı bot satın 
aldıklarını, ancak, halen 1312 adet gümrük muhafaza memurunun bulunduğunu ve bunun son derece 
düşük olduğunu, on yıl içinde toplam 3747 olay tespit ettiklerini ifade etmişlerdir. 

16- Ahmet Sadi Güngör (Turkish Petroleum Int.Co.Ltd. Başkan Yardımcısı) 

Ahmet Sadi Güngör 22.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; 
TPİC'in %100 devlete ait, merkezi Channel Island'a bulunan bir off-shore şirketi olduğu ve iki-üç yıl 
öncesine kadar şirketin yapmış olduğu işlemlerin tamamının Milli Güvenlik Kurulu Tavsiye Kararı ile 
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gerçekleştirildiğini, Maliye Bakanlığı ile birlikte Habur'da bulunan depolarında Irak'tan kamyonlarla 
gelen fazla motorinin alınarak KDV, ÖTV'si ödenmek suretiyle millileştirildiği ve bu akaryakıtın 
dağıtım şirketlerine satışının yapıldığını, akaryakıt kaçakçılığının genelde benzinde değil motorin ve 
fuel-oilde yapıldığım, ihracatı yapılan akaryakıtın bir kısmının yurtiçinde satılmakta olduğu ve satılan 
miktar kadar kısmın suyla tamamlanmak suretiyle gümrük kontrolünden yurtdışına geçiş yapıldığı, 
gemilerin mal sevkıyatında konşimentoların az olarak düzenlenmesi ve aradaki farkın kaçak olarak 
satışının yapıldığını, kamyonlara trackine sistemi koyarak bunların güzergah takibinin yapılması 
gerektiğini ifade etmiştir. 

17- Cemil KUYU (Mersin Cumhuriyet Başsavcısı) 

Cemil KUYU 29.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; 
Akaryakıt kaçakçılığının devlete yıllık maliyetinin 8 milyar dolar olduğu, Türkiye'deki 

yolsuzlukların yüzde 51'inin dahi önlenmesi halinde, ülkenin çok kısa sürede büyük bir refah seviyesine 
kavuşacağına inandığını, tüketilen akaryakıtın, 5'te l'in hatalı olduğunu, katkı maddelerinin benzine 
katılmasının kaçakçılık suçunu değil de, ticarete hile karıştırmak suçunu oluşturduğunu, trilyonlarca 
para kazanıldığını; ama, bunun basit bir cezayla ya da para cezasıyla atlatıldığım, 

Paravan kişi ve şirketlerin olduğunu, 16 ayda 14 trilyonluk cezanın çeşitli kişilere kesildiğini, 
özellikle gümrükle ilgili işlem gören şirketlere; fakat, sahiplerinin hamal, çaycı, hatta, bir tanesinin kör, 
hiçbirinin haczi kabil mallarının olmadığım, bu kişilerden 16 trilyon, 14 trilyon devletin alacağının 
olduğunu; fakat, bunların niteliksiz, vasıfsız, hiçbir özelliği olmayan insanlardan oluştuğunu, perde 
gerisinde farklı kişilerin olduğunu, buna mutlaka bir çarenin bulunması gerektiğini, 

Özellikle denizyoluyla (transit) kaçakçılığın en çarpıcı örnek olduğunu, zannedildiği gibi 
akaryakıttaki kaçakçılığın gümrüklere gelen gemilerin S ton yerine 10 ton yakıt boşanmasıyla 
olmadığım, Türkiye'ye ithalat yapan fırmalann ve şirketlerin belli olduğunu, bu şirketlerin çeşitli 
ülkelerden aldıkları petrolün kaynak liman ile Türkiye girişi arasındaki koordinenin sağlanması 
gerektiğini, eğer milyar dolardan bahsediliyorsa, ülkeye çok büyük miktarlarda girişin var olduğunu ve 
bunların toplu girişler, yani basit zulalarla yapılan işler olmadığını, hangi şirket olursa olsun bu 
şirketlerin ülkemize getirmiş olduğu akaryakıtın miktarı tespit edildikten sonra, kaynak limandan ne 
kadar yüklendiğiyle bu işe başlanabileceğini, 

Çift liman yöntemi denilen yöntem olduğunu, öneğin, Aliağa Rafinerisinden 3.000 ton malı 
aldığım, Antalya'ya 1.000 tonunu, Mersin'e 2.000 tonunu boşaltacağım söylediğini, fakat, Aliağa'dan 
kalkan geminin Antalya'da kendi depolarının olduğunu ve kendi deposuna 3.000 ton malın tamamım 
boşalttığım, sonra, 12 mil açıkta 2.000 ton millîleşmemiş, gümrüğe tabi olmayan malı alıp, yüklediğini, 
Aliağa'dan gelmiş gibi, Mersin'e 2.000 ton malı, ki bunun 2.000 ton değil, 157.000 ton olduğunu, 
yaptıkları operasyonda tespit edildiğini, 

Arap gemileri, Ortadoğu bandıralı gemiler, karasuları dışında bunkerler, küçük tankerlere ve 
balıkçı teknelerinin depolarına kaçak yakıt vermek suretiyle yapıldığını, bunların da karaya gelerek 
hortumlarla ya da gemiden gemiye, "limbo" tabir edilen şekilde nakliyat yaptıklarını, 

White sprit, hegzan, toluen, asitlik hidrokarbon gibi maddelerin, reaksiyona sokularak, 
akaryakıt olarak kullanılabilecek maddelere katıldığım, dişli ve rediktör yağının 1998 yılında 4 900, 
1999 yılında 2 900 ton ithal edildiğini; 2000'de ise, 317 754 ton ithal edildiğini, bunun da 100 kat 
ettiğini, Van, Esendere, Türkgözü gibi, bu sanayilerin olmadığı illerdeki firmaların bunu ithal ettiğini, 
limanlara yanaşan gemilerin, bunkerlerin hiçbir şekilde sintinelerinin ve zulalannm kontrol 
edilmediğini, 

Transit seyreden gemilere akaryakıt verme iznine sahip 35 şirketin bulunduğunu, Türkiye'de 
bu izne sahip şirketlerin kendilerine bağlı bayileri yetkilendirebildiğini, hiçbir sorumluluk almadan, 
kurdukları paravan bayiler vasıtasıyla gümrüksüz akaryakıtlarını transit halinde seyreden gemilere 
verdiklerini ya da vermiş göründüklerini, yaptıkları bazı araştırmalarda örneğin A şirketinin evraklarına 
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baktıklan zaman, "kime verdin bu transit malı, bize "şu şu gemiler" diyor" dendiğini, o gemilerin ilgili 
olduğu ülkelere sorulduğunu; o gemilerin Türkiye'ye o tarihte hiç gelmediğinin anlaşıldığını, Bir 
kısmının denize elverişlilik belgesinin olmadığını, bir kısmının da hiç denizde olmadığını, fakat o 
şirketlerin bu gemilere transit mal verdiklerini iddia ettiklerini, 

Boya ve kimya sanayinin ihtiyacı olan ve verilen müsaadelerden solvent ve diğer çözücülerin 
ithal edildiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sağlığı yani iş günü verdiği nihaî kullanıcı 
belgesinin ilgili genel müdürlük tarafından takip edilmediğini, müsaade belgesini veren eski adıyla 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün vereceği müsaade belgesine mesnet teşkil edecek olan ithalatçıdan 
alınması gereken ithal talep evraklarının ve taahhütnamenin usulüne uygun şekilde alınmadığını, 

2003 yılında Mersin'den Irak'a 23.857 ve 2004 yılında 84.238 kara tankerinin Amerikan 
birliklerine yaklaşık 1 milyon ton akaryakıtı sevk ettiğini, bu sevkıyatı yöneten ve idare eden şirketin 
SOMO Irak Ulusal Petrol Şirketinin olduğunu ve sahibinin de bilindiğini, bizdeki yapılmış olan adlî 
tahkikatlara bakılırsa, bu miktarın önemli bir bölümünün Türkiye içerisinde pazarlandığını, 

Petrol kaçakçılığı olayının son on yılda çok yüksek bir ivme kazandığını, Mersin isminin çok 
geçmesinin nedeninin 6 büyük ithalatçı firmanın ana depolarının Mersin'de olması olduğunu, bunlar, 
ATAŞ şimdi faaliyetini bıraktığını, OPET, ALPET, TUTA'nın Mersinde depolan olan şirketler 
olduğunu, ülkeye akaryakıtın girişi ve çıkışıyla ilgili bir politika belirlenmesi gerektiğini, bu politikanın 
belirlenmediğini ifade etmiştir. 

18- Şerafettin BURAL (Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi Müdürü) 

Şerafettin BURAL 29.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; İğdır, 
Şırnak, Ağrı, Ardahan, Hakkâri, Van, Artvin illerinde resmî istatistiklere göre toplam 5,7 milyon ton 
mutat depo kapsamında Türkiye'ye akaryakıt getirildiğini, 1998, 1999, 2001, 2002 bunun somut ve 
kayıtlara girdiğim, fakat, kayıtsız ne kadar girdiğini bilmediğini, sadece, motorin ithalatının İğdır'da 
850 000 ton olarak resmî kayıtlarının olduğunu, 

Müfettiş raporlarına göre, Samsun-Hopa, Mersin, Ataç rafineleri, Dörtyol, İskenderun, İsdemir, 
Türkgözü ve Gebze petro kimya gümrüklerinden 1,5 milyon ton civarında motorin ve benzinin 
Nahçıvan'a gönderildiğini, fakat, gümrük kayıtlarının incelenmesinden 650.000 tonun Nahçıvan'a 
varmadığı, gümrük müfettişlerinin raporunda, akaryakıt taşıyan tankerlerin çoğunun yurt dışına 
çıkarılmadığının kesinleştiğini, 

Daha sonra, 1998-1999 yıllarında, o zamanki Sayın İçişleri Bakanının kanalıyla konunun 
MGK'ya intikal ettirildiğini ve bir soruşturma başlatıldığını, 300 trilyonluk bir fatura yolsuzluğunun 
MGK'nın da desteğiyle ortaya çıkarıldığını, 

10 Mayıs 2003'te transit taşımacılığın 36 araçla tekrar başladığını, bunu yapan şirketlerden 
birinin Amerikan siyasiyle ilgili, ilişkili bir şahsın ortak olduğu bir şirket olduğunu, bu Amerikan 
şirketinin isminin ilk başlangıçta, Defense Energy Support Center 8726 John J.Kingman Road Swite 
Fort Belvior 22060-6222 adlı bir şirket olduğunu, daha sonra, bu ihtiyaçlar çoğalınca ve bir kısım 
Amerikan basınında da usulsüzlük iddiaları olunca transit taşımacılığın SOMO Şirketine devredildiğini, 

Bu transit konusunda gümrükler kayıtlarına göre, şu ana kadar 500 aracın çıkmadığının tespit 
edildiği, ayrıca, SOMO şirketinden habersiz çıkan tankerlerin, SOMO şirketi yetkililerinin evraklarının 
sahtesini yaparak, evrak kapattıkları, Irak'ta bulunan Amerikalıların kesinlikle Türkiye'den gelen 
mazotu kullanmadıklarını, sadece uçak benzini ve diğer benzini kullandıklarını, 

Fuel-oil ile kalyak satışlarla ilgili buraya gelmeden önce yaptıkları bir kalyak operasyonunda 
3600 ton kalyakın devlet kurumlarına sahte ordinolarla devrini tespit ettiklerini, 3600 ton kalyakın 
hepsinin sahte olduğunu tespit ettiklerini, bunun şu anlama geldiğini, demek ki bu kalyakın ya deniz 
yoluyla getirildiği ya da Irak'tan getirildiği, ordinoların sahte olduğunu, sahte, naylon fatura operasyonu 
yaptıklarını, yaklaşık 60 trilyonluk sahte fatura bulduklarını, 60 trilyonluk faturanın hepsinin 
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Türkiye'deki petrol üzerine kesilmiş olduğunu, bunların 12 ile verildiğini, bu 60 trilyonluk faturanın 
Türkiye'ye satıldığını, 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca muhtelif firmalara tahsisat çerçevesinde, bunlar Güneydoğu Umut 
Petrol, Ram Dış Ticaret, öz Ortadoğu Petrol Ürünleri, Tekfen ve Tüpraş 1999-2003 yıllan arasında 8 
milyon 600 bin ton ham petrol ithalatı yaptıkları, Dış Ticaret Müsteşarlığı İçtüzüğünün 105 .maddesi 
çerçevesinde karşılanması mümkün görülmediğinden bu tahsisler çerçevesinde ithalatlar konusunda 
inceleme yapılamadığı, 

Mutat depo uygulamasının yer aldığı sınır ticaretine ilişkin 23.12.1998 gün, 98/12254 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararında mutat depo kapsamında Irnak İli Habur Gümrük Kapısında aylık 75 bin ton, 
İğdır Dilucu Gürmrük Kapısından 25 bin ton motorin ithalatına izin verilmesi ve uygulama esasının 
belirlenmesinde Dış Ticaret Müsteşarlığının yetkili olduğunu, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile yapılan 
yazışma neticesinde anılan müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tararından 10.6.2003 gün 
29684 sayılı yazı ile komisyona bilgi verilmediğini, ifade etmiştir. 

19- Süleyman BÖLÜNMEZ (Mardin Bağımsız Milletvekili); 
Süleyman BÖLÜNMEZ 29.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; 
Bu komisyondaki görüşlerini, sahibi bulunduğu M-Oil Akaryakıt Dağıtım Şirketi Bölünmez 

Petrolcülük A.Ş. yönetim kurulu başkanı olarak da yaptığını, akaryakıt kaçakçılığının veyahut akaryakıt 
türevlerindeki değişik ürünlerin başka isimler altında pazarlanmasmın yıllardır Türkiye'de kanayan bir 
yara olduğunu, şu anda vereceği bilginin nasıl önleneceği doğrultusunda olmayacağını; çünkü, nasıl 
önleneceği doğrultusunda vereceği bilgilerin, belki taraf olduğu ve sahibi bulduğu bir şirketin ve buna 
benzer şirketlerin açıkçası menfaatine dokunacağını, 

Akaryakıtla mücadeleyi on gün içerisinde halletmeye hazır olduğunu, on gün içerisinde, yetki 
ve görev verildiğinde Türkiye'ye bir damla kaçak akaryakıt girmemesini sağlayacağım, ancak 
hükümetten bunun karşılığında gelecek her türlü taleplere, yani anti taleplere karşı göğüs germesine 
hazır olunursa akaryakıt kaçakçılığının önleneceğini, 

Mersin'deki depolarını Duco'yla bağlı Litesco firmasına kiraladıklarını, bu firmanın 
uluslararası Grenco furmasına bağlı olduğunu, Licol firmasının yabancı olduğu, malı yurtdışından 
gönderdiklerini, o malı depodan alıp Irak'a götüren firmanın ise Türk olduğunu, Licol firmasının malı 
Türk firmalarına sattığını ve Türk firmalarının bu malı Irak'a götürdüğünü, bu firmaların ise Petrol 
Ofisi, Opet, Kızıl Grubu, Tefiroom, Kadıoğlu vb Türk firmaları olduğunu, 

ifade etmiştir. 

20- Necati CAN (Gümrük Eski Başmüfettişi) 
Necati CAN 29.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda özetle, benzin 

kaçakçılığının ilk kurumsallaşma döneminin 1997 ve 1998 yıllan olduğunu, sahte benzin olayının ayn 
bir sektör olduğunu, petrol şirketlerinin çift manfesto tanzim ettirerek çok büyük miktarda yaptıklan 
kaçakçılık olayında örneğin 6.000 ton gemiye mal konulduğunu, 1.500 tonluk bir konişmento 4.500 
tonluk ayn konişmento düzenlendiğini, gümrüğe beyan ederken bir tanesinin beyan edildiğini, iki tane 
boru yaptınldığım ve o ikinci borudan petrolün pompalandığım, hiç kimsenin haberi olmadan piyasaya 
sürüldüğünü, Antalya'da ve İzmir'de ortaya çıkanlan olayın transit ticaret olayı olduğunu, 

28 Şubattan sonra geliştirilen bir organizasyonun petrol merkezlerinden diğer ülkelere transit 
gibi gösterilerek yüklenilen kamyonlann Türkiye'de boşaltılması olayı olduğunu, bunun da Rıfat 
Serdaroğlu zamanında geliştirildiğini, bu konuda suiistimallerin olduğunu, bu suiistimalleri yapanlann 
davalanmn devam ettiğini, bu konuda eski Müsteşar Ramazan Uludağ hakkında zamanın Başbakanı 
Mesut Yılmaz tarafından soruşturma izni vermediğini, 

İstanbul'da transit kaçakçılık yapıldığım, Ahmet Çelik adlı Haramidere Akaryakıt Gümrük 
Müdürünün zamanın valisi Erol Çakır tarafından sıkıştınldığını, yani, petrol kaçakçılığım önlemek için, 
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yabancı gemilere verilen transit mazotun özel bir tankta toplandığını ve piyasaya satıldığı hususu 
gümrük muhafaza tarafından tespit edilip kapatıldığını, fakat valinin açtırmak için baskı yaptığını, 
İstanbul Valisinin ortak olup olmadığını bilmediğini, ancak, petrol kaçakçıları yönünden Gümrük 
Müdürüne baskı yaptığını ifade etmiştir. 

21- Erdal GÜLDÜREN (PİGM Genel Müdürü ); 
Erdal GÜLDÜREN ve beraberindeki şahısların 31.03.2005 tarihinde Komisyonumuza 

yaptıkları açıklamalarda özetle, akaryakıt faaliyetleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararları ve 
Bakanlıklarının tebliğleri kapsamında, akaryakıt ve LPG dağıtım şirketlerinin kuruluş müsaadesini 
verme, akaryakıt ve LPG dağıtım şirketlerinin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini düzenleme ve 
denetleme, hampetrol ve petrol ürünlerine ait ithalat izinlerini verme, akaryakıt ürünlerinin tavan satış 
fiyatlarını belirleme gibi işlemleri Genel Müdürlüklerince yapıldığını, Genel Müdürlüklerince, ithalata 
yönelik izinler Enerji Piyasası. Düzenleme Kuruluna devredilinceye kadar 2004 yılı içerisinde 21 
akaryakıt ana dağıtım şirketinden ithalat yapmaya hak kazanan 12 şirketin yanı sıra, 56 adet LPG 
dağıtım şirketinden 9'una ve 1 900 adet solvent-madeni yağ firmasına ithalat izinleri verildiğini, ithalat 
izni verilen ürünlerin; akaryakıtlar; (benzinler, motorinler, LPG'ler, fuel-oirier, kalorifer yakıtı ), 
solventler (hekzan, toluen, white sprit, solvent nafta, heptan, ksilen ve benzeri ürünler), bazyağlar 
kavramında ise; spindle oil, bright stock, light neutral, heavy neutral gibi ürünlerin bulunduğunu, 
madeniyağlar grubunda ise; motor yağları, diferansiyel yağları, şanzuman yağı, gres, redüktör yağı, dişli 
yağlarının yer aldığını, bu ürünlerin ithalatında, rafineri şirketleri dışında kalan bütün şirketlerin 
PİGM'nden müsaade almak zorunda olduklarını, 

Benzin ithalatının 1997-2004 yıllarım kapsayan sekiz yıllık süreçte, 1999 yılında verilen ithalat 
izninin yaklaşık 2 milyon ton, fiilî ithalat miktarının yaklaşık 1 milyon ton ile pik noktasına ulaşmışken, 
rafinerilerin üretim kalitesini yükseltmeleri nedeniyle, ithalat bu yıldan sonra, 2004 yılma kadar düşme 
trendine girdiğini, 2004 yılı itibariyle şirketlere 4,759 milyon ton tutarında motorin ithal izni verilirken, 
fiilî ithalat 3,5 milyon ton olarak gerçekleştiğini, 1999, 2004 ve 2001 yıllarında sınır ticareti nedeniyle, 
fuel-oil ithalatı miktarlarında düşme meydana geldiğini, sınır ticaretinin kaldırılmasıyla birlikte, ithalat 
değerlerinin normal trendine girdiğini, 2004 yılı itibariyle, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen 
362188 ton solvent ithalat iznine mukabil 337000 tonluk fiilî ithalatın gerçekleştirildiğini, 1999 yılma 
kadar serbest olan bazyağı ithalatları, 1999 yılı itibariyle izne bağlandığını, 2004 yılı itibariyle firmalara 
326 000 ton tutarında izin verilirken, fiilî ithalat miktarının 220 476 tonda kaldığını, 2003-2004 yıllan 
itibariyle sanayicilerin bazyağı işleme kapasitesine bakıldığında 2003 yılında 506000 ton olan 
kapasitenin 2004 yılında 978000 tona çıktığının görüldüğünü, firmaların talepleri üzerine hazırlanan 
uygunluk belgelerinin gümrük idarelerine, mahallî gümrük idarelerine, firmaların bulunduğu ilin valilik 
makamına, aynca gerektiği takdirde kolluk kuvvetlerine takip, kontrol ve denetim amacıyla birer 
nüshasının gönderildiğini, eldeki verilere göre, kaçak akaryakıtın yüzde 80'inin denizlerden, yüzde 
20'sinin ise karadan yurda sokulduğunu, kaçak akaryakıtın denizlerden İzmit, İstanbul, Doğu Karadeniz, 
Mersin, Antalya ve Aliağa hinterlandından, karalarda ise, Kapıkule, İpsala, Sarp, Gürbulak, Habur, 
Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarından girdiğini ifade etmiştir. 

22- Mehmet DEMİREL (Serbest Bölgeler Genel Müdürü) 
Mehmet DEMİREL 31.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; 

serbest bölgelerin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulduğu, işletildiği ve yönetildiğini, 
1985 yılında yayımlanan bu kanunla, serbest bölgeler Türkiye siyasî hudutları içerisinde olmakla 
birlikte, gümrük hattı dışı sayılan yerler olarak ilan edildiğini, halen 21 tane serbest bölgenin çalışmakta 
olduğunu, Geçen sene 22 milyar dolar bir ticaret hacmine ulaşıldığını, ancak, haritaya bakıldığında, bu 
ticaret hacminin İstanbul, Bursa, İzmir ve Mersin civarında bir yay çizildiğinde, batı serbest bölgelerinde 
elde edildiğini, yani, 21 adet yüksek gözükmekle birlikte, ticaretin ağırlıklı olarak İstanbul, Bursa, İzmir 
ve Mersin'de oluştuğunu, 
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Serbest bölgelere mal giriş-çıkışında 3218 sayılı Kanuna ve yönetmeliğin 32 nci maddesine 
göre, ateşli, yamçı, parlayıcı maddelerin alınmadığım, ancak, 4458'le birlikte parlayıcı, patlayıcı, yamçı, 
yanmayı artırıcı veya bir arada bulunduğu mallar için tehlikeli olan maddeler özel düzenek veya 
yapıların bulunması şartıyla bölgelere getirilebilir hükmü gereğince, böylelikle, onlara da açılmış 
olduğunu, yine, aynı şekilde, malların giriş ve çıkışları Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce 
yayımlanan genelgelerle düzenlenmekte olduğunu, serbest bölgelere mal girişi çıkışı sırasında, ilk olarak 
firmanın bir işlem formu doldurduğunu, işlem formunun firma tarafından doldurularak bölge 
müdürlüğüne verildiğini ve bu işlemde fon alınması gerekiyorsa, kanun gereği binde 5 fon, fon ücreti 
tahsilatı yapılarak serbest bölgedeki işlem tamamlanarak, bunun diğer gümrük ve gümrük muhafaza 
birimlerine geçtiğini, serbest bölgede bulunan firmaların forklift, iş makinesi ve binaların ısıtma, 
soğutma gibi ihtiyaçlarını karşılamaları içinde, öncelikle bu bölgeyi işleten şirket tarafından akaryakıtı 
temin ettirdiklerini, Bu akaryakıt teminin iki türlü olduğunu, ya, millileştirilmiş akaryakıt alındığını, 
yani, vergileri ödenmiş; çünkü, serbest bölgede vergi olmadığı için, o bir sorun, ihraç rejimine tabi 
tutulduğunu veyahut da ihraç edildiğini, serbest bölgelerde kaçakçılıkla ilgili en son iki tane olayın 
basma da yansıdığını, ancak, yaklaşık iki senedir serbest bölgelerde akaryakıt ticareti veya akaryakıtla 
ilgili olan işlemlere izin vermediklerini ifade etmiştir. 

23- Rıza Tuna TURAGAY (Gümrük Müsteşar Vekili); 
Rıza Tuna TURAGAY 31.03.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; 

Türkiye'de kaçak akaryakıtın piyasada rahat satıldığım; kimlerin bunu sattığını herkesin üç aşağı beş 
yukarı bildiğini, bugün 13.000 küsur tane akaryakıt bayisinin olduğunu; 9.600 tanesinin EPDK'dan 
bugüne kadar lisans aldığını ve akaryakıt bayilerinde bu kaçak akaryakıtların çok rahatlıkla satıldığım, 
bu nedenle, piyasa denetim ve gözetiminde çok büyük bir sıkıntının var olduğunu, vergilerin en fazla 
akaryakıtta, içkide ve sigarada olduğunu, bunların da kaçakçılığa konu haline gelen ürünler olduğunu, 
bu bağlamda piyasa denetim ve gözetiminin çok önemli olduğunu, Türkiye'de petrol ürünlerinin ve 
akaryakıt ürünlerinin ithalatında, daha önce Enerji Bakanlığından izin alındığını, bu izin verilirken 
yeterli denetimin yapılmadığını, Türkiye'nin ihtiyacı 200.000 tonsa, 650.000 tonluk ithalat yapıldığını, 
iç piyasada dolaylı verginin yüksek olmasından kaynaklanan elverişli bir ortamın var olduğunu, 
Türkiye'de toplam 96 tane akaryakıt antreposunun olduğunu, normalde 20.000 ton beyan edildiğini, 
fakat akaryakıt antreposuna 20.000 ton değil 30.000 ton basıldığım ve 10.000 tonluk bir fazlalık 
oluştuğunu, bunun için akaryakıt antrepolarına ölçme cihazları koyduklarını, ölçme cihazlarıyla birlikte 
artık akaryakıt antrepolarına giriş çıkış yapılan şeyleri takip etme imkanına sahip olacaklarını; ama, 
bunun tek başına yeterli olmadığını, merkezî bir sistemle, bu verileri bilgisayar ortamında da görmek 
istediklerini ve bununla da ilgili çalışmanın başlatıldığını, akaryakıt antreposuna ne girdi ne çıktı, 
bunların hepsini görme imkanına sahip olunacağını, 

2004 yılı içerisinde Türkiye'den transit yapılan akaryakıtın toplam rakamı ton olarak 9,5 
milyon ton, dolar olarak da 3,5 milyar dolar olduğunu, yüzde 10'un içeride bırakıldığını düşünürsek, 350 
milyon dolar ettiğini, bunun üzerine de vergiler konulduğunda 900 milyon dolarlık ya da 1 milyar 
dolarlık bir meblağdan bahsedileceğini, bunu engellemek için, GPS dediğimiz araç takip sistemini 
kurduklarını; yani, Mersin ve İskenderun'dan yüklenen tırlan, araç takip sistemiyle, uydu kanalıyla takip 
ettiklerini ve bunun takibinin yapıldığı yer de Gümrük Müsteşarlığının 14 üncü katı olduğunu, Orada, 
bir Türkiye haritasının olduğunu, O Türkiye haritası üzerinden, bu araç takip sistemi çerçevesinde 
konulan aletlerle tankerlerin hangi güzergâh çerçevesinde gittiğini, güzergâhtan herhangi bir şekilde 
sapma olması halinde de onu anında görebilme imkânına sahip olduklarını, 2004 yılında 102 trilyon 310 
milyar liralık yakalama yaptıklarını, bununda 82.563 ton yaptığım, Emniyet Genel Müdürlüğünün 10 
yılda 16.280 ton yakalayabildiğim, Sahil Güvenlik on yıllık döneminde 4.400 ton yakaladığını, 
Jandarmanın on yıllık dönemde 36.000 ton yakalayabildiğim, 2004 yılı içerisinde devreye 3 botun 
sokulduğunu, bunlardan Cumhuriyet motor botunun maliyetinin 1,6 trilyon lira olduğunu, bunun 
yakaladığı uyuşturucunun ise 1,7 trilyon lira olduğunu, üç tane X-Ray cihazı aldıklarım, 5,5 milyon 
dolar harcandığını, yakalama sonucunda getirdiği kaçak yakalama toplamı 200 milyon dolar, mümkün 
olduğu kadar sistemi geliştirmeye çalıştıklarını, tek başlarına herşeyin altından kalkamayacaklanm, bir 
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çok eksiklerinin olduğunu, insan faktörünün çok önemli olduğunu, piyasa denetim ve gözetim 
mekanizmasının kesinlikle kurulması gerektiğini, 

Kamu kurumlan arasında koordinasyon eksikliğinin olduğunu, bazı konularda belki tek bir 
birimin görevli olması ve bütün yetki ve sorumluluğun o birime verilmesi gerektiğini, bununla ilgili 
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu olduğunu, bu kanun çerçevesinde temel yetkili kurumlardan 
bir tanesinin de Gümrükler Müsteşarlığı olduğunu, nitelikli eleman sıkmtılanmn olduğunu, istihbarat 
probleminin olduğunu, Gümrük teşkilatının ciddî bir yetki sorununun olduğunu, 4208 sayılı Yasa, kara 
parayla mücadele konusunda gümrük müfettişlerine ve gümrük teşkilatına yetki vermediğini, 
Karaparayla ilgili en ciddî işin döndüğü hayalî ihracat, hayalî ithalat gibi unsurlann, kaçakçılık gibi 
unsurlann cereyan ettiği yerlerde gümrük idarelerinin tamamen yetkisiz olduğunu, gümrük kapılarında 
yetki mülkî idare amirlerine ait olduğunu, koordinasyonu sağlamak konusunda gümrük idaresinin 
yetkisinin olmadığını, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun 
çalışmakta olduğunu, fakat, bu Koordinasyon Kurulunun aktif bir şekilde icraat yapamadığım, 

Türkiye'de 160'tan fazla özel iskelenin olduğunu, bu iskelelerin Denizcilik Müsteşarlığı, 
Gümrük Müsteşarlığı ve Sahil Güvenlik tarafından denetlenemediğini, nedeninin ise personel yokluğu, 
bot yokluğu ve bir sürü unsur var olduğunu, bu özel iskelelerin tamamıyla kaçakçılığa açık zeminler 
oluşturduğunu, Türkiye'nin Marmara bölgesinden ve boğazlardan yılda 48.000 gemi geçtiğini ve 
bunlann üzerinde hiçbir denetim yetkilerinin olmadığını, İstanbul'da sırf 7.000 tane küçük gemi ve 
Türkiye genelinde 30.000 balıkçı teknesinin olduğunu, Bu gemiler ile bu küçük gemilerin ihtilat etmesi, 
birbirine yanaşarak bu tür mal alışverişinde akaryakıt alışverişinde bulunabileceğinin açık olduğunu, 
bunlarla ilgili özellikle denizlerde çok ciddî denetime gerek olduğunu, Türkiye'ye giren yatlarda da çok 
ciddî sorunları olduğunu, çok ciddî boyutlarda yat olduğunu, yatların çekek yerlerinin ve kışlama yerleri 
olduğunu, Türkiye sınırlanna girip çıktıklarını ve ciddî bir denetim eksikliği var olduğunu, fakat 
bunlarla ilgili Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün devam eden çok ciddî çalışmalar var 
olduğunu, tüm gemilerin otomatik olarak bilgisayar ortamında Türkiye'ye girdikleri anda takibi 
mümkün hale gelebileceğini, bunlara cipler de yerleştirmek suretiyle uydu aracılığıyla tüm hareketlerini 
izleme imkânına sahip olacaklannı, bunların kumanyaları dahil, yolcuları dahil, yakıdan dahil, her 
birisiyle ilgili denetim yapma hakkına sahip olacaklannı ve bunlan Denizcilik Müsteşarlığıyla entegre 
edeceklerini, bütün denizlerimize en azından riskli bölgelere öncelik vermek suretiyle bir radar 
sisteminin kurulması gerektiğini, bütün gemilerin planlanna ihtiyaç olduğunu, bütün bunlann teknik 
bilgi ve teknik eleman istihdamım gerektirdiğini, dolayısıyla, Denizcilik Müsteşarlığı ile Gümrük 
Müsteşarlığının bu alanda sıkı işbirliğinin ciddî önem arz ettiğini ifade etmiştir. 

24- Mustafa MUHTAROĞLU (Uluslar arası Bunkerçiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi) 

Mustafa MUHTAROĞLU 12.04.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, 
özetle; Türkiye'de faaliyet gösteren gemi yakıt ikmalcileri %50 Tüpraş ve %50'de Karadenize komşu 
olan ülkelerden sağlandığını, akaryakıtı mavi renk ile işaretlemek suretiyle gümrüğün kontrolünde 
antrepolarda depoladıklannı ve yine gümrük kontrolünde açılan beyannamelerle 10 ile 1.000 ton 
arasında olan akaryakıtı nakil vasıtalanna mühürlü şekilde yüklediklerini ve yine orada görevli olan 
gümrük kolculan tarafından bizzat transit geçiş yapan gemiye teslim ettiklerini ve dolayısıyla bu şekilde 
işleyen bir sistemde büyük boyutlarda kaçakçılık yapılamayacağını, dünyada gemilere yılda 150 milyon 
ton yakıt ikmali gerçekleştirildiğini, Türk boğazlanndan yılda 50 bin gemi geçmesine rağmen ancak 
bunun %25'i olan ve bununda %90'nı yabancı gemilerden oluşan yaklaşık 12 bin adet gemiye 1.2 
milyon ton civarında ihrakiye teslimi yapabildiklerini, bu akaryakıtın 800 bin tonun fuel oil, 400 bin 
tonun ise motorinden oluştuğunu, genelde yakıt ikmalini Kumkapı, Yenikapı bölgesinde yapmalarına 
rağmen, bu bölgeye bakan gümrüğün 25 kilometre ötede olan Haramidere Gümrüğü olduğunu, ayrıca 
dünya genelinde işlemlerin denizde yapılmasına rağmen Türkiyede tam tersine karada işlemlerin 
gerçekleştirildiğini, dağıtım şirketlerinden Petrol Ofisi, Opet ve Shell'in aynı zamanda yakıt ikmali 
yaptıklannı ifade etmiştir. 
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25- Sibel BÜYÜK ve Ali Deniz ERAYDIN ( Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği Başkanı 
Yrd.) 

Sibel BÜYÜK ve Ali Deniz ERAYDIN 12.04.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı 
açıklamalarda, özetle; derneklerinin 2001 yılında kurulduğu, 9 şirketle çalışan 26 üyelerinin olduğu, 
antrepolarının genelde İzmit bölgesinde bulunduğu, bunlann dışında birisi yüzer antrepo olmak üzere 
Ambarlı'da bir tanesinin de İzmit dışında Çubuklu'da olduğunu, armatörlerin öncelikle yakıtın nerede 
ucuz olduğuna baktıklarını ve daha sonra gemilerin navlun ticareti yaptıklarından dolayı fazla yük az 
yakıt almak suretiyle hareket ettiklerini, transit geçiş yapan bir geminin acentesi vasıtasıyla 
talepnamesini kendilerine çekmek suretiyle yakıt talep ettiğini, geminin yakıtının antrepodan 
doldurulduğunu, beyannamesinin hazırlanarak gümrükçü nezaretinde gemiye gidildiğini, geminin 
bayrağının, isminin doğru olduğu görüldükten sonra ikmalin yapıldığım, ancak iki sene sonra ikmal 
yapılan geminin hiç olmadığının ortaya çıktığını, yılda 12.000 ikmal yapılan yerde 10 aylık bir süreçte 
10-15 tane bu şekilde ikmal yapıldığının anlaşıldığını ifade etmiştir. 

26- Fatih Nurhan YAZ (Ata Petrokimya Genel Müdürü) 

Fatih Nurhan YAZ 14.04.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; 
akaryakıt kaçakçılığının dünyada en organize olmuş ve devlet birimleri tarafından desteklenerek yapılan 
kaçakçılık sistemi olduğunu, kendisinin 15 trilyon lira yatırım yaptığım buna rağmen Ankara'da hiç bir 
bürokratın petrol konusunda imza atmadığını, Tüpraş'm işleyemediği mallan kendisinin işleyerek 
satmaya çalıştığını, bu nedenle önünün kesilmeye çalıştığım, akaryakıt kaçakçılığının bir çok şeklinin 
olduğunu, güvenlik birimleri, sahil güvenlik, liman muhafaza, polis ve jandarma ve askerin de bu işin 
içinde olduğunu, örneğin Ural tur firmasının asfalt adı altında mazot getirdiğini, daha sonra deponun 
patladığım ve malın kaybolduğunu rapor ettiklerini bunun da en güzel zengin olma yöntemi olduğunu, 

TAStŞ'in de kendi tespitlerine göre 100.000 tona yakın malının yeddi eminlerde bulunduğunu, 
transit gemilerin Rusya gibi ülkelerden ton başına 100-150 $ civarında ucuza yakıt alma imkanı var iken 
Türkiye'den neden yakıt ikmali yaptığını anlamadığım, bunun da kaçakçılığın başka bir yöntemi 
olduğunu, sınır kapılarında önemli kaçakçılık olduğunu, özellikle Irak gümrüğünden araç geçmemesine 
rağmen evrak geçirilerek Irak'a gitmesi gereken akaryakıtın yurtiçinde pazarlandığını, özellikle GASS, 
Dabak, Tefırom firmalannın bu kaçakçılığı yaptığını, özellikle Dabak'ın gaz kaçakçılığı yaptığım, 
kalorifer yakıtım TUPRAŞ'ın bayi kannın %5 olduğunu, bayilerin %35-%40 eksiğine sattıklannı, kamu 
kurumu yetkililerinin bu kadar iskonto ile malı nasıl alabildiklerini, Irak'tan yaklaşık 6 milyon ton fuel 
oil geldiğini, bunun da %4 kükürtlü olduğunu, burada en büyük sorumlunun gümrük ve dış ticaret 
müsteşarlıklannın olduğunu, Delta firmasının en büyük hırsız olduğunu, 6 milyon ton fueloil girişinin 
Irak savaşından yani Saddam yıkıldıktan sonra sokulduğunu, bu fuel oil'in nereye gönderildiğinin belli 
olmadığım, bu malın tekrar içeriye satıldığını, bütün ithalatçılann (transit ticaret yapan) bu işi yaptığını, 
aslında fuel oil yerine ham petrolün Irak'tan alınıp getirildiği, Barzani ve Talabani'nin Irak'ın ham 
petrolünü ucuz fiyatlarla sattıklannı, gelen kaçak malın pazarlamasını bayilerin yaptığını, faturalann 
tamamının naylon olduğunu, bayilerin bir kısım mal alışının belgesini Tüpraş'tan bir kısmını ithal 
maldan bir kısmını da naylon fatura kesen bayiler ile karşıladığını, 

Bunun yanında örneğin dağıtım firmalannın Gürcistan'dan akaryakıt aldığını bu nedenle iki 
fatura düzenlendiğini, gemiye 20000 ton akaryakıt yüklenmesine rağmen, faturada 12000 ton 
gösterildiğini, daha sonra bunu Mersin, Antalya, İzmir veya İzmit'deki depolara pompalandığını, 8000 
ton akaryakıtın vergisinin otomatik olarak kasalarına girdiğini, 

TÜPRAŞ'ta bir gravite hırsızlığının olduğunu, TUPRAŞ'ın 20-22 gravite petrol teslim 
almasına rağmen bunu 34-36 gravite petrol teslim almış gibi gösterdiğini, bunun da 30$ lık petrol 
maliyetinin 58$ olarak ödenmesine yol açtığının aradaki farkın ise kayıp olduğunu, bu paralann İsviçre 
bankalannda yattığım, yine TUPRAŞ'ın baz yağ ve solventi sadece bir kaç firmaya sattığını bunlann 
dışında kimsenin buradan mal satın alamadığını ve bunlann bir şebeke olduğunu, TÜPRAŞ taki olaya 
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gözetim firmaları da dahil olduğunu, Örneğin, SGS, Katoni, Lois bunların gelen gemideki graviteyi 
ölçerken geminin üstünden örnek alarak ölçüm yaptıklarını, geminin altında farklı gravitede ürün 
olabileceğini, petrol tankerlerinin üstüne petrol, altına ise Avrupa ülkelerinin atıklarının konulduğunu 
ve Türkiye'ye gönderildiğini, Tüpraş'ın ürettiği asfaltın kalitesiz olduğunu, en önemli kaçakçılığın 
İstanbulda yapıldığı, Gürcistandan mazot yükleyen tankerlerin Hopa açıklarına gelince balıkçı 
teknelerine akaryakıt vermeye başladığım, Hopa, Trabzon ve İstanbul'a kadar kaçak teslimlerinin devam 
ettiğini, ithal edilen bazı akaryakıtların gümrükte yapılan tahlillerinin yanlış çıktığı, bunların yediemin 
olarak mazotu getirene verildiğini, daha sonra tahlilin yanlış çıktığı belirtilerek çok düşük fiyatlarla yine 
aynı kişilere satıldığını, bunun da profesyonel bir kaçakçılık yöntemi olduğunu, sintine artığı olarak 
alınanların büyük çoğunluğunun mazot olduğunu, ham yağ, baz yağ, solvent ve kimyevi maddeler için 
fon alınması gerektiği, bu gerçekleşirse sahte akaryakıt üretiminin ortadan kalkacağını, uzman kişilerden 
oluşan bir kadronun akaryakıt kaçağını denetlemek üzere görevlendirilmesi gerektiğini, Samet Turgut 
(Diyarbakır Eski Milletvekili), Muhittin Ağrak, Sımak eski valisi Hüseyin Erez'in slop işi içinde 
olduğunu, 

DTM iki taraflı anlaşmalar genel müdürlüğünün komple bu işe (kaçakçılığa) bulaşmış 
olduğunu, Anlaşmalar Genel Müdürü Tevfik MENGÜ'nün de bu işlerin başında bulunduğunu ve bunları 
belgeleyeceğini, 

Yukarıda adı geçen şahısların, Irak'tan benzin getirirken benzinin içine bir miktar fuel-oil 
katarak benzinin rengim bozdukları, gümrükçe alınan numunelerin benzin olduğu, buna rağmen yaklaşık 
3000 ton benzini Batman'a getirip sattıkları, ancak gümrükteki beyanlarına göre bu benzini transit 
olarak Gürcistan'a götürmeyi beyan ettiklerini, fakat Batman'da boşaltılan benzin yerine slop doldurarak 
bunu Gürcistana transit olarak gönderdiklerini, iki gümrük arasında slop (bazı yerlerde bu madde için 
asfalt diyor) giriş çıkışı olması nedeniyle de görünürde herhangi bir illegal durumun olmadığını, ancak 
bu yolla benzin kaçakçılığı yaptıklarım, bütün transit akaryakıt taşıyanların kaçakçılık yaptığını, bu 
firmaların ise, Dabak, Tefırom, Delta, İkra, Erkin, Kızılpetrol ve Türkoil firmaları olduğunu, bunların 
gümrüklerde mevcut olduğunu, bu işlerin içinde Amerikalıların, Barzani'nin adamlarının, Talabani'nin 
olduğunu ve çok iyi organize olduklarını, burada Habur ve Irak gümrüklerinden giren-çıkan araç 
sayılarını kıyaslamak gerektiğini, bunun yapılması durumunda her şeyin ortaya çıkacağını, (Habur 
gümrük kapısında) orada normal giden aracın %20-30 u gerçekte karşıya gitmediğini, sadece evraklar 
üzerinde işlem yapıldığını, bunların genellikle sabah saatleriyle, yemek saatlerinde, akşam saatlerinde 
yapıldığım, bu işlere polisinde karıştığını, tam bir organize çete olduklarını, Halil İbrahim gümrüğünde 
bunların hepsinin kaydının olduğunu, gümrükte ayrıca birde kantar dolayısıyla kaçakçılık yapıldığını, 
ancak bunların ise kamyon şoförleri bazında olduğunu, 6 milyon ton fuel-oil'in Türkiye'ye 
sokulduğunu, 

Kaçakçılığın en büyüğünün Delta olduğunu, bu işi organize eden, bu ülkeye, M-OiFlere, 
Opet'lere, Aytemiz'leri alıştıran ve organize edenin ise, İran asıllı Habbap denen vatan haininin 
olduğunu, bunun arkasında ise Korkut ÖzaPın olduğunu, 

Renas Limited Şirketinin Gürcistan bağlantılı olarak, TÜPRAŞ'ın içinde bulunan organize 
kaçakçılığının olduğunu, firmaların yabancı ülkelerden düşük bedelli fatura ile mal aldıklarını, aslında 
örneğin 50.000 ton mal aldıklarını, ancak faturanın 25 000 ton olarak kesilmesini istedikleri, bu nedenle 
satıcıya ton başına 25 $ daha fazla para verdiklerini, bu tür kaçakçılığı yapanlardan birinin Delta 
olduğunu, aynca Lukoil inde bu işin içinde olduğunu ve olayın Rus mafyasına dayandığını, o nedenle bu 
ithalatların denetlenmesi için ülkelerle irtibat kurulması gerektiğini, söz konusu düşük bedelli fatura ile 
aldıkları mallar için ödemeyi yurtdışı bankalarından örneğin İsviçre'deki bankalardan yaptıklarını, 
diğerleri için ise normal akretif çıkarttıklarını, 

İfade etmiştir. 
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27- MURAT KOCA (İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı) 

Murat KOCA 14.04.2005 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda, özetle; 2002 
yılında İğdır Valisiyle ilgili bir ön inceleme yaptığını, konunun 50000 ton şeker pancarının 
Nahçıvan'dan Türkiye'ye işlenmek üzere getirilmesi olduğunu, Türkiye ile Nahçıvan arasında bu 
konuda yapılan protokolün 5/b maddesine bir cümlenin eklendiğini, taşıma işinin Türkiye'nin üstlendiği 
yönünde bir madde eklendiğini, aslında sımr ticaretinin bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürütüldüğünü, protokolün muhatabı olan Şeker Fabrikaları Genel Müdürü'nün böyle bir madde 
koymaya yetkisi olmadığını, ama buna rağmen koyduklarını, nakliye için 4 Temmuz 2000 tarihinde 
ihale açıldığını, o gün ihalenin taraflarının çatışması sonucu bir kişinin öldürüldüğünü bu nedenle de 
ihalenin yapılamadığım, ihalenin 17 Temmuz tarihine ertelendiğini ve bu tarihte yapılan ihaleyi ise Araş 
firmasının bedelsiz olarak bu nakliyeyi yapmayı teklif ettiklerini, daha sonra Ağrı şeker fabrikasının 
yetkililerinden oluşan bir komisyonun bedelsiz olarak ihaleyi vermeyi karara bağladıklarını, daha sonra 
bu firma yetkilileri Ağrı valiliğinde bir toplantı istediklerini, bunun üzerine de Vali başkanlığında bir 
toplantının yapıldığım, özetle, firmaya motorin verilmediği taktirde pancarın getirilmesinin mümkün 
olmadığını belirterek tutanak hazırladıklarını ve bunu hükümet düzeyinde girişimlerde bulunmak üzere 
kullandıklarını, 28 Eylül 2000 tarihinde DTM'nın bağlı olduğu devlet bakanın imzasıyla Başbakanlığa 
bir teklifte bulunduklarını ve Sımr Ticareti Kararnamesinde ilgili firmaya 10.000 ton motorin tahsis 
edilmesine karar verildiği, bu tahsisin 21.12.2001 tarihine kadar kullandırılmak üzere bu hakkın 
verildiğini, bunun üzerine DTM bürokratlarının yaptığı hesaplamaya göre mazot tahsisinin bu 
taşımacılığın yapılabilmesi amacıyla, 1.760 ton olduğunu, ancak şirketin bu 10.000 tahsisi gözönünde 
alarak bedelsiz taşımayı taahhüt ettiğini, bu doğrultuda mahkemeye dava açtıklarını ve davayı şirketin 
kazandığını, Ankara l.nolu İdare Mahkemesi bu kararında 7000 ton tahsisin yapılmasının doğru 
olacağını kararlaştırdığı, Bakan olarak Tunca TOSKAY'ın isminin geçtiğini, söz konusu nakliye 
firmasının Araş Turizm Ticaret olduğunu ifade etmiştir. 

28- Yusuf GÜNAY (EPDK Başkanı) 

Yusuf GÜNAY 18.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özetle; 2003 yılı 20 
Aralık tarihinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun yürürlüğe girdiği, Bu Kanunla, piyasa 
faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı bir biçimde sürdürülebilmesi amacıyla, petrol piyasasının 
düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin kurumlarına verildiğini, Ağustos 2004 tarihi itibariyle, lisans 
yönetmeliğinin yayınlandığı, piyasa oyuncularının lisans başvurularını kabul etmeye başladıklarını, 
ancak geçmiş dönemlerde mevzuat ve herhangi bir kurum olmadığı için, piyasada faaliyette bulunan 
oyuncuların sayısının dahi belli olmadığı ve kayıt altında alınmadığı, yaklaşık üç dört aylık süre 
içerisinde 2.000 başvurunun yapıldığı, 20 Aralık gecesi başvuru sayısının 13.000'i bulduğunu, 10.570 
akaryakıt bayiliği, 511 taşıma, 32 dağıtıcı, 55 depolama, 13 madeni yağ, 64 serbest kullanıcı, 14 ihrakiye 
teslimi ve 6 iletim olmak üzere, toplam 11.265 lisansın kurumları tarafından gerçek ve tüzelkişilere 
verildiğini, 

2004 yılı içerisinde ulusal markerin uygulanmasına ilişkin gerekli hukukî düzenlemelerin 
gerçekleştirildiğini, dünyada ulusal marker uygulayabilecek şirketlerin tespit edildiğini ve duyuru 
yapıldığını, ilk ihale ve ikinci ihalede rekabet oluşmaması nedeniyle ihaleyi ertelediklerini, ancak, nisan 
ayının sonunda ihaleyi tamamladıklarını ve TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde olduklarını, 1 Temmuzdan 
itibaren Türkiye'de, ulusal marker uygulamasına başlanacağım, ulusal markerin öngördüğü sistemin, 
Türkiye'de, şu veya bu şekilde herhangi bir noktadan ülkeye girmiş olan kaçak akaryakıtın piyasada 
alınıp satılmasına, piyasada ticarî faaliyete konu edilmesine engel olduğunu, ulusal markerin, gümrük 
girişlerinde ve rafineri çıkışlarında akaryakıt ürünlerine eklenecek ilave bir katkı maddesi olduğunu, bu 
maddenin, yasal yoldan Türkiye'ye girdiğini belgeleyen ve ithal ettiği miktara uygun bir şekilde 
verileceğini, herhangi bir kimsenin her türlü önleme rağmen, Türkiye'ye bir kaçak akaryakıtı sokmayı 
başarması durumunda, bu akaryakıt herhangi bir alıcısını bulamayacağım, denetim ortamında ulusal 
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markerin hiç olmadığı ya da belirledikleri oran ve seyirde olmadığı takdirde, çok ağır para cezalarından, 
piyasa faaliyetinden mene kadar varacak yaptırımların öngörüldüğünü ve bunların uygulanması için her 
türlü altyapıyı hazırladıklarını, denetimler noktasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile protokol 
imzalanacağını, bunu emniyetin takip edeceğini, mutabakat sağlanırsa Jandarma Genel Komutanlığıyla 
da aynı noktada bir protokol imzalanacağını, lisans alamayan kişilerle ya da lisanssız faaliyette bulunan 
kişilerin faaliyette bulunmalarını engellemek amacıyla, ilgili valiliklere bildirimde bulunduklarını ve 
valiliklerin bunları denetleyeceğini, 

5015 sayılı Kanunla, piyasada Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun düzenlemelerine aykırı 
faaliyette bulunan bir dağıtım şirketine, ilk uygulanacak cezanın 500 milyar Türk Lirası olduğunu, bayi 
ise, 250 milyar Türk Lirası olduğunu, eğer, akaryakıtında ulusal marker taşımıyor ya da akaryakıt 
standart dışı bir akaryakıtsa, bunların da kurul kararıyla işyerinin mühürlenerek faaliyetten men 
edilebileceğini, Avrupa Birliğinde euro-marker uygulamasının tarımsal motorinle ilgili olarak 
uygulandığını, tüm akaryakıtlara marker uygulamasının herhangi bir Avrupa veya gelişmiş herhangi bir 
ülkede uygulanmadığını, uygulanan ülkelerin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Kenya gibi ülkeler 
olduğunu, denetimlerin bir akaryakıt mamulünde ulusal marker olup olmadığı, iki dakikalık bir süreçte 
analiz edebilecek cihazların olduğunu, bu cihazlardan 200 adet kuruma verileceğini, Sanayi 
Bakanlığının bu konuda 40 tane aracının olduğunu, nüfusa göre 200 adet cihazın dağıtılacağını, cihazla 
marker kontrolü yapıldıktan sonra, eğer marker yoksa, faaliyetlerin durdurulacağını, analiz yapıldıktan 
sonra markerin olmadığının kesinleşmesi durumunda işyerinin tamamen faaliyetten men edilebileceğini, 
ifade etmiştir. 

29- Yavuz EGE (Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Eski Müsteşarı) 

Yavuz EGE, 27.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özetle; kendi döneminde, 
mevzuat çerçevesinde yapılmış olan işlemlerin gizli işlemler olduğunu, bu konudaki ilgilinin bugün 
bakan olarak görevli olduğunu, yapılan işlemleri tamamen hatırlayamadığını, ama yapılmışsa da 
tamamen çıkarılmış olan mevzuatta öngörülmüş olan şeyler neyse ona göre yapıldığını, bu işlemlerin 
Millî Güvenlik Kurulu ve Başbakanlıkla ve hatta onların direktifleriyle yapılmış olan işler olduğunu, 
sadece bu kadarını söyleyebileceğini, bunların ötesinin devlet sırrı niteliğini taşıyan işlemler olduğunu, 
bunları hatırlayamadığını ama hatırlasa da o konularda bilgi vermesinin söz konusu olamadığım, çünkü, 
aksi halde suçlu duruma düşeceğini, sayın Bakandan, ki kendisinin halen işin başında olduğunu, bu 
konuda her türlü bilginin alınabileceğini, Smır ticareti konusunda üç tane genel müdürlüğün olduğunu, 
İhracat Genel Müdürlüğünün işlerinden biri ihracat işlemleri olduğunu, bu işe de o dönemde Kürşat 
Beyin baktığını ifade etmiştir. 

30- Ömer BERKİ (Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Eski Genel Müdürü) 

Ömer BERKİ, 27.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özetle; aradan sekiz yıl 
geçtiğini, ayrıntılar bazındaki bilgileri hatırlamadığını, söylemek istediği hususun o kararnamelerin gizli 
kararnameler olduğunu, Dış Ticaret Müsteşarlığında ve İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde herhangi bir 
firma tespitinin olmadığım, her kararın o tarihteki somut şartlara, o tarihteki konjonktürlere göre 
değerlendirilmesi gerektiğini, o zamanki konjonktür, eğer sayın bakanları böyle bir kararnameye ve 
böyle bir yönteme yönelmeye ittiyse, konjonktürün bir değeridir diye düşündüğünü, bugünkü 
konjonktürün başka bir uygulamayı gerektirebileceğini, öyle bir uygulamanın yapılabileceğini, bu gibi 
kararların irdelenmesinde ve yorumlanmasında zamanın şartlarının çok önemli olduğunu ifade etmiştir. 

31- Tevfık MENGÜ (Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürü) 
Tevfik MENGÜ, 27.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özetle; Türkiye'nin 

1990-1991 yıllarındaki en büyük ticarî ortaklarından bir tanesinin Irak olduğunu, gelişen körfez krizi ve 
Birleşmiş Milletler kararlan çerçevesinde, birtakım dış etkenlerle Türkiye'nin o gün yapmakta olduğu 
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tüm ticaretin Ürdün ve Arap Emirliği üzerine kaydırıldığını, 5 milyonluk Ürdün'ün yaptığı ticaretle 
zengin olduğunu, ayrıca o on yıl zarfında da, Türkiye'nin kaybının 120 milyar dolar civarında olduğunu, 
Birleşmiş Milletlerin 50 nci maddesi çerçevesinde, bu tip olaylarda ambargo uygulanan ülkelerin 
komşularına imkân tanıyan bir maddenin mevcut olduğunu, ancak, 199S yılında, Türkiye'nin Birleşmiş 
Milletlere olan başvurusundan da cevap alınamadığını, Devletin bir Irak eylem planım ortaya 
koyduğunu, tüm birimleriyle alınan bu kararların, ekonomik konularının götürülmesinin olduğunu ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının da, bu ekonomik konulan götürdüğünü, iki tane uygulamanın var olduğunu, 
bir tanesinin sınır ticareti, öbürünün Irak'la olan anlaşmalar olduğunu, sınır ticareti anlaşması 
çerçevesinde, Irak'la ilişkileri düzgün hale getirmek ve yapılacak ticaretle de, önce yöre halkının 
ekonomik olarak ayaklarının üzerine kalkması, sonra da Türkiye'nin bundan tüm ülke olarak payım 
alması olduğunu, gizli bir kararnameyle yapılmasının nedenin ise, Türkiye'nin dünyaya karşı birtakım 
milletlerarası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerinden dolayı olduğunu, bir tanesinin Birleşmiş 
Milletlere olan yükümlülüğü, ambargo uygulanan bir ülke ile ticaret yapılamıyor olması; öbürünün DTÖ 
çerçevesinde, sınır ticaretinin oradaki tarifinin, gelişmişlerin aldığı kararlarla S ile 10 mil içinde yapılan 
bir ticaret olduğunu, gizlilik nedeninin, bu milletlerarası anlaşmalara ters düşüyor olması açısından 
birtakım açıklamaların yapılamaması olduğunu, 1999 yılında Irak'a ihracatın 98 milyon dolar olduğunu, 
bugün ise bu yıl itibariyle yıl sonunda 2,5 milyar doları geçeceğini, tahsisler konusunda ise, tahsislerin 
hiçbirinin Genel Müdürlüğünün yetki alanında olmadığım, ham petrol ithalatı yapan firmaları 
belirlemede yetkisinin, teşkilat yapısındaki yeri dolayısıyla, İhracat Genel Müdürlüğünün ilgili servisi, 
genel müdür muavini, genel müdür ve müsteşar olduğunu, en sonunda, genel çerçeveyi çizenin 
müsteşar olduğunu, sınır ticaretinin İthalat Genel Müdürlüğünde, ilgili servisinin genel müdür muavini, 
umum müdürü, bağlı müsteşar yardımcısı ve müsteşar olduğunu, onay safhasında, bakan onayına 
sunularak yapıldığını, Bakanların, sadece ilk çerçeve kararında, çerçeve içindeki onayı imzalamak için 
var olduklarım ifade etmiştir. 

32- Işın ÇELEBİ (Devlet Eski Bakanı) 
Sayın Işm ÇELEBİ, 30.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özetle; söz konusu 

Bakanlar Kurulu kararının çıkışından 3 hafta sonra Bakanlıktan ayrıldığını, Bakanlığının 11 Ocak 
1999'da bittiğini, Bakanlar Kurulu kararının gizli bir karar olduğunu, Devlet sırrını da açıklamaya 
yetkili olmadığım, ithalatı yapan 4 firmanın ismini ilk defa duyduğunu, Bakanlar Kurulu kararını ilgili 
kuruluşların hazırladığını, Başbakanlığın bunu bütün ilgili kuruluşlara sorup, herkesin görüşünü aldıktan 
sonra, Bakanlar Kuruluna sevk ettiğini ve ondan sonra Bakanlar Kurulu kararının imzaya açıldığını, 
Bakanlar Kurulu karan çıktıktan sonra uygulama için yönetmelik, tebliğ gibi mevzuatların 
hazırlandığını, uygulamadaki kriterleri bilmediğini ifade etmiştir. 

33- Prof. Dr. Tunca TOSKAY (Devlet Eski Bakanı) 
Sayın Tunca TOSKAY 30.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özetle; 1999 

Mayıs ile 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanlığı yaptığım, söz konusu 
kararnamenin ilk çıkışı 1998 döneminden evvel olduğunu, 28 Mayıs 1999'da göreve başladığım, ondan 
sonra ona benzer uygulamalarla ilgili birtakım gizli kararnamelerin çıktığını, söz konusu firmalann, 
Körfez Savaşı sırasında orada iş yapan ve Irak Devletinden alacağım tahsil edemeyen firmalar olduğunu, 
bunların bu tahsilatım tasfiye edebilmek için kendilerine bir imkan tanındığım tahmin ettiğini, bakanlığı 
öncesinde, 1999 yılı fuel oil ithalatı tahsisinin yapıldığım, sonra, Bakanlar Kurulu karanyla 1999 
tahsisinin yüzde 25 artınlarak 2000'de de tahsis çıkanldığını, 2000 yılı tahsislerini yaptıktan sonra, 
kesinlikle bir daha fuel oil ithalatına karşı olduğunu ve onu da Başbakanlığa bildirerek, bir daha fuel oil 
ithalatının yapılmamasını temin ettiğini, 2000 yılındaki ithalatın 1 milyon 450 bin ton civannda 
olduğunu, 300-400 bin tonunun, orada bir oto prodüktör bir de sanayi şirketleriyle anlaşma yapmış olan 
firmalann olduğunu, sanayie ucuz girdi sağlamak için yaklaşık I milyon ton civannda da bir şey 
kaldığım, fakat, 300 küsur firmanın müracaat ettiğini, bu tahsis yapılıncaya kadar müthiş bir baskı 
altında kaldıklarını, 300 küsur firmaya, kalan 1 milyon ton civanndaki rakamın tamamım eşit 
böldüklerini, ondan sonra böyle bir işle bir daha meşgul olmak istemediklerini ve çok sakıncalı olduğu 
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için fuel oili kestiklerini, bu mekanizmalarla Türkiye'ye ürün ithalatmda kaçakçılığı önleme ihtimalinin 
gittikçe azaldığını, ürün ithalatım kaldırıp yalnız hampetrol ithalatı sağlanırsa, kaçakçılık olayıyla da o 
kadar fazla etkin mücadele etme şansının olduğunu, 4 milyon ton dağıtılırken önce üç firma isminin 
belirlendiğini, daha sonra bir firmanın ilave edildiğini, gerekçesini de şu anda açıklamaya mezun 
olmadığını, bunların ne olduğunu, devletin arşivindeki tüm dokümanlardan alınabileceğini, bu belgelerin 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Başbakanlıkta mevcut olduğunu, 

Nahçtvan olayının Dışticaret Müsteşarlığının pek alışkın olmadığı, kendilerini de sıkıntıya 
sokan bir işlem olduğunu, 8 Mart 2000 tarihinde Dışişleri Bakanlığından bir yazı geldiğini, şeker 
şirketiyle yapılmış olan anlaşmadan, Nahcıvan'da 50 bin ton şekerpancanmn olduğunu, Nahcıvan'ı 
Türkiye Cumhuriyeti bu şekerpancannı alıp işleyip tekrar şeker yaparak desteklediğini, Devlet politikası 
açısından şekerpancarınm tarlada çürümeye bırakılmasının fevkalade kötü sonuçlar doğuracağını, 
Başbakanlıkla konuştuklarını, Dışişleri Bakanlığıyla konuştuklarını, valilik nezdinde çözemedikleri için, 
bu pancarın da Türkiye'ye gelmesi gerektiğini, ayın 28'inde bir kararname sevk ettiklerini ve 25 bin ton 
değil, 10 bin tonluk bir kararname sevk ettiklerini, bu 10 bin tonluk kararnameyi, Başbakanlığın aynı 
gün çıkardığını, daha evvel 8 Mart 2000 tarihinde 10 bin tonluk bir kararname çıkarılarak motorin 
ithalinin gerekli olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığının, 26 Eylülde kendilerine değil Başbakanlığa 5 
bin tonluk bir kararname çıkarılmasının işe yetebileceğini söylediğini, ayın 29'undaki kararname 
tekemmül edip çıktıktan sonra Başbakanlıktan kendilerine bir yazı ekinde Dışişleri Bakanlığının 
yazısının 29 Eylül 2000 tarihinde geldiğini, Başbakanlığın, 28'inde kararnameyi tekemmül ettirip 
imzaları tamamladığını, kâr marjı ve nakliyeyi karşılayabilecek miktarın tespitinde, 50 bin ton motorinin 
Türkiye'ye gelmesi için, makul sayılabilecek maliyeti karşılayabilecek olan rakamın 3.089 ton 
olduğunu, 1.760 ton civarında bir tahsis yaptıklarını, iş bitirdikten sonra da, 3.089 tona tamamlamayı 
düşündüklerini, fakat firmanın, Ankara İdare Mahkemesine dava açtığını, 10 bin tonluk kararnamenin 
olduğunu, ancak, müsteşarlığın kendilerine 3.089 ton verdiğini ve bunu gerisini istediklerini, idare 
mahkemesinin de şirket lehine karar verdiğini, mahkeme kararını uygulamak zorunda oldukları için, 7 
bin küsur tonu firmaya vermek zorunda kaldıklarını, bu kararı temyize götürdüklerini, ancak temyiz 
sonucunun ne olduğunu şu anda bilmediğini, 

Habur Kapısının, bugün, 1,8 milyar dolarlık Türkiye ihracatının geçtiği tek kapı olduğunu, 
Habur Kapısında bir denetim yapıldığına inanmadığım, bu kadar büyük bir trafiğin olduğu bir kapıda, 
bir denetimin olamayacağını, Habur Kapısına alternatif bir kapının veya Irakla ticareti daha iyi kontrol 
edebilecek başka ulaşım yollarının açılması gerektiğini, Irak'a gittiğini, Devlet Başkan Yardımcısı Taha 
Yasin Ramazan'a Sayın Başbakanın dileğini götürdüğünü, ikinci kapının açılmasının iki ülke tarafından 
ilke olarak kabul edildiğini, müzakereler sonun da Ovaköy'de hemfikir olunduğunu, ondan soma, 
Ovaköy'de kapı açılamadığını, ondokuz yıl aradan sonra ilk defa Bağdat ile Nusaybin arasındaki 
demiryolunu açıp yolcu trafiğini başlattıklarını, Suriye'nin navlun ücretlerinin demiryolunu rasyonel bir 
alternatif olmaktan çıkaracak kadar yüksek olması gerçeğiyle karşılaştıklarını, Suriye, Irak ve Türk 
heyetinin bir araya gelerek bu problemin çözüldüğünü, ancak, imzalama işinin Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yapılmadığım, ikinci sınır kapısının açılması ve alternatif demiryolu olayını nihayete 
erdiremediklerini ifade etmiştir. 

34- Tuncer KAYALAR (Başbakanlık Dış Ticaret Müst. Anlaşmalar Eski Genel Müdürü) 

Tuncer KAYALAR, 30.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özetle; 2000-
2002 Nisan ayları arasında Anlaşmalar Genel Müdürü görevinde bulunduğunu, özellikle 2000 yılından 
itibaren komşu ve çevre ülkelerle ticarî ve ekonomik ilişkileri geliştirme stratejisini uygulamaya 
koyduğunu, hedefin, o dönem itibariyle toplam ticaret içinde çok düşük bir seviyede olan komşu ve 
çevre ülkelerle ticaretin mümkün mertebede geliştirmesi olduğunu, 2000 yılında, komşu ve çevre 
ülkelerle toplam ticaret 20 milyar dolar iken, 2004 yılı itibariyle, bunun 45 milyar dolara geldiğini, bu 
stratejinin ne denli uygun bir strateji olduğunu ortaya koyan bir faktör olduğunu, 2000 Ocakta, doğrudan 
Irak'la ticaret imkân tanıyan özel bir ticaret protokolünün akdedildiği ve o çerçevede de Türkiye 
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hampetrol karşılığında, Türk ihraç ürünlerim Irak'a vermeye başladığını, TPIC'in hampetrolü alıp 
karşılığım Halk Bankasındaki hesaba yatırdığım, ihracatçının malım sevk edip bedelim Halk 
Bankasındaki hesaptan tahsil ettiğim, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kesinlikle belirlenen bir 
firmanın olmadığım, burada bazı firmaların zikredilmesi, bunun tamamen Irak tarafının talebinden 
doğan bir durum olduğunu, ama onun da belli bir süre için olduğunu, yani en fazla bir yıllık bir süre için, 
ondan sonra sistemin tamamen TPIC üzerinde geliştiğini ve TPIC'te de bunun kayıtlanna mutlaka 
ulaşılabileceğini ifade etmiştir. 

35-Serhat GÖK (Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Eski Genel Müdür 
Yardımcısı) 

Serhat Gök 30.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özetle; 1998 Şubat ayında 
Daire Başkanı, 2002 yılı kasım ayında Genel Müdür Yardımcılığı, 2003 yılma kadar bu konuların 
olduğu birimlerde çalıştığını, 1996 yılma kadar yapılan sınır ticaretinin gümrük birliği öncesindeki 
mevzuatta sınır ve kıyı ticareti adı altında yürütülen ve akaryakıtın hemen hemen hiç olmadığı, sadece 
bölgedeki insanların ihtiyaçlarım karşılayan bölgesel bir ticaretten ibaret olduğunu, ancak, gümrük 
birliğiyle birlikte 1996 yılında çıkarılan sınır ticareti karan Avrupa Birliğiyle uygun şartlarda olacağı 
için, 4 ana üründe olması gerektiğini, bahçecilik ürünleri, ormancılık ürünleri ve tanm ürünleri ağırlıklı 
olduğunu, fakat 1996 yılında bu sistemin çalışmadığım, Dış Ticaret Müsteşarlığının bütün bu geçen 
süreç içinde faaliyetlerini tamamen hükümet kararlan çerçevesinde yürüttüğünü, Irak ticarette ağırlığı 
normal ithalat rejimi kararı kapsamında yapılan petrol ürünleri, akaryakıt ithalatı olduğunu, ancak 1996 
yılındaki uygulamaya çıkan karar, 2000 yılına kadar geçiş dönemleriyle mutat depo denilen 4-8 ton 
motorin ile birlikte paralel yürümeye başladığım, mutat deponun sadece İğdır ve Habur sınır kapısında 
yapıldığını, Avrupa Birliğine olan yükümlülük çerçevesinde, o dört ana gruba uymadığı için, öte yandan 
da ambargo yapılan ülkeye ihracat söz konusu olduğu için gizli bir hükümet karan şeklinde yapılması 
gerektiğini, Türkiye'deki petrol ürünleri ticaretinin yapılması için petrol kanunu kapsamında petrol 
hakkına haiz kişilerin ticareti yapmasının söz konusu olduğunu, ancak, bu ticaretin özellikle motorin 
ekseni üzerinde kurulması ve ağırlıklı olarak gerek 4-8 ton kapsamı, yani sınır ticareti kapsamında 
sadece Irak'tan değil üç ana bölümden geldiğini, birisi Irak'tan, birisi İran'dan, diğeri de Gürcistan'dan 
gelen fakat o ülke menşeli olmayan ürünler olduğunu, Nahcıvan'dan gelen de 4-8 ton kapsamında, mutat 
depo adı altında, bu araçlann yakıt depolannda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 
kullanabilecekleri motorine izin verildiğini, 98 yılında, 12254 sayılı Kararla, bunun da kontrolünün 
sağlanması amacıyla belli miktarlarda illere kontenjan tanınması sayesinde, 96 yılında çıkan karardaki 
sınırsızlık ortadan kaldınlarak bunun da kontrol altına alınması gerektiğini, bunun avantaj mm Gümrük 
Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu ve hepsinin birleşiminden oluşan 
KDV olduğunu, o dönemde, ithal edilen ve yüzde 40 veyahut da yüzde 60 tahsil edilen motorindeki 
normal sınır ticareti kapsamındaki getirilen motorinden düşük fiyat göstermek suretiyle vergi 
kaçakçılığının önlenmesi için de İzmit Rafinerisi baz fiyatlarının esas alındığını ifade etmiştir. 

36-Füsun KOROĞLU (Başbakanlık Eski Müsteşan) 
Füsun KOROĞLU, 31.05.2005 tarihinde komisyona yaptığı açıklamalarda, özede; 

Başbakanlığın sınır ticaretine normalde taraf olmadığmı, ancak, koordinasyon görevi üstlenmiş bir 
kurum görünümünde olduğunu, sınır ticaretinin aslında üç ayn bölümde incelenebileceğini; 

Biri, sınırdaki illerin diğer komşu illerle kendi aralannda kendi ürünlerini satarak oradaki 
halkın kalkınmasına yönelik bir alışveriş yapmasına izin veren bir sistem, 

ikincisi, mutat depo kapsamında özellikle Irak'a mal taşıyan, yani, ihracat yapan yahut Irak'ta 
iş yapan fırmalann gidip gelirken buradaki birtakım ihtiyaçlarını, gereksinmelerini karşılamak için mutat 
depo kapsamındaki, onun da başlangıcı gidiş gelişte harcayacakları motorini yükleyerek gelmelerine izin 
veren bir ticaret, 
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Üçüncüsü; Birleşmiş Milletler ambargosuna rağmen, yani, Irak'a birtakım yardımlar 
sağlayabilmek, Irak'ta Türkiye'nin de var olduğunu gösterebilmek amacıyla destek için Irak'tan 
Yumurtalık Petrol Boru Hattı yerine ham petrol ithalatına, bir noktada tekerlekli boru hattına izin veren 
bir sistemin oluşturulması şeklinde yürüdüğünü, 

Sınır ticareti ve mutat depoyla ilgili Millî Güvenlik Kurulunun birtakım tavsiye kararlarının 
olduğunu, sımr ticaretiyle ilgili, Dış Ticaret Müsteşarlığının Başbakanlıkla birtakım gizli yazışmalarının 
olduğunu, TPIC artı 4 firmanın ham petrol ithalatının söz konusu olduğunu, TPIC'e bu işin nasıl 
verildiği konusunda imzasının olduğunu, ama Dış Ticaret Müsteşarlığının TPIC bu işi yapsın dendiği 
zaman Yumurtalık'tan bu işin yapılabileceğini söylediklerini ve birtakım haklı gerekçeler sunulduğunu, 
onun üzerine yine ikna olmadıklarını, Millî Güvenlik Kurulundan bu işi TPIC'in yapmasının uygun 
olduğuna dair bir yazının geldiğini, TPIC yapsın diye iznin o yazıya istinaden verildiğini, bunlann da 
belgelerinin olduğunu, TPIC'e Millî Güvenlik Kurulu yazısından sonra izin verildiğini, Türkiye 
Petrollerinin bu firmanın sermayesinin tamamına sahip olduğu vesaire nedenle TPIC'e izin verildiğini, 
TPIC'in ham petrol taşımacılığı sırasında ciddî sıkıntıların çıktığını, taşımada birtakım PKK bağlantılı 
firmaların tespit edildiğini, bu nedenle, firmaların güvenlik soruşturmaları yapılmadan ham petrol veya 
mutat depo kapsamında akaryakıt getirilmesine izin verilmemesi konusunda sürekli denetim 
yaptıklarını, güvenlik soruşturması uygun gelmeyen insanlara taşıtma yapılmamasını kontrol altına 
aldıklarını, sistem gereği ham petrolü dışarıdan getiren 4 firma ve TPIC getirdiği akaryakıtı Petrol 
Ofisinin bir deposuna teslimatının yapıldığını, bu anda TÜPRAŞ tarafından paraların serbest 
bırakıldığını, bu TPIC'le yapılan anlaşma sonrası Irak'tan dönüşlerinde bir 4 firma daha Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca ilave edildiğini, bunu sözlü olarak sorduklarını, bu 4 firmanın seçim kriterlerinin ne 
olduğunu, neye göre seçimin yapıldığını, yeni bir firma geldiği zaman neye göre kabul edeceklerini ya 
da neye göre reddedeceklerini, bu cevabm çok tatmin edici olmadığım, ama, Irak'taki birtakım alacaklar 
karşılığı bazı firmalara izin verildiğim, 

Bu işlemlerin, MHP-DSP-ANAP Koalisyonu döneminde yapıldığını, o dönemde ilgili bakanın, 
Dış Ticaretin Bağlı olduğu bakanın Tunca Toskay olduğunu, ama o yazının Başbakanlığa Kürşad 
Tüzmen imzasıyla geldiğini, Başbakanlığın bir genelgesine göre, devlet bakanı dışında imza kabul 
edilmediğini, ama Başbakanlıktan da o yazının onaylanarak çıktığını, yani o 4 firmaya nasıl akaryakıt 
getirme izninin verildiğini, iradeleri dışındaki gelişmeler olduğunu, bu arada, sımr ticaretinin verdiği 
rahatsızlıkla ilgili olarak Genelkurmayla da birtakım yazışmalarının olduğunu, bunun üzerine bir Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden yanlış hatırlamıyorsa Cumhur Asparuk Paşa imzasıyla Sayın 
Hüsamettin Özkan'a kişiye özel kozmik bürodan bir yazının geldiğini, şimdi Özel kuvvetlerin de 
anlaşarak taşıttığı bir firmanın olduğunu, Gaziantep Ticaret Odası, Umut Petrol, Ram Petrol, Tekfen ve 
öz Ortadoğu firmalarının taşıma yaptığım, tahminlere göre, verilen kotaların çok çok üstünde ham 
petrol yurda girdiği, ham motorin ve gazyağının girdiği, Genelkurmayın raporunda da, sadece 2002 yılı 
için 380 trilyonluk bir gelir kaybından söz edildiğim, 

Firma belirlemelerindeki kriterlerin, Başbakanlıkta kendilerinin dışında belirlendiğini, 
Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından verildiğini, Irak'ta yapılan İngilizce bir anlaşmanın olduğunu, metin 
bulunabilirse, metnin belki hem kotalar hem firmalarla ilgili bilgileri verebileceğini, bu belgenin Dış 
Ticaret Müsteşarlığında mevcut olduğunu, 

Ham petrolle ilgili, Başbakanlıkla yapılan yazışmalarda karşılayıcı, özellikle 4 firmanın 
seçilmesiyle ilgili olarak, normalde müsteşar tarafından imzalandığını, Başbakanlık Müsteşarlığının 
kendi evrakından somlabileceğini, burada çok ciddî bir araştırma yapılması gerektiğini, TÜPRAŞ'ta da 
birtakım belgelerin var olduğunu, Bir de Dış Ticaretten istenebileceğini, Dış Ticaretten çıkan ile 
Başbakanlıktan çıkan yazıların örtüşmesi gerektiğini, MGK Genel Sekreterliğine de somlabileceğini, 
Genelkurmayın raporunun olduğunu ifade etmiştir. 
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IX- KOMİSYON TARAFINDAN YERİNDE YAPILAN İNCELEME VE TESPİTLER 

A- Mersin, İstanbul Ve Kocaeli İllerinde Yapılan İncelemeler 

1- Mersin'de Yapılan İncelemeler 

Komisyonumuz 04.04.2005 tarihinde Mersin'e giderek aynı gün sabahtan öğleye kadar olan 
zaman dilimi içinde; kaçakçılıkla mücadelede görevli ve yetkili olan kurum ve kuruluşların yaraşıra, 
petrol ve türevleriyle ilgili alanlarda yetki ve sorumluluğu bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
katılımı çerçevesinde brifing alınmış, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine, konuyla ilgili sorular 
sorulmuş ve cevap alınmaya çalışılmıştır. 

04.04.2005 tarihi, öğleden sonraki zaman dilimi içerisinde ise karayolu vasıtasıyla ATAŞ 
Gümrük Müdürlüğü'ne hareket edilmiş, ilgili Gümrük Müdürlüğü katılımcılarının brifingi dinlenmiştir. 
Bu arada, Mersin il merkezinin denize uzantısı olan Karaduvar mevkiinde, TUTA isimli akaryakıt 
dağıtım şirketi antrepolarının bulunduğu yerin batısında, yaklaşık 50 metre mesafede, yerden yüksekliği 
yaklaşık yarım metre olan, çap itibariyle de yaklaşık 45 cm olan bir çelik boru vasıtasıyla yeraltından 
ciddi miktarlarda petrol naklinin yapıldığı ihbarının alınması üzerine söz konusu durumun anılan 
Gümrük Müdürlüğü yetkililerine soru şeklinde yönlendirilmesi ve bilgi alınamaması üzerine ihbar 
konusu petrol tertibatının bulunduğu yere doğru hareket edilerek yerinde incelenmesine karar 
verilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; bir takım ihtilaflı bilgi sunumlanyla karşılaşılmış, bazı şahısların, anılan 
petrol tertibatı vasıtasıyla 680.000 ton petrol taşımasının yapıldığı belirtilmiş, bazılarının ise, artık 
bahçelerinde maydanoz bile yetiştirmelerinin mümkün olmadığını ifade etmiş, zira yetişen her şeyin 
mazot koktuğu yönünde beyanda bulunduktan, diğer taraftan, bu tertibatın takriben 25 metre ilerisinde 
bulunan iki adet çelik varil içerisinde akaryakıt kanşımlı sıvının bulunduğu, bu sıvmın hafif bir 
kıvılcımla dahi alev alacağı şeklinde iddialı açıklamalarda bulunulduğu müşahade edilmiştir. 

Akabinde, 27 bin civannda nüfusu bünyesinde banndıran Karaduvar sakinlerinin de rehberliği 
sayesinde Karaduvar sahili yönüne hareket edilmiş ve burada mahallinde incelemelerde bulunulmuştur. 
Bu incelemeler sırasında, sahil ile kara bağlantısının bulunduğu yerde petrol borulanna rastlanılmış, 
bunlardan bazılannın atıl durumda olduklan anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak bazı şahıslann civarda 
illegal boru olduğu yönünde iddialan bulunmuştur. Bazı şahıslar 54 civannda boru tertibatı olduğu 
konusunda iddialannı yinelemiş ve bu boru tertibatı nedeniyle sahillerinin kirlendiğinden 
yakınmışlardır. Akabinde, Ataş iskelesi ve Serbest Bölge yerinde görülerek kısa da olsa bilgi temini 
sağlanmıştır. 

04.04.2005 günü akşam saatlerinde, Komisyonun konakladığı mekanda vatandaşlar tarafından 
gelen ihbarlar değerlendirilmiş, Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir şahıs, bölgede petrol ve 
türevlerinin serbest bölgede bulunan depolarda muhafaza edilmemesi yönünde bürokratik engel 
nedeniyle yıllık 500 milyon USD kayba uğradıklannı, bu uygulamanın tamamiyle keyfi bir uygulama 
olduğunu, kaçakçılığın serbest bölgede değil diğer dağıtıcı firmalar nezdinde aranması gerektiğini 
vurgulamıştır. Hemen akabinde Sanayi ve Ticaret Odası Meslek Komitesi temsilcisi kaçakçılık 
faaliyetinin Mersin'de çok yaygın olduğunu, kar marjının bu kadar düşük olduğu bir yerde tüm maliyet 
analizleri yapıldığında maliyetinin iki katı oranında petrol istasyonlan kiralanmasının bunun bir delili 
olduğunu, yeni yasanın petrol toptan satışlannı yasakladığını, dolayısıyla kaçakçılık faaliyetleri 
açısından dağıtıcılann ve bu gibi istasyonlann birer potansiyel olduğunu ileri sürmüştür. 

Karaduvar mevkiinde bulunan petrol boru düzeneği ile ilgili İl Çevre Müdülüğü yetkililerinden 
bilgi alınmıştır. İlgililer söz konusu olayla ilgili olarak anılan tertibatın kendileri tarafından yaklaşık 1 
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yıl önce yaptmldığını, tertibatın işleyiş itibariyle yerin birkaç metre altında yere ve denize paralel bir 
toplama borusuna 90 derecelik bir açıyla tutturulmuş toprak yüzeyinin üzerine çıkacak şekilde 
olduğunu, bunun nedeninin bölgede jeoloji alanında da teknik çalışmalar yaptırıldığını, petrol akıntısının 
denize doğru (güneye doğru) bir seyir izlediği, dolayısıyla bu toplama borusu vasıtasıyla tertibatta 
biriken akıntının TUTA şirketi vidanjörlerine kendi kontrolleri altında naklinin yapıldığını, en son 
yapılan bu şekildeki işlem sırasında 4 ton atıksu çektiklerini, bunun içinden de 14 litre petrol türevi 
maddenin çıktığını, halen araştırmalarının devam ettiğini, sızıntının borulardan mı yoksa antrepodan mı 
kaynaklandığı yönünde kesin bir bulguya rastlayamadıklarım, ancak TUTA şirketine bu atıktan dolayı 
iki defa idari para cezasının uygulandığını, bunlardan birisinin 90.-Milyar TL olduğunu, ancak 
vatandaşın mağduriyetini gidermek için halen çözüm arayışı içinde olduklarını belirtmişler, Komisyon, 
İl Çevre Müdürlüğü yetkililerine konunun ivedilikle çözülüp kendilerine bilgi verilmesi yönünde şifahi 
talimat vermiş ve bu şekilde gün faaliyetine son verilmiştir. 

2- İstanbul'da Yapılan İncelemeler 

05.04.2005 günü İstanbul'a hareket edilmiş, İstanbul Valiliğinde ilgili kurum ve kuruluşlarının 
temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı bir heyetten brifing alınmıştır. Ertesi gün, öncelikle Haramidere 
Gümrük Müdürlüğü ve Haramidere gümrüklü sahasında faaliyet gösteren ÇEKİSAN'a ait özel antrepo 
sahası yerinde görülmüş, gemiden ilgili firma antreposuna yapılan petrol sevkiyatı mahallinde 
incelenmiştir. Bu sırada, Haramidere Gümrük Müdürlüğü yetkililerinin ÇEKİSAN işletici kuruluşu 
karşısında pasifıze edilmiş bir şekilde olduğu müşahade edilmiştir. Akabinde, İstanbul Sahil Güvenlik 
Komutanlığı botuyla, İstanbul'un deniz yoluyla muhtemel kaçakçılık bölgelerim yerinde görmek 
amacıyla, Sanyer istikametinden Yenikapı istikametine doğru hareket edilmiştir. Bu arada, gelen bir 
ihbarı değerlendirmek üzere, Haramidere Gümrük Müdürlüğü ve Ambarlı Liman Başkanlığı Liman 
sınırlan dahilinde yüzer antrepo olarak faaliyet gösterdiği görülen PARA isimli geminin sancak ve 
iskele tarafına aynı anda yanaşmış iki adet barge (küçük petrol tankeri) bulunduğu, söz konusu petrol 
nakil tankerlerinin kendi tanklanna yüzer antrepodan petrol ürünü naklettikleri, Sahil Güvenlik 
Komutanlığının nezaretinde anılan yüzer antrepoya komisyon üyeleri tarafından yapılan ani baskın 
sırasında görevli gümrük memurunun yükleme sırasında hazır bulunmadığı, yaklaşık 20 dakika sonra 
görevli bayan memurun iskele tarafından gemiye geldiğinin anlaşıldığı, diğer taraftan sahil güvenlik 
görevlisi tarafından yapılan ilk belirlemeye göre PARA isimli yüzer antrepoda 32 adet sarnıç bulunduğu 
tespitinin yapıldığı, ayrıca, her iki gemiyle ilgili teknik belgelerin yamsıra transit ihrakiye 
beyannamelerinin de gecikmeli olarak komisyona sunulduğu, beyannameler ile her iki petrol nakliye 
tankerine transfer edilen petrol ürünü arasında miktar bazında herhangi bir farkın bulunup bulunmadığı, 
her üç gemide mevcut petrol ürününün miktar itibariyle nihai olarak tespiti ve ilgili gemilerde zula tabir 
edilen gizli bölmelerin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla gemi sörvey kurulu uzmanlan 
marifetiyle gemilerde gerekli ölçümlerin temini sağlanmıştır. Komisyonumuz daha sonra İzmit'e hareket 
etmiştir. Gemi sörvey kurulu uzmanlarından gemilere ilişkin ölçümlerin gece takriben 22.30 sıralarında 
bittiği ve aykırı sonuç alınmadığı bilgisi alınmış, anılan uzmanlara tahsis edilen Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü'ne ait tekneyle geri dönüş sırasında Haramidere sahilinde radar taraması yaptıklarını, 
radarda bir şey görünmediğini, ancak aynı sahilde fenerleri sönmüş bir şekilde bir ahşap tekne 
gördüklerini, zira teknenin ahşap olması nedeniyle radarda görünmediğini, ancak projektör yardımıyla 
görebildiklerini, akabinde sahil güvenlik komutanlığı tarafından bölgeye sevkedilen botla anılan 
geminin akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bir sırada suçüstü yakalandığı bilgisi alınmıştır. 'Para' isimli 
gemide Komisyonca yapılan tespitler ve yapıldığı kayıtlı transit sevkiyata ilişkin kimi iş ve işlemlerin 
şüpheli nitelik arzetmesi nedeniyle, konu Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığına intikal ettirilerek 
konunun yürütülen incelemeler kapsammda aynca değerlendirilmesi talep edilmiştir. 

3- Kocaeli'nde Yapılan İncelemeler 

Kocaeli İli'nde 07.04.2004 tarihinde, ilgili kurum ve kuruluşlann katılımı nezdinde bir brifing 
alınmıştır. Bu katılımlar sonucunda, yukarda zikredilen her iki ilimize oranla Kocaeli ilimizin bu konuda 
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daha organize bir yapı sergilediği, ancak her üç ilimizde de özellikle yakalanan gemilerin teslimi ile 
ilgili mevzuat açısından bir sorun yaşanmamakla beraber pratikte kurumlar arasında ciddi sorunların 
yaşandığı bilgisi Komisyonumuza iletilmiştir. Söz konusu brifingin bitmesini müteakip, izmit Derince 
Limanı yerinde görülmüş, limanda yaşanan bir takım sorunlarla ilgili özet bilgiler temin edilme cihetine 
gidilmiştir. 

B-Silopi,Habur,Van Ve Başkale'de Yapılan İncelemeler 

1-Habur'da Yapılan İncelemeler 

25.04.2005 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Habur Sınır Kapısına gidilmiş ve burada idari 
yetkililerden brifing alınmıştır. Habur sınır kapısında 14 kurumdan toplam 482 personelin görev yaptığı, 
sınır kapısının dış güvenliğinin ise 2.Jandarma K.lığı tarafından sağlanmakta olduğu görülmüştür. 

Habur Sınır Kapısından bir ayda (2005 Nisan Verilerine göre) toplam 52.882 adet aracın Irak 
tarafına geçiş yaptığı, yine 50.705 adet aracında Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı bildirilmiştir. Günlük 
bazda yaklaşık 2.100 araç çıkış yaptığı, 2.000 civarında aracın ise Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi 
iletilmiştir. Yine Habur Sınır kapısı yetkilerinin Nisan 2005 dönemindeki verilerine göre; Türkiye'den 
Irak'a çıkış yapan araçların % 77,4 Ünü tanker, tır tanker, kamyon ve TIR'lann oluşturduğu, geri kalan 
kısmını ise Irak'a geçen yolcu taşıyan araçların oluşturduğu, Irak'dan Türkiye'ye giriş yapan araçların % 
76.9 unu tanker, tır tanker, kamyon ve TIR'lann oluşturduğu, bu sayının 39.020 olduğu bildirilmiştir. 

Türkiye'ye giren bu tanker ve urların mutad depo kapsamında mazot getirme hakkına sahip 
bulunduğu, mutad depo kapsamı dışında getirmiş oldukları mazotların gümrük muayene memurları 
tarafından tespit edilmesi durumunda bu fazla miktarları TASÎŞ Genel Müdürlüğü'nün Habur 
tesislerinde yer alan depoya teslim ettikleri, bu teslimat neticesinde mutad depo kapsamında (2000/8 
sayılı Gümrük Genelgesi uyarınca 300-400-550 İt arasında) kamyon ve tırlar tarafından getirilen mazot 
herhangi bir vergi ödenmeksizin yurda sokulabildiği bilgisi alınmıştır. 

TASİŞ Alanında Yapılan İncelemeler: 

Aynı gün gümrük sahası içerisinde Komisyonca yapılan tespitler esnasında TASİŞ Habur 
tesislerine de gidilmiş ve mutad depo fazlası teslim alman mazotun geçici olarak bu tesislerde 
toplandığı, kamyonlardan mutad depo fazlası motorinin çekilmesi işlemlerinin ilkel yöntemlerle ve 
insanın çalışmasına uygun olmayan bir alanda yapıldığı, ayrıca, kamyonlardan depo fazlası olarak teslim 
alınan motorinin teslim sırasında gümrük yetkililerinin belirtildiği miktardan daha fazla mazotun TASİŞ 
yetkilileri tarafından çekilebildiği ve bu konunun son derece suiistimale açık olduğu görülmüştür 

Tasiş tarafından teslim alınan depo fazlası akaryakıtın daha sonra yaklaşık 5 km uzakta bulunan 
Turkish Petrolium Inc.(TPIC) şirketine satılmak amacıyla teslim edildiği, bu teslimatın TASİŞ'e ait 
kamyonlarla yapıldığı bu nedenle söz konusu motorinin tesliminde suistimale açık bir yolun bulunduğu, 
örneğin, depo fazlası olarak kamyon ve tırlardan teslim alman akaryakıtın gümrük memurları tarafından 
tespit edilen miktarından daha fazla bir miktarın yetkili memurları tarafından alınarak yine TPIC'e 
gönderilen kamyonlar vasıtasıyla dışarıya vergisiz bir şekilde pazarlanmasmm mümkün olduğu bilgisi 
alınmıştır. 

Şırnak Defterdarlığı ve Vergi Daireleri ile İlgili Tespitler: 

Bölgenin terör nedeniyle ileri sürülen mazeretlerinin bir çoğunun ortadan kalkmış olduğunun 
gözlenmesine rağmen halen daha Defterdarlığın yetersiz eleman ile hizmet vermeye çalıştığı, yeterli ve 
etkin bir denetimi sağlayacak, gerek eleman gerekse yeterli aracın bulunmadığı görülmüştür, özellikle 
Silopi ve Cizre ilçelerinde nüfusun toplam yaklaşık 140.000 olması ve bölgede özellikle Habur sınır 
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kapısından kaynaklanan ekonomik bir canlılığın bulunmasına rağmen maliye teşkilatının çok yetersiz 
olması, zaten bölgede var olan vergi ödememe eğiliminin daha da yerleşmesine ve alışkanlık haline 
getirilmesine katkı yaptığı gözlemlenmiştir. 

Her ne kadar sınır kapısından mutad depo kapsamında akaryakıt yurda sokulmasına izin 
verilmesine rağmen bu mazotun ticari olarak pazarlanması amaçlanmamıştır. Nakliyatçıların kendi 
ihtiyaçları için bu akaryakıtın getirilmesine izin verilmiştir. Ancak edinilen bilgiye göre bölgede benzin 
1.200.000 TL mazot ise 500.000 ile 700.000 TL arasında açık bir şekilde satıldığı ve maliye teşkilatının 
buna herhangi bir şekilde müdahale edemediği, bu nedenle etkin bir vergi kontrolünün sağlanabilmesi 
için bölge vergi dairelerinin güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Mersin-İskenderun-Habur Arasındaki Transit Ticaret ile İlgili Tespitler: 

2001 yılında ABD ordusunun Irak'a müdahalesi sonucunda Irak'ın bütün rafinerilerinin devre 
dışı kalması üzerine gerek ABD ordusunun gerekse Irak halkının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla, Kellogs Brown and Root Co. firmasının açtığı ihaleyi bazı Türk şirketlerinin kazanması 
nedeniyle, Mersin, İskenderun -Habur-Irak arasında özellikle 2001 yılından sonra bir transit akaryakıt 
ticaretinin başladığı, bu işlemde akaryakıtın Türk firmaları tarafından ağırlıklı olarak yurtdışından temin 
edildiği ve Mersin ve İskenderun'da konumlu antrepolar aracılığı ile depolandığı, daha sonra Mersin ve 
İskenderun gümrüklerindeki işlemlerinin tamamlanmasını takiben Irak'a sevkedilmek üzere yola 
çıkarıldığı ve vergisiz olarak Irak'a gönderilen akaryakıtın yurt içinde satılması şeklinde kendini 
gösterdiği, nakliyecilerin yurtiçinde bıraktıkları bu miktarların yerine su vb maddelerle takviye ederek 
gümrükten geçerek Irak'a geçtikleri, Irak'ta akaryakıta ucuz olması ve bölgedeki otorite boşluğu 
nedeniyle eksik götürülen akaryakıtın bir şekilde tamamlandığı, olayın birinci ayağı bu şekilde 
gerçekleşirken yurda gelen kamyon veya tırlann yine mutad depo kapsamındaki akaryakıtı vergisiz bir 
şekilde yurda sokarak ikinci bir kazanç elde ettikleri, bununla birlikte özellikle Irak'tan Mersin ve 
İskenderun limanları vasıtasıyla tersine bir fuel oil transit nakliyesi yapıldığı bilgisi alınmıştır. 

2-Van İli ve Başkale İlçesi'ne Yapılan İnceleme ve Tespitler 

Komisyonumuz, 26-27 Nisan 2005 tarihlerinde, Van İli'ne giderek incelemelerde bulunmuştur. 
Öncelikle kurumlardan akaryakıt kaçakçılığı konusunda brifing alınmıştır. Yapılan incelemeler ve 
bilgilendirmeler sonucunda, Van ilinde özellikle Başkale ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı, 
İran'dan at veya katır üzerinde kaçak olarak getirilen akaryakıtın belirli yerlerde toplandıktan sonra 
kamyonlar aracılığıyla Van içinde ve diğer illere pazarlandığı, burada dikkat çeken konunun insanların 
sadece deposunun büyüklüğü açısından büyük kamyonlar satınalarak akaryakıt taşıması yaptıkları, 
özellikle Başkale ilçesinde kaçak olarak köylüler aracılığı ile getirilerek belirli noktalardan toplanan 
akaryakıtın bu noktalardan söz konusu kamyonlara yüklendiği, kamyonların normal bir mal almış gibi 
hareket ettiği, hatta kamyon sürücülerinin Başkale ilçesi ile Jandarma kontrol noktalan arasında 
kamyonların yakacağı akaryakıtı hesapladığı ve bu kadar fazla akaryakıtı il merkezine getirerek 
pazarladığı, kamyonların kontrol noktalarına yaklaştıklarında ise durarak depolarında eksilen akaryakıtı 
tamamladıkları, kontrol noktalarından tam dolu bir depo ile geçtikleri, Başkale-Van arasında 2 noktada 
Jandarma 1 noktada Polis kontrol yapmasına karşın, sınır ihlalleri yoluyla getirilen ve sevkedilen 
akaryakıta mutad depo uygulaması yapıldığı ve bu şekilde tam depo ile geçen kamyona her hangi bir 
cezai işlem yapılmadığı, bunun dışında deposu dışında herhangi bir akaryakıtın tespit edilmesi 
durumunda ilgiliye kaçakçılık mevzuatı uyarınca işlem yapılmakta nakil vasıtasına el konularak TASİŞ 
e teslim edildiği anlaşılmaktadır. 

Burada önemli olan noktalardan biri de, bu şahısların yaklaşık piyasa değeri 100 milyar TL olan 
kamyonları bankalardan kredi kullanarak satın aldıkları ve bu nedenle ayda yaklaşık 8 milyar TL 
civarında kredi borcunu sadece akaryakıt ticareti ile kazandıkları paralarla ödedikleri öğrenilmiştir. Bu 
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şekilde yaklaşık 2000 civarında aracın sadece bu iş için kullanıldığı bazı günlerde kontrol noktalarında 
yaklaşık 25 km uzunluğunda (Van-Başkale yolunda) kuyrukların oluştuğu ve bu araçların Van-Başkale 
arasında günde iki sefer yaptıkları, yaz mevsiminde günde 3 sefer yaptıktan öğrenilmiştir. Bu araçların 
en az 300 İt civarında akaryakıt taşıyabildiği her bir aracın günde iki sefer yaptığı ve yılda ortalama 250 
gün bu işlemi gerçekleştirdikleri varsayımı durumunda; 

1 Günde taşman akaryakıtın yaklaşık: 300 LT x 2000 Araç = 600.000 LT 
1 Yılda taşman akaryakıtın ise yaklaşık: 600.000 x 250 = 150.000.000 LT 
Söz konusu bu kaçakçılığın milli ekonomiye vergisel bazda vermiş olduğu zarar ise yaklaşık, 

ÖTV-KDV Yükü; 1,1 YTL 
Yıllık ÖTV Kaybı:l,l x 165.000.000YTL..(120.Milyon $ civarındadır.) 

Buradan da görüleceği üzere, Van ili genelinde yapılan akaryakıt kaçakçılığından geniş bir 
kitlenin geçimini sürdürmeye çalıştığı, ancak bunun netice olarak pozitif ve sürekli bir gelir kaynağı 
olmamasına rağmen bölge halkına kolay para kazanma alışkanlığı kazandırdığı ve insanları asli iştigal 
konulan olan tanm ve hayvancılıktan vazgeçilerek tembelliğe sevkettiği gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte Hudut Komutanlığı yetkililerinin ifade ettiği üzere, İran'dan gönderilen 
motorinler için PKK militanlannın İran'da vergi adı altında kaçakçılık yapanlardan her at başına para 
topladıkları, yine kaçakçılık yapanlarla birlikte PKK militanlannın da yurda girdikleri bunun da 
güvenlik açısından sorun olduğunun belirtildiği, yakalanan atlann aynı kişiler tarafından 90 milyon TL 
karşılığında tekrar geri alınabildiği, Hudut Komutanlığı yetkililerinin ifade ettiği başka bir hususunda 1. 
derece hudut güvenlik alanlannın 30-600 metre iken Bakanlar Kurulu Karan ile 2004 yılında 30-200 
metreye kadar düşürüldüğü bunun da kaçakçılarla mücadelede kendileri için dezavantaj yarattığı, bu 
nedenle kaçakçılıkla iyi bir mücadele için sınır güvenlik sisteminin kurulması gerektiği, Van'da 
karşılaşılan diğer bir sorun da yakalanan akaryakıtlann depolama imkanı olmaması nedeniyle 
yeddieminlere bırakıldığı, bunun da suiistimal konusu yapıldığı, tavsiye olarak Van'ın Başkale ilçesi ile 
İran arasında bir sınır kapısının açılmasının kaçakçılığı önleyeceği ifade edilmiştir. 

Van-TASİŞ İşletme Müdürlüğü Çalışma Alanında Yapılan İnceleme ve Tespitler: 

Van TASİŞ İşletme Müdürlüğü depolarına gidilerek yapılan incelemelerde, gerek akaryakıt 
kaçakçılığı gerekse diğer nedenlerle yaklaşık 1.000 civannda aracın ortalama 3 yıl boyunca tasfiye 
edilmek üzere TASİŞ parkında bekletildiği, bekletilmelerinin nedeninin ise yargı sürecinin uzun 
sürmesinden kaynaklandığı, yargı karan olmaksın tasfiye işlemlerinin yapılamadığı bu nedenle teslim 
tarihi ile tasfiye tarihi arasında bekleme nedeniyle araçların değerlerinin neredeyse % 30-80 oranında 
değer kaybına uğradığı, bunun da milli ekonomi için büyük bir kayıp olduğu ifade edilmiştir. Diğer bir 
karşılaşılaşılan sorun ise Van ili genelinde kolluk kuvvetlerince yakalanan akaryakıt için gerek TASİŞ 
gerekse diğer kurumlann bu akaryakıtlar için uygun bir deposunun olmadığıdır. Yakalanan akaryakıtın 
depo imkansızlığı nedeniyle saklama imkanının bulunmaması dolayısıyla da yeddiemin olarak 
belirlenen kişi ya da kurumlara saklanması amacıyla dava aşaması tamamlanana kadar emanet edildiği, 
ancak daha sonra söz konusu akaryakıtların genelde bu şahıslardan geri teslim alınamadığı, eski TCK'da 
yeddieminlik müeessesinin suiistimali durumunda verilen cezalann düşük olduğu, bunun yanında bir 
çok akaryakıtın daha sonra yine yeddiemin olarak bırakılan şahıslara satıldığı, aynca bu işlemde 
yakalanan akaryakıttan alınan numunelerin bir şekilde bozuk tahlil raporlan ile standart dışı akaryakıt 
olarak tanımlanması nedeniyle aslında motorin vb yakıt türü olduğu halde, piyasa fiyatının çok altında 
aynı şahıslar tarafından tekrar satın alındığı öğrenilmiştir. 
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Van Başkale İlçesinde Yapılan İnceleme ve Tespitler: 

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan tespitler esnasında akaryakıt kaçakçılığının yanısıra diğer 
maddelerinde kaçakçılığının yapıldığı görülmüştür. Burada Kaymakamlık( Malmüdürlük) bünyesinde 
kaçakçılık nedeniyle sahte bandrollü sigara, şeker, bal, vb mallara el konulduğu ve bu malların fiziki 
koşulları çok kötü olan bir binada muhafaza edilmeye çalışıldığı, yine söz konusu bu malların yaklaşık 
2-3 yıldır buralarda bekletildiği, sonuç olarak da şeker vb değerlendirilebilecek yada ekonomiye 
kazandırılabilecek muhtelif eşyaların bu depoda çürümeye bırakıldığı görülmüştür. 

Van Defterdarlığı İle İlgili Tespitler: 

Van ili genelinde akaryakıt kaçakçılığı konusunda bilgisi olmayan herhangi bir insan 
olmamasına rağmen Van Defterdarlığı'nın bu konudaki etkisizliğinin nedeni soruşturulmalıdır. Özellikle 
Başkale ilçesi ve civannda yasal bir sınır kapısı olmamasına rağmen belirli yerlerde toplanarak yurda 
vergisiz bir şekilde sokulduğu ve Van ili içerisinde benzinin 1.200.000 TL mazotun da 700.000 TL/LT 
olarak satışının yapıldığı halde bu konulara yönelik önemli bir vergisel denetim eksikliği bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bununla ilgili olarak, öncelikle kaçak akaryakıtın nerelerde toplandığının ve hangi 
istasyonlar aracılığı ile satıldığının belirlenerek bu şahıs veya firmalar üzerine vergisel açıdan denetim 
yapılması gerekmektedir. 

C- İzmir-Trabzon-Rize-Hopa ve Batum (Gürcistan)'da Yapılan İnceleme ve Tespitler 
Komisyonumuz 09.05.2005 İzmir'e gitmiş, daha sonrasında Aliağa ilçesine geçerek Petkim 

tesislerinde, ilgili kurumların yetkililerinden brifing alınmıştır. Brifing sonrasında Petkim ve Tüpraş 
Aliağa tesislerinde incelemelerde bulunulmuş, Tüpraş labaratuarlannda akaryakıt numunelerinin sahte 
olup olmadığı konusunda analiz süreçleri yerinde görülmüştür. Bir çok kurumun TÜPRAŞ ve diğer 
akredite labaratuvarlann analiz fiyatlarının yüksek olduğu, analizin en az 2 ay sürdüğü konusunda 
şikayetlerini dile getirdikleri, bununla birlikte Petkim Genel Müdürü söz konusu bu tahlilleri 
kendilerinin herhangi bir ücret almaksızın yapabileceklerini beyan ettiği, daha sonra Aliağa'da 
gemilerden teslim alınan atıkların ayrıştırmaya tabi tutulduğu özel bir firmanın tesislerine gidilerek 
yerinde incelemelerde bulunulmuştur. 

10.05.2005 tarihinde Trabzon'a gitmiş ve Valilikte ilgili kurum amirlerinin katılımıyla 
bilgilendirme toplantısı yapılmış, bilahare Trabzon limanına gidilerek yerinde incelemelerde 
bulunulmuştur. 11.05.2005 tarihinde de Rize Valisi ve birim amirlerinin katılımıyla Valilikte brifing 
alınmıştır. 

Daha sonra Artvin İli'ne bağlı Hopa İlçesine hareket edilerek Artvin Valisi ve birim amirlerinin 
katılımıyla brifing toplantısına katılınmıştır. 12.05.2005 günü de Sarp Sınır Kapısında incelemelerde 
bulunulmuş ve Batum Başkonsolosunun nezaretinde Batum'a hareket edilmiştir, Batum'da Başkonsolos 
tarafından verilen brifingden sonra alan gezisi yapılmış ayrıca Gürcü yetkilerden özellikle Türkiye'ye 
yapılan akaryakıt transit ihracatları konusunda bilgi istenmiştir. Komisyon aynı gün Ankara'ya 
dönmüştür. 

Komisyonumuzun İzmir Aliağa'da yaptığı incelemelerde, kurumların akaryakıt kaçakçılığı 
konusunda çok tutarlı olmadıkları, özellikle Aliağa Kaymakamı'nın daha önce basına yansıyan 'Nemrut 
körfezinde gemiler vasıtasıyla akaryakıt kaçakçılığının çok yüksek olduğu" yönündeki açıklamalarının 
bilgilendirme toplantısında daha sonra bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığının ifade edildiği, bununla 
birlikte yoğun bir gemi trafiği bilinen Aliağa Körfezinde, Komisyonumuzun bölgeyi ziyaret edeceğinin 
daha önce bilinmesi nedeniyle neredeyse TÜPRAŞ tesislerine ham petrol getiren 2-3 gemi dışında hiç 
bir geminin bulunmadığı görülmüştür. Aynı şekilde Trabzon, Rize ve Hopa bölgelerinde özellikle 
Gürcistan, Ukrayna ve Romanya hattından gelen petrol ürünlerinin küçük gemi ve balıkçı tekneleri ile 
kaçak olarak karaya çıkarıldığının bilinmesine rağmen, Komisyonumuzun bölge incelemeleri esnasında; 
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Trabzon-Sarp arasında neredeyse hiç bir balıkçı teknesine rastlanılmadığı, özellikle Komisyonun 
İstanbul incelemeleri sırasında bir gemiye çıkarak kaçak akaryakıt kontrolü yapması ve bunun ziyaret 
edilen bölgelerde daha önceden bilinmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. 

X-AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞININ EKONOMİ, ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞINA 
ETKİLERİ 

Akaryakıt kaçakçılığının etkilerini bir kaç başlık altında toplamak mümkündür. 

A-Ekonomiye Etkileri 

1-) Akaryakıt kaçakçılığı yoluyla devletin önemli miktarda gelir kavbma uğradığı bilinmektedir. 

i-Yıllık akaryakıt tüketiminin yaklaşık 34 milyon ton olduğu, Komisyonumuzca da ortaya 
konulan tespitler çerçevesinde bunun yaklaşık % 10 nun kaçak olarak tüketildiği, 2004 yılı için 
akaryakıt kaçakçılığından Devletin uğradığı toplam vergi kaybının 4,5 milyar USD civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. 

ıı-Sınır ticareti kapsamında 1997-2002 yıllarına ilişkin Devletin uğradığı toplam vergi kaybının 
yaklaşık 8 katrilyon TL olduğu hesaplanmaktadır. Yine, sınır ticareti kapsamında motorin itilalarında 
vergilerin %80'i tahsil edilmekte idi. Mutad depo kapsamında ise sadece KDV alınmaktadır. Maliye 
Bakanlığının verilerine göre, 1997-1999 yıllarında sınır ticareti kapsamında Devletin uğradığı vergi 
kaybı 3,4-milyar USD'dır. Bu vergi kaybı, belirtilen dönemde konsolide bütçe vergi gelirinin %4'ü, 
bütçe açığının % 9'u ve ATV tahsilatının %31 'ini oluşturmaktadır. 

2-)Kaçakçılık kamu düzenini bozmaktadır. Akaryakıt kaçakçılığının boyutları, mali büyüklüğü, 
organize suç örgütleriyle ilişkisi ve uluslararası boyutu dikkate alındığında, genelde ekonominin tümü, 
tüketici olarak araç kullanan ve akaryakıt satın alanlar, standart dışı kaçak ve katkılı akaryakıtın çevreye 
ve insan sağlığına verdiği zararlar gözönüne alındığında kamu düzenini bozucu etkisinin olduğunu kabul 
etmek gerekir. 

3-)Akaryakıt kaçakçılığı haksız rekabete ve halesi? kayanca yol açmakta ve ticari hayatı olumsuz 
yönde etkilemektedir. Kaçakçılık yapanlar, üzerinde ortalama %400 vergi yükü olan bir malı vergisiz 
yurda sokabilmededirler. Bunun sonucunda, piyasada vergili akaryakıt ile kaçak akaryakıt arasındaki 
fark, yani akaryakıt üzerindeki hazinenin hakkı olan vergiler toplamı kadar değer, yasadışı ticareti yapan 
kaçakçılara transfer olmaktadır. Bu bir taraftan haksız zenginleşmeyi beraberinde getirirken diğer 
taraftan da yasal zeminde bu işi yapanlara karşı haksız rekabet ortamı yaratmakta yüksek karlarla haksız 
ve sebepsiz zenginleşmeyi sağlamaktadırlar. Petrol piyasasım oluşturan aktör firmalar ve ortaklık 
yapıları incelendiğinde, kısa sayılabilecek sürelerde büyük sermaye birikimlerine ulaştıkları 
görülecektir. 

4-)Kaçakçılık sonucunda kaynağı belli olmayan paralar, akaryakıt ticareti sonucunda elde 
edilmiş gibi gösterilerek kendine yasal zemin bulmakta ve böylece yasadışı ve konusu suç teşkil eden 
eylemler sonucu elde edilen paralar aklanmaktadır. 

5-)Komşu ülkelerin neredeyse hepsinin petrol üretici ülke olması nedeniyle, ayrıca bölgede 
yaşanan savaş ve müdahaleler sonucu yeni bir şekil alan sınır ticareti, olağan çizgilerinin dışına taşarak 
önemli ekonomik büyüklüklere ulaşmıştır. Bu şekilde yapılan ticaretin yapısına bakıldığında genelde 
ülkemiz aleyhine işlediği, ihracatın ithalata göre çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Bunun 
değişik nedenleri olmakla birlikte, ithalatta sınır ticaretinden kaynaklanan vergisel muafiyetler veya 
indirimlerin önemli olduğu, diğer taraftan sınır ticareti kapsamında yapılan ihracatın ise, normal 
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ihracatta uygulanan teşvik enstrümanlarını içermediği görülecektir. Bu durum karşısında dış ticaret 
dengesi, genelde ülkömiz aleyhine bir seyir izlediği görülecektir. 

6-)Sınır ticareti yapan illerin ihtiyacı olarak ithal edilen ve sınır ticaretinin tanımı gereği bu 
bölgelerde tüketilmesi gereken akaryakıtın bölgede kalmadığı ve yurt çapına yayıldığı bilinmektedir. Bir 
anlamda bölgesel veya yerel muafiyet uygulamalarının etkileri o bölgeyle sınırlı kalmamakta bütün ülke 
çapına etkili olduğu görülmektedir. 

7-)Sımr ticaretinden bölge halkının yararlanması amaçlanmakta ve petrol ürünleri ithaline izin 
verilen illerimizde yetki belgelerinin tabana yayılmaya çalışıldığı görülmekle birlikte, bölge dışından 
gelen kimi büyük şirketlerin, yetki belgesi sahibi kişileri maddi açıdan ikna ettikleri, bu kişiler 
tarafından ithal edilmiş görünen petrol ürünlerinin belirtilen şirketler tarafından toplandığı ve kapsam 
dışı illere çıkarılarak ülke genelinde piyasaya verildiği de bilinen bir başka gerçektir. Bunun üzerine 
BKK'yla yetki belgelerinin devri yasaklanmış olmakla birlikte bu kapsamda getirilen akaryakıtın daha 
sonra belirli ellerde toplanmasını önleyememiştir. 

8-)Smır ticareti yoluyla ülkemize sokulan akaryakıt, haksız rekabeti ve piyasa dengelerinin 
bozulmasına yol açmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akaryakıt ticareti ile uğraşan 
firmaların belli özelliklere sahip olmaları istenmektedir. Oysa ki, sınır ticaretinin yaygınlaşmasından 
sonra, yüzlerce kişi/firma akaryakıt ithal edip yurt içinde pazarlayabilme hakkına kavuşmuştur. Böylece 
hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir sorumluluk taşımadan, ticaretini yaptığı ürünü tanımadan ve 
özelliklerini bilmeden, devletin almaktan vazgeçtiği milyarlarca USD tutarındaki gelir bölüşümünden 
sözedilmektedir. Bu durumda, dağıtım şirketlerinin satışları düşmekte, marka ve firma garantilerini de 
anlamsız hale getirmektedir. 

9-)Sınır ticareti kapsamında petrol ithalatı, bölgeye yakınlığı nedeniyle Batman ve Kırıkkale 
Rafinerilerinin satışları azalmakta ve artan stoklar nedeniyle kapasite kullanımları düşmekte olduğu 
bilgisi alınmıştır. Bu durum üretimi olumsuz etkilerken sabit giderler üretim maliyetini artırdığı 
öğrenilmiştir. 

B-BölücU Terör Örgütleri ve Bölge Siyaseti Üzerindeki Etkileri 

1984 yılında başlayan bölücü terör örgütünün gerek finansmanında gerekse sınır geçişlerinde 
yasadışı akaryakıt ticareti ile, sınır ticareti önemli yer tutmaktadır, özellikle Habur üzerinden Irak ile 
yapılan ticaretten yararlanan kesimlerin başında terör örgütü gelmektedir. Örgüt mensupları İran, Irak ve 
Suriye hattından sınır geçişlerini, at sırtında yapılan akaryakıt kaçakçılığı ile iştigal eden yöre halkı 
arasında yaparken, bir taraftan da bu ticaretten nemalandığı güvenlik güçlerinin Komisyonumuza yaptığı 
açıklamalardan anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, aynı zamanda bu şekilde geçişler, terör örgütü için 
güvenli geçiş noktaları bulmak anlamına geldiği bilinmektedir. 

Sınır ticareti, terör örgütünün en yoğun eylem yaptığı dönemle kesişen Irak'a yapılan ilk 
müdahale süreci ile gerek yöre halkının teröre bulaşmaması gerekse Irak'ın kuzeyinde oluşan yeni fiili 
durumun siyasi ve hukuki bir zemine dayanması için bir anlamda finansmanının koalisyon güçleri ve 
ülkemiz açısından gerekli olduğu değerlendirmesiyle teşvik edilmiş ve Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalar karşısında yayımlanmayan BKK kararlarıyla yürütülen bir uygulama halini 
almıştır. Bu durumun 2003 yılına kadar devam etmesi sonucunda, Habur'un karşısında yeralan İbrahim 
Halil Gümrük Kapısından yıllık ortalama 500 milyon gelir elde eden K.Irak'taki etnik oluşum, bu gelirle 
hem bölgesel idarelerini ekonomik ve siyasal anlamda güçlendirmiş, hem Irak'ın kuzeyi için muhatap 
olarak kabul edilmiş, hem de Irak'a yapılan ikinci müdahale sonrasında yeni dönemde Irak'ın 
yönetimine talip olan kuzeyde yerleşik etnik oluşuma yaşamsal destek sağlamıştır. 
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1991 yılında yapılan müdahale sonucunda, Kuzey Irak'ta bölgesel otonom idare oluşturan iki 
etnik grubun gelir kaynaklarından birisi de, Irak-Türkiye arasında yük taşıyan Türk plakalı araçlara 
mutad depo(araç üstü depo dahil) kapsamında verilen motorinin satışından teinin edilen kaynaktır. 
Alman bilgilere göre, Kuzey Irak'ta 'ASYA' isimli şirket üzerinden Türk plakalı araçlara motorin 
satıldığı, sadece ham petrol taşınan dönemde satılan motorin miktarının 11 milyon varil olduğu 
görülmektedir. Belirtilen şirketin ortaklarından birinin Habur'un karşısındaki ibrahim Halil Gümrük 
Kapışım da kontrol eden KDP liderinin kardeşi N.Barzani ile Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 
oğlu Uday'ın olması dikkat çekicidir. Kuzeydeki oluşumun hem Türkiye, hem Sadddam Hüseyin 
yönetimi hem de müdahaleyi yapan koalisyon güçlerince desteklenmesi dikate değer bir durumdur. 

Bir taraftan ekonomik ve diğer yönlerden desteklenen Kuzey Irak'taki etnik oluşuma karşın, 
ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde 1984 yılından beri süregelen bölücü terörün Irak'm 
kuzeyinde de faaliyet alam bulduğu, I.Körfez savaşı sonrası burada oluşan otorite boşluğunun bunda 
önemli etkisi olduğu bilinmektedir. Bunun sonucunda da, Irak'ın kuzeyinden ülkemize terör örgütünün 
eylem amaçlı geçişlerinin olduğu, ayrıca muhtelif silah, suikast silahı, mühimmat, terör örgütünün 
kullanımı için uydu destekli iletişim araçları gibi muhtelif malzemelerin sınır geçişlerinin bir kısmının 
Habur kapısından yapıldığı bilinen diğer hususlardandır. Bu geçişler de daha çok akaryakıt tankerlerin iç 
bölümlerinde ve zulalannda taşındığı tespit edilen örnek olaylar bize göstermektedir. 

C-Tüketiciye Etkileri 

Esasen kaçak ya da standart dışı veya katkılı akaryakıttan, Devletin gördüğü zarar yanında 
tüketici de zarar görmektedir. Kalitesini bilmediği yakıttan dolayı araçları tahrip olmakta, can ve mal 
emniyeti tehlikeye düşmektedir. Kalitenin düşük olması ve başka ürünlerin de katılması sonucu, yakıtın 
bozulan özellikleri nedeniyle çevre kirliliğine neden olan emisyonların fazlalaştığı bilinmektedir. 
Yapılan laboratuar testleri sonucunda, özellikle motorinin yürürlükte olan zorunlu standarda uymadığı, 
oda sıcaklığında parlayan, çabuk donan, yüksek oranda kükürt içeren özellikler taşıdığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca, bazyağ, madeni yağ ve motor yağı adı altında yurda sokulan bir takım petrol ürünlerinin de 
motorine katılarak özelliklerini bozduğu da yine yapılan analizlerle belirlenmiştir. 

Kaçak veya standart dışı akaryakıtı lisanslı akaryakıt bayilerinden alan ve araçlarında kullanan 
tüketiciyi değişik yönlerden etkilemektedir. Her şeyden önce, tüketici standartlara uygun akaryakıt 
aldığım düşünmekle birlikte gerçekte ödediği bedelin karşılığım alamamakta ve bir anlamda 
kandırılmaktadır. Aracına konulan standart dışı, katkılı akaryakıtın kullanılması sonucu, aracının 
performansı etkilenmekte, buna bağlı olarak başta motor aksamı olmak üzere araca kalıcı zararlar 
verebilmektedir. Bu tür akaryakıtın düşük sıcaklıkta alevlenme özelliği nedeniyle, aracın beklenmedik 
biçimde yanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, özellikle solvent ve türevlerinin katılmasıyla üretilen 
akaryakıtın yanması daha kolay olduğu ve uçucu niteliğe sahip olması nedeniyle de alınan katkılı 
akaryakıtın kolay tükendiği konunun uzmanlarınca ifade edilmektedir. 

Ancak, çoğunlukla kaçak ya da standart dışı veya katkılı akaryakıtın bilerek kullanılması 
sözkonusu olmaktadır. Bu tür akaryakıtın düşük maliyeti nedeniyle, araca ve sürücünün bütçesine kalıcı 
zararlar vermesi gözardı edilebilmekte, kısa vadede akaryakıtın birim maliyetinin olabildiğince düşük 
seviyede temin edilmesi öne geçmekte ve tüketici açısından talep edilir bir ürün olabilmektedir. Bu tür 
akaryakıtın ülke içinde kolaylıkla alıcı bulmasının, tüketicilerin ve ürünü arzedenlerin piyasada 
kolaylıkla buluşabilmesi -diğer nedenleri yanında- tüketici eğilimlerinin yönüyle de ilgili olduğu 
değerlendirilmektedir. 

D-Çevreye Etkileri 

Dünya ülkeleri son yıllarda çevre sorununa karşı sürekli duyarlık göstermiştir, içinde 
yaşadığımız dünya sürekli olarak küresel ısınma sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Nitekim bu sorunun 
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üstesinden gelebilmek amacıyla Japonya'nın Kyoto kentinde 1997 yılı Nisan ayında 140 ülke tarafından 
onaylanan Kyoto Sözleşmesi olarak da bilinen Uluslararası Kyoto iklim Sözleşmesi en son 16.02.2005 
tarihinde Rusya'nın da sözleşmeye imza atması nedeniyle resmen yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizin henüz taraf olmadığı ancak Avrupa Birliği sürecinde imzalamak durumunda 
kalacağı Kyoto Sözleşmesi başta petrol olmak üzere atmosferdeki karbondioksit oranını artıran fosil 
enerji kaynaklarında sınırlandırma getirmektedir. 

Petrol kirliliğinin neden olduğu çevresel etkiden dolayı dünya ülkeleri, teknolojinin gerilemesi 
pahasına da olsa bu sözleşmeyi uygulamada büyük bir kararlılık içindedirler. 

Ucuz olması nedeniyle gerek alıcısına ve gerekse satıcısına başlangıçta fayda sağladığı 
düşünülen hileli, standart dışı ve kaçak akaryakıtın nihayetinde insan sağlığına ciddi manada birer tehdit 
oluşturmaktadır. Kaçak ya da katkılı akaryakıtın kullanılması sonucu, ileri derecedeki kirlilikler sera 
etkisi yaratarak küresel ısınmaya, asit yağmurlarına, ozon tabakasının delinmesine sebep olmaktadır. 

Nitekim Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Komisyonumuza sunulan bilgilerden 
anlaşıldığı üzere, kaçak, standart dışı ve katkılı akaryakıt yurda sokulması ve kullanılmasının çevre 
sağlığına değişik yönlerden etkilerinin olduğu görülmektedir. 

1- Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonların Hava Kirliliğine Katkısı ve Toplum 
Sağlığına Etkileri 

Konutlar ve endüstri gibi emisyon kaynaklarından ileri gelen hava kirliliğinin yanı sıra 
motorlu taşıtlardan (otomobil, minibüs, ağır vasıta) kaynaklanan egzoz kirliliği nüfus ve trafiğin yoğun 
olarak yaşandığı büyük kent merkezlerinde önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre; 

* Karbon monoksit (CO) emisyonlarının yaklaşık % 80'inden, 
* Azot oksit (NOx) emisyonlarının % 60'ından, 
* Hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık % 50'sinden, 
* Şehir bazında kurşun emisyonlarının % 100'ünden, 

motorlu taşıtlar sorumludur. 

2- Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği Bileşenleri 

Fosil yakıt yakan tesis ve düzenekler içinde kullanılan yakıtın içerdiği kimyasal enerjiyi en 
düşük verimle mekanik enerjiye dönüştürebilen aygıt içten yanmalı motorlardır. Bunun sonucunda 
motorlu taşıtlarda bol miktarda yanmamış petrol buharı egzoz gazlan ile birlikte atmosfere atılmaktadır. 
Egzoz kaynaklı kirleticiler yanmamış hidrokarbonlar (HC), karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx), 
benzin oktanını yükseltmek için ve vuruntuya karşı kullanılan kurşun tetra etil, aldehitler, ketonfenoller, 
asitler, eterler, epoksitler, peroksitler ve diğer oksitlerdir. 

Yanma ürünleriyle hava/yakıt karışımı arasındaki ilişki egzoz emisyonları için önemlidir. İyi 
bir hava/yakıt karışımında yanmamış hidrokarbon ve karbonmonoksit değerleri düşük çıkmaktadır. 
Buna karşın kötü bir hava/yakıt karışımında ise NOx dönüşüm verimi düşmektedir. Egzoz 
emisyonlarındaki değişimler aracın hızına bağlıdır. Motor hızı arttığında egzoz gazındaki (HC) 
konsantrasyonlarında azalma meydana gelmektedir. 

Motorlu kara taşıtlarında atık gaz çıkışları yer seviyesine çok yakındır. Bu nedenle atmosfere 
gaz emisyonu yayan diğer kirletici kaynaklara göre çok daha büyük zararlara yol açmaktadırlar. Bu 
emisyonlar solunum yollarında ve kanda çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmektedirler. 
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a-) Kurşun Bileşikleri 
Benzinli motorlarda vuruntuya karşı direnci sağlamak amacı ile kullanılan kurşun tetra etil 

yakıtta katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Yanma sonucunda benzinde bulunan kurşunun % 50-75'i 
ince toz partikülleri olarak atmosfere salınmaktadır. 

Bir litre benzine ortalama 200-600 mg kurşun ilave edilmektedir. 100 km'de 10 litre benzin 
yakan bir araç, bu mesafede 2-3 g kurşunu havaya iletmektedir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı toplam nüfusun % 98'inin kanındaki kurşun konsantrasyonunun 20 
ug/lOOmPden az olması gerektiğini ölçü olarak kabul etmektedir. 

Egzoz gazında oluşan kurşun bileşikleri doku, kan dolaşımı ve sinir sisteminde tahribat 
yaratmaktadır. Kurşun insan bünyesinde solunum yollarıyla havadan veya yiyeceklerle alınmaktadır. 
İnsan bünyesindeki enzimler için zehirlidir. Kandaki hemoglobin üretimini olumsuz olarak etkileyerek 
kansızlığa neden olmaktadır. Taşıtlardan kaynaklanan kurşun emisyonları, özellikle sokaklarda çalışan 
insanlar, otobüs şoförleri ve sokakta oynayan çocukların kanında erişkinlere kıyasla daha yüksek 
konsantrasyonlara ulaşabilmektedir. 

AT Direktiflerle tanımlanan kurşun sınır değerleri: 
* Kurşunlu benzinde en çok 0.40 gr Pb/lt; en az 0.15 gr Pb/lt 
* Kurşunsuz benzinde en çok 0.005 gr Pb/lt 
olarak belirlenmiştir. 

b-) Hidrokarbonlar 

Yakıtın tam yanmaması ve benzinin depodan çıkışı veya dolum sırasında buharlaşma ile 
ortaya çıkarlar. Bazı hidrokarbonlar mukozada tahrişe yol açar, bazıları ise kanserojendir. 
Hidrokarbonlar, azotoksit ve güneş ışığı etkisi ile ozon oluşumuna neden olurlar. 

Hidrokarbonlar, hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda ve gün ışığının etkisi ile 
azotoksitle reaksiyona girerek yer seviyesinde ozon oluşumuna neden olurlar. Yer seviyesinde ozon 
oluşması, birçok sağlık problemine, madde bozulmalarına, canlı ve bitki örtüsünde zararlara sebebiyet 
vermektedir. 

c-)Azotoksitler (NOx): 

Kokusuz ve renksiz bir gaz olan azotoksitler tüm fosil yakıtların yanmasından ortama 
verilmektedir. Belirli bir sıcaklıkta atmosferik azot ve oksijenden oluşabilir. Atmosfere atıldıktan sonra 
havanın oksijeni ile birleşip sağlığa son derece zararlı olan azotdioksitleri oluşturur. 

Taşıtlarda motor içindeki yüksek sıcaklık nedeni ile oksijen ve azotun birleşmesi ile ortaya 
çıkar. Azotoksit konsantrasyonları hızlanma ve seyir esnasında en yüksek değere ulaşmaktadır. Düşük 
hava/yakıt karışımlarında oksijen miktarı az, sıcaklık düşüktür. Bunun sonucu olarak azotoksit (NOx) 
konsantrasyonu da düşüktür. Eğer oran artarsa sıcaklıkla beraber azotoksit konsantrasyonları da artar. 

d-)Karbon monoksit (CO) 

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olan karbon monoksit (CO) motorlu taşıtlarda kullanılan 
yakıtın eksik yanması sonucu oluşmaktadır. Özellikle benzinli araçlarda motor rölantide çalışırken 
oluşur. Atmosferde kendiliğinden havanın oksijeni ile birleşerek karbondioksite dönüşür. 
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Havadaki oranı binde üç sınır değerine eriştiğinde öldürücüdür. Kapalı bir ortamda çalışan bir 
otomobilin egzozundan çıkan karbonmonoksit orada bulunanlar için öldürücüdür. Karbonmonoksit 
kanda oksijeni bağlayan ve dokulara taşıyan hemoglobin ile kalıcı bileşikler oluşturur. Bunun sonucunda 
kanın dokulara oksijen taşıma kapasitesi azalır. Konsantrasyona bağımlı olarak kandaki karbonmonoksit 
artışı, oksijen azalmasından kaynaklanan yorulma, çalışma veriminin düşmesi, baş ağrısı, baş dönmesi, 
nefes darlığı hatta ölümle sonuçlanır. 

e-)Karbondioksit(C02) 

Taşıtlardan kaynaklanan gaz emisyonları içinde en zararsızlarından biri olarak görülmekte ise 
de global ölçekte atmosferde Karbondioksitin sürekli olarak artması iklim değişikliğine sebep 
olmaktadır. 

f-) Kükürtdioksit(S02) 

Egzoz gazlarında bulunan partiküllerle beraber etkisi güçlenerek, solunum yollarında tahribata 
ve gözlerde yanmalara neden olmaktadır. 

g-)Katı Parçacıklar 

Küçük boyutlu partiküller nefes alındığında derinlere gider ve birikerek solunum yolu ile 
akciğere kadar giderek orada yerleşerek hücre yapısmda deformasyona neden olurlar. 

Egzoz emisyonunun bileşimi dizel ve benzin motorlarında farklıdır. Herhangi bir önlem 
alınmamış dizel motoru benzin motoruna kıyasla daha az çevre kirliliği yaratmaktadır. Ancak gerekli 
önlemler alındığında çevre kirliliği benzin motorlarında daha etkili bir şekilde azaltabilmektedir. Bu 
nedenle taşıtlardaki çevre kirliliği önleme çalışmaları daha çok benzin motorlu araçlarda 
yoğunlaştırılmıştır. Dizel motorların çalışma prensibi benzinli motorlardan farklıdır. Bu motorlarda yakıt 
sıkıştırılmış ve sıcaklığı yükselmiş havanın içine püskürtülür ve böylece kendiliğinden ateşlemesi 
sağlanır. 

Dizel motorları yarı yükte (örneğin kent içi trafiğinde) daha az yakıt harcamakta; bunun 
sonucunda daha az CO, NOx ve HC açığa çıkartırken daha fazla S02 emisyonu yayılmaktadır. Dizel 
araçlarda NOx seviyesinin daha yüksek olması sebebiyle dizel emisyonların duman katkısı fazla 
olmaktadır. Dizel motorlarda çalışma koşullarma göre siyah, gri-beyaz, mavi duman olmak üzere üç tür 
duman yayılır. 

Siyah duman, tam yanmamış yakıt zerrelerinin meydana getirdiği bir aerosoldür. Yanma 
odasına normalden fazla yakıt sevkedilmesi sonucunda oluşur. Gri-beyaz duman, tam yanma artığı 
maddelerin meydana getirdiği nem oranı yüksek bir aerosoldür. Mavi duman ise yanmamış yakıt ve yağ 
karışımı olup, motorun bakıma ihtiyacını gösterir. 

Benzinli araçlar dizel motorlu araçlara göre çevreye daha fazla zarar vermektedirler. Benzinli 
motorlardan daha fazla CO, HC emisyonu yayılmaktadır. Ancak, bu emisyonların bertarafı için benzin 
motorlu araçlarda dizellere göre daha fazla kontrol teknolojileri mevcuttur. Zararlı emisyonlar yakıtın 
eksik yanması tam yanmaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Oysaki motorda tam yanma sağlandığında 
egzozdan zararlı olmayan C02 ve su çıkmaktadır. Tam yanmayı temin etmek için CO ve NOx'lerin yok 
edilmesi gerekmektedir. Bunun için bu emisyonların katalitik etki altında ya oluşmasına engel olmak ya 
da oluştuktan sonra zehirsiz hale getirmek gerekmektedir. 
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Benzinli motorlarda kullamlan katalitik konvertörler zararlı egzoz emisyonlanm %90 
oranında temizleyebilmektedir. 

E-İnsan Sağlığına Etkileri 

Kaçak, standart dışı ve katkılı akaryakıt yurda sokulması ve kullanılmasının insan sağlığına 
değişik yönlerden etkilerinin olduğu görülmektedir. 

Standartlara uygun olmayan akaryakıtın kullanımı sonrası, eksozdan atılan gazlar; 
karbonmonoksit, karbondioksit, kükürt, kurşun ve daha bir çok zehirli maddeleri içermekte olup, hava 
kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve asit yağmurlanna neden olabilmektedir. Hava kirliliği özellikle 
büyük şehirlerde ve diğer yerleşim birimlerinde insan ve çevre sağlığım tehdit etmektedir. Havayı 
kirleten kaynaklann başında benzin veya mazotla çalışan araçlar gelmektedir. 

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkisi, egzoz borulanndan çıkan gazlarla bulunan 
pirene, bir benzol halkasının bağlanmasından meydana gelen 3.4 benzopiren ve 1.2 benzantrasenin 
kanserojen maddeler olduğu, son senelerde bronş kanserlerinin artması sigara dumanına atfedilmekte 
ise de, bronş kanserlerinin şehirlerde köylerden daha fazla oranda görülmesi, şehirlerdeki başka 
faktörlerin, öeneğin eksoz gazlarının da tesiri olduğunu düşündürmektedir. 

Karbonmonoksidin solunması, kandaki hemoglaminin karbonmonoksitle tercihli olarak bir 
kompleks (COHB=karboksi hemoglobin) yapıp dokulara oksijen şevkini engellemesiyle kendini 
göstermektedir. Karbonmonoksi hemoglobinin, aynca dokulara ulaşabilen oksijenin de hücrelerde 
serbest hale gelmesini engellediği belirlenmiştir. Hava içinde oksijen varlığının en az 1/200-1/250 kadarı 
CO derişimine ulaştığında karbonmonoksit hemoglobini tamamen bağladığı bilinmektedir. Bu da 
yaklaşık olarak 750-1000 ppm kadardır. Gerçekten 750 ppm CO içeren havanın öldürücü olduğu 
belirlenmiştir. 

Kükürlü gazların ise en çok malzemeye ve bitkilere zarar verdiği, yağlı boyalann kuruma 
süresini artırdığı ve boyanın ömrünü azalttığı bilinmektedir. Metal yüzeylerinin korozyonla aşınmasına 
yol açar, mermer ve sıva gibi yapı malzemelerini kısa sürede tahrip etmekte, aynca bu kirleticiler 
atmosferde reaksiyona girerek ve bileşikler oluşturarak insan ve çevre sağlığım tehdit eden asit 
yağmurlanna da neden olabilmektedir. Kükürtdioksidin diğer kirleticiler ile birlikte solunum yolu 
rahatsızlıklarına neden olduğu, özellikle akciğer yetmezliği ve solunum sistemi hastalan için öldürücü 
olabildiği görülmektedir. 

Bütün bunlara ilave olarak, metalik kirlenmeler konveksiyon, rüzgar ve sular vasıtasıyla bir 
yerden başka bir yere sürüklenmekte, yeryüzüne inen toksik metal bileşikleri nehir, yağmur ve kar 
sulanyla yeryüzü sularına ulaştırıldığı gibi yağmur ve kar sulanyla topraktan sızma suretiyle eser 
oranında da olsa yer altı sulanna da kanşabilmektedir. Standartlara uygun olmayan akaryakıtın alev 
alma sıcaklığının düşük olması ise bu akaryakıtı kullanan araçlarda yangın ve kazalara neden olabildiği 
bilinmektedir. 

XI- KOMİSYON TARAFINDAN YAPILAN ARAŞTIRMA VE TESPİTLER 

A-ÖZEL DOSYALAR 

Araştırma Komisyonumuz, çalışma dönemi boyunca, akaryakıt kaçakçılığının nedenleri, yapılış 
biçimleri, sonuçlan ve verdiği zararlar hakkında yaptığı araşürmalann yamsıra, özelliği olan ve henüz 
tahkikata konu olmamış alanlarda araştırma ve tespitlere ulaşmıştır. Bu kapsamda, Komisyonumuz 
tarafından yapılan tespitler, konu başlıklan itibariyle, aşağıda açıklanmıştır. 
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1-Sınır Ticareti Kapsamında Yapılan 'Ham Petrol' İthalatı 

Sınır ticareti kapsamında 1999-2003 döneminde yapılan ham petrol ithalatına ilişkin olarak, ithal 
izni verilen firmaların isimlerinin, ithaline izin verilen ham petrol miktarının, ithal izinlerinin 
verilmesinde göz önüne alınan kriterlerin hukuki dayanaklarının neler olduğu 08.04.2005 günlü 99 sayılı 
yazımızla istenmesine karşın Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığın 18.04.2005 
gün ve 17977 sayılı yazısı ile Komisyonun konuya ilişkin bilgi talebimizin karşılanmaması üzerine, 
sözkonusu ithalatlara ilişkin Komisyonumuzun yazılı talebi sonucu, ilgili diğer kurumlardan bilgi ve 
belge temin edilmiştir. Eldeki belgelerin incelenmesinde, 

Ham petrol ithalatının sınır ticareti kapsamında yapılmasının Öngörülmesi üzerine, Bakanlar 
Kurulu Karan istihsal ettirilerek ham petrol ithalatının çerçevesinin çizildiği, Karar'da ham petrol 
ithalatına ilişkin tüzel kişilerce yapılacak başvurularda yerli bir rafineri şirketiyle sözleşme şartının 
aranacağı, ham petrol ithalatında il ihtiyacı kriterinin uygulanmayacağı, bu kapsamda ithal edilen ham 
petrolün rafineri şirketi tarafından uygun görülecek bir rafineri ve depoya sevkedileceği, ham petrol 
ithalatını yapacak tüzel kişilerin şirket merkezinin sınır ticareti kapsamındaki illerde olması şartının 
aranmayacağı hususlarının düzenlendiği, 

Karar çerçevesinde, Başbakanlığın 07.05.1999 tarih 1997 sayılı yazı ile belirtilen Kararın 
uygulanması ile ilgili TÜPRAŞ'm görevlendirildiği, görevlendirme yapıldıktan sonra, ithalatı yapacak 
firmaların belirleme sürecine girildiği, 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararın yayımlanması ile birlikte, tahsisat yapılan 
şirketler yanında Atlanta Petrol Ürünl.Ltd.Şti., Kızıl Trans Ulusl.Taş.Tur.Pet. Ürünl.San. ve Tic.Ltd.Şti, 
İrem-K Dış Tic.Pet. ve Kim.Ürünl.Ulusl.Taş.San. ve Tic.Ltd.Şti. isimli şirketlerinde ham petrol ithal 
taleplerinin olduğu, buna karşın aşağıda isimleri belirtilen şirketler vasıtasıyla ithalatın yapıldığı, 

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve Gaziantep'te yerleşik Güneydoğu Umut Petrol Sanayi ve Tic. 
A.Ş. isimli şirketlerin, ithalatın yapılacağı ülkeden alacaklarının olmasının gerekçe gösterilerek isim 
belirlemesine gidildiğinin ilgililerce beyan edildiği, ithalat yapan diğer firmaların belirlenmesine ilişkin 
herhangi bir açıklamaya rastlanılmadığı, Güneydoğu Umut Petrol San. ve Tic.A.Ş. 18.05.1999 tarihinde 
TÜPRAŞ ile imzaladığı sözleşme ile 1999 yılı için 500.000 ton ham petrolün CİF Batman'a tesliminin 
öngörüldüğü, Tekfen inşaat ve Tesisat A.Ş. de TÜPRAŞ ile 22.07.1999 tarihinde sözleşme imzalayarak 
500.000 ton ham petrolün millileşmiş olarak FOB Ceyhan-TÜPRAŞ'a tesliminin öngörüldüğü, ÇOKAL 
Güvenlik Sistemleri İnş.Teks.İth.İhr. ve Tur.Ltd.Şti.nin TÜPRAŞ ile imzaladığı 03.08.1999 tarihli 
sözleşme ile 500.000 ton ham petrol ithalinin uygun görüldüğü, 

2000 yılında, Ram Dış Tic.A.Ş.ne 500.000 ton, TPÎC'e 1.000.000 ton, Özortadoğu Petrol 
Ürünl.A.Ş.ne 500.000 ton, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.ne 750.000 ton olmak üzere, 2.750.000 ton ham 
petrol tahsisatının Başbakanlık Makamının 24.02.2000 tarihli 1111 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü, 
Özortadoğu Petrol Ürünl.A.Ş.ne 500.000 ton'luk tahsisatın 03.08.1999 tarihli Tüpraş ile ÇOKAL 
Güvenlik Sistemleri İnş.Teks.İth.İhr. ve Tur.Ltd.Şti.nin imzaladığı anlaşma kapsamında belirtilen şirkete 
verilmiş olan 500.000 ton'luk kotanın ithalatının gerçekleştirilmesi amacıyla yapıldığı, ancak adıgeçen 
firmanın bu kapsamda yapılmış herhangi bir ithalatının olmadığı, 2000 yılına ilişkin olarak, Ram Dış 
Tic.A.Ş. 20.07.2000 tarihinde TÜPRAŞ ile sözleşme imzalayarak 500.000 ton ham petrolün 
İskenderun'a tesliminin öngörüldüğü, TPİC ise. TÜPRAŞ ile 28.04.2000 ve 04.07.2000 tarihli ham 
petrol alım-satım anlaşması imzalayarak 1.000.000 ton ham petrolün Habur Gümrük Kapısından 
ithalinin öngörüldüğü, 
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Başbakanlığın 02.03.2001 günlü 507 sayılı dağılımlı yazısında, MGK'nın tavsiye karan 
çerçevesinde, 2001 yılı için ithali öngörülen 4 milyon ton ham petrolün tam anlamıyla kayıt altına 
alınması ve nihai alıcı olan TÜPRAŞ'm tek firma ile muhatap olmasının sağlanması, sistemin düzenli 
yürümesi, satıcı ülke ile ithalatçı firmalar arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların asgariye 
indirilmesini teminen ithalatın tek elden ve TP1C tarafından gerçekleştirilmesinin uygun olacağının 
talimatlandınldığı, 

Başbakanlığın 28.05.2001 günlü 181 sayılı yazısı ile de, 2001 yılı için TPIC tarafından ithal 
edilecek 4 milyon ton ham petrolün taşıma ihalesi yapılıncaya kadar TPIC ile taşıyıcı firma arasında 
pazarlık usulü ile anlaşma yapılarak taşımanın sürdürülmesi, ihaleye yeterli zamanın sağlanmasını 
teminen de 01.06.2001 tarihinden itibaren de bir ayı geçmemek kaydı ile TPIC tarafından taşımacılık 
konusunda deneyimi olan beş ayrı firmadan teklif alınarak pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinin uygun 
olacağının belirtildiği, 6-7 Haziran 2001 tarihinde yapılan nakliye ihalesinde en uygun teklifi veren iki 
firma hakkında yapılan güvenlik soruşturmanın olumsuz sonuçlandığı, daha sonra yapılan ihale 
sonucunda Batman ve İskenderun'a taşıma ihalesi yapılarak 5 ayrı firma tarafından taşıma işinin 
üstlenildiği, taşıma ihalelerinde taşıma ihale birim fiyatlarının Batman'a 8,9 USD/ton, İskenderun'a 14,6 
USD/ton üzerinden ve oldukça düşük seviyelerde gerçekleştiği, 

Gerek diğer firmalar gerekse TPIC'in taşıma ihalelerinin düşük bedel üzerinden gerçekleşmesi 
sonucu, nakliyenin finansmanına yönelik olarak standart depo limitlerinin artırılması yönünde girişimler 
olduğu, bu çerçevede, Güneydoğu Umut Petrol San. ve Tic. A.Ş.nin Başbakanlık Makamına yönelik 
30.06.1999 tarihli 450 sayılı yazısı ile ham petrol taşımacılığında kullanılan araçlara tanınan standart 
depolarda akaryakıt getirme limitlerinin bir kat artırılması talebinde bulunulduğu, bunun üzerine 
Başbakanlık Müsteşarı Ahmet ŞAGAR'ın gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanına yönelik 01.07.1999 
günlü yazısıyla, belirtilen firma talebinin bu konuda yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesinin talep 
edildiği, Gümrük Müsteşarlığına yönelik Başbakanlık Müsteşarı Ahmet SAĞAR imzalı /07/1999 tarihli 
1399 sayılı yazılı talimat ile de, 12.01.1990 tarihli Genelgede belirtilen kamyon altı depolar için 
düzenlenen tutarların Habur sınır kapısından yapılacak tanker taşımacılığında bir kat artırılarak 
uygulanması talimatının verildiği, talimata istinaden Gümrük Müsteşarlığınca 26.07.1999 günlü 21397 
sayılı tasarruflu yazı ile belirtilen limitlerin bir kat artırıldığı, ayrıca limit artırımına ilişkin düzenlemenin 
Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin Kararlara konu edildiği ve 21.07.2000 günlü 2000/1012 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan ile, orijinal depolannın bir katı ilave motorin getirilmesine imkan sağlandığı, 
28.05.2001 günlü 2001/2633 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin BKK ile de bir kat ilave 
uygulamasının 31.12.2002 tarihine kadar uzatıldığı, 

Anlaşılmaktadır. 

Yukanda isimleri belirtilen firmalann belirleme süreçleri Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıt ve 
belgelerine ulaşılamadığı için Komisyonumuzca belge düzeyinde ortaya konamamıştır. Ancak, belirtilen 
firmalar yanında diğer firmaların da başvurulan olduğu, ancak firma belirlemeleri ve 
isimlendirmelerinin Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapıldığı, 2000 yılına ilişkin tahsisatın ise, Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca yapılarak Başbakanlığa sunulduğu, Başbakanlık Makamı'nın 24.02.2000 günlü 
B.02.0.KKG.105.25.1111 sayılı yazısı ile tahsisatlann uygun bulunduğu, Dış Ticaret Müsteşarlığının 
ilgili kurumlara yönelik yazılanndan anlaşılmaktadır. 

Belirtilen dönemde yapılan ham petrol ithalatına ilişkin firmalar itibariyle tespit edilen yıllık 
ithalat tutarlan aşağıda belirtilmiştir. 
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Şirket 

Umut Petrol 
Tefken 
RAM 
Çokal 
TPIC 
TOPLAM 

1999 

310,829 
176,946 

0 
0 
0 

487,775 

2000 

398,260 
921,709 
183,598 

0 
207,165 

1,710,731 

2001 

0 
477,861 
314,276 
154,391 

1,578,659 
2,525,187 

2002 

0 
0 
0 
0 

2,918,320 
2,918,320 

2003 

0 
0 
0 
0 

567,896 
567.896 

TOPLAM 
(Ton) 

709.089 
1,576,516 

497,874 
154,391 

5,272,039 
8,209,909 

Yapılan ham petrol ticaretinde, ithalatçı firmalara piyasa fiyatlarından varil başına 6 $ iskonto 
yapıldığı, özellikle Güneydoğu Umut Petrol şirketinin bazı dönemlerde ham petrolün varilini 5-6 
dolardan satın aldığı, ayrıca ham petrolün gönderildiği ülkenin kuzeyinden geçirilmesi aşamasında, 
burada yerleşik etnik oluşuma tankerler geçiş hakkı karşılığı 4-6 $ ton başına ücret ödendiği, bu yolla 
belirtilen etnik oluşumun önemli gelir kaynağına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

TPIC hariç, diğer şirketlerin bu ticaretten kazançlarının tespitine gelince, protokole göre varil 
başına 6 ABD Doları iskontolu mal tedarik edildiğine göre, şirketlerin bu ticaretten kazandığı tutar brüt 
olarak aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır. 

Şirket 

Umut Petrol 
Tefken A.Ş. 
RAM Dış TİC.A.Ş. 
Çokal 
TOPLAM 

İthal Edilen Ham 
Petrol (TON) 

709.089 
1.576.516 
497.874 
154.391 

2.937.870 

Varil Eşiti (Adet) 

4.963.623 
11.035.612 
3.485.118 
1.080.737 

20.565.090 

Varil Başına 
Brüt Kar ($) 

6 
6 
6 
6 
6 

Toplam Brüt Kar 
($) 
29.781.738 
66.213.672 
20.910.708 
6.484.422 

123.390.540 

Raporun yazıldığı tarihteki döviz fiyatlarıyla, şirketlerin toplam brüt kazancının yaklaşık TL 
karşılığının, 166.577.229.000.000-TL(166.577.229 YTL) olduğu hesaplanmıştır. 

Ham petrol taşımacılığına ilişkin standart depo uygulamasının Başbakanlık Müsteşarının talimatı 
ile iki katına çıkarıldığı, sonra da bu durumun iki kez Bakanlar Kurulu Kararına dönüştürüldüğü, 
getirilen akaryakıtın miktarının, ortalama her aracın 20 ton ham petrol taşıdığı dikkate alındığında, 
8.209.909/20=410.495 adet araç ile taşımanın yapıldığı, 20 ton.luk aracın 800 LT standart depo 
kapsamında motorin getirme imkanı verildiğinde 410.495 x 800-LT= 328.396.000 LT(279.136 ton) 
akaryakıtın muafiyet kapsamında yurda sokulduğu anlaşılmaktadır. Belirtilen miktara tekabül eden 
vergilere ilişkin hazine alacağı ise 361.234.500.000.000 TL (361.234.500 YTL) olduğu görülmektedir. 

Yine söz konusu tankerlerin gönderici ülkenin kuzey bölgesinden geçerken ton başına ortalama 5 
$ ödeme yaptığı dikkate alındığında ise burada yerleşik etnik oluşuma söz konusu dönem içerisinde 
yaklaşık olarak (8.209.909 x 5=) 41.049.545 USD kazanç aktarıldığı, kazancın TL karşılığı bugünkü 
fiyatlarla 60 Trilyon TL civarında olduğu görülmektedir. 

Tüm bu hesaplamaların sonucunda Türkiye'nin bu ticaretten kar ve zararı incelendiğinde; 

Türk şirketlerinin net kar'ı (166-60) yaklaşık 106 Trilyon TL olup; bugünkü vergi oranlan 
üzerinden, sadece mutad depo ile getirilen motorin nedeniyle vergi kaybı yaklaşık 361 Trilyon TL 
olmaktadır. Buradaki kayıp miktannın sadece kamyon sahiplerinin kazancı olarak kalmadığı özellikle 
bölgedeki terör örgütlerinin finansmanına gittiği düşünüldüğünde ham petrol ithalatının bırakın karını, 
ülkemize hem ekonomik hem de terör örgütleri açısından önemli sosyal maliyetler yüklediği açıktır. 
Ayrıca, yukarıdaki kayıtlar tamamen yasal çerçeve yani protokol ve sınır ticareti kararlan kapsamında 
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ham petrol ithalatı sonucunda hesaplanan tahminlerdir. Ancak, gerek bölgede yaptığımız araştırma ve 
incelemelerde, gerekse diğer yollarla edindiğimiz bilgilerden Türkiye'ye giren ham petrolün yukanda 
belirtilen rakamların çok üzerinde olduğu ve bu ham petrolün Tüpraş'a gitmeksizin kaçak yollarla rafine 
edilerek piyasaya verildiği konusunda Komisyona gelen bilgiler mevcuttur. 

İthalatların yapılmaya başladığı dönemde bu ticareti yapabilecek kapasiteye sahip kamu kurum 
ve kuruluşlarının mevcut olduğu, nitekim ilk uygulamalar sonrasında 2001 yılı ve sonrası için tek yetkili 
kurumun TPIC olarak belirlendiği dikkate alındığında, başlangıçtaki firma belirlemelerinde kamu 
kurumlarının değerlendirmeye alınmaması nedeninin firma belirlemelerinin nasıl yapıldığı belirlemeyi 
yapanlar tarafından açıklanmadığı için bilinemediği, ithalatçı firmaların belirleme ve isimlendirmelerine 
ilişkin süreçlerin Dış Ticaret Müsteşarlığınca sonuçlandırıldığı, ancak belirlemelerin hangi kriterlere 
göre yapıldığının anlaşılamadığı, sonuçlan itibariyle bakıldığında 123.390.540 USD kaynağın kamuya 
ait şirketlerde kalması gerekirken ithalatçı firmalara aktanldığı anlaşılmaktadır. 

Bu biçimiyle, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılan firma belirlemeleri yoluyla kamu zaranna 
sebebiyet verenlerin sorumluluklarının tespiti açısından, Kararnamenin uygulanmasıyla ilgili olarak 
kararın uygulamaya konulduğu dönemde dış ticaretten sorumlu Devlet Bakam Tunca TOSKAY'ın 
yukanda belirtilen firmalara çıkar sağlamak suretiyle devleti zarara uğrattığı, bu nedenle hakkında 
görevi kötüye kullanmaktan meclis soruşturması açılması gerektiği düşünülmektedir. 

Ham petrol ticaretinde, özel firmalara çıkar sağlanarak Devleti zarara uğratmaları nedeniyle, 
1999-2001 döneminde Dış Ticaret Müsteşarlığında görevli ve ilgili personel haklarında görevi kötüye 
kullanmaktan soruşturma yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Aynca, standart depo uygulamalarına ilişkin düzenleme yetki ve görevi Gümrük Müsteşarlığında 
olmasına karşın, Güneydoğu Umut Petrol San. ve Tic.A.Ş.nin talebine istinaden, taşıma maliyetlerinin 
finansmanını teminen, bu konuda limitlerinin bir kat artırılmasına ilişkin yazılı talimat vererek, yukarıda 
tespiti yapılan miktar kadar akaryakıtın vergisiz yurda girişine neden olan dönemin Başbakanlık 
Müsteşan Ahmet ŞAĞAR'ın belirtilen firmalara çıkar sağlamak suretiyle devleti zarara uğratması ve bu 
nedenle görevim kötüye kullanması nedeniyle soruşturma açılması gerekli görülmektedir. 

2-tthalat Rejimi Kararı Kapsamında Yapılan 'Fuel Oil No:6' İthalatı 

Mer'i İthalat Rejimi Karan kapsamında 1999-2000 yıllarında Irak'tan yapılan fuel oil ithalatına 
ilişkin olarak, ithal izni verilen firmaların sayısı, ithalatı yapılan fuel oil miktarı, ithal izinlerinin 
verilmesinde göz önüne alman kriterlerin hukuki dayanaklarının neler olduğu 08.04.2005 günlü 99 sayılı 
yazımızla istenmesine karşın Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığın 18.04.2005 
gün ve 17977 sayılı yazısı ile Komisyonun konuya ilişkin bilgi talebinin karşılanmaması üzerine, 
sözkonusu ithalatlara ilişkin ilgili diğer kurumlardan bilgi ve belge temin edilmiştir. Temin edilen 
belgelerin incelenmesinde, 

1999 yılı içerisinde başlanan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde istihdam yaratmak ve 
sanayiye ucuz hammadde girdisi sağlamak ve bölge ekonomisini canlandırmak maksadıyla, meri ithalat 
rejimi karan çerçevesinde, Başbakanlık Makamının 18.11.1998 günlü 6512 sayılı yazısına dayanılarak 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 'nca yapılan tahsis çerçevesinde, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, 
Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde merkez veya şubesi bulunan firmalardan 
müracaatta bulunan ve PÎGM-98/5 sayılı tebliğ şartlarım yerine getiren 24 adet firmaya 1999 yılında 
Devlet bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı'nın 08.02.1999 tarihli onayı ile 969.000 ton fuel oil-6 ithalatı 
için tahsis yapıldığı, 1999 yılında yapılan 969.000 ton tahsisatın bir önceki yılda gerçekleştirilemeyen 
200.000 ton ile birlikte 1.160.000 olarak gerçekleştirildiği Dış Ticaret Müsteşarlığının ilgili kurumlara 
yönelik yazılarından anlaşıldığı, 
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2000 yılında ise, Başbakanlık Müsteşarlığının 24.2.2000/1120 günlü-sayılı yazısı ile, 1999 
yılında ithal edilen miktarın %25 artırılarak fuel oil ithalatına devam ettirilmesi yönündeki görüşü 
çerçevesinde için 1.450.000 ton fuel oil-6 nın, 1.000.0000 tonunun 337 firma, sanayicilerle sözleşme 
yapan 8 firma ve 1 enerji santrali olmak üzere 346 firmaya, 450.000 tonu ise TPİC'e tahsis edildiği, 
Başbakanlık Müsteşarlığı'nın 20.06.2000/418 sayılı yazısı gereğince Hatay iline de 40.000 ton tahsisat 
yapıldığı, bu tahsisin de 26 firmaya eşit olarak dağıtıldığı, 2001 yılının ilk yarısında 1.040.000 ton fuel 
oilin fiili ithalatının tamamlandığı, 

İlgili evrakın incelenmesinden anlaşılmıştır. 

TPlC, kendisine tahsis edilen 450.000 ton fuel oil için ihaleye çıktığı ve ihaleyi İş Doğan Petrol 
Yatırımları A.Ş.(İŞ DOĞAN) firmasının kazandığı, İŞ DOĞAN firmasının satıcı firma ile alım-satım 
sözleşmesi imzalayarak fiili ithalata başladığı, hatta adıgeçen Müsteşarlığın ilgili birimlere yönelik yazılı 
uyarılarında, İŞ DOĞAN firması dışında başka bir firmanın fiıel oil ithalatı yapma yetkisinin 
bulunmadığı, belirtilen firma dışında herhangi bir firmadan fuel oil ithalatına ilişkin gelebilecek 
taleplerin geri çevrilmesi gerektiğine ilişkin mütalaası, Dış Ticaret Müsteşarlığının 20.10.2001 günlü 
65174 sayılı yazısından anlaşılmaktadır. 

Buna karşın, TPİC nezdinde sözkonusu ihale ve sonuçları araştırıldığında, adıgeçen Kurumun 
10.06.2005 günlü 3202 sayılı yazısında, Irak'tan 450.000 ton fuel oil ithalatını içeren bir görevlendirme 
ile fuel oil'in ihale yoluyla satışı veya devrini içeren herhangi bir yazışmaya rastlanmadığı, bununla 
birlikte, 25.11.2000 tarihli TPIC yönetim kurulu kararına göre 450.000 ton fuel oil'in ithalatına yönelik 
olarak fizibilite çalışmalarının yapıldığı, ancak proje birim karının düşük olduğu sonucuna varılması 
nedeniyle çalışmaların sonlandırıldığı ifade edilmektedir. 

Konuya ilişkin çelişkili kurum ifadeleri karşısında konunun bu yönünün ayrıca incelenmesi 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, ithalatın yapıldığı dönemde, akaryakıt ürünlerinden alınan Akaryakıt Tüketirr 
Vergisi(ATV)nin belirlendiği muhtelif Bakanlar Kurulu Kararlan eki listelere göre, kalorifer yakıtınır 
ATV oranının %50-70, fuel oilin ATV oranı % 15-25 iken, ithal edilen fuel oilin kalorifer yakıtı olaral 
kullanılması durumunda her iki ürünün ATV farkı kadar vergi kaybı oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Belirtilen bu durumlar karşısında, 1999-2001 yıllarında ithalat rejimi kararları çerçevesinde 
yapılan fuel oil ithalatlarına ilişkin vergi kayıpları yanında İŞ DOĞAN firmasına verildiği belirtilen 
ihale sürecinin Maliye Bakanlığı denetim birimleri ve Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 
incelenmesi ve soruşturulması gerekli görülmektedir. 

3-Türkiye'deki Dağıtım Şirketlerinin Akaryakıt Ürün İthalat Miktarlarının, İhraç Eden 
Ülkelerin İhracat Miktar Bilgileri İle Karşılaştırılması ve Tespit Edilen Farklar 

Akaryakıt kaçakçılığına ilişkin mücadeleci kurumlarca el konulan kaçak akaryakıt miktarlarının, 
yapılan projeksiyonların oldukça altında olması karşısında Komisyonumuz, özellikle kaçak akaryakıt 
miktarının istatistiki tespiti amacıyla yurtdışı araştırma gitmiştir. 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının 15.04.2005 günlü 9454 sayılı yazısı ile 1998-2004 
dönemine ilişkin dağıtım şirketlerinin yıllar itibariyle toplam ithalat miktarları belirlenmiş, 35 ayrı 
ihracatçı/gönderici ülkeler nezdinde araştırılması 22.03.2005 günlü 59 ve 60 sayılı yazılarımız ile 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü(INTERPOL) kanalıyla gönderici ülkeler nezdinde yurtdışı araştırma yapılması talep 
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edilmiştir. Raporun yazıldığı tarihe kadar 6 ülkeden yapılan ithalata ilişkin somut tespitlere ulaşılmıştır. 
13 ülkeden yanıt alınmakla birlikte somut bilgi temin edilememiştir. 16 ülkeden ise henüz yanıt 
gelmemiştir. Ülkeler itibariyle alınan yurtdışı araştırma sonuçlanmn gerçekleşen ithalat bilgileri ile 
karşılaştırmasından ortaya çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

a-)İspanya'dan Temin Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğün 18.05.2005 günlü 
4140 sayılı yazısı ekinde alman İspanya Gümrük İdaresinin 27.04.2005 günlü Expte 323/05 D yazısında, 
1999 yılında gerçekleştirilmiş ihracat işlemlerinin zamanaşımına uğraması nedeniyle bilgi verilemediği, 
2004 yılı ihracatlanna ilişkin olarak 2710.11.45.00 GTİP'nda toplam 37.497.807-EURO'luk 
109.659.434 kg.lık 6 sevkiyat gerçekleştirildiği, 2710.11.49 GTİP'ndan ise 29.775.340 kg.lık 
105.578.859 EURO değerinde 5 sevkiyat gerçekleştirildiği belirtilmiştir. İspanya'dan temin edilen 
bilgilere göre, aşağıda isimleri verilen dağıtım şirketlerinin 2004 yılı için Türkiye'ye ithal ettikleri 
akaryakıt ile İspanya'dan aldıklan akaryakıt arasında miktar farkı olduğu görülmektedir. 

Türkiye'de Yerleşik Dağıtım Şirketleri Tarafından 1998-2005 Dönemine İlişkin İthal Edilen Akaryakıtı Toplam Tutarları İle 
İspanya Gümrük İdaresinden Temin Edilen Miktarların Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı Toplam Tutarları(KG) 

GTİP 

2710.11.45 

2710.11.49 

2004 Yılında Türkiye'de 
işlem gören miktar 

13.978.462 

17.116.019 

31.094.481 

Fark(-) 

2004 Yılında İspanya'dan 
Türkiye'ye sevkedilen miktar 

109.659.434 

29.775.340 

139.434.774,00 

108340.293 

Dağıtım Şirketleri 

Opet Petrolcülük A.Ş. 
Opet Dış Tic.Nak. ve Akary.A.Ş. 
Opet Petrolcülük A.Ş. 
Opet Dış Tic.Nak. ve Akary.A.Ş. 

b-) Fransa'dan Temin Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi: 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğün 02.05.2005 günlü 
3636 sayılı yazısı ekinde alınan Fransa Gümrük İdaresinin 14.04.2005 günlü 2005TU401 yazısında, 
1998 yılından 2004 yılma kadar Türkiye'ye yapılan 27. fasılda yer alan akaryakıt ihracatlanna ilişkin 
(tarife pozisyonu, kıymet ve miktar bilgilerinin) CD-Rom ortamında gönderildiği belirtilmiştir. 
Fransa'dan temin edilen bilgilere göre, aşağıda isimleri verilen dağıtım şirketlerinin 1998-2004 yıllan 
arasında Türkiye'ye ithal ettikleri akaryakıt ile İspanya'dan aldıklan akaryakıt arasında miktar farkı 
olduğu görülmektedir 

Türkiye'de Yerleşik Dağıtım Şirketleri Tarafından 1998-2001 Dönemine İlişkin İthal Edilen Akaryakıtı Toplam Tutarları İle 
Fransa GömrUk idaresinden Temin Edilen Miktarların Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı Toplam Tutarları(KG) 

GTt? 
2710.00.29 
2710.00.34 
2710.00.66 
2710.00.67 
2710.00.68 
2710.11.45 

GTİP 
2710.11.49 
2710.19.41 

2710.45.00 

TOPLAM 

TR-1998 
29.840.318 

139.232.474 
6.028.926 

TR-1998 

175.101.718 

f.rk(-) 

F-1998 
151.600.276 
187.277.644 

18.159 

F-1998 

338.896.079 

163.794.361 

TR-1999 
93.347.172 

263.352.053 

950.000 
5.797.864 

TR-1999 

363.447.089 

farkH 

F-1999 
288.644.647 
296.355821 

102.331,00 

124.423.973 

F-1999 

709.526.772 

446.079.114 

TR-2000 
39.117.992 
91.250.702 

5.455.243 
2.011.166 

TR-2000 

137.835.103 

fırkM 

F-2000 
75.381.047 
47.855.315 
5.525.284 

60.643.551 

F-2000 

189.405.197 

Sl.S70.094 

TR-2O01 

920.000 

TR-2001 

920.000 
firk(+) 

F-2001 

16.209 

F-2001 

16.209 

903.791 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 

http://Sl.S70.094


- 2 1 6 -

Türkiye'de Yerleşik Dağıtım Şirketleri Tarafından 2002-2004 Dönemine İlişkin İthal Edilen Akaryakıtı Toplam Tutarları İle 
Fransa Gümrük idaresinden Temin Edilen Miktarların Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı Toplam Tutarları(KG) 

GTİP 
2710.11.45 
2710.11.49 
2710.19.41 
2710.45.00 

TOPLAM 

TR-2002 
3 

1.133 
666 

3 

1805 
fark(-) 

FR-2002 
27506.654 

2.757 
18.096 

62.042.828 

89.570.335 
89.568.530 

TR-2003 
680 

670 
14 

0 
fark(.) 

F-2003 

33.503 
14.040 

46.179 
46.179 

TR-2004 
12.957.242 
4.300.000 

11 

17.257.253 
Fark(-) 

F-2004 
65.155.545 
11.330.669 

196.420 
26.666.813 

103.349.447 
86.092.294 

Fransa'dan alınan bilgilerin değerlendirilmesi soncunda dağıtım şirketleri itibariyle tespit 
edilen farklar aşağıdaki gibidir. 

YIL 

1998 

1999 

2000 

2001 
2002 
2003 

2004 

FARK 

163.794.361 

446.079.114 

51.570.094 

(+)903791 
89.568.530 

46.179 

86.092.294 

837.150.572 

903.791 

836.246.781 

DAĞITIM ŞİRKETLERİ 
Opet Petrolcülük A.Ş. 
Total Oil Türkiye Ltd.Şti. 
The Shell Company of Turkey Ltd Şti. 
Opet Petrolcülük A.Ş. -Opet Dış Tic.Nak. ve Akary.A.Ş. 
Total Oil Türkiye Ltd.Şti. 
The Shell Company of Turkey Ltd Şti. 
Opet Dış Tic.Nak. ve Akary.A.Ş. 
Total Oil Türkiye Ltd.Şti. 
The Shell Company of Turkey Ltd Şti. 
Total Oil Türkiye Ltd.Şti. 
Total Oil Türkiye Ltd.Şti. 
Total Oil Türkiye Ltd.Şti. 
Turcas Petrol A.Ş. 
Opet Petrolcülük A.Ş. 
Total Oil Türkiye Ltd.Şti. 
The Shell Company of Turkey Ltd Şti. 

TOPLAM FARK 

c-)Gürcistan'dan Temin Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığından alınan 31.05.2005 günlü 12599 sayılı 
yazıda, Gürcistan Înterpolünden alınan ve Gürcistan Maliye Bakanlığmdan temin edildiği belirtilen 
1998-2004 yılları arasında Gürcistan'dan Türkiye'ye petrol ihracatını gösteren listenin gönderildiğinin 
belirtilmiştir. Gürcistan'dan temin edilen bilgilere göre, aşağıda isimleri verilen dağıtım şirketlerinin 
1998-2003 yıllan arasmda Türkiye'ye ithal ettikleri akaryakıt ile Gürcistan'dan temin ettikleri akaryakıt 
arasmda miktar farkı olduğu görülmektedir 

TUrkiye'de Yerleşik Dağıtım Şirketleri Tarafından 1998-2003 Dönemine İlişkin İthal Edilen Akaryakıtı Toplam Tutarları İle 
Gürcistan Makamlarından Temin Edilen Miktarların Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı Toplam TutarUrı(KG) 

TR-1998 
6.838.506 

GÜR-1998 
15.133.839 

TR-1999 
yok 

GÜR-1999 
8.477.758 

TR-2000 
44.308.054 

GÜR-2000 
416.938 

TR-2001 
109.246.802 

GÜR-2001 
yok 

TR-2002 
17.064.404 

GÜR-2002 
yok 

TR-2003 
43.911.757 

GÜR-2003 
1.064.658 
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YIL 

1998 
1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

FARK 

(-)8.295J33 
(-)8.477.758 

(+)43.891.116 

(+)109.246.802 

(+)17.W4.4W 

(+H2.847.099 

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN İSİMLERİ 

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 
DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN tStMLERl TESPİT EDlLEMEDt 
TOTAL OIL TÜRKİYE LTD.ŞTİ. 
THE SHELL COMPANY OF TURKET LTD ŞTİ. 
PET-LİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCA.Ş. 
TUTA PETROLCÜLÜK AŞ. 
OPET DIS TtC.NAK.VE AKAR. A.S. 
OPET DIŞ TİC.NAK.VE AKAR. A.Ş. 
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD.ŞTİ. 
TOTAL OIL TÜRKİYE LTD.ŞTÎ. 
TURKAS PETROL AŞ. 
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD.ŞTİ. 
AYTEMlZ AKAR.DAĞ.VE PAZ.A.Ş. 
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD.ŞTİ. 

Gürcistan'dan Interpol kanalıyla temin edilen bilgilerin incelenmesinden de görüleceği üzere, 
1998,1999 yıllarına ilişkin sevkiyat miktarlarının ile Türkiye'de işlem gören miktarlardan fazla olduğu, 
buna karşm, 2000,2003 yıllarında ise Türkiye'de işlem gören miktarların Gürcistan'dan sevkedilen 
miktarlardan fazla olduğu, 2001 ve 2002 yıllarında ise, Gürcistan'dan herhangi bir sevkiyat 
gözükmemesine karşın Türkiye'de bu ülkeden akaryakıt sevkıyatının yapıldığı anlaşılmakta olup, gelen 
bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, sonuçların sağlıklı olmadığı değerlendirilmektedir. 

d-)Letonya'dan Temin Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğün bila tarihli 4783 sayılı 
yazısı ekinde Letonya Gümrük İdaresinin 12.05.2005 günlü 16.5.267 sayılı yazısı eki belgelerin 
incelenmesinde, 2000 yılında yapılan bir adet sevkiyata ilişkin olarak, Letonya'dan sevkedilen miktar ile 
Türkiye'de işlem gören miktar arasında farklılık olduğu görülmektedir. 

GTD* 

271000670011 

E»ya CİMİ 

Motorin 

ithalatçı Firma 

OPET DIŞ TİC. 
NAK.VEAKAR.A.Ş. 

Çıkıı Ülkesi 

LETONYA 

Yılı 

2000 

Letonya'dan 
sevkedilen miktar 

(KG) 

25.392^9 

Türkiye'de işlem 
gören miktar (KG) 

19.091.548 

Fark Miktar 
(KG) 

«01,89 

e-)Yunanistan'dan Temin Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğün 23.05.2005 günlü 
4218 sayılı yazısı ekinde Yunanistan Gümrük İdaresinden temin edilen akaryakıt ve türevlerine ilişkin 
32 ayrı yurtdışı araştırma sonucunun gönderildiği, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına yönelik 
23.05.2005 günlü 178 sayılı yazı ile, belirtilen 32 ayrı araştırma sonucunun Türk gümrüklerinden 
araştırılarak sonuçlarının gönderilmesi istenmiş, Müsteşarlığın 13.06.2005 günlü 14764 sayılı yazısı ile, 
6 ayrı başmüdürlük nezdinde yapılan araştırma sonuçlan temin edilmiştir. Belirtilen sonuçların 
Yunanistan ve Türk gümrükleri verilerine göre karşılıklı incelenmesinde, hem akaryakıt ürünlerine hem 
de solvent ve bazyağı ithalatlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmektedir. 

Akaryakıt ithalatlarına ilişkin elde edilen verilerin incelenmesinde, 2004 yılına ilişkin bazı 
sevkiyatlann Türk Gümrük İdaresi kayıtlarında düşük miktar kayıtları ile yer aldığı görülmektedir. Bu 
tür sevkiyatlann karşılaştırmalı incelemesi aşağıda gösterilmiştir. 
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Alıcı firma 

Opet Petrolcülük A.Ş. 

The Shell Company of 
Turkey Ltd. 
Opet Petrolcülük A.Ş. 

Bölünmez Petrolcülük 
A.Ş. 

Petrol Ofisi A.Ş. 

Petrol Ofisi A.Ş. 
Petrol Ofisi A.Ş. 

Gemi adı 

M/T Sarmaz 

M/T A!exandra 

M/T Comanche 

M/T Rebecca 

M/S Alexandra 

M/S Alexandra 
M/T Alexandra 

Eşya 
cinsi 

2710.11 

271019 

2710.11 

2710.19 

2710.19 

2710.19 
271019 

Sevkedilen 
Miktar 
(KG) 
2.413.347 

2.917.500 

3017.713 

6.241.678 

2.965.500 

2.957.505 
2.954.042 

Türkiye'de 
İşlem Gören 
Miktar (KG) 

848.180 

1.230.499 

1.389.329 

2.262.966 

888.104 

1.710.614 
468.221 

TOPLAM 

Fark Miktar 
(KG) 

1.565.167 

1.687.001 

1.628.384 

3.978.712 

2.085.396 

1.246.891 
2.485.821 

16.677.372 

Sevkedildiği 
Tarih 

12.07.2004 

07.06.2004 

1006.2004 

29.05.2004 

23.06.2004 

13,02.2004 
01.06.2004 

Yunanistan Gümrük İdaresinden temin edilen ve aşağıda ayrıntılan verilen ve dağıtım şirketleri 
adına gönderildiği kayıtlı olan 2003-2004 yıllanna ilişkin akaryakıt sevkiyatlarımn Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığının 13.06.2005 günlü 14764 sayılı yazısı eki liste bilgilerin incelenmesi sonucunda, Türk 
Gümrüklerinde karşılığının olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Alıcı Firma 

Opet Petrolcülük A.Ş. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
AYGAZA.Ş. 
Opet Petrolcülük A.Ş. 
RAM Trade SA. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
Raffinaderij Shell Mersin 
Opet Petrolcülük A.Ş. 
Lukoil Bosphorus Den. Ltd. 
Lukoll Bosphorus Den. Ltd. 
Lukoil Bosphorus Den. Ltd. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
Lukoil Bosphorus Den. Ltd. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
Bölünmez Petrolcülük A.Ş. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Hakan Atıcı istanbul 
Petrol Ofisi A.Ş. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
BP Turkey Ltd. 
BP Turkey Ref.Ltd. 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Mobil Sales Supl. Comp. Turkey. 

BP Turkey Ref.Ltd. 

Bölünmez Petrolcülük A.Ş. 
RAM Trade SA. 
RAM Trade SA. 
AYGAZA.Ş. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
BP Turkey Ref.Ltd. 
RAM Trade SA. 

Gemi adı 

M/S Seve 
M/S Yeliz K 
M/TAygaz5 
M/S Aytürk 
M/S Atunko 
M/T Serra 
M/T Serra 
M/T Vassilios I 
M/S Gun 
M/S Sarmaz 
M/S Atalos M 
M/S Karina 
M/T Alexandra 
M/S Gorgona 
M/T Atlas M 
M/V Rebecca 
M/T Niyazi 
M/T Vassilios XII 
M/T Vassilios 
M/T Selen-S 
M/T Niyazi 
M/T Vassilios VI 
M/T İstanbul KA 
M/T Sveva 
M/T Vassilios 
M/T Baginholi 

M/T Göcek 

M/V Golden S 
M/S Atunko 
M/S Atunko 
M/S Kesvvıck 
M/T Ikaros M 
M/T Sichem Dalı 
M/S Atunko 

Eşya cinsi 

2710.11 
2710.19 
2711.13 
2710.11 
2710.19 
2710.11 
2710.11 
2710.11 
2710.11 
271011 
2710.11 
2710.11 
2710.19 
2710.11 
2710.11 
2710.19 
2710.19 
2710.11 
2710.19 
2710.11 
2710.19 
2710.19 
2710.11 
2710.00 
2710.00 
2710.00 

2710.19 

2710.19 
2710.19 
2710.19 
2711.13 
2710.19 
2710.11 
2710.19 

Sevkedilen 
Miktar 

(KG) 
1.191.966 
2.684.338 
1.646.213 
1.298.431 

739.888 
1.964.918 
1.100.000 
2.713.397 
2.725.767 
9.796.086 
7.268.221 
6.383.066 
2.956.000 
6.545.117 

10.382.853 
481.578 

4.816.409 
2.968.918 
2.293.083 

650.587 
4.870.573 
1.864.312 
4.244.665 
7.499.231 
2.192.661 
2.920.253 

16.638.869+ 
8.360.955= 
26.999.824 

845700 
598.769 
896.018 

2.402.149 
10.499.596 
7.499.586 

901.740 

Türkiye'ye 
Sevkedildiği 

Tarih 
10.09.2004 
16.08.2004 
20.08.2004 
21.07.2004 
12.06.2004 
15.06.2004 
15.06.2004 
24.06.2004 
13.05.2004 
22.05.2004 
09.04.2004 
16.04.2004 
18.04.2004 
01.05.2004 
22.03,2004 
30.03.2004 
10.08.2002 
13.06.2002 
30.07.2002 
27.07.2002 
16.08.2002 
24.08.2002 
06.10.2002 
05.10.2001 
24,10.2001 
14.11.2001 

21.02.2003 

28.05.2003 
08.07.2003 
22.07.2003 
30.07.2003 
27.07.2003 
11.07.2003 

26.08..2003 

Gönderici 
Firma 

MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 

MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 

MOTOP OIN 

MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 

MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
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Alıcı firma 

BP Turkey Ltd. 
Petrol Ofıti A.$. 
Lobreks Pet.Urflnl.Paz. Gebze 
Bölünmez Petrolcülük A.Ş. 
Petrol Ofisi A.$. 
The Shell Company of Tarkey Ltd. 
BOlünmez Petrolcülük A.Ş. 

Gemi adı 

M/T İstanbul KA 
M/T Vassilios XVIII 
M/T Anastasios 
M/V Atalos M 
M/T Alexandra 
M/T Alexandra 
M/V Golden S 

Eşya cinsi 

2710.11 
2710.19 
2710.19 
2710.11 
2710.19 
2710.19 
2710.19 

TOPLAM 

Sevkedilen 
Miktar 
(KG) 
4.030.121 
2.885.606 

993.960 
6.975.370 
3.001.180 
2.610.300 
1.296.584 

166.635.034 

Türkiye'ye 
SevkediMigi 

Tarih 
06.08.2003 
10.08.2003 
04.09.2003 
16.10.2003 
22.10.2003 

23.11.03 
31.12.2003 

Gönderici 
Firma 

MOTOP OIN 
MOTOPOIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 
MOTOPOIN 
MOTOP OIN 
MOTOP OIN 

Solvent ve bazyağı ithalatlarına ilişkin elde edilen verilerin incelenmesinde, 2003-
ilişkin bazı sevkiyatlann Türk Gümrük İdaresi kayıtlannda düşük miktar kayıtlan 
görülmektedir. Bu tür sevkiyatlann karşılaştırmalı incelemesi aşağıda belirtilmiştir. 

Alıcı firma 

Prista Oil Turkey Yağ 
San.Tic. Ltd.Şti. 

Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 

Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 

Arkem Kimya San. ve 
Tic.A.Ş. 

Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 

Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 

Prista Oil Turkey Yağ 
San.Tic. Ltd.Şti. 

Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 

Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 
Prista Oil Turkey Yağ 
San.Tic. Üd\Şti. 
Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 

Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 

Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 
Arkem Kimya San. ve 
TicA.S. 
Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 
Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 
Arkem Kimya San. ve 
TİC.A.Ş. 
Solventaş Teknik 
Depolama A.Ş. 
Klora Gres ve Yag A. 
Gebze 

Gemi adı 

M/TCastor 

M/S Emin Ka 

M/S Şimal-1 

M/S Alize 

M/S Şimal-1 

M/S Şimal-1 

M/T Rigel 

M/S Şimal-1 

M/SAspet-I 

M/TCastor 

M/S Aspet 1 

M/S Şimal 

M/S Metin Ka 

M/SRez 

M/S Zeynep 
Ka 

M/S Metin Ka 

M/SDegtyars 

M/S Metin Ka 

M/S K-Bilgin 

Eşya cinsi 

2710.19 

2710.11.25 

2710.11.25 

2710.11.25 

2710.11.25 
2710.11.21 

2710.11.25 
2710.11.21 

2710.19 

2710.11.25 
2710.11.21 

2710.11.21 

2710.19 

2710.11.21 

2710.11.21 
2710.11.25 

2710.11.21 

2710.11.21 

2710.11.21 

2710.11.21 

2710.11.21 

2710.11.21 
2710.11.25 

2710.19 

Sevkedilen 
Miktar (KG) 

972.642 

2.509.902+ 
506145-
3.016.047 

2.497.647+ 
174.449= 

2.672.096 
2.099.882+ 

518.881= 
2.618.763 

2.000.000+ 
500.000+ 334.922+ 

131.000-
3.065.922 

2.035.634+ 
320.058-
2.355.692 

1.522.409 

2.387.099+ 
240.780+ 325.403= 

2.953.282 

874.686 

1.494.856 

889.289 

399.694+ 
2.410.385-

2.810.079 

2.404.814 

1.499.229 

1.469.851 

1.734.074 

1.487.266 

1.989.479+ 
395.710-2.385.189 

1.488.568 

Türkiye'de 
İşlem Gören 
Miktar (KG) 

648.584 

115.000 

30.000 

516.563 

12.000+ 
100.000= 

112.000 

75.000+ 
120.000-

195.000 

357.100 

150.000+ 
60.000+ 60.000+ 

135.000= 
465.000 

100.000 

475.000 

100.000 

30.000+ 45.000= 
75.000 

75.000 

10.000 

60.000+ 45.000= 
105.000 

60.000 

19.259 

135.000 

388.651 

TOPLAM 

Fark Miktar 
(KG) 

324.058 

2.901.047 

2.642.096 

2.102.200 

2.953.922 

2.160.692 

1.165.309 

2.488.282 

774.686 

1.019.856 

789.289 

2.735.079 

2.329.814 

1.489.229 

1.364.851 

1.684.074 

1.468.007 

2.250.189 

1.099.917 

33.742.597 

Türkiye'ye 
SevkediMigi 

Tarih 

30.09.2004 

22.08.2005 

03.07.2004 

07.02.2004 

26.02.2004 

20.05.2004 

28.05.2004 

26.04.2004 

17.04.2004 

23.03.2004 

13.03.2004 

21.12.2003 

17.02.2003 

08.09.2003 

09.08.2003 

17.07.2003 

29.07.2003 

05.06.2003 

10.11.2003 
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Yunanistan Gümrük İdaresinden temin edilen ve aşağıda ayrıntıları kayıtlı olan 2003-2004 
yıllarına ilişkin akaryakıt solvent ve bazyağı sevkiyatlarırun, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının 
13.06.2005 günlü 14764 sayılı yazısı eki iste bilgilerin incelenmesi sonucunda, Türk Gümrüklerinde 
karşılığının olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Alıcı firma 

Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 
Solventaj Teknik Depolama AŞ . 
Arkem Kimya San. ve Tic.AŞ. 
Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 
Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 
Solventaş Teknik Depolama A Ş . 
Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 
Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 
Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 
Arkem Kimya San. ve Tic.AŞ. 
Arkem Kimya San. ve Tic.AŞ. 
Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 
Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 
Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 

Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 

Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 

Arkem Kimya San. ve Tic.AŞ. 
Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 
Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 
Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 

Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 

Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 

Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 

Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 

Arkem Kimya San. ve Tic.A.Ş. 

Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 

Gemi adı 

M/S Emin Ka 
M/S Emin Ka 
M/S Alize 
M/S Alize 
M/S Mogehan 
M/S Şimal 
M/S Şimal 
M/S Alize 
M/S Alize 
M/S Alize 
M/S Alize 
M/S Alize 
M/S Alize 
M/S Alize 

M/S Alize 

M/S Zeynep Ka 

M/S Alize 
M/S Alize 
M/S Emin Ka 
M/S Şimal 1 

M/S K.Bilgin 

M/S Şimal 1 

M/S Şimal 1 

M/S Şimal 1 

M/S Chem 
Princess 

M/S Zeynep Ka 

Eşya cinsi 

2710.11.21 
2710.11.25 
2710.11.21 
2710.11.25 
2710.11.21 
2710.11.21 
2710.11.21 
2710.11.25 
2710.11.21 
2710.11.21 
2710.11.25 
2710.11.21 
2710.11.25 
2710.11.21 

2710.11.21 

2710.11.25 
2710.11.21 

2710.11.21 
2710.11.21 
2710.11.21 
2710.11.21 

2710.11.21 
2710.11.25 

2710.11.21 

2710.11.21 

2710.11.21 

2710.11.25 

2710.11.21 

TOPLAM 

Sevkedılen 
Miktar (KG) 

2.556.365 
796.644 

1.999.998 
573.992 

1.000.410 
2.363.590 

594.780 
502.310 

2.064.330 
2.033.342 

500.240 
1.984.074 

315.730 
2.655.410 

1.961.709+ 
60.000 = 

2.364.054 
2.407.573+ 

515.778= 
2.923.351 
2.594.727 
2.099.882 
2.498.944 
2.158.878 
895.680+ 
388.631= 
1.284.311 

1.756.252 

1.603.813 

2.033.726 

1.403.279+ 
397.731= 
1.801.010 

2.000.749 

45.060.912 

Türkiye'ye 
Sevkediidi&i Tarih 

20.10.2004 
20.10.2004 
09.10.2004 
09.10.2004 
07.09.2004 
26.092004 
26.09.2004 
12.09.2004 
12.09.2004 
11.08.2004 
11.08.2004 
20.07.2004 
20.07.2004 
08.05.2004 

15.04.2004 

20.03.2004 

29.03.2004 
07.02.2004 
09.12.2003 
15.01.2004 

21.01.2004 

12.09.2003 

03.03.2003 

28.03.2003 

24.05.2003 

30.12.2002 

Gönderici 

E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 

E.L.P.E. A.E. 

E.L.P.E. A.E. 

E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 
E.L.P.E. A.E. 

E.L.P.E. AE. 

ELLHNİKA 
PETRELEA 
ELLHNİKA 
PETRELEA 
ELLHNİKA 
PETRELEA 

ELLHNİKA 
PETRELEA 

ELLHNİKA 
PETRELEA 

Ayrıca, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca, aşağıda ayrıntıları verilen kara tankerleriyle 
sevkedilen petrol ve türevlerine ilişkin herhangi bir tespit Komisyonumuza iletilmediğinden, aşağıda 
belirtilen ve Yunanistan Gümrük İdaresi kayıtlarına göre kara tankeriyle sevkedilenlere yönelik herhangi 
bir değerlendirme yapılamamıştır. Belirtilen sevkiyatlann muhtemel kara kapıları belirlenerek miktar 
tespitlerinin yapılması gerekir. 

GTİP 

2710.19.99.00 
2710.19.99.00 
2710.19.99.00 
2710.19.99.00 
2710.19.99.00 
2710.19.99.00 

Firma 

OYKO LTD 
SHELL CO. OF TURKEY LTD 
SHELL CO. OF TURKEY LTD 
SHELL CO. OF TURKEY LTD 
SHELL CO. OF TURKEY LTD 
SHELL CO. OF TURKEY LTD 

Plaka 

34 BF 5884/34 BF 5581 
34CKU64/34PKZ21 
34 UTC 63/34 RBA 90 
34 JU 890 
34 UM 6945/34 TF 9555 
34CKU64/34PKZ21 

Miktar 
(KG) 

20.114 
4.034 
6.467 
4.735 
3.492 
4.480 

Sevkedildigi 
Tarih 

10.12.2003 
23.01.2004 
25.01.2004 
20.12.2003 
28.10.2003 
18.09.2003 
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GTİP 

2710.19.99.00 
2710.19.99.00 
3820.00.00.00 
2710.19.99.00 
2710.19.99.00 
3811.21.00.00 
2710.19.99.00 

Firma 

SHELL CO. OF TURKEY LTD 
SHELL CO. OF TURKEY LTD 
MASTAS 
OYKOLTD 
SHELL CO. OF TURKEY LTD 
SHELL CO. OF TURKEY LTD 
MASTAS MADENİ YAĞLAR 

Plaka 

34PKZ21 
34UTC63/34RBA90 
34 UM 6945/34 TF 9555 
06ZLE46/06ZLE45 
PNO 8356/P 15539 
PN0 8356/P 15539 
34 ZV 9017/34 AB 0024 

TOPLAM 

Miktar 
(KG) 

2.464 
4.480 

667 
20.452 
22.640 
9.740 
3.291 

107.057 

Sevkedlldiği 
Tarih 

14.06.2003 
26.07.2003 
24.04.2003 
30.01.2003 
11.09.2002 
27.10.2002 
10.10.2002 

f-)Romanya'dan Teinin Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünden temin edilen ve 
SECÎ'nin Romanya'da bulunan Gümrük İrtibat Görevlisi'nden alınan 29.06.2005 günlü 129 sayılı yazı 
çerçevesinde ve elektronik posta yoluyla mal teslimine liste bilgilerinin temin edildiği, liste bilgilerinin 
incelenmesinde, 1998-2005 döneminde toplam 2330 adet satış işlemi ile, 3.127.148 ton petrol ve 
ürünlerinin Türkiye vanşlı araçlara veya Türk firmalarına satışının yapıldığı anlaşılmıştır. Romanya'dan 
temin edilen bilgilerin Türkiye'deki karşılıklarının birebir incelemesi, yeterli zamanın olmaması 
nedeniyle yapılamamış olup, liste bilgilerinin değişik açılardan yapılan değerlendirilmesinde; 

Romanya limanlanna uğrayıp kendi ihtiyaçtan için akaryakıt alan 469 geminin aldığı akaryakıt 
toplamı ise 19.276.147 KG olduğu kayıtlıdır. 123 adet hava taşıtının da Romanya'dan kendi ihtiyaçlan 
için jet yakıtı aldığı, bunun miktarının ise 1.862 ton olduğu anlaşılmaktadır. 

Liste bilgilerine göre, 'to order' yani emre havale biçiminde alıcının belirtilmediği satışlann 
önemli bir yekûn teşkil ettiği görülmektedir. 'To order' satışlann iki yönü olabilir. Bir kısmı spot piyasa 
denilen denizde satış amaçlı mal teslimleri olabilir. Bu nedenle alıcısı belli olmadığı için satış 
bilgilerinin ve sevk evrakının 'to order' olarak düzenlenmesi mümkündür. İkinci yönü ise, özellikle 
dağıtım şirketlerine ve büyük tedarikçi firmalarca, Türkiye limanlanna getirdikleri akaryakıtın beyan 
harici kısmına hareket limanında ikili belge düzeni tanzim ettirilerek kayıtdışı kalacak miktara ilişkin 
belgeleri 'to order' olarak düzenlenmesidir. Yapılan kaçakçılığın sık kullanılan yöntemlerinden olması 
dolayısıyla alıcısı 'to order' olan ve belirtilen dönemde Romanya'dan sevkedilen 847.001.235 KG 
sevkiyatın akibetinin araştınlması önem kazanmaktadır. 

Temin edilen listeye göre aynı dönemde dağıtım şirketlerine yapılan doğrudan satışlar toplamının 
ise 40.350.500 KG, diğer şirketlere yapılan toplam satışlann ise 166.092.643 KG olduğu kayıtlıdır. Geri 
kalan kısmın tümünü ise, Türkiye'de Türk bankalan ya da uluslararası bankalar veya uluslararası petrol 
şirketleri adına yapıldığı kayıtlı görünen 'to order' satışların ise en önemli yekünü oluşturduğu 
görülmektedir. Bu satışlann tümünün Türkiye vanşlı olması durumunda gelen sevkiyatlann akibetinin 
araştınlarak gelen 'to order' satışlann nereye ve kime yönelik olduğunun tespiti önem kazanmaktadır. 

-Belirtilen dönemde Romanya'dan yapılan solvent sevkiyatlannın da dikkat çekici olduğu, 
solventlerde alıcı firma belirlemesinin istisna olduğu, 12 firma dışındaki diğer firmaların alıcılarının 'to 
order' olarak kayıtlı olduğu, 61 adet sevkiyat toplamı 39.891.090 KG 'vvhite spirit' cinsi eşyanın yine 'to 
order' satışının yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan bu tespitlerle birlikte, dağıtım şirketlerinin iüıalat rakamlan ile yurt dışından tespiti 
yapılan sevkiyat miktarlarının karşılaştırmalannın somut ve sevkiyat basma yapılması önem 
kazanmaktadır. Yine, solvent/bazyağı ithalatçılarının da ithalat miktarlan ile yurtdışından sevkedilen 
miktarlar arasındaki farkların somutlaştırılması ve ilgili firmalar ve sorumlulan hakkında gereğinin 
yapılarak adli takibata konu edilmesi için sözkonusu ithalat işlemlerinin ve temin edilecek diğer yurtdışı 
araştırma sonuçlannın Gümrük Müfettişlerince incelenip soruşturulmasuun gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir. 
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4-Türkiye'den Irak'a Yapılan Transit Akaryakıt sevkıyatlarının Yurtdışından 
Araştırılması 

Irak'a yapılan 2. müdahale sonrası Mavıs/2003-Nisan/2005 dönemine ilişkin Türkiye'den Irak'a 
yapılan akaryakıt sevkiyat miktarının firmalar ve yıllar itibariyle tespiti amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na 
yönelik 08.04.2005 günlü 98 sayılı yazımız ile, Irak Ulusal petrol şirketinden(SOMO) nezdinde 
araştırılması istenmiş, Dışişleri Bakanlığının 20.05.2005 günlü 210446 sayılı, 02.06.2005 günlü 235224 
sayılı ve 17.06.2005 günlü 258121 sayılı yazıları ile Irak Dışişleri Bakanlığı kanalıyla temin edilen 
bilgiler Komisyonumuza iletilmiştir. Mayıs/2003-Nisan/2005 dönemine ilişkin olarak, Irak'tan temin 
edilen bilgiler ile Türkiye gümrüklerinde işlem gören akaryakıt sevkiyat miktarları arasında çok büyük 
miktar farkları olduğu tespit edilmiştir. Buna göre,Türkiye'den yapılan 4 kalem(motorin, benzin, 
gazyağı ve LPG) akaryakıt sevkiyat miktarı toplam 5.856.552 ton iken, Irak'ın bu 4 kalem eşya için 
teslim aldığını beyan ettiği toplam miktarın 3.261.392 ton olduğu anlaşılmaktadır. Irak'ın bu 4 kalem 
eşya karşılığında 1.633.660.940 USD bedel ödediği yine gelen bilgiler arasında olduğu görülmektedir. 
Sevkiyatlara ilişkin ürün bazında ve gönderici firmalar itibariyle karşılaştırmalı bilgiler aşağıda 
belirtilmiştir. 

Eşya 
Cinsi 

Motorin 

Gönderici Firmalar 

Lokuil Bophorus Den Ltd.Şii. 
Kızıl İç ve Dış Tic.Pet.Taş Ltd.Şti. 
Motoil Ulusl.Taş. ve Pet.ürünl. Den. 
Kadooğlu İç ve Dış Tic.A.Ş. 
Kızıl Petrol Ürünl.Dış TicAŞ. 
Eksim Dış Tic.A.Ş. 
Ocean Enerji GMBH 

Aves İç ve Dış Tic.A.Ş. 
Kadooğlu Pet.Taş.Tic.San.ltlı.İhr.A.Ş. 
Değer Ulusl.Taş.Tic. Ltd.Şti. 
Etsun EntTar.ÜrUnl.San.Tic.A.Ş. 
OpetPetrolcülük AŞ. 
Koyuncu Nak.Paz. Tic.A.Ş. 
Turkish Petroleum lnt.Com.(TPİC) 

Petrol Ofisi A.Ş. 
Ottoman Energy International Ltd 

Türkiye'de İşlem 
Gören Miktar 

(KG) 

1.770.299.351 

Irak'ın Teslim 
Aldığını Bildirdiği 

Miktar (KG) 

1.059.884.000 

Fark Miktar 
(KG) 

710.415.351 

Eşya 
Cinsi 

Benzin 

Gönderici Firmalar 

Kadooğlu İç ve Dış Tic.A.Ş. 
Kızıl Petrol Ürünl.Dış TicAŞ. 
Eksim Dış Tic.A.Ş. 
Ocean Enerji GMBH 

Kadooğlu Pet.Taş.Tic.San.lth.İhr.A.Ş. 
Litasco Lukoil Trading 
Etsun Ent.Tar.Ürunl.San.Tic.A.Ş. 
Anadolu Asya Avrupa Taş.Dış Tic.Ulusl.Nak.San. 

Opet Petrolcülük A.Ş. 
Lokuil Bophorus Den Ltd.Şti. 
Turkish Petroleum Int.Com.(TPİC) 
Koyuncu Nak.Paz.TiaA Ş. 
Petrol Ofisi A.Ş. 

Ottoman Energy International Ltd 

Türkiye'de İşlem 
Gören Miktar 

(KG) 

2.495.027.340 

Irak'ın Teslim Aldığı 
Miktar (KG) 

1.282.491.000 

Fark Miktar 
(KG) 

1.212.536.340 
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•w» 
Cinsi 

Giz 
yagı 

Gönderici Firmalar 

Petrol Ofisi AŞ. 
Turkish Petroleum lnLCorn.(TPlC) 
Eksim Di; Tic.AŞ. 
Otlaman Energy International Ltd 
Vitol S.A 

Mercuna Energy Trading 

Türkiye'de İşlem 
Güren Miktar 

(KG) 

735.386.885 

Irak'ın Teslim Aldığı 
Miktar (KG) 

337.852.000 

Fark Miktar 
(KG) 

397.534.000 

Eşya 
Cinsi 

LPC 

GOnderici Firmalar 

Delta Petrol Ürünleri A.Ş: 
Kral Petrol OrÜnlTicA-Ş. 

Aygaz A.S. 
ipragaz A.Ş. 

Tefırom tnş.En.Tur.Taş.San.Tic.A.$. 

Askar Pet.Ins.Oto Taah.San.Ltd.Şti. 
trem K tç ve Dıs TİC.A.Ş. 
Tûrkoil pet.Ürünl.San. ve Tie.Ltd.Şti. 

Beyza Pet.Nak.Tic.Ltd.Sti 
Bazyan Pet.Tic.Ud.Şti. 

Defter Ulus.Taş.Ltd.Sti. 
Kadooglu İç ve Dış Tie.Ltd.Şti. 

Türkiye'de İşlem 
Gören Miktar 

(KG) 

855.838.551 

Irak'ın Teslim Aldığı 
Miktar (KG) 

581.165.000 

Fark Miktar 
(KG) 

274.693.551 

Yukarıda ortaya konulan tespitler kısa ve öz olarak aşağıda verilen tablo yeraldığı üzere, 
Mayıs/2003-Nisan/2005 döneminde toplam 2.595.160 ton akaryakıtın Türkiye'den gönderildiği kayıtlı 
görünmesine karşın, Irak tarafından teslim alınmadığı anlaşılmaktadır. 

Eşya Cinsi 

Motorin 
Benzin 
Gaz yağı 
LPG 

Türkiye'de tslem Gören 
Miktar (KG) 

1.770.299.351 
2.495.027.340 

735.386.885 
855.838.551 

Irak'ın Teslim Aldığı 
Miktar (KG) 

1.059.884.000 
1.282.491.000 

337.852.000 
581.165.000 

Toplam Fark 

Fark Miktar (KG) 

710.415.351 
1.212.536.340 

397.534.000 
274.693.551 

2.595.160.127 

Irak Dışişleri Bakanlığından temin edilen bilgiler yanında, konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığının 
23.06.2005 günlü 263792 sayılı yazısı ile, belirtilen dönemde yapılan akaryakıt ticareti kapsamında 
ABD Büyükelçiliğinden temin edilen ve iki amerikan şirketinin alıcı olduğu petrol ürünleri sevkiyatma 
ilişkin bilgilerin de gönderildiği anlaşılmış olup, gelen bilgilerle birlikte Irak'a yapılan sevkiyatlann 
gönderici/taşıyıcı firmalar bazında incelenmesinin gerekli olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 26.05.2005 günlü 23/2/13/36593 sayılı 
yazıda, aynı dönemeCMavıs/2003-Nisan/2005') ilişkin Türkiye'ye ihraç edilen eşyaların cins, miktar ve 
değerlerine ilişkin bilgilere de yer verildiği, Türkiye'ye ihraç edildiği ifade edilen 'esas yağı', 'yakıt 
yağı', 'nafta' ve 'ham petrol' türü 3.151.187 ton eşyanın Türkiye'ye giriş yapabileceği tek sınır kapısı 
olan Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü nezdinde araştırılması sonucu, adıgeçen 
Başmüdürlüğün 06.06.2005 günlü 11825 sayılı ve 09.06.2005 günlü 12211 sayılı yazılarında, söz 
konusu eşyalara ilişkin olarak Mayıs/2003 -Nisan/2005 döneminde Habur Gümrüğünden "yakıt yağı", 
"esas yağı", "nafta" ve "ham petrol" girişi yapılmadığı belirtilmiştir. Türkiye'ye ihraç edildiği belirtilen 
söz konusu eşyaların cins, miktar ve değerleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. 
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Eşya cinsi 

Esas Yağı 

Yakıt Yağı 

Ham petrol 

Nafta 

Toplam Miktarı ve Değeri 

Türkiye'ye gönderildiği belirtilen 
toplam miktar (TON) 

988 

1.511.815 

(varil)l 1.510.241 
(ton)l.644.320 

64 

3.157.187 

Toplam değeri (USD) 

237.000 

102.592.791 

355.399.712 

15.846 

458.245349 

Belirtilen cins ve miktarlarda Devletin kayıtlarına giren ithalat olmamasına karşın, 3.157.187 ton 
ham petrol ve türevlerinin yurda sokulması da dikkate değer bir tespittir. Devletin resmi kayıtlarına göre 
böyle bir ithalat olmamasına karşın, Irak'ın Türkiye'ye ihracatı olarak görünen bu rakamın ve tekabül 
ettiği akaryakıt miktarının da yurda yasadışı bir biçimde girdiği anlaşılmaktadır. Habur Gümrük 
Sahasının fiziki koşulları dikkate alındığında, Irak'a sevkiyat yapan tankerlerin yurda boş dönmedikleri, 
anlaşılmaktadır. Tankerlerin dönüşlerinde isimleri belirtilen akaryakıt ürünlerini getirdikleri ve sahanın 
denetimsiz yapısının verdiği kolaylıkla yurda giriş yaptıkları değerlendirilmektedir. 

Irak'a yapılan akaryakıt sevkiyatında olabilecek kaçakçılık eylemlerinin biçimleri raporumuzun 
önceki bölümlerinde ayrıntısıyla ortaya konmasına karşın, gelinen aşamada ortaya konan tespitlerin çok 
küçük miktarlara tekabül ettiği görülmektedir. 

Buna karşın, Mavıs/2003-Nisan/2005 dönemine ilişkin olarak, Irak'a sevkedilen muhtelif cins ve 
miktardaki akaryakıtın, hareket gümrük idareleri olan İskenderun ve Mersin gümrük idarelerinden 
varış gümrük idaresi olan Habur Gümrük Müdürlüğü kayıtlarının araç ve eşya miktarlarının 
karşılaştırılmasından da anlaşılacağı üzere, oldukça büyük miktarlarda akaryakıtın ülke içinde kaldığı, 
sadece araç sayıları ve miktar karşılaştırmalarından anlaşılmaktadır. Buna göre, 3 kalem 
eşyaya(motorin, benzin.gaz yağı) ilişkin belirtilen dönemde, 37.895 aracın Habur'a sevkedildiği halde 
Habur'da işlem görmediği anlaşılmıştır. Yine bu dönemde 670.735 ton akaryakıtın da Habur'a 
sevkedildiği halde Habur'da işlem görmediği anlaşılmaktadır. Bu genel değerlendirmeler yoluyla dahi 
önemli boyutta kaçakçılığın ortaya konulabileceği anlaşılmaktadır. 

Hareket Gümrük İdareleri 

İskenderun 

Eşya 
Cinsi 

Miktarı 
(KG) 

Araç 
Sayısı 

Motorin, 
benzin, 
gazyağı 

3.292.013.263 

175.842 

Mersin 

Eşya 
Cinsi 

Miktarı 
(KG) 

Araç 
Sayısı 

Motorin, 
benzin, gazyağı 

2.439.283.743 

128.570 

Varış Gümrük tdaresi 

Habur 

Eşya 
Cinsi 

Miktarı 
(KG) 

Araç 
Sayısı 

Motorin, 
benzin, 
gazyağı 

5.060.561.506 

266.517 

Miktar 
Farkı 
(KG) 
Araç 
Sayısı 
Farkı 

670.735.500 

37.895 

Bu veriler dışında, asıl önemle durulması gereken konunun Irak Dışişleri Bakanlığından temin 
edilen ve yukarıda ayrıntıları verilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni durum olduğu 
görülmektedir. 2. Körfez savaşı sonrası Irak'a yapılan akaryakıt ticaretinin yeniden bir değerlendirmeye 
tabi tutulması gerekmektedir. Irak'ın rafinaj ünitelerinin savaş sırasında devre dışı kalması ve işlenmiş 
petrol ürünlerine ihtiyaç duyması üzerine başlayan bu ticaretin 2 yıllık seyrine bakıldığında, petrol 
ürünlerinin uluslararası piyasada bulduğu değer üzerinden alım-satımı arasındaki lehe farklar 
hedeflenerek ülkeye döviz girdisi sağlanması, ayrıca komşu Irak halkının ihtiyaçlarının temini amacıyla 
yapılan bu ticaretin ülkemiz lehine işlemediği, Komisyonumuzun 4 aylık dönemde yaptığı çalışmalar 
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ortaya koymaktadır. Irak'a yapılan sevkiyatın %45 inin Irak'a gitmediği, başka bir ifadeyle yurtiçinde 
kaldığı görülmektedir. Ortaya konulan bu rakamlar, yapılan ticaretin yeniden bir değerlendirmeye tabi 
tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bir taraftan küçük karlarla ülkeye döviz girdisi olması beklenirken, 
bununla karşılaştırılamayacak ölçekte akaryakıtın yurtiçinde kaldığı anlaşılmaktadır. Gerek yurtiçinde 
kaldığı anlaşılan 2.595.160 ton akaryakıt gerekse Irak'ın Türkiye'ye ihracat olarak gönderdiği fakat 
Türk Gümrük idaresinin kayıtlarında yer almayan 3.157.187 ton(esas yağı, yakıt yağı, ham petrol ve 
nafta) akaryakıtın da yurtiçine yasadışı yollardan sokulduğu anlaşılmaktadır. Son 2 yılda sadece Irak'tan 
Türkiye'ye giren veya Irak'a gitmesi gerekirken yurt içinde bırakılan akaryakıt miktarı toplam 5.752J47 
ton'dur. Bu rakam Türkiyenin yıllık petrol tüketiminin %15 ine tekabül etmektedir. 5.752.347 ton kaçak 
akaryakıttan Devletin alacağı ortalama vergi toplamının 7.910.000.000.000.000 TL(7.910.000.000 
YTL) olduğu dikkate alındığında, bu ticaretin ülkeye yarar sağlamadığı, aksine haksız kazanç, sebebsiz 
zenginleşme ve kaynağı belli olmayan sermayenin yasal zemine girmesi sonuçlarım beraberinde 
getirdiği değerlendirildiğinden, bu transit ticaretin ülkeye kazandırdığı ve kaybettirdiği hususların ilgili 
kurumlar tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Komisyonumuz tarafından yukarıda isimleri yer alan tüm gönderici ve taşıyıcı şirketler ile ilgili 
olarak bankalardan her türlü ticari ve ortaklanmn şahsi hesaplan konusunda bilgiler istenmiş ve gelen 
bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu bu şirketlerin, yurtiçi ve yurtdışı yüksek tutarlı nakit 
hareketlerinin olduğu, bazı şirket ortaklanmn şahsi hesaplannda ise yüksek tutarlı para transferlerine 
rastlandığı, söz konusu bu şirketlerin çoğunun Türkiye'de ikamet eden ve Arap kökenli (Irak,Ürdün vb 
ülke vatandaşı) şahıslar ile ortak şirketler kurarak bu ticareti yürüttükleri anlaşılmıştır. Bu da, gerek 
Raporun VOT-Tutanak özetleri bölümünde yer alan ifadeler gerekse bölgede yerinde yapılan 
incelemeler esnasında söz konusu bu şirketlerin akaryakıt kaçakçılığı yaptıklanna ilişkin duyumları 
kuvvetlendirdiği anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, Mavıs/2003 -Nisan/2005 döneminde Irak'a transit akaryakıt gönderen ve taşıyan (Ali 
Özer-Özer Pis Ticaret ve TUTA Petrolcülük A.S. dahil) bütün şirketlerin, gerek vergi, gerekse 
kaçakçılık ve gümrük mevzuatına aykırılıkların tespiti amacıyla, söz konusu şirketlerin ortaklan ve 
ortaklarının ortağı olduğu şirketieride kapsayacak şekilde, yukanda yer alan Irak'tan temin edilen genel 
ve istatistiki bilgilerden hareketle, ilgili firmalar ve sorumlulan hakkında detaylı bir inceleme ve 
soruşturmaya tabi tutulması gerekmektedir. Bu amaçla sözkonusu transit işlemlerinin Gümrük 
Müfettişleri ve Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarından oluşacak ekipler vasıtasıyla 
incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

5-Nahcivan Şeker Pancarını Ağrı Şeker Fabrikasına Taşıyan Şirkete, Sınır Ticareti 
Kapsamında 10 Bin Ton Motorin Tahsis Edilmesi 

Komisyonun çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgili kurum ve kuruluşlann teftiş ve 
denetim organlarınca akaryakıt kaçakçılığı konusunda düzenlenmiş raporlar yazılı olarak talep edilmiş 
ve bu talebe istinaden içişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu raporlan da Komisyona intikal 
ettirilmiştir. Aynca, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 03.06.2005 günlü 27508 sayılı yazısı 
ekinde, Nahçıvan özerk Cumhuriyetinden alınacak şeker pancanna karşılık kristal şeker ve suni gübre 
verilmesine ait protokol ile buna ilişkin işlem dosyası temin edilmiştir. Gerek işlem dosyası gerekse 
Teftiş Kurulu raporunun incelenmesinde, 

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun 15.2.2002 tarih ve 25/12 sayılı İnceleme (Tevdi) Raporunun 
konusunu; "Nahçıvan'dan şeker pancan nakliyesi ihalesine fesat karıştırarak, bu firmaya usulsüz olarak 
ihalenin verilmesi; çete oluşturarak ihaleyi alan S.Aras Tur. Tic. A.Ş. lehine usulsüz bir şekilde 10.000 
ton motorin tahsisi yapılmasını temin etmek suretiyle, bu firmaya en az iki trilyon lira haksız menfaat 
sağlanması"oluşturmaktadır. 

Söz konusu raporda; 
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-23.2.2000 tarihinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile Nahçıvan Şeker şirketi arasında 
"Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinden Alınacak Şeker Pancarına Karşılık Kristal Şeker ve Suni Gübre 
Verilmesine Ait Protokol"ismi ile bir protokol imzalandığı, protokolün 50.000 ton Nahçıvan şeker 
pancarının Ağrı Şeker Fabrikasında işlenmek üzere Türk Şekere verilmesi ve karşılığında % 9,5 
oranında kristal şekerin Nahçıvan'a verilmesi konusunu düzenlediği, protokolün 5/b maddesinde, önceki 
yıllarda yapılan protokollerde yer almayan "...Nahçıvan Şeker, pancar taşıyan vasıtalara Nahçıvan 'da 
geçerli iç piyasa fiyatları ile motorin vermeyi kabul eder. Kamyonlara verilecek motorin İğdır iline 
tahsis edilen kontenjanın pancar için ayrılan bölümünden karşılanacaktır..." hükmünün bulunduğu, 
sınır ticareti kararnamelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme ve takip yetkisinin Dış 
Ticaret Müsteşarlığında, sınır ticaretinin yürütülmesi yetkisinin sınır illeri valiliklerinde olması nedeni 
ile Türk Şeker yetkililerinin sınır ticareti kapsamında motorin ithal izni verilmesi veya motorin ithal izni 
verilmesi taahhüdünü içeren bir protokol imzalama konusunda yetkili olmadığı, nitekim İğdır 
Valiliğinin, Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
muhatap 9.3.2000 gün ve 87 sayılı yazısında, sınır ticareti kapsamında motorin getirme işinin Valiliğe 
verilen yetki çerçevesinde yürütüldüğü ve Valilikçe söz konusu protokol kapsamında Nahçıvan 
şekerinin taşımasını yapan araçlara motorin getirme hakkı verilmesinin düşünülmediği belirtilerek, bu 
nedenle 2000 yılında yapılacak taşıma işi ve ihalesi ile ilgili çalışmalarda bu hususun göz önünde 
bulundurulmasının talep edildiği, 

-Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünce 4.7.2000 tarihinde, Nahçıvan'dan Ağrı Şeker Fabrikasına 
şeker pancarı taşıma ihalesine ilişkin tekliflerin alındığı, aynı gün ihale ile ilgili olarak Fabrikaya 
gelenlerden Hetem Ekti adlı bir şahsın öldürülmesi nedeni ile tekliflerin değerlendirilmediği, 17.7.2000 
tarihinde katılımcılardan ikinci tekliflerinin istendiği, araçlara motorin tahsis edilmesi ve edilmemesi 
seçeneklerine göre alınan bu tekliflerin 2.8.2000 tarihinde ihale komisyonu kararına bağlandığı, ihalenin 
her iki seçeneğe göre sıfır bedel teklif eden S. Araş Tur. Tic. A.Ş.'ne verildiği, ihaleye katılanların 
Müfettişçe alınan ifadelerine göre İğdır ilinden katılan S. Araş, Yeşil İğdır Taşıyıcılar Kooperatifi ve 
Sürkit firması yetkililerinin 150 milyar lira vermeleri karşılığında Ağn'dan katılan firmaların teklif 
vermedikleri, S. Araş Firması yetkilisinin aynı şekilde taşımanın kendilerine yaptırılacağı vaadi ile 
Taşıyıcılar Kooperatifi yetkilisini teklif vermekten caydırdığı veya teklif vermemeye ikna ettiği, teklif 
veren S. Araş, Sürkit ve Kösedağ firması yetkililerinin ortak oldukları ve/veya aralarında anlaştıkları, 
katılanların ifadeleri ile sabit olan bu hususların ihaleye fesat karıştırıldığım açık bir şekilde ortaya 
koyduğu, bu ihaleden sonra 28.8.2000 tarihinde adı geçen firma ile taşıma sözleşmesinin imzalandığı, 

-Zamanın İğdır Valisi Mustafa Tamer'in içişleri Bakanlığının istemi üzerine, İçişleri eski Bakanı 
Sadettin Tantan adına yazdığı 8.9.2000 gün ve 02 sayılı cevabi yazıda, "...şeker pancarı nakli nedeniyle 
yapıldığı iddia edilen mazot yolsuzluğu ile ilgili olarak yaptığımız inceleme ve değerlendirme 
sonucunda, 

I-Bununla ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda ciddi ihmallerin olabileceği ihtimalinden ve kamu 
oyunda yaygın söylentilerin bulunmasından, 

2-...ekteki sözleşmeden de anlaşıldığı üzere, 2000 yılı pancar nakliyesinin de O(sıfır) fiyatla 
yeniden şeker fabrikasınca ihale edilmesi, bu konuda ciddi endişe ve ihmalleri gündeme 
getirebileceğinden ve bu konuda şimdiden önlem alınması gerektirmesi sonucundan dolayı, 

3-Ayrıca, adı geçen Ağrı Şeker Fabrikasında bu yılki ihalede cinayet işlendiği ve bu yüzden bir 
kişinin öldüğü bilindiğinden, 

4-2000 yılındaki bu ihalenin de Ağrı İlini içine alacak şekilde geniş çaplı ve çok yönlü olarak 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla birlikte değerlendirilmek suretiyle soruşturma kapsamına alacak 
şekilde konunun incelenmesi gerektiğinden, 

Yukarıda belirtilen hususlar bir Müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirdiğinden acilen 
görevlendireceğiniz bir Mülkiye Müfettişi vasıtasıyla inceleme ve soruşturmanın yapılması ve konuya el 
koymanız hususunu emirlerinize arz ederim, "denildiği, buna göre söz konusu ihalede organize bir 
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şekilde hareket edildiği ve bu ihalenin hukuka uygun olmadığı ve fesat karıştırıldığı hususunun zamanın 
Valisi tarafından da ifade edilmiş olduğu, 

-Taşıma sözleşmesi imzalanmasından 14, zamanın İğdır Valisinin İçişleri Bakanlığınca olaya el 
konulmasını istediği yazısından 4 gün sonra, 12.9.2000 tarihinde, Nahçıvan heyeti ve Türk Şeker 
yetkililerinin talebi üzerine İğdır Valiliğinde, Vali başkanlığındaki Türk heyeti ile Nahçıvan Meclis 
Başkan Yardımcısı Vahit Ağa Hasanof başkanlığındaki Nahçıvan heyeti arasında bir toplantı yapıldığı, 
bu toplantıda Nahçıvan Başbakan 1.Yardımcısı Mehmed Abbasofun, daha önce Ankara'da Dışişleri 
Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı seviyesinde "İğdır Valiliğine ayda 15.000 ton olarak tanınan mazot getirme izninin 
10.000 tonunun pancar getirecek kamyonlara ayrılması gerektiği" görüşünü dile getirdiğini bu 
nedenle pancar taşıma işi ile motorin tahsisinin ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade ettiği, Ağrı Şeker 
Fabrikası Müdürünün de "Nahçıvan ve İğdır kontenjanından belli bir miktar mazotun tahsis edilmesi 
halinde pancarın taşınabileceği, aksi halde pancarın karşı tarafta kalacağı" görüşünü dile getirdiği, 
ancak, taşıma ihalesini alan S.Araş Firmasının teklifinin mazotsuz (mazot tahsis edilmemesi durumu) 
olarak bedelsiz taşıma taahhüdünü içerdiği ve adı geçen Firmanın ne İğdır Valiliğine ne de Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne mazot tahsis edilmemesi halinde taahhüdünü yerine getirmeyeceğine ilişkin 
yazılı bir başvurusu bulunmadığı, bu toplantıdan sonra İğdır Valisinin 12.9.2000 gün ve 1/4 sayılı yazıyı 
yazdığı ve "...problemin acilen çözülebilmesi için konunun bu konuda yetkili birimler olan Dışişleri 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük 
Müsteşarlığı ve Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünün iştirakiyle hükümet düzeyinde ele 
alınmasının zaruri olduğu ve ast makamları güç durumda bırakmaması için karar alma zorunluluğunun 
üst seviyede olması lazım geldiği ve tedbir alınması gerektiği..."görüşünü ileri sürdüğü, 

-Dış Ticaret Müsteşarlığının 28.9.2000 gün ve 60044 sayılı ve ilgili Devlet Bakanı Prof. Dr. 
Tunca TOSKAY imzalı yazısı ile Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'da değişiklik 
yapılmasına ilişkin Karar Taslağı ve Gerekçesinin Başbakanlığa gönderildiği, Gerekçede "...şeker 
pancarı nakliyesini yapacak kamyonlara dağıtılmak üzere, adı geçen İV e söz konusu tarihe kadar 
kullanılması için toplam 10.000 ton ilave motorin kotasının tahsis edilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir, "denildiği, Karar Taslağının Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a 
geçici 3 üncü maddenin eklenmesini öngördüğü, aynı tarihte Bakanlar Kurulunca kabul edilen 
Kararname ile eklenen geçici 3 üncü maddenin "..Ağrı Şeker Fabrikasına taşınması amacıyla, adı 
geçen şeker fabrikasının açacağı nakliye ihalesini kazanan şirketin araçlarına tahsis edilmek üzere, 
taşıt üzerindeki depolarda motorin ithalatı kapsamında İğdır İli Dilucu Gümrük Kapısına tanınan 
aylık 15.000 ton olan kontenjana, 21.2.2001 tarihine kadar kullanılmak üzere, toplam 10.000 ton 
motorin ilaveyapılmıştır."hükmiMıtaşıdığı, 

- Karar'da açılacak nakliye ihalesini kazanacak şirketin araçlarına tahsisten söz edildiği, ancak 
ihalenin daha önce yapıldığı ve kazanan firma ile imzalanan sözleşmenin İğdır Valiliği yazısı ekinde Dış 
Ticaret Müsteşarlığına gönderildiği, Karar'm alınmasını takiben Dış Ticaret Müsteşarlığının İğdır 
Valiliğine muhatap 19.10.2000 gün ve 104636 sayılı telefaksı ile bu Karar'ın Uygulama Usul ve 
Esaslarının İğdır Valiliğine bildirildiği ve Karar'ın yürürlüğe girdiği, Uygulama Usul ve Esaslarında 
şeker fabrikasının açacağı ihaleyi kazanacak taşıma firmasına tahsis edilecek miktarın 1.760 ton olduğu, 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bir takım kriterlere göre belirlediği 1.760 ton tahsis miktarına karşı ilgili 
firmanın İdare Mahkemesinde dava açtığı, Ankara 1 nolu İdare Mahkemesinin 5.7.2001 gün ve 
2001/288E., 2001/839K. Sayılı karan ile davacı firmanın 10.000 ton tahsis yapılacağı varsayımı ile 
teklif verdiği gerekçesine dayalı olarak, tahsis edilen 10.000 ton motorin miktarını fiilen taşınan 36.840 
ton şeker pancarı miktarına oranlamak suretiyle, davacının talebinin 7.369 ton olarak kabulü ve tahsisi 
yapılmış miktarların bu miktardan düşülmesine karar verdiği, Mahkeme kararı doğrultusunda tahsis 
miktarının 7.369 tona tamamlandığı, 

-İğdır Belediye Başkanı Nurettin Aras'ın zamanın Dış Ticaret Müsteşarı Kürşat Tüzmen'e 
yazdığı 25.10.2000 tarihli yazıda, 1.760 tonluk tahsis miktarının yoklama masrafı, KDV, gümrük 
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mesaisi, gümrük beyannamesi, gümrük refakatçisi, fabrikada boşaltma ücreti gibi masrafların dikkate 
alınmadan yapıldığını ve bütün şoför esnafına hitap edecek uygulamanın eksiksiz olarak 
yapılabilmesinin İğdır ekonomisine canlılık getireceğini, geçmişte yapılan uygulamalarda dikkate 
alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen miktarın aynen uygulanmasının uygun olacağını 
bildirdiği, Belediye Başkanı Nurettin Aras'ın dile getirdiği görüşünün kendi görev alanı ile ilgili 
olmadığı, Nurettin Aras'ın adı geçen S.Aras Firmasının kurucu ve ortaklan Turgay Araş, Yakup Araş, 
Hasan Araş ve Salih Aras'ın kardeşleri, Murat Aras'ın babası olduğu, 

-İğdır Valisi Mustafa Tamerin 17.11.2000 gün ve 13 sayılı yazısında, "...Nahçıvan ile sınır 
ücreti ve özellikle motorin ithalatında çeşitli seviyelerdeki siyasilerin rant bölüşümü söz konusudur. 
Kişisel menfaat her şeyin önüne çıkmış ve her iki ülke nüfuzlu kişileri çıkar bütünlüğü 
sağlamışlar dır...karşı tarafın yöneticileri, bizim taraftaki çıkar işbirlikçileri vasıtasıyla kurdukları 
ilişkiler sayesinde Türkiye tarafındaki pek çok olayı da yönlendirir hale gelmişlerdir...şeker pancarı 
nakliye işi büyük sorunlar ve şaibeler yar atmaktadır...Nakliye piyasa fiyatları düzeyinde belli bir ücret 
karşılığı olmalıdır. Bu konuda Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü son derece duyarsız 
davranmakta ve usulsüzlükler için ısrarla uygun zemin hazırlama yoluna gitmektedir. (1999-2000 şeker 
pancarı nakliye işleminin taşıyıcı firmaya sıfır fiyatla(bedelsiz olarak) verilmesi ve ihalede bir kişinin 
vurularak öldürülmesi buna örnektir.) bunlar sağlanmadığı takdirde mahallindeki yöneticiler ve 
Devletimiz büyük töhmet altında kalmakta ve bazı usulsüzlükler olabilmektedir... "dediği, Vali Mustafa 
Tamer'in zamanın İçişleri Bakanına gönderdiği 13.11.2001 gün ve 04 sayılı yazısında da, "27 Temmuz 
2000 günü İğdır Valisi olarak atandığımı öğrendikten birkaç saat sonra, çok yakın bir arkadaşım 
vasıtasıyla telefonla "İğdır'da göreve başladığımda halletmem kaydıyla bir mazot işi olduğunu ve bu iş 
hallolursa 3,5 trilyon TL(mevcut kazancın %25'ine tekabül eden) parayı gayn meşru olarak 
kazanabileceğimi ve siyasetten de daha güçlü olabileceğimi" açık şekilde bana dile getirdi...tarafıma 
teklif edilen rüşvet ile ilgili olarak karşıma çıkan menfaat çevresi ve siyasi kişilik MHP İl Belediye 
Başkanı Nurettin Araş ve MHP İl Başkanı Nevzat Aras'ın ailesi olan ARAŞ A.Ş.dir...şekerin nakliye 
işlemleri geçmişte motorin kaçakçılığına bir kılıf olarak kullanılmış ve geçtiğimiz yıllarda çok sayıda 
yanlış uygulamalar meydana gelmiştir...Nahçıvanla Şeker Şirketi arasında imzalanan sözleşmenin 5/b 
maddesinin bizi bağlamadığı, geçtiğimiz yıllarda Valiliğimizi şaibeler altında bıraktığı ve İğdır İl 
halkına tahsis edilen motorinin başka amaçlarla kullanılamayacağı gibi gerekçeler ile imzalanmayarak, 
konunun Ankara'da merkezi hükümet nezdinde ilgili kurumlar düzeyinde çözümlenmesi gerektiği 
belirtilerek konu toplantı tutanağına bağlanmış ve ilgili makamlara iletilmiştir. Konunun Ankara'ya 
intikal ettirilmesi üzerine ilgili şirket ve konu ile ilgilenen diğer menfaat çeteleri Ankara ve siyasi 
partiler düzeyinde yoğun bir kulis ve siyasi baskı faaliyetine girmişlerdir. İğdır Valisi Dr. Mustafa 
Tamer'i aşamayan şirket, her nasılsa söz konusu pancar nakli karşılığında 10 bin (ton) motorinin ilgili 
şirkete verilmesine ait Bakanlar Kurulu Karan olarak çok kısa bir sürede ilgililere elden imzalatmak 
suretiyle çıkarmışlardır. Kararın çıkartılmasında; elde edilecek rantın belli oranlar dahilinde bölüşülmek 
kaydıyla MHP'li Bakanlar nezdinde İğdır Milletvekili Abbas Bozyel ve MHP'li Belediye Başkanı 
Nurettin Aras'ın takip ettiği ve ANAP'lı bakanlar nezdinde ise Ali Güner'in takip ve imza ettirdiğine 
ilişkin gizli bir şifahi paylaşım sözleşmesinin bulunduğu tahmin ve kamuoyunda yaygın söylentiler 
arasındadır..."dediği, 

Hususlan tespit edilmiş ve Ağn Şeker Fabrikası yetkilileri ve ihaleye iştirak eden firma 
yetkililerinin TCK'nın 366 ve 313 üncü maddeleri gereği yargılanmaları gerektiği görüşü ile Rapor Ağrı 
Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiştir. 

Mülkiye Müfettişinin söz konusu raporunda yer alan tespitlerden; İğdır Valiliğinin Nahçıvan 
Şeker-Türk Şeker fırmalan arasında yapılan protokolün 5/b maddesine göre motorin tahsisi 
yapılmayacağına ilişkin 9.3.2000 gün ve 87 sayılı yazısı, şeker pancan nakliyesi ihalesini alan firmanın 
teklifinin mazot tahsis edilmese dahi sıfır bedelle (bedelsiz) taşımayı taahhüt etmesi ve Firmanın bu 
taahhüdünü içeren 28.8.2000 tarihli nakliye sözleşmesi, İğdır Valiliğinin yapılan nakliye ihalesinde 
ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin bulgulan bildiren ve acil olarak Müfettiş görevlendirilerek olaya el 
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konulmasını talep eden, zamamn İçişleri Bakanına yazılmış 8.9.2000 gün ve 02 sayılı cevabi yazısı, 
İğdır Valiliğinin söz konusu motorin tahsisinin Valilikçe yapılmasının mümkün olmadığı ve sorunun 
Merkezde ilgili kurum ve kuruluşlarca çözümlenmesi gerektiğine ilişkin 12.9.2000 gün ve 1/4 sayılı 
yazısı ve bu yazı ekinde söz konusu nakliye ihalesi sözleşmesi bulunmasına rağmen, Sınır Ticaretinin 
Düzenlenmesine İlişkin Karara geçici 3 üncü maddenin eklenmesine ve söz konusu ihaleyi alan firmanın 
araçlarına tahsis edilmek üzere 10.000 ton ek motorin tahsisi yapılmasına ilişkin Kararnamenin 
çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan çıkarılan Kararname ile yapılan 10.000 ton motorin tahsisinin, adı geçen firmanın 
taşıma işinde kullanabileceği tespit edilen 1.760 tonluk miktarın çok üzerinde olduğu görülmektedir. 

Belirtilen bu hususlar, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararnamede değişiklik yaparak 
10.000 ton motorin tahsisi yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının, bazı siyasi ilişkileri ve şaibeli 
bir şekilde ihaleyi aldığına ilişkin kuvvetli bulgular olan S.Araş firmasına haksız menfaat sağlanmasına 
yönelik olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle; Kararnamenin gerekçesini ve taslağım hazırlayarak, Bakanlar Kurulu Kararına 
bağlanması talebi ile Başbakanlığa sevk eden Devlet Bakam Tunca TOSKAY hakkında, Meclis 
Soruşturması açılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

6-Iraktan Getirilerek Yurtdışına Transit Rejimi Kapsamında Yurtdışına Sevkedilen 'Fuel 
Oil' Konusunda Yapılan Tespitler 

Komisyonumuza gelen bilgiler çerçevesinde, Irak'tan karayolu ile gelip İskenderun ve 
Mersin'den denizyolu ile yurtdışına sevkedildiği kayıtlı görünen "fiıel oil" transit işlemlerinin sıhhatinin 
tespitine gerek duyulması üzerine, önce bu kapsamda yapılan transitin İskenderun Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğünün 03.05.2005 günlü 7171 sayılı yazısı, Mersin Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğünden alman Komisyonun 03.05.2005 günlü 94 sayılı varidesine kayıtlı ve Habur Gümrük 
ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınan Komisyonun 27.04.2005 günlü 83 sayılı varidesine kayıtlı liste 
bilgilerine göre 2.006.000 ton fuel oilin işlem gördüğünün belirlenmesi üzerine, transit 
beyannamelerinde alıcı olarak görünen ülkeler nezdinde tespit yaptınlması Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kanalıyla istenmiştir. 172 ayrı sevkiyata ilişkin 17 
ayrı ülke nezdinde araştırma talebine karşılık raporun yazıldığı tarihe kadar 1 ülkeden yanıt alınmıştır. 
Buna göre; 

Singapur'dan Temin Edilen Belgeler ile Türk Gümrüklerinde İşlem Gören Transit 
İşlemlerine İlişkin liste Bilgilerinin Karşılaştırılması: 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 13.06.2005 
günlü 4988 sayılı yazısı ve eki Dışişleri Bakanlığının 09.06.2005 günlü 248321 sayılı yazısında, 
Singapur Büyükelçiliğinden alınan 08.05.2005 günlü yazıda, "ilgi yazılarında bahse konu 'clemens' 
gemisi ile ilgili olarak Singapur Denizcilik ve liman İdaresi nezdinde yapılan araştırma sonucunda adı 
geçen kurumdan alınan yazıda, gemi bilgi sistemlerinde 2004-2005 dönemine ilişkin 'clemens' adlı 
geminin bulunmadığı kaydedilmektedir." açıklamasının yer aldığı görülmektedir. 

Singapur'dan talep edilen bilgiler ile Türk gümrüklerinden işlem gören bilgilerin 
karşılaştırılmasında, İsdemir Gümrük Müdürlüğünden 'clemens' gemisi ile transit yapıldığı kayıtlı 
görünen ve Singapur makamlarının gelmediğini belirttiği gemi ile taşınan yükün miktarı ile diğer 
ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 
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Transit 
Beyannamesi 
Sayı/Tarihi 

27 
07.04.2004 

6469 
07.04.2004 

6468 
07.04.2004 

6467 
07.04.2004 

TOPLAM 

Eşya Miktarı 
(KG) 

14.703.679 

21.806.324 

2.620.000 

4.220.000 

43.350.003 

Fatura 
Sayı/Tarihi 

402 
06.04.2004 

402 
06.04.2004 

401 
06.04.2004 

402 
06.04.2004 

Konjamento 
Sayı/Tarihi 

B/U 08.04.2004 

B/L2 08.04.2004 

B/L3 08.04.2004 

B/L4 08.04.2004 

Geminin 
Varacağı 

Liman 

Singapur 

Singapur 

Singapur 

Singapur 

Geminin 
Adı 

Clemens 

Clemens 

Clemens 

Clemens 

Bayrağı 

Singapur 

Singapur 

Singapur 

Singapur 

Gönderici Firma Adı 

DELTA PETROL ÜRN.AŞ. 

DELTA PETROL ÜRN.A.Ş. 

ÖZER DIŞ TİC A.Ş. 

ERDEM HOLDİNG A.Ş. 

Singapur'dan alınan yanıtta, Singapur limanı varışlı gemi yükü 43.350 ton.luk 'fuel oil* cinsi 
eşyanın bu ülkeye gitmediği, yapılan yurtdışı araştırmasında ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda diğer fuel 
oil sevkiyatlannda da varış ülkesine ulaşmama, başka bir ifadeyle yurtdışı edilmiş gibi gösterilerek yurt 
içinde bırakma fiili gerçekleşmiş olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle, yurtdışı araştırma talebi 
Komisyonumuzca yapılmış diğer sevkiyatlara ilişkin yurtdışı bilgi sonuçlarına göre, bu sevkıyatların da 
Gümrük Müfettişlerince inceleme ve soruşturmaya tabi tutulması gerekmektedir. 

7-Iraktan Getirilerek Gürcistan'a Transit Rejimi Kapsamında Gönderilen SIop(Petrol 
Çamuru): 

Komisyonumuza gelen bilgiler ve Habur Gümrük ve Muhafaz Başmüdürlüğünün 26.05.2005 
günlü 8356 sayılı yazısı ekinde temin edilen dosyanın incelenmesinde, 

Renas Petrol Kimya San.Tic.Ltd.Şti.(ortaklan Muhittin AĞRAĞ ve Aydm AGRAG) tarafından 
Irak'tan Gürcistan'da yerleşik CARA VAN CO(Cargali str.no.79-Tiflis) gönderilmek üzere 3.170 ton 
slop'un(petrol atığı) transit geçiş iznine ilişkin 14.06.2003 tarihli 9246 sayılı ve 07.11.2003 günlü 16938 
sayılı Başbakanlık talimatları çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülmesi ve slop dolu 
araçların yükü boşaltılmadan Habur - Sımak - Mardin - Batman - Bitlis - Ağrı - Erzurum - Kars -
Ardahan-Türközü güzergahı kullanılarak Gürcistan'a gönderilmesinin Basel Sözleşmesi ve Tehlikeli 
Atıkları Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde izin verilmesi üzerine, Batman merkezli belirtilen firma ile 
Irak Ulusal Petrol Şirketi(SOMO) arasında 27.05.2004 tarihinde Petrol Atığı Alım-Satım Sözleşmesi 
yapıldığı, adıgeçen firmanın transit işlemi için Habur Gümrük Müdürlüğüne 2713.90.90.00.19 
GTİP'ndan başvurması üzerine, eşyadan numunenin gümrük laboratuarında tahlilinin mümkün 
olmaması üzerine, numunenin ODTÜ PAL'e gönderildiği, ODTÜ PAL tarafından da tahlilin 
yapılamayacağının bildirilmesi üzerine numunenin TÜBİTAK MAM'a gönderildiği, yapılan tahlil 
sonucunda, "...gönderilen numunenin süper benzin sınır değerlerinden bazılarına benzerlik göstermesine 
karşılık su ve partikül madde içerdiğinden dolayı numunenin benzin olarak kullanılması uygun 
değildir." sonucunun yer aldığı, tahlil sonucunun eşyanın GTİP'nu belirleme açısından yetersiz olması 
üzerine, TÜBİTAK'tan rapor sonucuna ilişkin yeniden değerlendirme istenmesine karşın yanıt 
alınamadığı, bunun üzerine konunun başmüdürlüğe ve bilahare de Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
intikal ettirildiği, adı geçen genel müdürlüğün 07.07.2004 günlü 18924 sayılı yazında, slop isimli 
eşyanın muhtemel tarife pozisyonlarının 27.10 ve 27.13 olduğu, gümrük yönetmeliğinin 267 nci 
maddesi çerçevesinde belirtilen pozisyonlarda yeralan en yüksek vergi oram üzerinden hesap edilecek 
gümrük vergilerinin teminata bağlanması suretiyle işlem yapılmasının talimatlandınldığı, 
anlaşılmaktadır. 

Komisyona gelen bilgilere göre, benzin cinsi eşyanın 'slop' olarak beyan edildiği ve benzinin 
yurt içinde bırakıldığı, içeriden temin edilen benzer özelliklere sahip atıkların yurtdışı edildiği 
yönündeki ihbar ve bilgilerin tespiti amacıyla, yapılan sevkiyatın tümünün yurtdışı araştırmasına yinelik 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kanalıyla Gürcistan Gümrük 
İdaresinden tespiti talep edilmesine karşın, raporun yazıldığı tarihe kadar henüz bir yanıt alınamamıştır. 
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Belirtilen konunun, gelecek yurtdışı cevaba göre Gümrük Müfettişlerince incelenip 
soruşturulması gerekli görülmektedir. 

8- TASİŞ Tarafından Şırnak Valiliğine Tahsis Edilen Mutad Depo Fazlası Motorinin 
Valiliğin Vakıfına Ait Şirketi Üzerinden Piyasaya Verilmesi 

a-) Tespit Edilen Olay 

Maliye Bakanlığı TASİŞ Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bulunan 
Habur İşletme Şube Müdürlüğü'nde, Irak'tan gelen araçların mutad depo fazlası olarak getirdikleri 
motorinler gümrük yetkililerinin fazlalığı tespit etmesi üzerine ilgili araç sahiplerinden bu fazla 
miktarlar TASÎŞ yetkilileri tarafından teslim alınmakta ve teslim alınan bu motorinler ile kaçak vasfı ile 
el konulan motorinler ise aynı bölgede TASİŞ tarafından kurulan depolarda geçici olarak 
saklanmaktadır. 

1998-2002 yılları arasında bu şekilde TASİŞ Habur İşletme Şube Müdürlüğü faaliyet alanında 
biriken motorin miktarlannın önemli bir kısmı Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine Tasfiye Tüzüğü'nün 
18/A ve B maddeleri gerekçe gösterilmek suretiyle piyasa fiyatının oldukça altında bir bedelle Şırnak 
Valiliği'nin kurduğu Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfının büyük oranda ortağı olduğu Şirgintaş 
Gıda İnşaat Neşriyat ve Turizm A.Ş'ye teslim edilmiştir. Bu teslimat sırasında TASİŞ tarafından 
motorin tahsisleri Şırnak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü adına yapılmış ve yine teslim edilen 
motorinlere ait faturalar bu kurum adına düzenlenmiştir. 

TASİŞ Habur İşletme Şube Müdürlüğü'nce Şırnak Valiliği'ne teslim edilen motorin miktar ve 
tutarları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir. 

TASİŞ TARAFINDAN ŞIRNAK VALİLİĞİ'NE TESLİM EDİLEN TOPLAM MAZOT MİKTARLARI 
(YILLAR İTİBARİYLE) 

YILI 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

TOPLAM 

CİNSİ 

Mazot 
Mazot 
Mazot 
Mazot 
Mazot 

MİKTARI 
LİTRE 

1.050.000 
789.600 

19.517.452 
17.624.405 
1.097.611 

40.079.068 

TOPLAM TUTAR (TL) 

36.180.000.000 
85.224.868.000 

5.857.805.731.000 
7.565.354.635.000 
1.007.061.189.480 

14.551.626.423.480 

YILLIK ORTALAMA 
FİYAT FtYAT/LtTRE TL 

34.457 
107.934 
300.132 
429.254 
917.503 
363.073 

Yukarıdaki tabloda açık olarak belirtildiği üzere, Şırnak Valiliği'ne teslim edilen toplam motorin 
miktarı 40.079.068 LT olup, söz konusu bu motorin miktarının 2.638.799 LT'si ŞIRGEV Başkanlığınca 
belirli kamu kurumlarına ücreti mukabili tahsis ve teslim edilmiştir. Bu kurumların bazıları ise aşağıdaki 
gibidir. 

-Vakıfkent Konutları -Sema Küçükzöz Halk Eğitim Atölyesi 
-İl Sağlık Müdürlüğü -Tedaş Müessese Müdürlüğü 
-İl Özel İdare Müdürlüğü -İl Köy Hizmetleri Müdürlüğü 
-İl Emniyet Müdürlüğü -Uludere Kaymakamlığı 
-Şırnak Lisesi 
Gibi kuruluşlardır. 

Bu tahsis dışındaki toplam (40.079.068-2.638.799) 37.440.269 LT ise satışı yapılmak üzere 
Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfının (ŞİRGEV) ortağı olduğu Şirgintaş A.Ş'ye devredilmiş ve 
Şirgintaş A.Ş. söz konusu bu motorini büyük oranda piyasada muhtelif akaryakıt bayilerine belirli bir 
kar ile satmıştır. Akaryakıt satılan şirketlerden en çok satış yapılan ise Şırnak Petrolcülük A.Ş.'dir. 
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b-) Konu İle İlgili Mevzuat 

TASİŞ Genel Müdürlüğü söz konusu motorin tahsisatlarım Tasfiye Tüzüğü'nün 18 inci 
maddesini gerekçe göstererek yapmıştır. Tasfiye Tüzüğü'nün değişik. I8.nci maddesi "Bekletilmeyecek 
Eşya'nm Satışı" konusunu düzenlemektedir. Buna göre; 

Söz konusu maddenin A Bendinde;" Canlı hayvan, et, balık ve benzeri beklemesi sakıncalı eşya, 
öncelikle Et ve Balık Kurumu, askeri birlikler, Devlet hastaneleri, yatılı okullar ve benzeri Devlet 
kuruluşlarına, Maliye ve Gümrük Bakanlığıyla, Et ve Balık Kurumu arasında yapılacak protokolle 
belirlenecek bedel üzerinden satılır." hükmü yer almaktadır. 

Yine aynı maddenin B bendinde ise; w Yukarıda fıkra kapsamı dışında kalan, çabuk bozulma, 
telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşya, 
öncelikle ilgili kamu kuruluşlarına önerilir; istemleri ve bedelde uvuşulması halinde bu kuruluşlara 
satılır." ifadesine yer verilmiştir. 

Burada önemli olan noktalardan biri ise saklanması külfetli veya tehlikeli olan bir eşyanın 
olması durumunda ise TASİŞ'in bu eşyayı öncelikle ilgili kamu kuruluşlarına önereceği ve eğer ilgili 
kamu kuruluşunun "İstemlerinin Olması ve Bedelde Uyuşulması" durumunda bu kuruluşlara 
satılacağı ifade edilmektedir. 

Yine aynı maddede; ayrıca A ve B fıkralarında sözü edilen eşyadan ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarınca satın alınmayanların, açık arttırma yöntemiyle satışa çıkarılacağı, 

Müsaderesi kesinleşmemiş kaçak eşyanın satışa çıkarılmasından önce, ilgili mahkemeden suç 
kanıtı olarak saklanmasının gerekli olup olmadığı sorulacağı, 

Henüz bekleme süresini doldurmamış eşyanın satışından önce, sahip veya taşıyıcılarına eşyanın 
satılacağı yazılı olarak bildirileceği ve istemeleri halinde, eşyanın sundurma ve antrepolardan 
kaldırılması için kendilerine Gümrükçe 15 güne kadar süre verileceği, 

Hükümlerine yer verilmiştir. Bununla birlikte aynı madde "Bu madde hükümlerine göre 
satılacak eşyanın Bakanlıkça önerilecek bedeli 5 inci madde hükümlerine göre belirlenir " hükmünü 
ihtiva etmektedir. 

c-) Şırnak Valiliği İl özel İdaresine Motorin Tahsisi İle İlgili Onaylar ve Yazışmalar 

Çeşitli tarihlerde büyük oranda Şırnak Valiliği'ne ve diğer kamu kurumlarına tahsis edilen mutad 
depo fazlası olarak teslim alınan motorin ile ilgili yazışmalar ve bu konuda verilen onaylar aşağıdaki 
gibidir. 

-Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmemeleri Genel Müdürlüğü'nün 
14.10.1997 tarih ve B.07.0.TAS.06.8/98 sayılı ve Genel Müdür Ali Yıldırım imzalı teklif yazısında, 
Habur Gümrük Kapısında kaçak olarak yurda sokulurken yakalanan 260 ton motorinin Habur'da 
depolama kapasitesinin ve güvenliğin sağlanmasında sorun bulunması ve TASİŞ Genel Müdürlüğü veya 
POAŞ tarafından gerekli alt yapı tesisi yapılıncaya kadar bu tür eşyanın Bölge Valiliklerine Tasfiye 
Tüzüğü'nün 18/B maddesi uyarınca "uyuşulacak bedel üzerinden satılmasının uygun olacağı belirtilmiş 
ve bu yazı dönemin Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından aynı tarihte onaylanmıştır. 

-25.01.1998 tarihinde Şırnak Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü 300.000 Litre motorinin KDV dahil 
litresi 15.000 TL'den kendilerine tahsis edilmesi talebini TASİŞ Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne 
iletmiştir. Bunun üzerine, Diyarbakır bölge 02.02.1998 tarih ve 149 sayılı yazı bu talebi TASİŞ Genel 
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Müdürlüğü'ne iletmiştir. Genel Müdürlük ise, 24 Şubat 1998 tarih ve 152-894 sayılı yazı ile Habur 
Transit Gümrük Müdürlüğü denetiminde bulunan 300.000 litre motorinin Bakanlık Makamı'nın 
yukanda da belirtilen 14.10.1997 tarih ve 98 sayılı onaylan uyarınca Tasfiye Tüzüğü'nün 18/B 
maddesine göre Petrol Ofisi girdi fiyatlan dikkate alınmak suretiyle oluşturulacak bedelin uyuşulacak 
bedel olarak kabul edilmek suretiyle Şırnak Valiliğine verilmesi uygun görülmüştür. (Yazı Genel Müdür 
Ali Yıldırım imzalıdır). 

-Aynı şekilde Şırnak Valiliği 27.02.1998 tarih ve 348 sayılı yazı ile 200.000 litre mazot tahsisi 
istemiş TASİŞ Genel Müdürlüğü 14.10.1997 tarih ve 98 sayılı Bakanlık Makamı onayı gerekçe 
gösterilerek yine petrol ofisinin girdi fiyatlan esas alınmak üzere bu tahsisin yapılmasına genel müdür 
imzası ile onay verilmiştir. 

-Yine, Şırnak Valiliği 28.05.1998 tarih ve 887 sayılı yazı ile 250.000 litre motorin talebini 
TASİŞ Diyabakır Müdürlüğü'ne iletmiştir. Yukandaki süreç çerçevesinde genel müdürlüğün 08 
Temmuz 1998 tarih ve 4040 sayılı onayı ile bu tahsis yapılmıştır. 

- Şırnak Valiliği ile diğer bazı Valiliklere yapılan bir kısım tahsisler ise tablo halinde aşağıda 
gösterilmiştir. 

Şırnak Valiliği 
Talep Tarihi 

16.12.1998/921 
02.06.1999/1042 

19.08.1999/1284 

08.03.2000/107 

Şırnak Valiliği 
Talep Edilen 
Miktarı litre 

320.000 Ton 
lOO.OOOTon 

70.000 Ton 

400 Ton 

1.000.000 Ton 

Diyarbakır TAŞİŞ 
Bölge Müdürlüğü 

Teldifi 
21.12.1998/247 
02.06.1999/616 

23.03.2000/398 

TAStŞ Genel 
Mfldürlüğü'nün 

Onay Tarihi 
18.12.1998/7754 
03.06.1999/2923 

04.10.2003/4672 

04.10.1999/6436 
90.000 ti + KDV 

TASİŞ Genel Müdürlüğü 
Onayının Gerekçesi 

" 
Batman, Bitlis, Mardin, Muş 
ve Sımak Valiliğine Tahsis 
Deprem Bölgesine 
gönderilmek amacıyla tahsis 
Tasfiye Tüzüğü Mad.l8/B 

-Bununla birlikte 20.08.2002 tarihli Sümer Oral (Maliye Bakanı) imzalı olur ile, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliğine 875 Ton motorin Tasfiye Tüzüğü'nün 5/3 maddesi uyannca bedelsiz tahsis edilmiştir. 
(Genel Müdür Ali Yıldınm imzalı) 

-Şırgintaş Gıda İnşaat Neşriyat ve Turizm A.Ş 16.02.2000 tarih ve 2000/027 TASİŞ Diyarbakır 
bölge müdürlüğüne hitaben yazdığı yazıda, Şırnak Valiliği adına tahsis edilen motorinin teslimatı için 
talepte bulunmaktadır. Bunun üzerine TASİŞ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe hitaben 
yazısında Şirgintaş Gıda inşaat Neşriyat ve Turizm A.Ş.'nin yazılan ile il genelindeki kamu kurum ve 
kuruluşların hizmet ihtiyacının karşılamak üzere Şırnak Valiliği emrine KDV ve tüm vergiler dahil 
olmak üzere 262.000.TL litre fiyatı üzerinden bedeli mukabili tahsis edilecek olan 2.195.508 litre 
motorinin bedeli tutan 575.223.096.000.TL'nin 16.02.2000 tarihinde Bölge Müdürlüklerinin T.C.Ziraat 
Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi nezdindeki hesabına havale edildiğinden bahisle 2.195.508 litre 
motorinin ilgili şirket tarafından talep edildiği ifade edilmiştir. Buna istinaden TASİŞ Genel Müdürü Ali 
Yıldırım imzalı 31.03.2000 tarih ve 1903 sayılı yazı ile Şırnak Valiliği tarafmdan; 

06.01.2000 tarihinde litre fiyatı 134.550 (KDV ve Tüm vergiler Dahil) üzerinden 500.000. litre 
motorin için toplam 67.275.000.000.-TL bedel, 

10.02.2000 tarihi itibariyle 260.000 TL (tüm vergiler dahil) 250.000.000.000.-TL bedel, 

Yine 22.02.2000 tarihi itibariyle litresi 262.000 (tüm vergiler dahil) bedel üzerinden 
575.223.096.000.-TL bedel, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 2 3 4 — 

olmak üzere 892.498.096.000 TL tutarındaki motorin bedelinin banka hesaplarına yatırıldığı bu 
nedenle söz konusu bu motorinlere ilişkin faturaların derhal kesilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

-Yine, 21.06.2000 tarih ve 3171 sayılı TASİŞ Genel Müdürlüğü'nün Diyarbakır Bölge'ye 
hitaben yazdığı yazıda; 

"Habur Gümrük kapısından giriş yapan taşıtların mutad depolarında yapılan kontrol sonucu fazla 
çıkan ve tasfiyelik hale gelen motorinler Habur işletme şube müdürlüğü depolarına alınmakta, söz 
konusu motorinlerin süreklilik arzetmesi, tehlikeli, patlayıcı, yanıcı olması ve depoların yetersizliği 
nedeniyle Şırnak Valiliğince il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Tasfiye Tüzüğünün 18 inci maddesi uyarınca anılan Valiliğe satışının yapılması 
05.01.2002 tarih ve B.07.0.TAS.0.02/132/271 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür. Yine TASİŞ Genel 
Müdürlüğü'nün 24.03.2000 tarih ve B.07.0.TAS.0.02/132/1779 sayılı yazılan ile de, Habur Şube 
Müdürlüğü tanklarında birikecek olan motorinin tank kapasitesinin 3/1'nin dolması halinde anılan 
Valiliğe en seri şekilde (fax veya telefon) bilgi verilerek bedelinin yatırılmasına müteakip motorinin 
teslimi ve çekiminin sağlanmasını....ayrıca söz konusu yazının devamında da Şırnak valiliğine bedelini 
yatırmaksızın herhangi bir mazot tesliminin yapılmaması iletilmiştir. 

-Başka bir yazıda ise Şırnak Valiliği 800.000.000 TL/Ton bedel üzerinden motorin talep ettiği 
bunun üzerine 17.09.2000 tarih ve B.07.0.TAS.0.02/2291 sayılı TASİŞ Genel Müdürlüğü'nün teklif 
yazıları ile aynı tarihte Maliye Bakanı Sümer Oral Tasfiye Tüzüğü'nün 18/A maddesi uyarınca Habur 
İşletme Şube Müdürlüğü faaliyet alanındaki akaryakıtlardan 500 ton motorinin tüm vergiler dahil 
856.000 TL bedel üzerinden Şırnak Valiliğine verilmesine onay vermiştir. 

d-)Şırgintaş Gıda İnşaat Neşriyat Turizm A.Ş. İle İlgili Olarak Yapılan Denetim ve 
İncelemeler 

Şirket nezdinde Mülkiye müfettişleri ile Sanayi müfettişi tarafından yapılan incelemelerde; 

Şirket yönetim kurulunun, 03.03.2000 tarih ve 2000/03/07 sayılı toplantısında alınan karar 
uyarınca, TASİŞ tarafından Habur Sınır Kapısında kaçak yada depo fazlası olarak el konulan ve kamu 
hizmetlerinde kullanılmak üzere Şırnak Valiliğine satılarak faturaları da Valilik adına düzenlenen 
motorinin, Şirket tarafından satın alınarak Valilik adına düzenlenen faturaların da muhasebe kayıtlarına 
işlendiği, satın alınan motorinin satış fiyatının ne olması yada satış fiyatının nasıl belirlenmesi gerektiği 
konusunda ise yönetim kurulu karar defterinde herhangi bir kararın yer almadığı, diğer taraftan belirtilen 
yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapılan işlemin şirket açısından karlı bir faaliyet olduğunun 
anlaşıldığı, bununla birlikte şirketin esas faaliyet konusunu oluşturan motorin satışı ile ilgili olarak 
fiyatların nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda yönetim kurulunda herhangi bir görüşme yapılmamış 
olmasının eleştiriye değer bulunduğu, 

03.03.2000 tarih ve 2000/03/07 sayılı yönetim kurulu kararı ve Şırnak Valiliğinin bilgisi 
dahilinde, 2000-2001 yıllarında kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere TASİŞ tarafından Şırnak 
Valiliğine tahsis edilen ve faturaları da Valilik adına düzenlenen motorinin Şirket tarafından satın 
alınarak piyasaya satıldığı ve Valilik adına düzenlenmiş bu faturaların Şirket muhasebe kayıtlarına (153-
Ticari Mallar Hesabına) işlendiği ve KDV lerinin de indirim konusu yapıldığı, bu nedenle yapılan vergi 
incelemesi sonucunda cezai tarhiyata muhatap oldukları, Vergi incelemesi bittikten sonra ayrıca TASİŞ 
Diyarbakır Bölge Müdürlüğünce Şırnak Valiliği adına düzenlenen 3 adet faturanın da Şirket kayıtlarına 
işlenerek KDVTerinin indirim konusu yapıldığı, şirketin muhasebe kayıtları üzerinde yapılan 
incelemelerde şirket tarafından bazı özel şirketlere yapılan satışlarda motorinin fiyatının piyasa 
fiyatlarının oldukça altında tutulduğu, 
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Tespit edilmiştir. 

e-) Hazine Zararının Tespiti ve Değerlendirme 

Bütün bu yazışmalardan anlaşıldığı üzere TASÎŞ Habur İşletme Şube Müdürlüğü'nce Irak'tan 
gelen araçlardan mutad depo fazlası olarak teslim alman akaryakıt Tasfiye Tüzüğünün bazen 18/B bazen 
de 18/A maddesi gerekçe gösterilmek suretiyle anlaşılmış bir bedel üzerinden Şırnak Valiliğine dolaylı 
olarak da ŞIRGEV Vakfının hissedarı olduğu Şırgintaş Gıda İnşaat Neşriyat ve Turizm A.Ş'ye tahsis 
edilmiştir. Diğer bir anlatımla Tasfiye Tüzüğünün 18/A-B maddeleri uyannca kamu kuruluşlarına 
dağıtımı yapılması amacıyla tahsisi yapılan motorinler aslında dolaylı olarak bu amaç dışına çıkılmak 
suretiyle Sımak Valiliği'nce kurulan Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfının büyük oranda hissedarı 
bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu uyannca kurulan bir şirkete tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsis 
edilen bu akaryakıt ise Şirgintaş AŞ tarafından piyasaya satılmış bulunmaktadır. Burada hem dönemin 
TASİŞ yönetiminin hem de Şırnak Valiliğinin açık bir ihmali bulunmaktadır. 

Burada eğer TASİŞ Genel Müdürlüğü söz konusu motorini Sımak Valiliği'ne tahsis yerine 
tüketiciye doğrudan satması veya doğrudan TÜPRAŞ gibi akaryakıt dağıtım şirketlerine satması 
durumunda iki ayn değerlendirme yapılmıştır. Bu hesaplamalar sonucu bulunan rakamlar kafi rakamlar 
olmayıp yaklaşık tutarlan yansıtmaktadır. Aynca TASİŞ'in olması gereken satış hasılatı 
hesaplamasında; 98/10745 Sayılı BKK'da belirtilen akaryakıt ürünlerinin otomatik fiyatlandınlması 
esasına göre tespit edilen tüketici fiyatlanmn ürün bazında yıllık basit ağırlıklı ortalama satış fiyattan 
esas alınmıştır. 

el-) Motorinin TASİŞ Tarafından Doğrudan Tüketiciye Satılabilmesi Durumunda 
Hazine Zararı: 

Sımak Valiliği'ne (ŞIRGEV Başkanlığı) 1998-2002 yılları arasında teslim edilen motorinler ve 
bedelleri ile bu motorinlerin piyasada tüketiciye satılması durumunda olması gereken satış hasılatı ile 
fiili satış hasılatı arasındaki fark aşağıda hesaplanmıştır. 

Yılı 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

TOPLAM 

Cinsi 
Mazot 
Mazot 
Mazot 
Mazot 
Mazot 

Miktarı 
Litre 
(A) 

i.050.000 
789.600 

19.517.452 
17.624.405 
1.097.611 

40.079.068 

Tasis Tarafından 
Tahsil Edilen 

Toplam Tutar (Tl) 
(B) 

36.180.000.000 
85.224.868.000 

5.857.805.731.000 
7.565.354.635.000 
1.007.061.189.480 

14.551.626.423.480 

Yıllık 
Ortalama 

Teslim 
Fiyat 

Fiyat/Litre 
(TL) ( O 
34.457 
107.934 

300.132 
429.254 
917.503 

Yıllar 
İtibariyle 
Ortalama 
TOkcticlye 

Satıj Fiyatları 
TL/Litre 

(D) 
125.433 
240.010 
431.382 
728.605 

1.089.939 

Olması Gereken 
Hasılat (TL) 
E> ( A X D ) 
131.704.650.000 
189.511.896.000 

8.419.477.478.664 
12.841.229.605.025 

1.196.329.035.729 

22.778.252.665.418 

Şirgintaş As'ye 
Aktarılan Haksız 

Kazanç Tutan 
(TLHE-B) 
95.524.650.000 

104.287.028.000 
2.561.671.747.664 
5.275.874.970.025 

189.267.846.249 

8.226.626.241.938 

Yukandaki tabloda görüleceği üzere, eğer TASİŞ söz konusu 40.079.068 litre motorini 
doğrudan tüketiciye satabilmesi durumunda, Sımak Valiliği'ne tahsis bedeline göre arada yaklaşık 
olarak 8.2 Trilyon TL (8.2 Milyon YTL) daha karlı olacağı anlaşılmaktadır. Diğer bir anlatımla yapılan 
bu tahsisler ile yaklaşık 8.2 Trilyon TL tutannda hazine zararı ortaya çıkmıştır. 

1998-2002 Yıllan arasındaki TCMB tarafından belirlenen yıl sonu ABD Dolan döviz alış 
fıyatlanna göre hesaplanan ortalama yıllık döviz alış kuru 807.211,2 TL'dir. Buna göre Şirgintaş AŞ ve 
bu şirket üzerinden piyasadaki şirketlere aktanlan toplam 8.226.626.241.938-TL'nin ABD Doları 
cinsinden ifadesi ise, (8.226.626.241.938/807.211,2 =) 10.191.417 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 
Yine söz konusu aktanlan tutann 13.06.2005 tarihli TCMB ABD Doları döviz alış kuru'na göre YTL 
karşılığı ise (10.191.417 x 1.3523=) 13.781.854 YTL'dir. 
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e2-) Motorinin TASİŞ Tarafından Doğrudan Piyasaya Toptan Satılabilmesi Durumunda 
Hazine Zararı: 

Akaryakıt ürünlerinin otomatik fiyatlandırılması esasına göre belirlenen fiyat içerisinde 
motorin için 1998-2002 arasında toplam dağıtım payı oranı yaklaşık % 10 civarındadır. Bununla 
beraber TASİŞ'in bu satışlarını yaklaşık % 10 oranındaki dağıtım payı (dağıtıcı ve bayi kan toplamı) 
düşülerek hesaplandığında ise, haksız olarak Şirgintaş AŞ'ye aktarılan kazanç tutarı (8.226.626.241.938 
x 0.90)= 7.403.963.617.744 TL. bu günkü değerle 12.403.668 YTL olmaktadır. 

e3-) Değerlendirme 

Yukarıdaki bölümlerde yapılan tüm bu hesaplamalardan da görüleceği üzere ilgili dönemlerde 
Tasiş Habur şube müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde toplanan mutad depo fazlası motorinin Tasfiye 
Tüzüğü'nün 18 inci maddesinin A ve B bentlerindeki hükümler gerekçe gösterilmek suretiyle doğrudan 
Şırnak Valiliği ancak dolaylı olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren Şirgintaş 
Gıda İnşaat Neşriyat ve Turizm A.Ş'ye piyasa fiyatının altındaki bir bedel ile tahsis edilmesi yoluyla 
dönemin ilgili kurum, valilik ve şirket yöneticileri tarafından hazine zararına yol açılmıştır. 

Dönemin Maliye Bakanı Zekeriya Temizel 14.10.1997 tarih ve B.07.0.TAS.06.8/98 sayılı 
onayı ile yine aynı dönem TASİŞ Genel Müdürü Ali Yıldırım, Şırnak Valiliğine müteaddit defa motorin 
tahsisi yapmış ve teslimatı gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte daha sonraki dönemlerde de dönemin 
Maliye Bakam Sümer Oral'ın 17.09.2000 tarih ve B.07.0.TAS.0.02/2291 sayılı oluru ile TASİŞ Genel 
Müdürü Ali Yıldırım, Şırnak Valiliği üzerinden Şirgintaş A.Ş. ve bu şirket üzerinden de piyasada 
akaryakıt satış faaliyeti icra eden şahıs ve şirketlere piyasa fiyatının altında motorin tahsisi yapmıştır. 

Tasifiye Tüzüğünün 18 inci maddesi incelendiğinde tahsis yapılmasının gerekçelerinden en 
önemli konunun kamu ihtiyacının karşılanması olduğu görülecektir. Ancak Habur'da mutad depo fazlası 
olarak teslim alınan motorinin 40.000 ton civarındaki kısmımn Şırnak İli'nin kamu ihtiyacından oldukça 
fazla olduğu ortadadır. Bu nedenle yukarıda da ifade edildiği üzere, Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine 
başlayıp Diyarbakır Tasiş Bölge Müdürlüğünün TASİŞ Genel Müdürlüğüne önerisi ve bunun üzerine 
dönemin TASİŞ Genel Müdürü ALİ YILDIRIM'ın teklifi ile yine dönemin Maliye Bakanlarınca onaya 
bağlanan motorin tahsisi sonucunda, Şırnak Valiliğinin ihtiyacının oldukça üzerinde motorin tahsis 
edilmesine, Şırnak Valiliğine tahsis edilen bu motorinin yine Şırnak Valiliği'nin % 98.9 oranında ortağı 
bulunduğu Şirgintaş A.Ş ve bu şirket üzerinden de piyasa fiyatlarının altında piyasaya - ki satışı yapılan 
firmaların miktarca en fazla olanı Şırnak Petrolcülük AŞ'dir. - satılması sonucu hazine yukarıda da 
belirtildiği üzere 8.2 Trilyon TL (8.2 Milyon YTL) diğer bir bakışla bugünkü fiyatlarla yaklaşık 13.7 
milyon YTL tutarında zarara uğratılmış bunun neticesinde, Şirgintaş A.Ş ile bu şirketin piyasa fiyatının 
altında motorin satışı yaptığı diğer şahıs ve şirketler bu satış dolayısıyla haksız kazanç elde etmişterdir. 

Bu nedenle olaya sebebiyet veren dönemin Maliye Bakanları Zekeriya TEMİZEL ve Sümer 
ORAL'ın sorumluluklarının ortaya çıkarılması açısından Meclis soruşturma komisyonu kurulması, 

Yine dönemin TASİŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda Şırnak kökenli olan Ali YILDIRIM'ın 
sorumluluğunun belirlenmesi ve Şirgintaş AŞ ile bu şirketin satış yaptığı diğer şahıs ve şirketler 
arasındaki ilişkilerin ortaya konulması ve varsa gerek vergisel açıdan gerekse idari açıdan suiistimallerin 
belirlenmesi amacıyla, gerekli soruşturma ve incelemeleri yapmak üzere Maliye Bakanlığı denetim 
birimlerinin görevlendirilmesi, 

Yine, dönemin Valileri ile Şırnak İli ve İlçelerinin Geliştirilmesi Vakfı işlemleri ve 
sorumluları'nın bu olaydaki ihmal veya kasıtlarının olup olmadığı hususlarının ortaya çıkarılması 
amacıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun görevlendirilmesi, 
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Gerekmektedir. 

9- Kamu Kurumu Akaryakıt İhalelerinde Yüksek Iskontolu Sözleşmeler 

14 Mart 1998 tarih ve 23286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 98/10745 
sayılı Bakarlar Kurulu Karan ile akaryakıt ürünleri için otomatik fiyatlandırma sistemine geçilmiştir. Bu 
sistem 01.01.2005 tarihine kadar devam ettirilmiştir. 01.01.2005 tarihinden sonra ise akaryakıt türleri ile 
ilgili fiyat oluşumu tamamen piyasa koşullarına terk edilmiş bir başka değişle fiyatların serbest dağıtıcı 
veya bayilere bırakılmıştır. 

Akaryakıt dağıtıcıları ile akaryakıt bayilerinin karlılık durumlan akaryakıt ürünleri bazında 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

AKARYAKITTA BAYİ KARLILIK ORANLARI 

Yılı 

2003 

Yılı 

2004 

Cinsi 

Kurşunsuz Benzin 

Süper Benzin 

Motorin 

Kalorifer Yakıtı 

FuelOüNo:6 

Jet Yakıtı+Oaz Yağı 
Otogaz 

Cinsi 

Kurşunsuz Benzin 

Süper Benzin 

Motorin 

Kalorifer Yakıtı 

FuelOUNo:6 

Jet Yakitı+Gaz Yağı 

Otogaz 

Tüketici Fiyatı 
(TL) 
1.747.000 

1.755.000 

1.349.000 

812.000 

447.000 

1.258.000 
940.000 

Tüketici Fiyatı 
(TL) 
2.294.000 

2.297.000 

1.784.000 

1.036.000 

570.000 

1.605.000 

1.141.000 

Dağıtım Payı 
(TL) 

157.249 

157.249 

131.071 

46.120 

50.040 

93.832 

207.135 

Dağıtım Payı 
(TL) 

175.974 

175.974 

148.859 

45.366 

49.191 

90.991 

204.582 

Toplam 
Karlılık 

0,09 

0,09 

0,10 

0,06 

0,11 

0,07 

0,22 

Toplam 
Karlılık 

0,08 

0,08 

0,08 

0,04 

0,09 

0,06 
0,18 

% 60 Bayi 
Kar'ı 

0,05 

0,05 

0,06 

0,03 

0,07 

0,04 

0,13 

% 60 Bayi 
Kar'ı 
0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,05 

0,03 

0,11 

% 40 Dağıtım 
Şirketi Kar'ı 

0,04 

0,04 

0,04 

0,02 

0,04 

0,03 

0,09 

% 40 Dağıtım 
Şirketi Kar'ı 

0,03 

0,03 

0,03 

0,02 

0,03 

0,02 

0,07 
Not: 1-Dağıtıcı ve Bayi Karlarıaıa belirli bir yasal dayaaağı olmayıp bu güne kadar piyasada oluşan uygulamaya göre 

Dağıtım Payı olarak belirleaea tutarın */• 60'ı Bayi Payı % 40'ı da dağıtın payı olarak paylaşılmaktadır. 

Not: 2-Dağıtım Paylan 98/10745 sayılı BKK ile belirlenen Otomatik Fiyat Sistemine göre belirlenmiş yıl sonu tutarlarını 
göstermektedir. 

Yukarıdaki tabloda açık bir şekilde görüldüğü üzere akaryakıt ürünleri tüketici fiyatları 
içerisinde dağıtım payı oranlan benzin, motorin, kalorifer yakıtı ve fuel oil ürünleri için toplam olarak 
% 8-11 arasında değişmekte ve bu tutarda bayi ve dağıtıcı arasında paylaşılmaktadır. Dolayısıyla, sadece 
benzin türleri, motorin, kalorifer yakıtı ve fuel oil için bayiler açısından akaryakıt karlılık oranlan ise % 
5-7 arasında değişmektedir. Aynca dağıtım şirketleri reklam, promosyon ve istasyon giydirme gibi 
yüksek gideler yapmakta ve bununla birlikte istasyon sahiplerine kendi markalarına geçme karşılığında 
yüksek transfer bedelleri ödedikleri de bir vakadır. 

Ticari icaplar göz önünde bulunduğunda, bir şirketin veya şahsın yasal yollardan satın aldığı bir 
malı özel bir durum olmadıkça maliyet bedelinin altında satması söz konusu değildir. Bununla beraber, 
aynntılan aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere bazı şirketlerin (bu şirketlerin büyük kısmı bayi olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 
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çalıştığı düşünülmektedir) normal karlılık oranı % 5-7 olmasına rağmen kamunun akaryakıt ihalelerinde 
% 42 oranına kadar kınm yaparak ihaleleri kazandığı ve sözleşme yaptıkları anlaşılmıştır. 

Bu bağlamda, Komisyon tarafından Kamu İhale Kurumu'undan 2003-2004 yıllannda tahmin 
edilen bedeli 100 Milyar TL tutarım aşan kamu akaryakıt ihalelerinin neler olduğu ve bu ihaleleri 
kimlerin hangi kınm oranlan ile kazandıkları istenmiş ve söz konusu bu kurum tarafından istenilen 
bilgiler Komisyonumuza gönderilmiştir. Buna göre 2003 ve 2004 yıllannda kamu kurumlarının 
akaryakıt alımlan nedeniyle açtıkları ihalelerdeki kınm oranı % 10'un üzerinde olan ihalelere ilişkin 
detaylar aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



2003 YILINDA YAPILAN 100 MİLYAR TL TUTARINI AŞAN VE KIRIM ORANLARİ % 10 DAN YÜK 

EN fHALE SÖZLE 
ÜST İDARE tŞİIM TANIMI İŞİN NİTELİĞİ İŞİN MİKTARI TARİHİ FİRMALAR BEDEL 

BAŞBAKANLIK 

İÇİŞLERİ 
BAKANLİĞİ 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

SAöLIK 
BAKANLIĞI 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

MALİYE 
BAKANLIĞI 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

SAĞLIK 
| BAKANLIĞI 

AKARYAKİT ALIMI 

AKARYAKITÜRÜNÜ 

AKARYAKIT ALIMI 

AKARYAKIT ALIMI 

AKARYAKIT ALIMI 

AKARYAKIT ALIMI 

AKARYAKIT ALIMI 

AKARYAKIT 
ÜRÜNLERİ 

AKARYAKIT ALIMI 

Kalorifer Yakıtı 
(Kalyak) MotorinSüper 
BenzinKurşunsuz 
Benzin 

MALAUMİ 

MOTORİN 
KURŞUNSUZ 
BENZİN SÜPER 
BENZİN 
KALORİFER YAKITI 
MOTORİN VE 
BENZİN 
KALORİFER YAKITI 
MOTORİN VE 
BENZİN 

45000 LTSÜPER 
BENZİN290000 
LTMOTORİN ALIMI 

ÖZEL KALORİFER 
YAKITI MOTORİN 
VE SÜPER BENZİN 

TEKNİK 
ŞARTN AMELİ 

AKARYAKIT ALIMI 

Kalyak 5710869 
kgMotorin 2837282 
LtSüper Benzin 250000 
LUCurşunsuz Benzin 
250000 Lt 

5KALEM 

10000O0LT15000LT 
15000LT 

750 TON VE 16000 LT 
YAKIT 

7S0 TON VE 16000 LT 
YAKIT 

2 KALEM 

KALYAK 260 TON 
MOTORİN U6000LT VE 
BENZİN 35 TON 

5 KALEM 

68000 KG ÖZEL 
KALORİFER 
YAKITI51000 LİTRE 

| MOTORİN 

18112003 

11U2003 

15122003 

04122003 

04122003 

21112003 

12112003 

17112003 

02102003 

PETROL OFİSİ AŞ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÛZKÖSEİTHAIAT 
tHRACAT NAKLİYAT 
VE PAZARLAMALTDŞTI 
ÖMER DOĞAN PETROL 
ÜRÜNLERİ OTOMOTİV 
TARİM ÜRÜNLERİ 
NAKLİYE İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET 
LtMİTED ŞİRKETİ 

ERZURUM PETROL 
TİC.AŞ 

ERZURUM TİCARET AŞ 

PAK PETROL İNŞİHR. 
İTH.SAN.VETİCLTDŞTİ 

PAK PET İNŞAAT 
İHRACAT SANAYİ LTD 
ŞTİ 

OTOOÖL PETROL TİC/ 
ÜNALKARAGÖL 

|TOKGÖZ PETROL 
| ÜRÜNLERİ 

7.943.54 

5.867.34 

1.171.1 

455.771 

455.771 

376.770 

298.127 

245.53 

91.375 



2004 YILINDA YAPILAN 100 MİLYAR TL TUTARINI AŞAN VE KIRIM ORANLARI % 10 DAN YÜK 

ENÜST İŞİN İŞİN İHALE SÖZLEŞME 
İDARE TANIMI NİTELİĞİ İŞİN MİKTARI İDARE ÜST İDARE TARİHİ FİRMA BEDELİ (SB) 

ENERJİ VE 
TABİİ 
KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

DEVLET 
BAKANLIĞI 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

İÇİŞLERİ 
BAKANLİĞİ 

BELEDİYE 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 

AKARYA 
KIT 
ÜRÜNÜ 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 

AKARYA 
KİT 
ALİMİ 

BENZİN VE 
MOTORİN 
ALIMI 
KALORİFER 
YAKITI, 
MOTORİN, 
SÜPER 
BENZİN VE 
KURŞUNSUZ 
BENZİN 

MAL ALIMI 

MOTORİN.K 
URŞUNSUZ 
BENZİN.SÛP 
ER BENZİN 

BELEDİYE 
ARAÇLARIN 
DA 
KULLANILM 
AK ÜZERE 

358.800 LİTRE 
BENZİN, 
85.955.350 
LİTRE 
MOTORİN 

1 YIL 
SÜREYLE 
İHTİYAÇ 
DUYULAN 
MİKTARLARD 
A 

5 KALEM 

1.000.000LT.15. 
O0OLT.15.00OLT 

600000LTMOT 
ORİN.15000LT 
SÜPER 
BENZİN,15000 
LTLPGVE 
300000KĞ 
KALYAK 

SATINALMA 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

ALİM İKMAL 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

KAYSERİ 
BÜYÜKŞEHİR 
BaEDtYESİ 

POLATLİ 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

MAKİNABAKI 
M ŞEFLİĞİ 

TKİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

TÜRKİYE 
RADYO 
TELEVİZYON 
KURUMU 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MAHALLİ 
İDARELER 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

17.O5.20O4 

18.11.2003 

U. 11.2003 

15.12.2003 

26.12.2003 

PETROL OFİSİ 
A.Ş. 

PETROL OFİSİ 
A.ŞGENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖZKÖSE 
İTHALAT 
İHRACAT 
NAKLİYAT VE 
PAZARLAMA 
LTD.ŞTİ 
ÖMER DOĞAN 
PETROL 
ÜRÜNLERİ 
OTOMOTİV 
TARIM 
ÜRÜNLERİ 
NAKLİYE 
İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET 
LİMİTED 
ŞİRKETİ 

EMMOŞ BUCAK 
TURİZİN, 
SANAYİVE 
TİCARET 
LİMİTED 
ŞİRKETİ 

91.289.001.164.6 

7.943.547.390.3 

5.867.346.975.0 

1.171.130.000. 

911.220.195. 



BELEDİYE 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

SAGliK 
BAKANUĞI 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

ENERJİYE 
TABİİ 
KAYNAKLAR 
BAKANUĞI 

AKARYA 
KIT 
SATIN 
ALINMA 
Sİ 

AKARYA 
KIT 
ALIMI. 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 

AKARYA 
KIT VE 
MADENİ 
YAĞ 
ALIMI 

AKARYA 
KİT 
ÜRÜNLE 

İRİ 

AKARYAKİT 
SATIN 
ALINMASI 

MAL ALIMI. 

KALORİFER 
YAKTTI,MOT 
ORİNVE 
BENZİN 

KALORİFER 
YAKTTLMOT 
ORİNVE 
BENZİN 

MAL ALIMI 

MUHTELİF 
AKARYAKIT 
ÜRÜNLERİ 
ALIMI 

830.000 
MOTORtN,12.0 
00S.BENZİN 
460.000 LT. 
MOTORİN, 
110.000 LT. 
SÜPER 
BENZİN, 30.000 
LT. 
KURŞUNSUZ 
BENZİN 
AUMİ. 

750TON.16.000 
LİTRE YAKTT 

750TON.16.000 
LİTRE YAKIT 
8.000LT 
K.BENZİN.11.3 
71LT 
S.BENZİN.8.557 
LT 
LPGJ3I.250LT 
MOTORİN.6.48 
9LT 20/50 
M.YAĞ1.7.416L 
TH.YAĞ 
KALYAK 
(550.000 KG), 
MOTORİN 
(30.000 KG), 
SÜPER 
BENZİN (20.000 
KG),YAG(200 
KG) 

MAKtNAVE 
İKMAL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SATIN ALMA 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DR.VEDATALİ 
ÖZKAN 
KAYSERİ 
DEVLET 
HASTANESİ 

DR. VEDAT ALİ 
ÖZKAN 
KAYSERİ 
DEVLET 
HASTANESİ 

ÜNYE 
BELEDİYESt 

ÇEKMECE 
NÜKLEER 
ARAŞTIRMA 
VEEGrTIM 
MERKEZİ 

KÜTAHYA 
BELEDİYESİ 

GAZİOSMANP 
AŞA 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

KAYSERİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KAYSERİ 
SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MAHALU 
İDARELER 

TAEK 

08.01.2004 

22.12.2003 

04.12.2003 

04.12.2003 

20.02.2004 

22.12.2003 

PÜPAŞ PETROL 
A.Ş. 

İGATAŞ 
tSTANBULGAZ 
VE AKARYAKIT 
TEDARİK 
SAN.VE 
TtC.LTD.ŞTl. 

ERZURUM 
TİCARET A.Ş 

ERZURUM 
PETROL TİC A S 

YAZICILAR 
AKARYAKIT 
SAN.TİC.LTD.ŞT 
1. 

VOLKAN 
PETROL 
ÜRÜNLERİ 
SAN.VE 
TlC.LTD.STt. 

854.233.094.0 

708.052.570.0 

455.771.250.0 

455.771.250.0 

446.822.422. 

406.926.643. 

http://TlC.LTD.STt


BELEDİYE 

İÇİŞLERİ 
BAKANUĞI 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

TARIM VE 
KÖYİŞLERİ 
BAKANUĞI 

BAYINDIRLI 
K VE İSKAN 
BAKANLIĞI 

YÜKSEK 
ÖĞRETİM 
KURUMU 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 

AKARYA 
KIT 
AUMİ 

AKARYA 
KIT 
ALIMI. 

AKARYA 
KIT 
ÜRÜNLE 
RtVE 
MADENİ 
YAĞ 

AKARYA 
KIT 
SATIN 
ALINMA 
SI 

AKARYA 
KIT 
İHALESİ 

MOTOR1N.BE 
NZIN ALıMı 
BENZİN, 
MOTORİN, 
LPG, 
KALORİFER 
YAKITI VE 
YAĞ 
ALINMASI 
işi 
45.000.-
LT.SÜPER 
BENZİN-
290.000.-
LT.MOTORÎN 
ALIMI. 

MOTORİN 
KALYAK 
MADENİ 
YAĞ 
AFET 
HİZMETLERİ 
NDE 
ÇAUŞAN 
ARAÇLARDA 
KULLANILM 
AK ÜZERE 
AKARYAKIT 
SATIN 
ALINMASI 

MOTORORİN 
, BENZİN VE 
LPG DÖKME 
GAZ 

200,000 
LT.MOTORIN, 
10,000 
LT.SÜPERBEN 
ZİN 5,000 
LT.KURSUNSU 
Z BENZİN 

25.000 İt Benzin, 
300.000 İt 
Motorin, 15.000 
lLLPG,9.0O0kğ 
Kalorifer Yakıtı 
ve 5.000 İt Yağ 
ALIMI 

2 KALEM 
MOTORİN 
304.000LT 
KALYAK 
100.000KĞ 
MAÖDENl 
YAĞ VE 
ANTİFİRtZ 
12.440KĞ 

MOTORİN 
(MAZOT) 
314349 LİTRE + 
SÜPER 
BENZİN 42685 
LİTRE 

3 KALEM 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KARAKÖPRÜ 
BELEDİYESİ 

KARTAL 
BELEDÎYESİ 
SATOALMA 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KÖY 
HİZMETLERİ 
İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BAYINDIRLIK 
VE İSKAN 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇUKUROVA 
ÜNİVERSİTESİ 
DÖNER 
SERMAYE 
İŞLETMESİ 

HESAP İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MAHALLİ 
İDARELER 

KARTAL 
BELEDİYESİ 

KÖY 
HİZMETLERİ 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ANTALYA 
VALİLİĞİ 

ÇUKUROVA 
ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ 

27.01.2004 

25.06.2004 

21.11.2003 

26.04.2004 

20.02.2004 

02.03.2004 

İSMAİL ALTUN 
ALTUN PETROL 
TAŞOVA 

İZOL PETROL 
(ÇETİN İZOL) 

PAK PETROL 
İNŞ. 
İHR.İTH.SAN.VE 
TİCLTD.ŞTİ. 

GÜNEŞ PETROL 
ÜRÜNLERİ 
NAKLİYE 
İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET 
LİMİTED 
ŞİRKETİ 

YEDİ TEPE 
MOTORLU 
ARAÇLAR 
TAŞIMACILIK 
TİCARET 
ANONİM 
ŞİRKETİ 

KARAHAN 
İNŞAAT 
TURZ.SAN.VE 
TİCLTD.ŞTİ. 

299.932.000.0 

451.998.733. 

376.770.395. 

417.664.000 

380.577.651 

238.802.955 

http://motor1n.be


İÇİŞLERİ 
BAKANLİĞİ 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

BELEDİYE 

ÖZELLEŞTtR 
ME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 

BELEDtYE 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

SAĞLİK 
BAKANLIĞI 

BELEDİYE 

AKARYA 
KİT 
AUMI 

AKARYA 
KIT VE 
YAĞ 
ALIMI 

AKARYA 
KIT VE 
YAĞ 
ALIMI 

AKARYA 
KİT 
AUMI 

AKARYA 
KIT 
AUMI 

AKARYA 
KIT 
İHALESI 
AKARYA 
KİT 
ÜRÜNLE 
Rİ 
AKARYA 
KIT 
ALINMA 
SI 

SÜPER 
BENZİN, 
K.BENZİNVE 
MOTORlN 
ALIMI 

AKARYAKIT 
VE YAĞ 
AUMI 

MAZOT, 
KURŞUNSUZ 
BENZİN, 
SÜPER 
BENZİN VE 
YAĞ ALIMI 

MAL AUMI 

ALIM İŞİ 

KURŞUNSUZ 
BENZİN VE 
MOTORlN 

TEKNİK 
ŞARTNAMEL 
1 

6 NUMARA 
FUELOİL 

255.000 LİTRE 

YAKLAŞIK 
MALİYETİNDE 
BELİRTİLMİŞT 
İR 
195.000 LİTRE 
MAZOT, 3250 
LİTRE 
KURŞUNSUZ 
BENZİN, 6500 
LİTRE SÜPER 
BENZİN. 5000 
LİTRE YAĞ 
ALIMI 
ÖZEL 
KALORİFER 
YAKITI 
260.000.KG, 
MOTORlN 
U6.000.LT, 
BENZİN 
3.50O.LT 
225000LT 
MOTORİN.1002 
OLT 
KURŞUNSUZ 
BENZİN.10020 
LT SÜPER 
BENZİN 
162.000 LT. 
KURŞUNSUZ 
BENZİN VE 
14.500 LT. 
MOTORlN 

5KALEM 

730 TON 

UŞAK 
EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

FOÇA 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

ETVEABALIK 
ÜRÜNLERİ 
A Ş . SAKARYA 
ET 
KOMBİNASI 
MÜDÜRLÜĞÜ 

TAŞDELEN 
BELEDtYESl 

T U Z U İLÇE 
EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ELAZIĞ 
DEVLET 
HASTANESİ 

FENİŞLERt 
MÜDÜRLÜĞÜ 

EMNİYET 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

EMNİYET 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KAYMAKAML 
IK 

ET VE BALIK 
ÜRÜNLERİ 
A.Ş. GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MAHALLİ 
İDARELER 

İSTANBUL 
EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SAĞLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
ELAZIĞ 

KAHRAMANM 
ARAŞ 
BELEDtYESl 

26.07.2004 

05.05.2004 

04.10.2004 

12.11.2003 

16.03.2004 

12.02.2004 

17.11.2003 

08.01.2004 

TÜRKMENOĞLU 
PETROL 
ÜRÜNLERİ 
İNŞ.TAAH.TEM. 
TİC.LTD.ŞTİ. 
GÜZELDERE 
PETROL 
SANAYİ 
TİCARET 
UMtTED 
ŞİRKETİ 

HANCI PETROL 
TAŞ.TAAH.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. 

PAKPET 
İNŞAAT 
İHRACAT 
SANAYİ LTD. 
ŞTt. 

ALKAN PETROL 
MARKET VE 
TİC. A.Ş. 

YÜCELPETROL 
LTD.ŞTİ 
OTOGÖL 
PETROL TİC./ 
ÜNAL 
KARAGÖL 
OZ CEYLAN 
PETROL 
İNŞ.TAAH.NAK. 
LTD.ŞTİ. 

364.175.000.0 

353.715.000.0 

289.105.928. 

298.127.887. 

296.878.601 

256.271.950 

245.536.000 

242.177.500 



BELEDİYE 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

BELEDİYE 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

ENERJİ VE 
TABU 
KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

BAŞBAKANI, 
IK 

AKARYA 
KIT VE 
MADENİ 
YAĞ 

AKARYA 
KIT VE 
MADENİ 
YAĞ 
ALIMI 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 

AKARYA 
KIT 
AUMI 

AKARYA 
KIT 
ÜRÜNÜ 
AUMI 

MAL ALIMI 
TSE 
STANDARTL 
ARI VE 
TÜPRAŞ 
RAFİNERİ 
STANDART 
ANALİZ 
DEĞERLERİ 
NE UYGUN 
AKARYAKIT 
VE MADEN» 
YAĞ 

MAL ALIMI 

AKARYAKIT 
ALIMI 
TAŞIT 
ARAÇLARINI 
N İHTİYAÇ 
OLDUKÇA 
YÜKLENİCİ 
İSTASYONU 
NDAN 
AKARYAKIT 
İKMALİ 
YAPMASI 

AKARYAKIT 
ÜRÜNÜ 
ALIMI 

225.000LT 
AKARYAKIT.9 
470 KĞ 
MADENİ YAĞ 

170500 
LT.MOTORİN,7 
250 
LT.SBENZIN,5 
250 
LT.K.BENZİN.3 
490 
LT.MUHTEÜF 
MADENİ YAĞ 

160,000 
MOTORİN -
12,000 SÜPER 
BENZİN 

240.000 KG. 

70.000 LT. 
SÜPER 
BENZİN, 
110.000 LT. 
MOTORİN 
250 TON ÖZEL 
KALORİFER 
YAKTIUOOO 
LT.MOTORİN3 
500 
LT.SBENZİN.8 
OLT.MADENİ 
YAĞ, 70 
LT.MADENİ 
YAĞ 

ADAPAZARI 
SU VE 
KANALİZASY 
ON İDARESİ 

TÖMÜK 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

KAŞÜSTÜ 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

MADRAN 
MENBASUYU 
VE FIRIN 
İŞLETMESİ 

TİCARİ İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KASTAMONU 
GENÇLİK VE 
SPOR İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADAPAZARI 
BÜYÛKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

MAHALLİ 
İDARELER 

BOZDOĞAN 
BELEDİYESİ 

MEDAŞ 
MERAM 
ELEKTRİK 
DAĞITIM A.Ş. 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

GENÇLİK VE 
SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

09.01.2004 

25.12.2003 

15.03.2004 

17.03.2004 

20.01.2004 

10.02.2004 

AYDIN 
PETROLCÜLÜK 
VETİC.A.Ş. 

ERGİNLER 
PETROL 
ÜRÜNLERİ 
SANAYİ 
TİCARET 
LTD.ŞTİ 
MUAMMER 
PEKŞEN 
KOLL.ŞTİ 
SEVGİ PEKŞEN 
VEORTAKLARl 
ÇAKIR PETROL 
GIDA 
İHT.MEN.KONF. 
TUR.SAN.TtC.LT 
D.ŞTİ. 

ÖZTAN 
PET.LTD.ŞTİ. 

FİKRET AYPEK 
PET.TUR.ÎNŞ.TA 
Ş.SAN.TİC.LTD.Ş 
TİVEERGUVEN 
OTOMOTİV 
TtC.VESANAŞ. 

245.943.925.0 

205.858.441. 

205.381.440. 

197.643.846 

205.824.500 

184.860.651 

http://TUR.SAN.TtC.LT


İÇİŞLERİ 
BAKANUöl 

BELEDİYE 

BAŞBAKANL 
İK 

İÇİŞLERİ 
BAKANUöl 

ENERJtVE 
TABU 
KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

AKARYA 
KIT 
AUMI 

AKARYA 
KIT 
TANKI 
VE 
POMPASI 

AKARYA 
KIT 

AKARYA 
KIT 
AUMI 

AKARYA 
KIT 
AUMI 

AKARYA 
KIT.AKA 
RYAKIT 
ÜRÜNLE 
Rİ.KALO 
RİFER 
YAKITI 
ALIMI 

| İHALESİ 

MOTORÎN-
SÜPER 
BENZİN 

MAL ALIMI 

BENZİN VE 
MOTORİN 

MOTORİN VE 
SÜPER 
BENZİN 

MÜESSESEM 
İZ RESMİ 
ARAÇLARINI 
N I YILLIK 
AKARYAKIT 
İHTİYACI 

2004YIU 
AKARYAKİT 
.AKARYAKIT 
ÜRÜNLERİ* 
ALORİFER 
YAKITI 
İHTİYACI 

130.000 LT. 
MOTORİN-
6.000 LT. 
S.BENZİN 

S KALEM 

120,000 LT 

120 .000 
LİTRE-
6.000ÜTRE 

48.000 LİTRE 
MOTORİN VE 
54.000 LİTRE 
BENZİN 

5 KALEM 
AKARYAKIT 
VE 
AKARYAKIT 
ÜRÜNÜ 

KAĞIZMAN 
BELEDİYE 
BAŞKANUÖI 

ARAÇ GEREÇ 
SATINALMA 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SATINALMA 
BİRİMİ 

ESKİŞEHİR 
GÜNYÜZÜ 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

TEDAŞ 
ŞANUURFA 
EDM 

KIRKLARELİ 
DEVLET 
HASTANESİ 
BAŞTABİPLİĞİ 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
TÜBrrAK-
ULUSAL 
ELEKTRONİK 
VE 
KRİPTOLOJİ 
ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ 

MAHAU 
İDARELER 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

TEDAŞ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

31.12.2003 

26.08.2004 

19.12.2003 

06.01.2004 

10.02.2004 

26.12.2003 

KARACAOÖULL 
ARIİNŞ.GIDA 
PETROL NAK. 
ODUN-KÛMÛR 
TAAH. PAZ. 
DAĞ. SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ 
PRESİZİON 
AKARYAKIT 
MALZEMELERİ 
İMALAT VE 
KIRTASİYE 
SANAYİ 
TİCARET 
ÜMİTED 
ŞİRKETİ 

OPET 
PETROLCÜLÜK 
A.Ş. 

AHMET NECATİ 
GÖNLÜAÇKVE 
ORTAKLARI 
DELEN 
AKARYAKITNA 
KÜYAT İNŞAAT 
İTHALAT 
İHRACAT 
SANAYİ VE 
TİCARET 
LTD-ŞTt 

ARAŞ TURİZM 
PETROL GIDA 
ÜR.VE 
TEM.HİZ.TİC.LT 
D.ŞTİ. 

162.366.064.00 

168.65S.000.00 

143.763.330.50 

144.644.31000 

130.950.288.0 

139.153.527.3 

http://168.65S.000.00


İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

İÇİŞLERİ 
BAKANLİĞİ 

MİLLİ 
EĞİTİM 
BAKANLIĞI 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

BAŞBAKANI 
IK 

BAŞBAKANL 
IK 

BAŞBAKANL 
IK 

AKARYA 
KIT 
ÜRÜNLE 
Rİ 

AKARYA 
KIT 
ALIMI 
AKARYA 
KIT 
ÜRÜNLE 
Rİ 
(KURSU 
NSUZ 
BENZİN, 
MOTORİ 
N, 
KALORİF 
ER 
YAKITI) 
ALIMI 
AKARYA 
KIT 
ALIMI 
AKARYA 
KIT 
YAKACA 
K 
ALIMLA 
Rl 
AKARYA 
KIT 
YAKACA 
K 
ALIMLA 
Rl 
AKARYA 
KIT 
YAKACA 
K 
ALIMLA 
Rl 

AKARYAKIT 
ALIMI 

MOTORİN.SÜ 
PER BENZİN 

HİZMET 
ARAÇLARIN 
DA .HİZMET 
BİNASINDAK 
i 
JENERATÖR 
LERDEVE 
KALORİFERL 
ERİNDE 
KULUNILM 
AK ÜZERE 
MOTORİN.BE 
NZİN.MADE 
NİYAĞ, 

KALORİFER 
YAKITI VE 
AKARYAKIT 
ALIMI 

KALORİFER 
YAKITI VE 
AKARYAKIT 
ALIMI 

KALORİFER 
YAKITI VE 
AKARYAKIT 
ALIMI 

96,200 LT 
MOTORİN.4200 
LT BENZİN 

105.000 LT.-
6.000.LT. 

KURŞUNSUZ 
BENZİN 
2.000LİTRE 
MOTORİN 
1.600LİTRE 
KALORİFER 
YAKITI 
200.000KG 

91500-LT, 

4 KALEM 

4 KALEM 

4 KALEM 

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

KAYAKENT 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

BAŞKENT 
ÖĞRETMENEV 
İ VE AKŞAM 
SANAT 
OKULU 
DÖNER 
SERMAYE 
İŞLETMESİ 

DOĞANŞEHİR 
BELEDİYESİ 

İL SOSYAL 
HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İL SOSYAL 
HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İL SOSYAL 
HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MAHALLİ 
İDARELER 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MAHALLİ 
İDARELER 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞLETMELER 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

BELEDİYE 

SHÇEK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SHÇEK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SHÇEK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

19.04.2004 

13.01.2004 

31.05.2004 

18.06.2004 

11.05.2004 

11.05.2004 

11.05.2004 

METİN ÇOLAK-
1RMAK PETROL 
KENT TİCARET 
A.NECATİ 
GÖNLÜAÇ1KVE 
ORT.PETROL 
ÜRÜNLERİ 
TİCARETİ 

BİLGİÇ PETROL 
İNŞAAT 
TURİZM İÇ VE 
DIŞ TİCARET 
LİMİTED 
ŞİRKETİ 
PETROL OFİSİ 
BAYİ OSMAN 
TÜRKER 

HESAPÇIOĞLU 
PETROL 
PAZ.SAN.TİC.LT 
D.ŞTİ. 

HESAPÇIOĞLU 
PETROL 
PAZ.SAN.TİC.LT 
D.ŞTİ. 

HESAPÇIOĞLU 
PETROL 
PAZ.SAN.TİC.LT 
D.ŞTİ. 

115.940.445.00 

129.797.319.00 

119.932.400.00 

115.665.150.00 

114.404.000.00 

114.404.000.00 

114.404.000.00 



Türkiye B
üyü k M

illet M
ecl 

2. 
B&EDİYE 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI 

AKARYA 
KIT VE 
MADENİ 
YAĞ 
ALIMI . 

AKARYA 
KIT VE 
YAĞ 
ALIMI 

AKARYAKIT 
VE MADENİ 
YAĞ 

AKARYAKIT 
VE YAĞ 
ALIMI 

80.000 LtTRE 
MOTORİN VE 
5.000 LİTRE 
MADENİ YAĞ 

MUHTELİF 

KABATAŞ 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 

BALIKESİR 
EDREMİT İLÇE 
EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KABATAŞ 
BELEDİYE 
BAŞKANUÖI 

BALIKESİR 
EDREMTTMAL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

21.01.2004 

31.052004 

COŞKUNLAR 
PETROL 
SAN.TİC.LTD.ŞT 
t. 

AHMET BALYA 

104.076.060.00 

102.322.574.7 
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Yukarıdaki tablolarda belirtilen Kamu kurum ihalelerinde bayi ve dağıtıcı şirket kar payı 
oranlan dikkate alındığında, kamu kurumu akaryakıt ihalelerinde ticari icaplara uymayacak bir şekilde 
yüksek iskontolu olarak mal satıldığı görülmektedir. Karlılık oranlarının bayiler açısından % 5-7 dağıtıcı 
şirketler de dahil olmak üzere %8-l 1 arasında olduğu bir ortamda bu oranların üzerindeki bir iskonto ile 
akaryakıt satılması, akaryakıtı sağlayan şirket açısından akaryakıt kaçakçılığı yaptığı karinesini ortaya 
koymaktadır. Çünkü kayıtdışı olmaksızın yasal olarak bir akaryakıt bayi veya dağıtıcı şirketinin bu 
oranlarda iskonto yaparak mal satması mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu ihalelerin, ilgili kamu 
kurumunun bağlı olduğu Bakanlık Teftiş Kurulları tarafından araştırılması ayrıca yüksek iskonto veren 
şirketlerin akaryakıt kaçakçılığı yaptığı karinesi ile gerek kolluk güçleri gerekse diğer yetkili denetim 
birimleri tarafından incelenmesi ve ayrıca Kamu İhale Kurumunca bu ve benzeri konularla ilgili olarak 
resen soruşturma yapılabilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılmalıdır. 

10- TPIC'in Ham Petrol İthal ve Satışı Arasındaki Fark 

TPİC 1998-2003 yıllan arasında, sınır ticareti Kararnameleri kapsamında ham petrol ithalatı 
yapmıştır, tthal edilen ham petrol miktarı ve bunun satışmın nerelere ne miktarda olduğuna ilişkin olarak 
TPİC'ten yazılı bilgi talep edilmiş ve TPİC'in 11.5.2005 tarih-2551 sayılı ve 8.6.2005 tarih-3129 sayılı 
yazılan Komisyona intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu yazılara göre TPİC; 2000 yılında 279.898 ton, 2001 yılında 1.748.758 ton, 2002 
yılında 3.045.687 ton ve 2003 yılında 325.999 ton olmak üzere toplam 5.400.342 ton ham petrol ithal 
etmiştir. 

tthal edilen ham petrolün 5.262.670 tonu TÜPRAŞ'a, 53.358 tonu yerli ham petrol ile paçal 
etmek maksadı ile TPAO'na satılmış ve teslim edilmiştir. TPAO ve TÜPRAŞ'a teslim edilen toplam 
miktar 5.316.028 tondur. 

TPİC'in ithal ettiği ham petrol miktan ile TPAO ve TÜPRAŞ'a teslim ettiği ham petrol miktarı 
arasında 84.314 ton fark mevcuttur. TPİC tarafından farkın nedeni doğal fire, nakliye firmasınca yol 
açılan zayiatlar ve ölçüm farkları olarak açıklanmıştır. Bu farkın önemli bir bölümünün nakliye 
firmasınca yol açılan zayiatlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. TPİC zayiatlann bedelinin nakliye 
firmasından tahsil edildiğini ifade etmekte ise de bedelinin tahsil edilmiş olması söz konusu miktarların 
kaçak olarak yurda sokulmuş olması ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır. Gerçek anlamda bir zayiatın 
söz konusu olmaması halinde zayiat olarak gösterilen miktarların yurtiçinde basit aynştırmalar ile petrol 
ürünü olarak satışı mümkündür. Nitekim akaryakıt kaçakçılığı yöntemlerinden biriside BOTAŞ boru 
hatlanndan çalınan veya kaçak olarak yurda sokulan ham petrolün ilkel rafinerilerde işlenerek petrol 
ürünü olarak satılmasıdır. 

Bu nedenle, TPİC'in ithal ettiği ham petrol miktan ile satış ve teslimini yaptığı ham petrol 
miktan arasındaki 84.314 ton miktanndaki farkın gerçekten fire, zayiat ve ölçüm farkı olup olmadığı 
açısından, Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi ve gerekirse soruşturulması gerekli 
görülmektedir. 

11-TASİŞ Tarafından TPİC'c DevredUen Motorin Miktarı ile TPİC Tarafından Teslim 
Alınan Motorin Miktan Arasındaki Fark 

Habur sınır kapısından giren mutad depo fazlası motorin Maliye Bakanlığının 13.10.2001 tarihli 
oluru ve 1.1.2003 tarihli protokol çerçevesinde, TASİŞ tarafından TPİC'e tahsis ve teslim edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 
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Mutad depo fazlası olarak TPÎC'e tahsis edilen motorin miktarı TASÎŞ'ten, bu kapsamda teslim 
alınan ve satışı yapılan motorin miktarı ise TPÎC'ten yazılı olarak istenmiş ve TASÎŞ'in 29.3.2005 tarih-
1537 sayılı, TPÎC'in 11.5.2005 tarih-2005 ve 8.6.2005 tarih-2551 sayılı yazıları ile konu hakkında bilgi 
verilmiştir. 

TASÎŞ'in 29.3.2005 tarih ve 1537 sayılı yazısından mutad depo fazlası motorin olarak TPÎC'e; 
2002 yılında 16.385.023 LT, 2003 yılında 31.805.820 LT, 2004 yılında 52.707.650 LT ve 3.3.2005 
tarihi itibarıyla 2005 yılında 4.652.463 LT olmak üzere toplam 105.550.956 LT tahsis yapıldığı 
görülmektedir. 

TPİC ise yukarda tarih sayıları belirtilen yazılarında TASÎŞ'ten; 2003 yılında 34.240.019 LT, 
2004 yılında 56.508.752 LT ve 2005 yılı Ocak, Şubat aylarında 3.200.641 LT olmak üzere toplam 
93.949.412 LT motorinin teslim alındığım bildirmiştir. 

2005 yılı Mart ayı başı itibarıyla adı geçen iki kurumun teslim edilen ve teslim alman motorin 
rakamları arasında 11.601.544 LT farklılık bulunmaktadır. 

Komisyonca Habur sımr kapısında yerinde yapılan incelemelerde, TASÎŞ'in önemli bir depo 
kapasitesine sahip olmadığı, TASÎŞ'ten TPlC'in deposuna mutad depo fazlası motorini taşıyan 
kamyonların kontrolsüz bir şekilde taşıma yaptıktan görülmüş ve bu taşıma esnasında motorinin kaçak 
olarak yurda sokulabileceği değerlendirilmiştir. 

Yukarda belirtilen farklılığın da TASİŞ deposundan çıkan kamyonların TPİC deposuna 
gitmeyerek taşıdığı motorini yurtiçine kaçak olarak sokmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı veya iki 
kurumdan birisinde motorinin kayıt dışı ve usulsüz bazı işlemlere konu olup olmadığı açısından Maliye 
Bakanlığı denetim birimleri ve Enerji Bakanlığı Teftiş Kumlu tarafından gerekirse soruşturulması 
gerekli görülmektedir. 

12-TÜPRAŞ'ın Sınır Ticareti Kapsamında Ham Petrol Alımında Uğradığı Zarar 

1999-2003 yıllan arasında TÜPRAŞ ile alım-satım konusunda anlaşma yapmış olmaları şartı ile 
bazı firmalara ham petrol ithal etme izni verilmiştir. 

Bu kapsamda TÜPRAŞ ile yapılan anlaşmalar ve teslim alınan ham petrolün miktar ve fiyatına 
ilişkin bilgiler TÜPRAŞ'ın 16.5.2005 tarih- 13033 sayılı, 30.5.2005 tarih- 14264 sayılı ve 2.6.2005 
tarih-14905 sayılı yazılan ekinde Komisyona intikal ettirilmiştir. 

Bu bilgilere göre, ilk olarak TÜPRAŞ ile Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic.A.Ş. arasında 
18.5.1999 tarihli Ham Petrol Alım Anlaşması imzalanmıştır. 

Anlaşmanın 3.maddesine göre alınacak ham petrol 27,0 API (minimum 25,0 API) olacak, 4. 
maddesine göre ayda 60 bin ton ham petrol teslim edilecek, 6. maddesine göre ham petrol Batman 
Rafinerisine teslim edilecek ve 8. maddesine göre fiyat Kerkük ham petrolü FOB Ceyhan teslim 
fiyatından 4 USD/varil düşülerek hesaplanacaktır. 

1999-2000 yıllarında TPİC ve üç özel firma ile de benzer anlaşmalar yapılmış, bu firmaların ithal 
edeceği ham petrolün teslim yeri Ceyhan olarak belirlenmiş ve FOB Ceyhan teslim fiyatından gravite 
farkı dışında taşıma bedeli olarak 0.85 $/varil tutannda bir bedelin aynca düşülmesi hükmü yapılan 
anlaşmalarda yer almıştır. 
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Başka bir ifade ile TPIC ve diğer üç özel firmanın ithal ettiği ham petrolün Ceyhan'da teslim 
alınması ve Ceyhan-Rafıneri arası taşıma bedeli olarak 0.85 $/varil tutarında bir kesinti yapılması 
öngörülmüş, Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic.A.Ş. firmasının ithal edeceği ham petrolün ise Batman 
Rafinerisinde teslimi öngörülmüş ve bu rafineride işleneceği içinde bir taşıma bedeli düşülmesi 
öngörülmemiştir. 

Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic.A.Ş. firmasından, imzalanan anlaşma çerçevesinde 1999 
yılında 310.829 ton, 2000 yılında ise 435.289 ton olmak üzere toplam 746.118 ton ham petrol 
Batman'da teslim alınmıştır. 

Ancak, 1999 yılında teslim alman 55.847 ton ham petrol Batman Rafinerisinde işlendikten sonra, 
Batman'da teslim alınan ham petrolün Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ile Dörtyol'a, buradan da 
deniz yolu ile ve/veya boru hattı ile diğer rafinerilere taşındığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde taşındığı 
anlaşılan ham petrol miktarı 690.271 tondur. 

TÜPRAŞ'ın Kırıkkale, Aliağa ve İzmit rafinerilerinde işlenen 690.271 ton ham petrolün Ceyhan 
yerine Batman'da teslim alınması sonucunda, Ceyhan teslimi alımlarda düşülen 0,85 $/varil tutannda 
taşıma bedeli düşülmediği gibi, Batman-Dörtyol arası boru hattı taşıması için BOTAŞ'a 0,985 $/varil 
ödeme yapılmıştır. Böylece TÜPRAŞ 1,835 $/varil zarara uğratıhrken adı geçen firmaya da avantaj 
sağlanmıştır. 

Batman'dan Dörtyol'a taşınan 690.271 ton ham petrol, 27 gravite ham petrolün varil-ton 
dönüşüm katsayısı 0,142 alınarak 4.861.063 varil olarak hesaplanmıştır. Bu durumda TÜPRAŞ'ın 
toplam zararı (4.861.063* 1.835$=) 8.920.051$ tutannda gerçekleşmiştir. 

1999 ve 2000 yılında Batman rafinerisinde işlenmeyecek 690.271 ton ham petrolün Güneydoğu 
Umut Petrol San. ve Tic. A.Ş.'den Batman'da teslim alınması ve bu suretle Batman-Dörtyol arası taşıma 
bedeli ile diğer firmalardan düşüldüğü gibi Ceyhan teslimlerinde düşülmesi gereken 0.85 $/varillik 
taşıma bedelinden oluşan 8.920.051-$ tutannda TÜPRAŞ zaranna neden olunması işlemlerinin 
Başbakanlık Teftiş Kurulunca incelenmesi ve gerekirse soruşturulması gerekli görülmektedir. 

B-DİĞER DOSYALAR 

1- Eski Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım Adına Gelen Havale 

Rapor'un XI/A-8 bölümünde detaylı olarak belirtildiği üzere TASİŞ 1998-2002 döneminde Habur 
sınır kapısında mutad depo fazlası olarak teslim aldığı akaryakıt ile yine burada yakalanan kaçak 
akaryakıtı Şırnak Valiliği adına tahsis etmiş ancak daha sonra Şırnak Valiliği adına tahsis edilen motorin 
miktarları Şirgintaş AŞ ve piyasadaki petrol istasyonları vasıtasıyla amacı dışında ve düşük ücretle 
piyasaya satılmış ve hazine zarara uğratılmıştır. Söz konusu işlemlerin vukuu buluduğu dönemde TASİŞ 
Genel Müdürü Şırnak Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldınm'ın kardeşi Ali 
YILDIRIM'dır. Şırnak îli'nden M.Salih Yıldınm adına Demirbank'm Ankara şubesilerinden birine 
Şırnak da bulunan ve TASİŞ in dolaylı olarak motorin tahsisi yaptığı bir şirketten yüklü para transferi 
yapıldığı duyumu üzerine Komisyonumuz, ilgili şahsın Demirbank Ankara Şubelerinde bulunan banka 
hesap ve havale bilgilerini istemiştir. HSCB A.Ş'den gelen bilgilere göre, Mehmet Salih Yıldırım adına 
Demirbank Yıldız/Ankara şubesine 28.01.2004 tarihinde 663.294.492.230-TL paranın yine kendisi 
tarafından Londra/İngiltere'den transfer edildiği, buradan da Demirbank Yıldız Şubesindeki Mehmet 
Salih Yıldınm adına kayıtlı 841-1006990 no'lu hesaba aktanldığı tespit edilmiştir. Yine Eşi Çiğdem 
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Yıldınm adına aym şubede kayıtlı bulunan 841-1007695 no'lu hesap' in hareketleri incelendiğinde; 
10.07.2004 tarihinde yurtdışına 51.849.840.000- TL transfer yapıldığı görülmüştür. 

Doğrudan Şirgintaş AŞ'ye yapılan motorin tahsisleri ile ilişkili olmamasına rağmen konunun daha 
detaylı araştırılması amacıyla Başbakanlık Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

2- 2710.19.25.00.00 GTİP'lu Eşyaya İlişkin Tespitler 

2710.19.25.00.00 GTİP'nda yer alan ve ÖTV'ne tabi olan, ancak PÎGM/EPDK'nın müsaadesine 
tabi eşyalar arasında yer almayan eşyanın Gümrük Müsteşarlığı verilerine göre, serbest dolaşıma giriş, 
antrepo ve transit rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesinde işlem gören söz konusu eşyanın son 
3 yıllık miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

Yıl 
2002 
2003 
2004 
2005(4 ay) 

Türkiye Gümrük Bölgesine Gelen Miktar(KG) 
2.571.633,40 

182.581.717,41 
501.795.028,30 
157.679.903,37 

Belirtilen GTÎP'na giren eşyaların teknik açıdan kimyasal özelliklerine bakıldığında, orta yağlar 
grubuna girdiği, hafif yağlar ve ağır yağlar grubunun arasında olduğu, hafif yağlar grubuna giren benzin 
ile ağır yağlar grubuna giren motorine karıştırılmasının mümkün olduğu, kimyasal özellikleri itibariyle 
motorine daha yalan olması nedeniyle bu ürüne karıştırılma olasılığının bulunduğu anlaşılmaktadır. Söz 
konusu eşyanın son 3 yılda Türkiye gümrük bölgesinde işlem gören miktar rakamları arasında orantısız 
bir artışın sözkonusu olduğu görülmektedir. Buna göre, 2002 yılında 2,500 ton, 2003 yılında 182.581 
ton, 2004 yılında 501.795 ton, 2005 yılının ilk 4 ayında 157.679 ton eşyamn işlem gördüğü 
anlaşılmaktadır. 

Sözkonusu eşyamn, özellikle akaryakıta karıştırılması muhtemel niteliği de dikkate alınarak, son 3 
yıllık sevkiyatlannm Türkiye gümrük bölgesinde işlem gördüğü rejimler itibariyle Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı Teftiş Kurulu'nca incelenmesi ve gerektiğmde soruşturulmasımn gerekli olduğu 
düşünülmektedir. 

XII-TÜRKİYE'DE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

A- AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN SORUNLAR 

1-Akaryakıt Numunelerinin Alınması, Taşınması, Laboratuarlara Analiz Ücretlerinin 
Ödenmesi ve Muhafazasında Yaşanan Sorunlar 

Petrol ve türevlerinin ithalatında ve yurtiçi piyasa denetimlerinde, eşyamn cins, nevi, niteliği ile 
standartlara ve spesifikasyonlara uygunluk denetiminin iki biçimde yapıldığı anlaşılmaktadır. 

İthalat işlemlerinde, eşyanın cins, nevi ve niteliği, gümrük mevzuatına göre yapılmaktadır. 
Akaryakıt ürünleri zorunlu olarak tahlile tabi olması nedeniyle, fiziki tespiti yapacak gümrük görevlisi 
tarafından tahlile gönderilmesi ve sonucuna göre de GTİP belirlemesi ve buna bağlı olarak vergilerin 
tahakkuk ve tahsili yapılmaktadır. Bu çerçevede, tahlil ücrete tabi olmayıp buna ilişkin masraflar 
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Gümrük Müsteşarlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Gümrük İdaresince yapılan tahlile mükellefin itirazı 
sözkonusu ise, ikinci tahlilin yaptırılacağı, tahlilin objektifliğini sağlamak amacıyla ikinci tahlilin birinci 
tahlilin yapıldığı gümrük laboratuarında görevli olan ve ilk tahlili yapan kimyager dışındaki iki 
kimyager tarafından yapılacağı ve yükümlünün talebi halinde, gümrük idarelerince gümrük kimyageri 
olmayan bir gözlemci kimyagerin de ikinci tahlilde hazır bulunmasına izin verileceği, iki kimyagerden 
fazla kimyager bulunmayan gümrük laboratuarında yapılan tahlile itiraz edilmesi halinde, ikinci tahlilin 
en az iki kimyager bulunan en yakın gümrük idaresine ait laboratuarda birinci tahlilden artan örnekler 
üzerinde yapılacağı öngörülmüştür İkinci tahlil sonucu eşyanın cins, nevi, ve niteliği açısından kesin 
nitelik taşımakta ve bu tahlil sonucuna göre eşya tarifelendirilmekte ve vergilerinin tahakkuku yapılarak 
mükeleffe tebliğ edilmektedir. İkinci tahlil talebi var ise, buna ilişkin masraflar tahlil talebinde 
bulunanlarca ödenmesi gerekir. Petrol ve petrokimya ürünlerinin nevi itibariyle tahlillerinin gümrük 
kimyahanelerinin yetersiz kalması nedeniyle buralarda yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, tahlilin 
yapılacağın yerin eşyanın özelliğine ve bu konuda uzman, uygulayıcı ya da bilimsel kurumlar itibariyle, 
mahalline göre ve sırasıyla ODTÜ PAL, TÜPRAŞ, TÜBİTAK ve ilgili üniversitelerde yaptırılacağı 
öngörülmüştür. 

Şu an taşra gümrük idarelerinde 23 laboratuarın mevcut olduğu, fakat labotartuarlann modernize 
edilmesi çalışmalarında mevcutların yerine, İstanbul, İzmir, İzmit, Mersin ve Bursa'da olmak üzere 
bölgesel ihtisas laboratuarları ile Ankara'da tüm eşya gruplarının analiz edilebileceği hakem 
niteliğindeki merkez laboratuarı olmak üzere toplam 6 adet gümrük laboratuarının kurulması 
hedeflenmiş, İstanbul ve İzmit'teki laboratuarlar için AB Komisyonu tarafından 2.710.300 Euro 
tutarında bir fon desteği sağlanmış, 2005 yılı sonu itibariyle söz konusu 6 adet gümrük laboratuarı 
faaliyete geçeceği bilgisi alınmıştır. 

Kaçakçılıkla mücadele eden diğer kurumlar ise, kaçak zannı ile elkonulan eşyanın tahllini 
üniversiteler veya akredite olmuş ODTÜ, TÜBİTAK veya TÜPRAŞ gibi kurumlardan yaptırdıkları 
görülmektedir. Belirtilen yerlere gönderilen tahlilin usulüne uygun alınması ve gönderilmesi önem 
kazanmaktadır. Tahlil sonuçlanmn mücadeleci kurumlara geri dönüşü 10-15 günde olabileceği gibi, 
bazen de 2-3 ayı bulabilmektedir. Tahlil sonuçlanmn kısa sürede temin edilememesi hazırlık 
soruşturması aşamasında mücadeleci kurumlar açısından sıkıntı yaratmaktadır. Aynca tahlil 
masraflannm kurumlarca karşılanması bütçe imkanlan gözönüne alındığında imkansız olduğu 
görülmektedir. Tahlil masraflannm suç konusu eşyanın sahiplerince karşılanmasının temin edilmesi ise, 
idari soruşturma ve hazırlık tahkikatı sürecinde sıkıntılara neden olabilmekte ve soruşturmanın 
yansızlığına gölge düşürücü etkisi olmaktadır. 

Yurtiçi piyasa denetimleri sırasında, akaryakıt istasyonlarından Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri 
elemanlannca alınan numune sayılanımı illere göre kontenjanının önceden belirlenmesi nedeniyle, hem 
az sayıda numune alınabilmekte, hem de alınan numunelerin tahlil masraflanmn nasıl karşılanacağı 
sorun olmaktadır. EPDK'nın sorumluluk aldığı yeni dönemde, piyasa denetlenmesi sürecinde alınan 
numunelerin tahlil masraflan adıgeçen Kurum tarafından finanse edileceğinden, aynca seyyar 
laboratuarlar kurulması öngörüldüğünden, bu konunun sorun olmaktan çıkacağı değerlendirilmektedir. 

2-Kaçakçdıkta Kullanılan Deniz Araçları ve Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıtın Tesliminde 
ve Muhafazasında Karşılaşılan Sorunlar, 

Kaçakçılıkta kullanılan deniz vasıtalannın teslim alınması konusundaki sorunlar, 
Komisyonumuza intikal eden bilgilerin derlenmesinde ve alınan birifinglerde sıklıkla dil getirilmiştir. 

Kaçakçılıkta kullanılan deniz araçlarına ilişkin düzenlemeler 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununun 20, 22 ve 23. maddelerinde yer almaktadır. Buna göre, anılan Kanunun 20.maddesinin son 
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fıkrasında "El konulan taşıma araçları soruşturma sırasında en yakın gümrük idaresine teslim edilir" 
ve 22.maddesinin 3.fikrasında "Elkonulan deniz taşıtları gümrüklenmiş değeri kadar teminatla sahibine, 
sahibince teslim alınmadığı veya liman ücreti ve muhafaza giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca 
karşılanmadığı takdirde derhal tasfiye edilmek üzere en yakın liman başkanlığına teslim edilir" şeklinde 
hükümlere yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 4926 sayılı Kanunun 23.maddesinin 4.fıkrası; "Zoralımı kesinleşmemiş eşya ve 
taşıma araçlarının yukardaki fıkralar hükümlerine göre tasfiyesinde, eşya veya taşıma araçlarına ilişkin 
kamu davası açılmış olması halinde ilgili mahkemece, açılmamış olması halinde ise Cumhuriyet 
savcılığınca suç delili olarak saklanmasına gerek bulunmadığına dair karar verilmesi istenir. Çabuk 
bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan eşyada ü£ gün, saklanması masraflı ve külfetli olan 
eşyada ise onbes gün içinde karar verilerek idareye tebliğ edilmemesi halinde numune alınmasının 
mümkün olduğu durumlarda numune alınarak, mümkün olmaması halinde idarece tespiti yapılarak 
tasfiyeye tabi tutulur." amir hükmünü haiz bulunmaktadır. 

4926 sayılı Kanunun 35/2-g maddesinde de "Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde sayılan 
durumlar dışında kalan suçlara ilişkin para cezalarının tahsilini müteakip tahsil edilen tutarın yüzde 
ellisi ile davalardan dolayı hükmolunan vekalet ücretlerinin yüzde kırkı davaların izlenme ve savunması, 
suça konu eşyanın muhafazası, depolanması, yükleme ve boşaltılması, soruşturma ve izleme sırasında 
yapılan tahlil, ekspertiz işlerinde kullanılmak amacıyla Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gümrük 
Müsteşarlığınca belirlenen esaslara göre harcanmak üzere emanet hesabına alınır. Harcanmayan 
meblağ Hazineye gelir kaydedilir." hükmü yeralmaktadır. 

Kaçak zannı ile elkonulan taşıma aracının kara tankeri olmasının genelde bir problem 
oluşturmadığı, deniz araçlarının el konulmasından tasfiye sürecine kadar geçen sürede nerede muhafaza 
edileceği ise 4926 sayılı Yasada belirtilmesine rağmen uygulamada problemler yaşandığı, deniz aracına 
el koyan mücadeleci birimin bu nitelikteki araçları liman başkanlıklarına teslim edemediği 
görülmektedir. Bunun nedeninin, el konulan deniz araçları üzerindeki zilliyetin kamuya geçmesiyle 
birlikte, deniz araçlarının tasfiyesine veya buna ilişkin mahkeme kararının istihsaline kadar geçen sürede 
oluşacak giderlerin ödenmesine ilişkin mücadeleci kurumlar ile liman başkanlıklarının bağlı bulunduğu 
Denizcilik Müsteşarlığı'nın bütçe kalemleri arasında herhangi bir ödeneğin bulunmaması gerekçe 
gösterilmektedir. 

Oysa, 3007 sayılı Yasada ve buna ilişkin çıkarılan tüzükte, tasfiye sürecine ilişkin harcamaların 
nasıl karşılanacağına ilişkin hükümler mevcuttur. Tüzüğün 5 nci maddesinin son fıkrasında, tasfiye 
sırasında oluşacak ardiye ve diğer hizmetler karşılığı oluşacak giderlerin Tasife idaresince ödeneceği, 
ancak bu giderlerin, eşyanın satışta bulduğu değerin %15 ini geçemeyeceği belirtilmiştir. 

Yine, yukarıda belirtildiği üzere, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35/2-g 
maddesinde yeralan bu kanuna göre alınacak para cezalarının % 50 sinden oluşturulacak meblağdan 
yararlanılmasının mümkün olduğu, ancak bu konuda henüz uygulama yönetmeliğinin çıkanlamadığı 
görülmektedir. 

Kaçak akaryakıtın standartlara uygun olması durumunda depolanması ve muhafazasında sorun 
görünmemektedir. Burada önemli olan hususun eşyanın tasfiyesine kadar geçen sürede, eşyayı 
depolayacak tesislerin yeterince mevcut olmaması önemli bir konudur. Ancak, el konulan standart dışı 
ve katkılı akaryakıtın depolanacağı tesislerin tasfiyeden sorumlu idarenin eli altında olmaması, bu 
nitelikteki eşyayı teslim alacak kurumların (rafinerilerin) eşyanın standart dışı ürün olması nedeniyle 
teslim almamaları, kaçak zannı ile elkonulan kaçak veya katkılı akaryakıtın depolanması ve 
muhafazasında önemli bir sorun olduğu anlaşılmaktadır. 
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3-Kurumlararası Koordinasyonsuzluk ve İstihbarat Yetersizliği 

Mücadeleci kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin, kaçakçılıkla mücadelede etkin sonuç 
alınamamasının nedenlerinden biri olduğu Komisyonumuzun saha çalışmaları sırasında da 
gözlemlenimştir. Mücadeleci kurumlararası koordinasyonun sağlanması ve koordinasyonun önemli bir 
parçası olan istihbaratın yurt çapında toplanması ve paylaşımını temin etmekle görevli bakanlık 
belirlendiği ve bunu sağlayacak yasal düzenlemeler kuruluş yasalarına konulduğu halde, gelinen durum 
itibariyle kurumlararası koordinasyonun yeterince sağlanamadığı, İçişleri Bakanlığına bağlı üç 
mücadeleci kurum ve Gümrük Müsteşarlığından Komisyona intikal eden bilgilerden anlaşılmaktadır. 
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yeni bir değerlendirmeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Koordinasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kaçakçılık İstihbarat 
Koordinasyon Kurulu'nun istişari fonksiyonu olan bir kurul olduğu, mücadeleci kurumları bağlayıcı ve 
yaptırım gücü olan bir nitelik göstermediği anlaşılmaktadır. 

Yine, adıgeçen bakanlık bünyesinde mevcut Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama 
Dairesi Başkanlığının bulunduğu, Başkanlığın görevleri arasında, her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait 
istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirme ve görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetler arasında 
koordinasyonu sağlama görevleri gibi çok önemli ve iddialı görev tanımına sahip olmasına karşın, 
adıgeçen Başkanlığın bu görevi yürütecek idari organizyona ve yetkinliğe sahip olmadığı, koordinasyon 
ve istihbarat fonksiyonlarının 'daire başkanlığı' biçiminde yapılandırılan bir idari organizasyon içinde 
sağlanmasının mümkün olmadığı, etkinliği olmayan bir anlamda ölü doğmuş bir yapı arzettiği 
değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, kaçakçılık fiilleriyle mücadelenin bir güvenlik ve asayiş sorunu olmasının ötesinde, ülke 
ekonomisini ve sosyal hayatı doğrudan belirleyen suç fiilleri olduğu gözden uzak tutulmaması gereken 
bir tespittir. Diğer taraftan, kaçakçılık fiilleri genellikle gümrük iş ve işlemlerinin ihlali biçinde cereyan 
ettiği dikkate alındığında, suçun tanımı, dehllendirilmesi ve hukuki zeminde kalınarak konunun yargıya 
intikal ettirilmesi sürecinde, gümrük tekniğini bilen mücadeleci kurumdan (bir çok yetersizliğine karşın) 
gereği gibi yararlanılmadığı değerlendirilmektedir. Bu alanda verilecek mücadelenin başanya 
ulaşmasının, Gümrük Müsteşarlığının istihbarat ve koordinasyon yetenekleri açısından mutlak surette 
güçlendirilmesiyle sağlanacağı öngörülmelidir. 

Keza, mücadeleci kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında, gelinen durum itibariyle 
yetersizlik olduğu veri olarak kabul edilirse, İçişleri Bakanlığı bünyesinde iki ayn idari organizasyonla 
yürütülmeye çalışılan ve başanlı olunamadığı görülen "koordinasyon" fonksiyonunun yeniden 
tanımlanması ve mücadeleci kurumlar ile ilgili diğer kurumlann en üst düzeyde temsil edileceği, 
kaçakçılık olaylannın adli yönünü de kapsayacak biçimde, mevcut örgütlenme biçiminden ayn ve 
bağımsız olmak koşuluyla, buna uygun yeni ve güçlü bir idari organizasyonunun oluşturulmasının 
gerekli olduğu mütalaa edilmektedir. 

4- Yargılama Sürecine İlişkin Sorunlar 

Adalet Bakanlığının 03.06.2005 günlü 24181 sayılı yazısı eki dosya içeriği veriler de dikkate 
alınarak akaryakıt kaçakçılığı davalanmn hazırlık soruşturması safhası ve yargılama süreçlerinde önemli 
sorunlar olduğu görülmektedir. Bakanlığın Komisyonumuza gönderdiği belgelerin tasnifi aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
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Buna göre, bilgi istenilen 01.01.1995-01.05.2005 dönemine ilişkin olarak, akaryakıt 
kaçakçılığına ilişkin 21.296 adet suç duyurusu yapıldığı, 2.002 adet suç duyurusuna takipsizlik kararı 
verildiği, 16.366 adet davanın sonuçlandığı, 4.955 adet davanın ise yargılanmasına halen devam 
edildiği, sonuçlanan davalardan 11.658 adedinin idare lehine sonuçlandığı, kalan 4.316 davanın ise İdare 
aleyhine sonuçlandığı, 448 adet davanın ise, zamanaşımı, ölüm, af gibi nedenlerle ortadan kalktığı 
anlaşılmaktadır. Açılan davaların yargı çevrelerine bakıldığında, 17.145 adedinin doğu ve güneydoğu 
anadolu bölgesinde yeralan Ağrı, Ardahan, İğdır, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Şırnak, Van, 
Osmaniye, Hatay gibi sımr illeri olduğu ve bu davalardan 12.166 adedinin ise sadece Van'da açıldığı 
dikkat çekici bir tespittir. Başka bir ifadeyle, açılan davalarm %71 inin sınır ticareti kapsamında yapılan 
kaçakçılık eylemleri olduğu anlaşılmaktadır. Tespitlerin grafiklere yansıması ise aşağıda verilmiştir. 

Suç Duyurusu ve Dava istatistikleri 

Suç Açılan Dava Yargılaması İdare 
Duyurusu Sonuçlanan Aleyhine 

Sonuçlanan 
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Davaların İllere Göre Dağılımı(adet) 

Başta kaçakçılık davaları olmak üzere her türlü davada hukukun gecikmeksizin ve adil bir 
şekilde uygulanmasının önemli olduğu bilinmektedir. Adalet Bakanlığından temin edilen bilgiler ile 
konuya ilişkin Komisyonumuza intikal eden verilere göre, akaryakıt kaçakçılığı dahil her türlü 
kaçakçılık davalarına bakıldığında 3 yıldan önce sonuçlanan dava sayısının oldukça az olduğu, 
yargılamanın uzun sürelere yayıldığı, hatta dava zamanaşımına uğrayan kaçakçılık davalarımn sayısının 
hiç de az olmadığı görülmektedir. 

Akaryakıt kaçakçılığı suçlarının genellikle yurt çapında ve teşekkül halinde ve yurtdışı 
bağlantılı işlendiği dikkate alındığında etkin soruşturma konusunda zorluklarla karşılaşıldığı, her 
Başsavcılığın kendi bölgesi ile ilgili soruşturma yaptığı, akaryakıt kaçakçılığının tek bir Başsavcılığın 
görev alanında başlayıp biten suçlar olmadığı dikkate alındığında sorunun kökenine imlemediği ve 
olayın bütününün değerlendirilemediği, suçun arkasındaki organizasyonun her zaman ortaya 
çıkanlamadığı anlaşılmaktadır. 

Akaryakıt kaçakçılığı suçunun teknik bir suç olup uzmanlık gerektirdiği, gerek hazırlık 
soruşturması safhasını yürüten C.Başsavcılan ile gerekse yargılama sürecini sonuçlandıracak hakimlerin 
ise görev alanlarına giren her türlü davaya baktıkları, bu alanda yargı süreci içinde bir uzmanlaşmaya 
gidilmediği, bu durumun da olayların adliyeye müteallik kısmını şekillendirdiği görülmektedir. 

Şöyle ki, hazırlık soruşturması safhasında, suçun delillendirilmesi aşamasında, C.Başsavcıların 
genel kolluğun hazırladığı fezlekeler üzerine dava açtığı, bu süreçte C.Başsavcılanmn hazırlık 
soruşturmasını yürütmek yetkisi var iken, bu yetkinin doğrudan kullanılmasının istisna olduğu, 
genellikle iddianameye esas dosyanın oluşturulmasının genel kolluk tarafından yapıldığı, 
C.Başsavcılannca bu sürece pek müdahil olunmadığı bilinmektedir. Yeni CMK'da getirilen 
düzenlemelerle C.Başsavcılanmn hazırlık soruşturmasında öne çıkarılması ve hazırlık soruşturmasının 
fiilen de C.Başsavcıları tarafından yapılmasının öngörülmesi, yargının bağımsızlığı ve hukukiliği 
açısından önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, akaryakıt kaçakçılığında suç tanımlarının 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununda belirtilmesi, bu suçların ise 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen gümrük rejimleri 
(giriş, transit, antrepo v.b.) ile gümrük işlemlerine ilişkin süreçlerde kasta dayalı iş ve eylemlerle ortaya 
çıkması nedeniyle gümrük tekniği ve müktesebatı hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip olunmaması 
nedeniyle, gerek hazırlık soruşturması gerekse dava aşamasında, eksik bilgi ve birikimin akaryakıt 
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kaçakçılığına ilişkin yargı süreçlerini belirlediği anlaşılmaktadır. Bu tespit, eşyanın teknik ve kimyevi 
özelliklerinin ön plana çıktığı akaryakıt gibi konularda daha da önem kazanmaktadır. Bunun sonucu 
olarak da, ya genel kolluğun hazırladığı fezlekeler esas alınarak dava açılmakta ya da açılan davalarda 
işin teknik boyutu bilirkişilik müessesesine havale edilerek oradan gelecek sonuca göre davanın sonucu 
belirlenmektedir. Bilirkişilik müessesesi, özellikle akaryakıt kaçakçılığı davalarında daha da önem 
kazanmaktadır. Yargı sürecinin hazırlık soruşturması aşamasında, istisnai olarak bilirkişiden 
yararlanılmaktadır. Bu doğrudan C.Başsavcısı tarafından hazırlık soruşturmasında bilirkişi 
görevlendirmesi (mücadeleci kurumlardan müfettiş talebi) biçiminde olabileceği gibi dolaylı olarak da 
bu müesseseden (mücadeleci kurum müfettişleri tarafından düzenlenerek doğrudan C.Başsavcılıklarına 
gönderilen soruşturma raporları gibi) yararlanıldığı şeklinde de olmaktadır. Bu durumlarda, olayın 
teknik yönü mümkün olduğunca eksik bırakılmamaktadır. Dava açılması durumunda ise, konunun 
özelliği gereği bilirkişi incelemesi yapılmaktadır. Bu yapılmadan sonuçlanan dava sayısının yok denecek 
kadar az olduğu Komisyona gelen bilgiler arasındadır. Yargılama sürecinde, mücadeleci kurumlarda 
görevli olan ve bilirkişilik yapma yeteneğine sahip kişilerden, yargı kararının bağımsızlığı gerekçesiyle, 
yararlanılmamaktadır. Buna karşın, gümrük, dış ticaret ve yargı konularında birikime sahip ve kamu 
kurumlarından ayrılan ya da bu alanlarda serbest çalışan kişilerden bilirkişi olarak yararlanılmaktadır. 
Bu kişilerin de kimlik bilgileri yargı çevreleri, müdafıler ve yargılananlarca bilinmektedir. Dolayısıyla 
bilirkişilik müessesesinin yargılama sürecinde kullanıldığı durumlarda, hazırlık soruşturması aşamasında 
deliller son derece kuvvetli ve İdare lehine olmasına karşın, temin edilen bilirkişi raporları paralelinde 
yargı kararının tecelli ettiği görülmektedir. Davaya bakan hakimin, deliller karşısında vicdani kanaatleri 
doğrultusunda karar vermesi Kanun hükmü iken, bu kararların genellikle bilirkişi raporuna aykırı 
olmaması dikkat çekicidir. Yargılama sürecinde bilirkişilerin seçiminde kamu yararı gözetilerek tercih 
yapılması, tercih yapılırken profesyonel anlamda bu işi meslek edinenlerin gözardı edilmesi gözönünde 
tutulması gereken bir mütalaa olduğu değerlendirilmektedir. Tabi, özellikle yargılama sürecinde bilirkişi 
görevlendirmelerinin asgari tutulması, bilirkişi mütalaasına ihtiyaç duymayacak donanıma yargı 
mensuplarının kavuşturulması önem kazanmaktadır. Bu da yargının uzmanlaşmasına bağlı bir 
durumdur. 

Yargılama sürecinde öne çıkan konulardan birisinin de, suç delillerinin tespiti va 
tanımlanmasında gerekli olan kimyevi tahlilin temini gelmektedir. Gerek hazırlık soruşturmasında 
gerekse dava açılması durumunda, suça konu akaryakıtın kimyevi tahlilinin kısa sürede ve kesin sonuç 
verecek biçimde yaptırılması önem kazanmaktadır. Bu şekilde tahlil yapma yeteneği olan ODTÜ PAL, 
TÜBİTAK ve TÜPRAŞ gibi yetkin kurumlar olmasına karşın, aynı eşyanın bu kurumlarca yapılan 
tahlillerinde dahi farklı sonuçların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu durum da yargı sürecini doğrudan ve 
olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Hazırlık soruşturması ve öncesinde tahlil masraflarının tahlilin 
niteliğine göre 500 YTL civarında olduğu dikkate alındığında, mücadeleci kurumlar açısından bu 
nedenle kaynak bulunması önemli bir sorun olmaktadır. Ayrıca, kimyevi tahile ilişkin prosedürlerin 
gereği gibi yerine getirilmemesi de (usulüne uygun numune alınmaması, doğru numunenin 
gönderilmemesi gibi) yargının sonucunu etkileyen uygulamalar olduğu görülmektedir. Keza, isimleri 
belirtilen kurumlarca yapılan tahlillerin farklı spesifikasyonlara göre sonuç vermesi de yargıyı olumsuz 
etkilemekte ve sanıklar lehine sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bunun önüne geçilmesi önem kazanmaktadır. 
Bu anlamda Adli Tıp Kurumunun bu konudaki yetenekleri artırılıp, petrol ve türevleri için ayrı yetkin 
bir laboratuara sahip olması yargılama sürecinde karar vericileri rahatlatan bir imkan olacağı 
değerlendirilmektedir. Ya da, mevcut kurumlar arasında birisinin 'hakem kurum' olarak tayin ve ilan 
edilmesi yargı sürecini bu anlamda kısaltacak bir uygulama olacağı düşünülmektedir. 

Yargılama sürecinde ortaya çıkan sorunlardan bir diğeri de, suç konusu eşyanın ve taşıma 
aracının muhafazası ve tasfiyesidir. Gerek hazırlık soruşturması aşamasında gerekse, yargılama 
aşamasında bu konuda önemli sıkıntılar olduğu görülmektedir. Komisyonumuzun saha çalışmaları ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 2 5 9 -

aldığı brifinglerde de sıklıkla dile getirilen sıkıntılardan birisi de kaçak eşyanın muhafazası ve 
tasfiyesidir. 

Diğer taraftan, kaçak eşyanın muhafazasından ve tafıyesinden sorumlu TASİŞ'in mevcut 
depolama yeteneklerinin sınırlı oluşu önemli bir sıkıntı kaynağıdır. Her kaçak eşyanın Tasfiye Tüzüğüne 
göre TASİŞ tarafından alınması zorunlu iken fiilen bu yapılamamaktadır. Bazen de TASİŞ'in ekonomik 
değere sahip, kolayca nakde dönüştürülebilen ürünlere öncelik vermesi nedeniyle, sürümü kolay 
ürünlerin teslimi hızla yapılabilmekte, diğer ürünlerin Tasiş tarafından teslim alınması ise 
bekletilebilmektedir. 

Ayrıca, depolama yetersizliklerinin bir sonucu olarak kaçak akaryakıt yedieminlere teslim 
edilmekte, bunun da beraberinde başka yolsuzluğa sebebiyet verdiği, yedieminlerin kendilerine teslim 
edilen akaryakıtı muhafaza etmedikleri ve suç konusu olan ve el konulduğu için hazine hakkının 
karşılığı olan eşyanın piyasaya verildiği sıklıkla görülen bir uygulamadır. Bu durumun da aynı suç 
konusu eşya için yeni dava açılmasına yol açtığı ve dava sayılarını artırdığı görülmektedir. 

Kaçak eşya naklinde kullanılan araçların teminatla iade edilmesi söz konusu olduğunda, aracın 
değerinin düşük olması, teminatın kolay teminine imkan sağladığı için özellikle eski modelli araçların 
suçlarda tekraren kullanıldığı anlaşılmaktadır. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun teminatla 
iadeye ilişkin maddelerinin yeniden gözden geçirilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir. 

Önemle durulması gereken bir başka nokta, kaçakçılık suçlarının soruşturma ve 
kovuşturmasının hem 1918 sayılı hem de 4926 sayılı Yasada, 3005 sayılı Meşhud Suçların Murakabesi 
Hakkında Kanuna göre yapılacağı, bir başka ifadeyle bu tür fiillere ilişkin suçüstü hükümlerinin geçerli 
olduğu hükme bağlanmıştır. Buna rağmen mahkemelerin hiç bir davayı kanun gereği hızlandırılmış 
usule göre yürütmedikleri görülmektedir. Davaların süreleri dikkate alındığında bu husus açık bir 
şekilde görülecektir. Dava sayısının çokluğu nedeniyle uygulanamadığı gerekçe olarak gösterilse de, 
açık bir kanun hükmünün uygulanmaması veya yokmuş gibi davranılması üzerinde önemle durulması 
gereken bir durumdur. 

Eşyanın yargılama süreci sırasında tasfiyesine ilişkin yargı kararlarında tutarlılık, yargıçlar 
arasında bu konuda düşünce ve uygulama birliği sözkonusu değildir. Olayın niteliğine göre yargı 
kararının farklı tecelli etmesi kabul edilebilir olmakla birlikte, kimi mahkemelerce, 4926 sayılı yasaya 
göre her hal ve şartta tasfiye sürecine ilişkin mahkeme kararının istihsalini öngörürken kimi 
mahkemelerce de bu konuda gümrük idaresine tüm yetkiyi bıraktıkları görülmektedir. Oysa 4926 sayılı 
Yasanın 23/son maddesinde 3 ve 15 günlük süreler idareyi olduğu kadar mahkemeyi de bağlayıcı 
sürelerdir. Bu süre içinde ilgili mahkemelerin Yasanın kendilerinden beklediği kararı almaları elzemdir. 
Diğer taraftan, 4926 sayılı Yasada belirtilen kimi durumlarda da ilgili mahkemeden karar istihsali 
gereklidir. Bu durumlarda hakim kararı olmaksızın eşyayı tasfiye etmek, tasfiye edenler açısından yasal 
sorumluluklarını gerektirir. 

Ayrıca, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 ncü maddesine göre, eşya ve taşıma 
araçlarının sahip ve taşıyıcıları hakkında kamu davası açılması ve ve bir yıl içinde ceza yargılaması 
kesin hükme bağlanmamış olanlar ile çabuk bozulma veya telef olma tehlikesine maruz bulunan veya 
saklanması masraflı veya külfetli olan eşya ve taşıma araçlarının tasfiyesinin öngörülürdüğü, tasfiyesi 
öngörülen eşya ve taşıma aracının kamu davası açılmış olması halinde ilgili mahkemece, açılmamış 
olması halinde ise C.Başsavcılığınca suç delili olarak saklanmasına gerek olmadığına karar verileceği, 
çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan eşyada üç gün, saklanması külfetli, masraflı 
eşyada onbeş gün içinde karar verilerek İdareye tebliğ edilmemesi halinde tasfiyeye tabi tutulacağı 
öngörülmesine karşın, bu tür kararların istihsalinin Yasada belirtilen sürelerde verilemediği 
görülmektedir. Komisyonun Gümrük Müsteşarlığı ve TASİŞ'ten aldığı bilgiler bunu teyid etmektedir. 
Bazı suç konusu eşyalara el konulmasının üzerinde 3 yıl geçtiği halde karar alınamaması üzerinde 
durulması gereken bir tespittir. Tasfiyeye ilişkin kararın istihsalinin gecikmesi, bir taraftan suç konusu 
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eşyalann tasfiye yoluyla ekonomiye kazandırılmasını geciktirirken, diğer taraftan da tasfiye idaresinin 
depolama imkanlarının sınırlı oluşu dikkate alındığında, eşyanın tasfiye idaresi tarafından 
depolanamaması, sonucunda da yedieminlere eşyanın verilmesi sonucunu beraberinde getireceği için 
görülmektedir. Yargının bu noktada yasayla kendisine verilen sürede karar almasında titiz olması önem 
kazanmaktadır. 

Diğer taraftan, 4926 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre, kaçak zannı ile elkonulan eşya ve 
taşıma araçlanmn teminatla iadesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında da mahkemeler arasında 
düşünce ve uygulama birliğinin olmadığı görülmektedir. Kimi mahkemelerce, 1918 ve 4926 sayılı 
Yasaların ancak teminatla iadeyi öngörmesine karşın, teminatsız iadeye karar verebildikleri 
görülmektedir. Nitekim 22.12.1999 günlü B.03.0.CÎG.0.00.OO.O.-3.3.37/147 sayılı yazı ile dönemin 
Adalet Bakanı tarafından bütün Başsavcılıklara yazılan talimat yazısında, teminatsız iade yapılmaması 
talimatı verildiği dikkate değer bir tasarruftur. 

Belirtilen hususların dışında, zaman zaman 'genel af, 'mali af ya da 'disiplin affı' gibi af 
uygulamalarının da kaçakçılık eylemlerine ilişkin yasaların uygulanabilirliğim ortadan kaldırdığı 
gözlemlenmektedir. Kaçakçılık filini işleyenler bir şekilde cezanın infazı tam olarak gerçekleşmeden 
çıkabileceğini düşünmekte veya bunu hedefleyerek faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ayrıca son 
zamanlarda AB'ne uyum çerçevesinde çıkan kimi yasalarda da açık af düzenlemeleri olmasa dahi, 
cezalarda indirime gidilmesi ya da önceki yasalarda suç sayılan kimi eylemlerin yeni düzenlemelerde 
suç olarak tanımlanmaması karşısında, adı konulmamış bir af uygulaması ile karşı karşıya 
kalınabilmektedir. Uyum çerçevesinde yapılan bazı yeni düzenlemeler, sonuçlan itibariyle genel affın 
sonuçlanın doğuracak bir niteliğe sahip olabilmektedir. 

'Ekonomik suça ekonomik ceza' anlayışına sahip 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununda hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasının, mülga 1918 sayılı Yasaya göre istisnai durumlarda 
öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Aslında her suçun arkasında ekonomik bir neden vardır. 'Hırsızlık' ve 
'kapkaç' suçlarında dahi hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülürken, akaryakıt kaçakçılığı gibi suçlar hem 
daha büyük boyutta hem de ekonomik açıdan daha yıkıcı olmasına karşın para cezasıyla yetinilmesi, 
ancak teşekkül halinde işlenmesi durumunda hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmesi bir çelişkidir. Bu 
yönüyle 4926 sayılı Yasanın tekrar gözden geçirilmesinde fayda vardır. 

5- Birinci ve İkinci Derece Askeri Yasak Bölgeler 

Mücadeleci kurumlardan alman brifingler ve saha çalışmalan sırasında, birinci ve ikinci derece 
askeri yasak bölgelere ilişkin 2004 yılı ortalannda getirilen mesafe düzenlemelerinin kaçakçılıkla 
mücadeleyi zorlaştırdığı ifade edilmektedir. Birinci derece askeri yasak bölge 30-600 metre iken bu 
mesafenin 30 -200 metreye indirildiği, ikinci derece askeri yasak bölge ise, 5.000 metreden 1.200-2000 
metreye indiği belirtilmiştir. Sınır ihlalleri yoluyla kaçakçılık yapılması durumunda, hem kaçakçılık 
fiillerini önlemek hem de özellikle terör örgütünün sınır geçişlerinde akaryakıt kaçakçılan ile birlikte 
hareket etmesi nedeniyle sınırlardaki mesafenin hem kaçakçılık hem de güvenlik açısından önem 
kazandığı değerlendirilmektedir. Olayın bu yönleri de dikkate alınarak birinci ve ikinci derece askeri 
yasak bölgelerdeki mesafelerin güvenlik güçlerinin çalışmalarına olumsuz etki yapacak biçimde 
olmamasının temininin önemli olduğu düşünülmektedir. . 

6-4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Öngörülen Değişiklikler 

5237 sayılı TCK ve 5271 sayılı CMK'na uyumlaştınlması amacıyla, Temmuz/2003'te yürürlüğe 
giren 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılması öngörülen ancak henüz TBMM'ne 
intikal etmediği anlaşılan düzenlemelere ilişkin teklifin taslak metnine bakıldığında, adıgeçen Kanunun 
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40 maddesinden 10 maddesinde değişiklik yapılması ve 18 maddesinin de kaldırılmasının hedeflendiği, 
Yasaya özel ceza yasası niteliğini kazandıran önemli maddelerini izale edici düzenlemeler öngörüldüğü 
anlaşılmaktadır, öngörülen düzenlemeler Komisyonun çalışma alam itibariyle değerlendirildiğinde, 
aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Genel ceza kanunları yanında kimi özel ceza kanunlarına gerek duyulmasının nedeni, gümrük 
kaçakçılığı gibi kimi spesifik alanlarda genel ceza yasalarında düzenlenmeyen suç tanımlamalarının 
yapılması ve suçun niteliği gereği özel soruşturma ve kovuşturmaya gerek duyulmasıdır. Bu çerçevede, 
genel ceza yasaları 765 sayılı TCK ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun arasındaki 
ilişki ve farklılıklarda olduğu gibi, yeni TCK ve 4926 sayılı Kanun arasında da usul ve esasa 
yönlerinden farklılıkların olması tabiidir. 

Yapılması öngörülen değişikliğe ilişkin taslak metinler ve gerekçelerine bakıldığında, öngörülen 
değişikliklerin yeni TCK'na uyumu sağlamak amacına yönelik olduğu ifade edilmesine karşın, bunu da 
aşan bir nitelik arzettiği, özellikle suç tanımlamalarında ve yargılama usullerinde Önemli değişiklikler 
getirmeye yönelik olduğu görülmektedir. 

Taslak metinlere bakıldığında, öncelikle gerek 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun gerekse 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun terminolojisinden farklı bir üslup ve dil 
kullanılarak suç tanımlamalarına gidildiği görülmektedir. Özel bir alanı düzenleyen 4926 sayılı Yasanın 
kendi terminolojisinin olması tabiidir. Yasanın yargı tararından daha kolay anlaşılabilmesi gerekçe 
gösterilerek terminolojisinden vazgeçilmesi, uzmanlaşmanın olmadığı yargıya yasaların 
uyumlaştırılması anlamına geldiği açıktır. Bu ise, yargılama sürecinde beraberinde çok sayıda sorunu 
getirecektir. Bunların neler olduğu aşağıda belirtilmiştir. Dolayısıyla, gümrük tekniği ve terimleri 
bakımından taslak metinlerin terminolojik açıdan gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Taslak metinlerde, 4926 sayılı Yasanın 'tanımlar' başlıklı 2 nci maddesinin Kanundan tümüyle 
çıkarılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Çıkarılma nedeni olarak yeni TCK'da tanımlara yer 
verilmemesi gerekçe olarak sunulurken, 5271 sayılı CMK'da tanımlara yer verilmesi bu açıklamayı 
yersiz kılmaktadır. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hem ceza hem de usul hükümleri içeren 
özel bir ceza yasası olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, kanunların hazırlanmasına ilişkin usulleri 
düzenleyen Başbakanlığın 08.09.1992 yılında R.G.de yayımlanan Kanun, KHK, Tüzük ve Yönetmelik 
Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uygun bir nitelik arzettiği gözden ırak tutulmamalıdır. 
Taslak metinde mevcut yasadan çıkarılması öngörülen 'tanımlar'ın önemli bir bölümüne 4458 sayılı 
Gümrük Kanununda da yer verilmesine karşın, kimi tanımların 4926 sayılı Kanunda bulunmasının 
hayati öneme sahip olduğu görülmektedir, örneğin, 'gümrük vergileri' tanımının 4458 sayılı Gümrük 
Kanununda yeralan tanımından daha geniş bir karşılığı vardu- ve eşyamn ithali ve ihracına bağlı olarak 
uygulanan vergiler ve diğer mali yükümlülükler de gümrük vergileri tanımına girmektedir. Özellikle 
Komisyonumuzun çalışmalarının önemli bir yönünü oluşturan ve ithalatta uygulanan özel tüketim 
vergisinin, uygulamada dahili bir vergi niteliğine sahip olmasına karşın, akaryakıt kaçakçılığının 
yapılmasının nedenlerinden birisinin de, yüksek oranlı bu vergiden kaçınmaya yönelik eylemler olduğu 
bilinen bir durumdur. 'Tanımlar'ın kaldırılması durumunda, 4458 sayılı Yasada yapılan 'gümrük 
vergileri' tanımlaması esas alınacağından, ithalatta teminata bağlanan ancak kesin vergi tahsilatı eşya 
millileştikten sonra tahsil edilen ÖTV'nden kaçınmak amacına yönelik eylemler kaçakçılık suçu 
olmaktan çıkacaktır. Bu durumda da ÖTV ödememeye yönelik fiillerin kaçakçılık mevzuatı açısından 
takibi mümkün olmayacaktır. Yine 'gümrûklenmis değer' tanımı sadece 4926 sayılı Kanunda yer 
almaktadır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre tahsil edilen para cezalan tazmini niteliktedir. Başka 
bir ifadeyle, yasaya aykın eylemleri tespit edilenlerden Yasada öngörülen para cezalan, failleri 
cezalandırmaktan öte, hazine hakkım ortadan kaldıncı eylemlerin karşılığının faillerinden tazmin 
etmeye yönelik olmasındandır. Dolayısıyla, para cezalarının tahakkukunda gümrûklenmis değerin esas 
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alınmasının sağlanması 4926 sayılı Yasanın varlık nedenlerinden biridir. O nedenledir ki, para 
cezalarının tahsiline ilişkin 4926 sayılı Yasanın 28 nci maddesinde C.savcıları tarafından tahsil edilen 
para cezalarının hazine yerine ilgili idarelere verileceği öngörülmüştür. Anlatılan gerekçelerle para 
cezalarının miktarının tespitinde 'gümrüklenmiş değer' tanımı çok önemli bir yere sahiptir. Taslak 
metinlerde yeraldığı biçimiyle 'rayiç değer' esas alınarak para cezasının tespit edilmesi, bu cezaların 
tazmini niteliği de ortadan kaldırılmış olur ve tahsil edilen idari para cezası niteliğine dönüşür. 

Taslak metinler incelendiğinde, suç tanımlamalarının yeni baştan düzenlenme gayreti içinde 
olunduğu görülmektedir. Oysa, gümrük kaçakçılığı suçlarının özel nitelikte suçlar olması nedeniyle, 
yeni TCK'ya uyum çerçevesinde yeni baştan tanımlamaya gerek duyulmasının anlaşılabilir izahı yoktur. 
Henüz 2 yıl önce yasalaşan 4926 sayılı Kanunda yeralan suç tanımlamalarının gümrük tekniği ve 
terminolojisinden ayrılarak yeniden yapılmak istenmesinin beraberinde bir çok sıkıntıyı getireceği 
öngörülmelidir. Örneğin, 4926 sayılı Kanunun 3/a-3 maddesinde, 'transit rejimi çerçevesinde taşınan 
serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak' 
suç olarak tanımlanırken, taslak metinde bu tanım 'bir başka ülkeye ithal edilmek üzere Türkiye'den 
transit olarak geçirilmekte olan eşyayı Türkiye'ye bırakmak' suç olarak tanımlanmıştır. Taslakta yeralan 
suç tanımlanmasında transitin sadece bir başka ülkeye ithal edilmesi halini düzenlediği görülmektedir. 
Eşyanın gideceği ülkede ithal veya transit edilmesinin eşyanın Türkiye'deki konumu açısından önemsiz 
olması gerekirken taslak metinde varacağı ülkedeki tabi olacağı rejimin, mülkilik esasına göre 
uygulanan bir yasada belirtilmesini anlamak mümkün değildir. Yine, bu tanımlamayla, sadece eşyanın 
yurtdışı edilmesi yani Türkiye gümrük bölgesi sınırlarını ithal amaçlı terk etmesi suç olarak 
tanımlanırken, aynı eşyanın Türkiye'de bir iç gümrüğe şevki veya antrepolar arası ya da yurtdışından 
gelen eşyanın serbest bölgeye transit edilmesi suç olmaktan çıkmaktadır. Serbest bölge ve antrepo 
uygulamalarının yaygın olduğu ülkemizde, hassaten akaryakıt kaçakçılığının yöntemlerinden birisinin 
transit işlemlerinde yapılan usulsüzlükler olduğu dikkate alındığında, getirilen düzenlemelerin yarardan 
çok zarar getireceğini görmemek için taslağın yasalaşmasını ve uygulanmasını beklemeye gerek 
olmadığı değerlendirilmektedir. 

Taslak metinde, 'eşyayı sahte belge kullanmak suretiyle kısmen veya tamamen vergi, resim veya 
harç ödemeksizin Türkiye'ye ithal eden..' suç olarak tanımlanmıştır. Her şeyden önce 'resim' diye bir 
mali mükellefiyet yasalarımızda artık mevcut değildir. Diğer taraftan, mevcut yasada 'gerçeğe aykırı 
belge ile gümrük idaresini yanıltarak' tanımlaması karşısında öngörülen suç tanımlaması, sadece sahte 
belge kullanmak ile sınırlandırılmış, belgenin iğfal kabiliyetini ifade eden gümrük idaresini yanıltmak 
ifadesi taslak metinde öngörülmemiştir. Bundan muradın ne olduğu taslağın gerekçelerinden de 
anlaşılamamıştır. 

Yine taslak metinde, 'ithali genel düzenleyici idari işlemlerle belli koşullarla tabi tutulan eşyayı, 
bu koşullar gerçekleşmediği halde Türkiye'ye ithal eden kişi, eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katı 
kadar idari para cezası ile cezalandırılır...' hükmünün getirilmek istendiği, oysa kaçakçılık 
yöntemlerinden en önemli ve yaygın olan biçiminin, ithali lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli 
kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi eşyayı gerçeğe aykırı belge ve beyanname 
ibrazı ile ithal etmek olduğu Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sırasında da gözlemlenmiştir. İthali 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü/Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu/TSE/Çevre Bakanlığı gibi 
kurumların iznine tabi akaryakıt ürünlerinin ithali artık kaçakçılık suçu olmaktan çıkacak ve idari para 
cezası ile yetinilecektir. Bu şekilde düzenleme yapılmasının gerekçesi olarak, idari düzenleyici 
işlemlerle suç oluşturulamayacağı açıklamasıdır. Oysa 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Yasanın Ek:2/Ill ncü maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali sonrası aynı Kanunda yapılan 
daha sonra 4926 sayılı Yasaya da aktarılan düzenleme ile Yasanın bu maddesinde yapılan değişiklikle 
Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyumlu hale getirilmiştir. Buna rağmen, belirtilen yasa maddesinde 
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öngörülen değişiklik metninin yasalaşması durumunda, en yaygın yöntemlerden biri olan bu kaçakçılık 
yöntemi suç olmaktan çıkacak ve kabahat olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alacaktır. 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılması öngörülen düzenlemelerden birisinin de, kaçakçılık 
eylemlerinden bazılarının kabahat olarak algılanması ve buna uygun fiil tanımlanması yapılmasıdır. 
Gümrük iş ve işlemlerinin kasta dayanmayan ihlalleri zaten 4458 sayılı Gümrük Kanununda idari para 
cezası cezalandırılmaktadır. Özel bir ceza ve usul yasası olan Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
kabahatlere yer verilmesi, aslında yeni TCK'nun ruhuna da aykırılık teşkil etmektedir. Bilindiği üzere, 
765 sayılı TCK suçlan cürüm ve kabahatler olarak ayırmakta idi. Yeni TCK'nda ise, sadece cürümlere 
yer verildiği, kabahatlerin ayrı bir kanunda düzenlendiği dikkate alındığında, Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununda kabahatlere yer verilmek istenmesi düşündürücüdür. Öyle ki, dahili vergilerin tahsilatına 
ilişkin düzenlemelerde dahi Kabahatler Kanununun geçerli olmayacağı yasal düzenlemelere konu 
olabilirken, başta akaryakıt kaçakçılığı dahil her türlü kaçakçılığın yaygın bir işleyiş biçiminin kabahat 
olarak düzenlenmek istenmesi, telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkmasına imkan vereceği 
gözardı edilmemelidir. 

Yine taslak metinde, 'etkin pişmanlık' başlığı altında, ceza infazına başlanmadan önce suç 
konusu eşyanın rayiç değerinin dört katı kadar parayı, ceza infazı tamamlanmadan önce suç konusu 
eşyanın rayiç değerinin beş katı parayı devlet hazinesine ödemesi halinde hakkında hükmolunan cezanın 
infaz edilmiş sayılacağı öngörülmüştür. Hükmün kesinleşmesinden sonraki evrede ve cezanın infazı 
aşamasında, üstelik de rayiç değer üzerinden hesaplanacak tutarın ödenmesi ile infaz tamamlanmış 
sayılmasında neyin amaçlandığı anlaşılamamıştır. Özellikle akaryakıt kaçakçılığını ilgilendiren suç 
maddelerinin de bu kapsamda değerlendirilmesinde bir sakınca olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, 
Komisyon çalışmalarında da ortaya konulduğu biçimiyle, büyük boyutta kaçakçılık eylemlerinde zaten 
ekonomik güce sahip sanıklar/yükümlüler hakkında öngörülen bu düzenleme ile hürriyeti bağlayıcı ceza 
verme imkanı ortadan kalkmaktadır. Getirilmek istenen bu düzenleme tümüyle af niteliğinde olup, kamu 
vicdanını incitecek bir niteliğe sahiptir. 

Keza, taslak metinde kaçak eşya ve taşıma araçlarına el konulması öngörülmesine karşın 
müsadereye ilişkin bir düzenlemeye gidilmemesi de düşündürücüdür. Müsadere edilmeyecek eşyaya el 
konulmasının anlamı olmayacağı açıktır, özellikle akaryakıt kaçakçılığında elkonulan eşya ile taşımada 
kullanılan araçların müsaderesi edilmesi, eylemin niteliği gereği olması gereken bir yaptırımdır. Aksi 
takdirde, yaptırımla sonuçlanmayan bir idari tasarrufla kaçakçılığın önlenemeyeceği açıktır. 

Kaçakçılıkla mücadelede önemli araçlardan biri de, suçun önlenmesi veya takibinde suç 
delillerinin ortaya konulabilmesi amacıyla yapılacak aramalardır. Aramalann yapıldığı yerler yurt içinde 
olabileceği gibi, gümrük hattı dışı sayılan yer ve mahallerde(gümrük kapılan, yolcu salonlan, antrepolar, 
geçici depolama yerleri, serbest bölgeler gibi) yapılacak aramalardır. Bu aramalarda suç konusu eşya 
serbest dolaşıma girmemiş ya da serbest dolaşımda bulunma özelliğini yitirmiş eşya olabilir. Hem arama 
yapılacak yerlerin özelliği, hem de aramaya konu eşyanın henüz yurt içinde serbest dolaşımda olmayan 
eşya niteliği dikkate alındığında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda, genel usul yasasından farklı özel 
düzenlemeler getirilmesi gümrük kaçakçılığının niteliğinden kaynaklanmaktadır. Taslak metinde, 
aramalann kaldmlmasının öngörülmesi karşısında, örneğin yolcu salonlanndan giriş yapan ve 
şüphelenilen bir turistin üst araması genel usullere göre yapılacaktır ki, bu durum kaçakçılıkla 
mücadelede ilgili kurumlan etkisiz kılacaktır. Yine, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda, aramalarda 
hakim ve savcı dışında o yerin en büyük mülki idare amirine de izin verme yetkisi tanınmaktadır. Yeni 
düzenlemeyle mülki amirlerin izin verme yetkisi de ortadan kalkacaktır. Açıklanan nedenlerle aramalar 
konusunda Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun özel niteliği dikkate alınmalıdır. 
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Taslak metinde öngörülen düzenlemelerden bir diğeri de, 4926 sayılı kanunda yer alan 'Kaçak 
Eşya Naklinde Kullanılan Taşıt' başlıklı 20 maddesinin kaldırılmasının hedeflenmesidir. Belirtilen 
maddenin düzenlenme aşamasında Yargıtay kararlan dikkate alınarak 1918 sayılı Yasadan farklı bir 
içerikte hazırlanmış ve kanunlaşmıştır. Kaçak eşya naklinde kullanılan aracın gizli düzenek ve tertibata 
ait olması, eşyanın taşıma aracı yüküne göre miktar ve hacim itibariyle tamamım veya ağırlıklı 
bölümünü oluşturması, kaçak eşyanın yasak ya da toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden 
olması durumunda elkonulacağı hüküm altına alınmıştır. Öngörülen taslak metnin yasalaşması 
durumunda TCK'ndaki eşyanın müsaderesini öngören 54 ncü maddesi ile CMK'mn 128 nci maddesinde 
düzenlenen elkoymaya ilişkin düzenlemenin, 4926 sayılı yasa maddesiyle karşılaştmlmasınm gerekli 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 4926 sayılı Kanunda, kaçak eşya ve naklinde kullanılan aracın, faile ait 
olması zorunluluğu yoktur. Kaçak eşya ve taşıma aracının sahibi kim olursa olsun el konulur. Yeni 
CMK'ya göre ise, ancak şüpheli veya sanığa ait eşyaya ve taşıma aracına el konulabileceği 
öngörülmüştür. Bu hükmün gümrük kaçakçılığı suçlarında uygulanabilirliği yoktur. Çünkü uluslararası 
ticarette eşyanın sahibi ile taşıyanı istisnalar hariç- hiçbir zaman aynı olmaz. Taslak metinde yer aldığı 
biçimiyle öngörülen düzenlemenin yasalaşması durumunda, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta ancak 
taşıt sahibi kaçakçılık yaptığında el konulabilecektir. Bu durumda da, kaçakçılıkla iştigal edenlere yasa 
yoluyla yardım edilmiş olacaktır. 

Yine taslak metinde, 4926 sayılı Yasanın 16 maddesinin 2-4 ncü fıkralannın kaldırılmasını 
öngörmektedir. Örneğin belirtilen Yasa maddesinin 3 ncü fıkrasında, kaçakçılığı önleme, izleme ve 
soruşturmakla görevli olanların bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge taleplerinin 
kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce eksiksiz karşılanmak zorunda olduğuna ilişkin hükmüde 
kaldmlmak istenmektedir. Taslağın bu haliyle yasalaşması durumunda, mücadeleci kurumlarca 
kaçakçılığı önleme ve soruşturma aşamalarında suçun delillendirilmesine yönelik belge temininde 
güçlük çekilebileceği değerlendirilmektedir. 

Yine taslak metinde, 4926 sayılı Yasada yeralan ve 'teşekkül halinde ve toplu kaçakçılık'ı 
düzenleyen maddesi değiştirilerek bu kanunda yeralan suçlann örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
durumunda cezalann bir kat artınlacağı öngölmüştür. 'Örgüt'ü tanımlayan TCK'nın 220 nci maddesine 
bakıldığında, örgütün varlığı için en az üç. kişinin olması gerekmektedir. Oysa teşekkül ve toplu 
kaçakçılıkta iki kişinin olması yeterlidir. Örgüt tanımına bakıldığında ise, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç 
örgütleriyle Mücadele Kanununda tanımı yapılan 'çıkar amaçlı suç örgütü'ne yakın bir tanımlamayı 
içermektedir. Gerektiğinde silah, cebir ve şiddeti araç olarak kullanan, örgütün propagandasını yapan 
kişilerden oluşan bir yapı karşısında, özellikle dış ticaret ve gümrük işlemlerinde, bu tanıma uyan 
organizasyonlar olmakla birlikte, belirtilen yasadışı yöntemleri kullanmadan 2 veya daha fazla kişinin 
kaçakçılık suçunu birlikte işlemesi de sıklıkla olmaktadır. Çünkü gümrük ve dış ticaret işlemleri 
genellikle bir kişi marifetiyle yapılan işlemler değildir. İşlemler niteliği gereği çok taraflıdır. Fakat örgüt 
tanımlamasında yer alan unsurlar olmadan da kaçakçılık yapılabilmektedir. Bu durumda örgütün 
unsurlan oluşmayacağı için kaçakçılık eylemleri münferit cezalandınlacak ya da iştirak hükümlerine 
göre suça katılanlar bireysel kaçakçılık cezalan kadar ceza takibine uğrayacaklardır. Bu nedenlerle, 
bireysel-örgütlü suç yelpazesi arasında yer alan iki ya da daha fazla kişinin birlikte yaptığı kaçakçılık 
eylemlerine yönelik ağırlaştıncı hükümlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda muhafaza edilmesi 
gerekli görülmektedir. 

Aynca, taslak metinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi durumunda cezalann bir kat artınlacağmın öngörüldüğü, buna karşın aynı taslak 
metinde kimi kaçakçılık suçlarının kabahat olarak tanımlandığı ve cezalandırıldığı dikkate alındığında, 
kabahatlerin de örgüt faaliyeti içinde işlenebileceği gibi bir hukuk garabeti ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle, uzun yılların birikimi ve deneyimi ile hazırlanan 4926 sayılı Yasada yapılacak değişikliklerin 
getireceği yeni durumlar hesaplanarak düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. 
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Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yeralan 'kaçakçılığa yardım', 'kaçakçılığa müsamaha' ile 
'sahte belge düzenleme', 'yasak eşyanın iadesi', 'içtima', 'soruşturma ve kovuşturma', 'zamanaşımı' 
gibi başlıklarla düzenlenen maddelerin de tümüyle kaldırılması, burada belirtilmeyen kimi maddelerinde 
de esaslı değişiklikler yapılması öngörülmektedir. 

Sonuç olarak, yasaların anayasaya uygunluğunun önemi dikkate alınarak, 2002 yılında yapılan 
Anayasa değişikliğine Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun uyumunun yapıldığı, yeni TCK'nun getirdiği 
düzenlemelerle de bir anlamda belirtilen anayasa değişikliklerine uyumun hedeflendiği, 4926 sayılı 
Yasanın aynca özel bir ceza ve usul yasası olma özelliği ve yasada mevcut hükümlerin tamamına 
yakınının bir ihtiyaca karşılık vermesi ve kaçakçılıkla mücadelede gerekli olması hususları birlikte 
değerlendirildiğinde, özel yasanın genel yasaya birebir uyumunun beklenmemesi gerektiği, aksi halde 
özel ceza ve usul yasasının varlığının bir anlam ifade etmeyeceği, yeni TCK'na uyumun 4926 sayılı 
Yasanın özel bir usul ve ceza yasası olduğu hususu gözden uzak tutulmadan yapılmasının gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir. Buna karşın 4926 sayılı Yasanın uygulanmasından kaynaklanan kimi sınırlı 
düzenlemelere ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Buna ilişkin Komisyonumuzun görüşleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

7-Akaryakıt Kaçakçılığının Önlenmesi Kapsamında 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununda Yapılması Gerekli Değişiklikler 

Komisyonumuzun çalışmaları sırasında akaryakıt kaçakçılığına ilişkin olarak; kaçak eşya, kaçak 
eşya naklinde kullanılan taşıma aracı, kaçak eşyanın tasfiye süreci gibi konular ile ilgili diğer konularda 
yapılması gerekli değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

Her şeyden önce, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 
ilişkilendirilemeyeceği ve belirtilen Kanunun kaçakçılık suçlan açısından geçerli olmayacağı -açık bir 
şekilde- 4926 sayılı Kanunda belirtilmelidir. 

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılacak değişiklikle, özellikle akaryakıt 
ürünlerinin yüksek oranlı özel tüketim vergisine tabi olması ve bu verginin yurt içinde vergilendirilmesi 
nedeniyle, yurtiçi vergilerden kaçınmaya yönelik girişimlerin net tanımlanması, bu kapsamda sanayide 
kullanılmak amacıyla PİGM/EPDK'nın izniyle ithal edilen solvent ve bazyağlanmn ithal amacı dışında 
kullanılmasının kaçakçılık suçu savılması gerekmektedir. 

Yeni TCK'na bakıldığında, bireysel hırsızlık fiilinin yaptırımı 1-3 yıl arası hapis cezasıdır. 
özellikle akaryakıt kaçakçılığı yaparak, Devletin akaryakıttan alması gereken vergi kadar ekonomik 
değeri kendi mülkiyetine geçiren, boyutu ve etkileri bireysel hırsızlık ile karşılaştırılamayacak ölçekte 
olan kaçakçılık suçlarında mutlaka hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmesi ve cezanın infazı açısından 
bunun paraya çevrilebilir olmayacak ölçüde ağır olması sağlanmalıdır, özellikle yeni TCK ve CMK'da 
öngörülen tedbir ve cezalann hürriyeti bağlayıcı ceza ile ilişkilendirildiği de dikkate alındığında, aynca 
karaparayla mücadele kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamına 
alınmasının teminen, 4926 sayılı Yasanın 3 ncü maddesinde tanımlanan suç fiillerinin cezasımn bir 
yıldan az olmamak üzere hürriyeti bağlayıcı ceza ile tecziyelerinin teminine yönelik yasal değişiklik 
yapılmalıdır. 

Komisyonumuzun çalışmalan sırasında ortaya çıkan sorunlardan biri olan elkonulan deniz 
taşıma araçlanmn muhafazası kapsamında, aracın sahibine teminatla iade edilememesi veya liman ücreti 
ve muhafaza giderleri sahiplerince ya da donatanlarca karşılanamadığı takdirde, tasfiye edilmek üzere 
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mülkiveti kamuya ait en yakın liman isletme müdürlüğüne teslim edileceğine ilişkin 4926 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Aynı Kanunun 23 ncü maddesinde yapılacak değişiklikle, 

a-Zoralımı kesinleşmemiş eşya ve taşıma araçlarından, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine 
maruz olanlar için 3 gün, saklanması masraflı ve külfetli olan eşya için 15 gün içinde dava açılmış ise 
mahkemece açılmamış ise C.Savcılığınca suç delili olarak saklanmasına karar verilerek İdareye tebliğ 
edilmemesi durumunda eşya ve taşıma aracının derhal tasfiye edileceği, 

b-Bunun dışında kalan eşya ve taşıma araçları hakkında kamu davası açılan ve 1 yıl içinde ceza 
yargılaması kesin hükme bağlanmamış olanlar için, bu süreden sonra mahkeme kararı aranmaksızın 
derhal tasfiye edilmesi gerektiği, 

c-Petrol ve petrol türevlerinden standarda uy^un olanlarının kaçakçılıkla mücadelede görevli 
kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına uyuşulacak bedel üzerinden veya rafineri lisans 
belgesine haiz olanlara ürün teslim tarihindeki CİF bedelin %10 eksiği üzerinden; standarda uygun 
olmayanlar ise, rafineri lisans belgesine haiz olanlara ham petrol fiyatı üzerinden mahkeme kararı ve 
savcılık izni alınmadan derhal ve doğrudan teslim edilmesi gerektiği, 

Yönünde değişiklikler yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

B- AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Akaryakıt kaçakçılığını önlemek için alınması gereken önlemler kurumlar itibariyle belirtilmiştir. 

1- Gümrük Müsteşarlığı-Çözüm Önerileri 

Gümrük Müsteşarlığı görev alanına giren konulara ilişkin olarak akaryakıt kaçakçılığının 
önlenmesi konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

' Dağıtım şirketlerine ait antrepoya konulmak üzere getirilen gümrüksüz akaryakıtın, öncelikle 
gemi üzerindeki tanklar itibariyle ölçümünün yapılması, ancak bu durumun zorunlu bir nedenle 
yapılamaması halinde beyanname kapsamı akaryakıtın antrepoya alınarak ölçüm yapılması ile bu 
hususun doğrulanması amacıyla gemi boş araması yapılarak sonucun bir tutanakla tespit 
edilmesinin; 

1 Dahili kabotaj kapsamında millileşmiş akaryakıt taşıyan gemilerin, gümrüklenmemiş akaryakıt 
taşıyan gemilerle ihtilat veya limbo yapmalarının önlenmesi açısından ayrıca ve özel bir takip 
sisteminin geliştirilmesinin; 

1 Yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapacak Türk bandıralı gemilere serbest dolaşıma 
girmemiş yakıt verilmesi ile ilgili olarak gümrük idarelerine yapılacak müracaatlarda yakıt 
verilecek geminin yakıt kapasitesine ilişkin beyanın aranılmasının, 

1 Karayoluyla akaryakıtın transit sevkiyatımn, uluslararası karayolu taşımacığına uygun ve 
uluslararası teminata sahip araçlarla yapılmasının temin edilmesinin, 
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• 4926 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin hususları düzenleyen ve Gümrük 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde çıkarılması öngörülen yönetmeliğin ivedilikle çıkarılmasının, 

• Vergi kayıplannın önlenmesi, kaçak ve kayıtdışı akaryakıt girişlerine son verilmesi için, sınır 
ticareti kapsamında; gerek mutad depo uygulaması, gerekse diğer biçimlerde motorin ve diğer 
akaryakıt ithali uygulamasına izin verilmemesinin; kara taşıtlarıyla yurda girişlerde standart depo 
uygulaması kapsamında izin verilen depo muafiyeti uygulamasının ise tedricen(azami iki yıl) 
yasal sınırlara çekilmesinin, 

• Ham petrolün karayoluyla transitine ve sınır ticareti kapsamında ithalinde yaşanan sıkıntılar 
dikkate alınarak bu kapsamda ileride olabilecek karayoluyla transit ya da ithalat işlemlerine 
kesinlikle izin verilmemesinin, 

• Akaryakıt kaçakçılığın önlenebilmesinde, yasadışı ticaretin bir ayağınm da yurtdışı olduğu 
tespitinden yola çıkılarak, akaryakıt ithalat ve transit işlemlerinin çapraz kontrolünün 
yapılabilmesi için karşı ülkelerden yük ve fatura bilgilerinin ya da dönemsel olarak istatistiki 
verilerin değişimi yoluyla miktar teyidinin yaptırılmasının, 

• Akaryakıt kaçakçılığının bir ayağımn yurtdışı olduğu ve uluslararası boyutunun mevcudiyeti de 
dikkate alınarak, sınırı aşan suç ve yolsuzluklarla mücadele amacıyla oluşturulan AB Komisyonu 
içinde bağımsız bir soruşturma birimi olan Birliğinin mali çıkarlarını etkileyen her türlü 
sahtecilik ve illegal faaliyetlerle mücadele eden Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi(OLAF) gibi 
uluslararası kuruluşlar ile Güneydoğu Avrupa İşbirliği însiyatifi (SECI-South East European 
Cooperative İnitiative. Bulgaristan-Romanya-Yunanistan dahil 11 ülke üyedir.) gibi bölgesel 
kuruluşlardan suçun önlenmesi ve izlenmesi kapsamında yararlanılması için gerekli girişimlerin 
başlatılmasının, 

• TÜBİTAK'ın teknik desteği ile Gümrük Müsteşarlığı'nca yürütülen ATS-Araç Takip Sistemi 
projesi kapsamında Mersin/İskenderun-Habur arası akaryakıt taşıyan transit kara taşıtlarına 
sınırlı uygulanan projenin kapsamının hem sayısal hem de transit güzergahı açısından diğer kara 
kapılarını kapsayacak şekilde genişletilmesinin, 

• Özelde, petrol ve türevlerinin ithalinin yapıldığı sınır kapılan ve gümrük idareleri, genelde ise 
kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla birincil derecede görevli ve aynı zamanda 
kaçakçılık davalannda hazine adına müdahil idare olan Gümrük Müsteşarlığının merkez ve taşra 
teşkilatının altyapı, bina, laboratuar, donanım, personel ve ödenek ihtiyacını giderecek projelerin 
acilen uygulamaya konulmasının; bu kapsamda, 

1-Raporun önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, gümrük idaresinin özellikle gümrük muhafaza 
memuru, gümrük muayene memuru ve gümrük memuru kadrolanna açıktan ve smavla lisans 
programlarından mezun olmuş adaylar arasından seçilmek suretiyle Müsteşarlığa tahsisli boş 
kadro sayısı kadar personel alınmasının, 

2-Akaryakıtın yurda giriş noktalan olan kara kapılan ve limanlann x-ray cihazı ile takviyesinin, 

3-Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün istihbarat ve operasyonel unsurlarının 
güçlendirilmesi, bu amaçla personel yapısının sayısal ve niteliksel açıdan takviyesi yanında 
istihbarat ve kaçakçılıkla mücadele daire başkanlıklarının oluşturulmasının, 
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4-Kaçakçılık suçlarıyla mücadelede etkinliği sağlamak amacıyla merkezde kriminal tetkikler de 
yapabilecek laboratuar kurulmasının, 

5-özellikle kaçakçılık davalarında, hazine avukatlarının gümrük tekniğine ve mevzuatına 
yeterince sahip olmamaları nedeniyle, davaların ekonomik boyut ve önemi dikkate alınarak, 
ayrıca gümrük idaresinin kaçakçılık davalarında hazine adına müdahil idare olduğu da 
gözönünde bulundurularak, özellikle gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde bu konuda 
ihtisas sahibi sözleşmeli avukat istihdamının sağlanmasının; 

Gerekli olduğu düşünülmektedir. 

2- Denizcilik Müseteşarlığı - Çözüm önerileri 
Denizcilik Müsteşarlığı görev alanına giren konulara ilişkin olarak akaryakıt kaçakçılığının 
önlenmesi konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

Yola elverişlilik belgeleriyle ilgili olarak, İstanbul ili sınırlan içinde Tuzla-İstanbul-Ambarlı 
limanlan arasında yolcu taşıyan gemiler ile yük taşımayan gemilere yola elverişlilik belgesi 
düzenlenmesine gerek olmadığı biçimindeki düzenlemenin, "istanbul il sınırlan içindeki Tuzla-
İstanbul-Ambarlı limanlan arasında yolcu taşıyan gemilere yola elverişlilik belgesi 
düzenlenmeyeceği" şekilde değiştirilerek akaryakıt taşımacılığında kullanılan gemilerin kapsam 
dışı bırakılarak bunlara ilişkin her sefer başlangıcında yola elverişlilik belgesi düzenlenmesinin, 

Denizyoluyla yapılan akaryakıt sevkiyatmda, geminin navlun geliri ve demoraj giderleri dikkate 
alındığında büyük tonajlı gemilerle küçük miktarlarda sevkiyat yapılmasının ekonomik olmadığı, 
dolayısıyla denizyoluyla yapılan sevkiyatm bir kısmımn beyan dışı bırakılmak suretiyle yurda 
sokulmasının önüne geçilmesi ve gümrük idaresince geminin taşıma kapasitesi ile taşıdığı yükün 
karşılaşünlarak akaryakıt yüklü gemilerin kontrolünün sağlanması açısından, boşaltma yapan 
gemilere ilişkin yola elverişlilik belgelerinin düzenlenmesi sırasında ilgili tanker gemilerinin deat 
weight ton(DWT) bilgilerinin yola elverişlilik belgelerine işlenmesi ve söz konusu bilgilerin 
Gümrük Müsteşarlığı bilgisayar sistemine eş zamanlı olarak aktarılmasının, 

Denize elverişlilik belgeleriyle ilgili olarak, mevcut haliyle 4922 sayılı Kanunda, akaryakıt 
kaçakçılığına karışabilecek şekilde özel tertibat yaptıran, tanklanm amacı dışında kullanan, 
sarnıçlar ilave ettiren bir gemi için uygulanması mümkün olabilecek ciddi manadaki tek 
yaptınmın, bu durumdaki gemilerin durumlan teknik tüzüklerine uygun hale getirilinceye kadar 
yolculuğuna müsaade edilmemesi şeklinde ortaya çıktığı, bu bakımdan, Kanunun 4 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrasının, aynı kanun maddesinin son fıkrası olacak şekilde, "Denetleme 
sonucunda durumu tüzüğe uygun olduğu anlaşılan ticaret gemisine süreli bir "Denize Elverişlilik 
Belgesi" verilir. Böyle bir belgesi olmayan yahut 1 inci ve 2 inci fıkra hükümleri istisna teşkil 
etmek üzere, belgesinin süresi bitmiş olan ticaret gemisinin yola çıkmasına izin verilmeyeceği 
gibi herhangi bir sebeple tüzüğünde gösterilen nitelikleri kaybetmiş olan ticaret gemisinin de 
belgesi battal edilir. "1 inci ve 2 inci fıkra hükümleri dışında veya herhangi bir zorlayıcı neden 
dışında belgesinin süresi bitmesine veya tüzüğünde gösterilen nitelikleri kaybetmiş olmasına 
rağmen yola çıktığı yapılan denetimler sırasında tespit edilen bir geminin yolculuğuna izin 
verilmemiş veya belgeleri battal edilmiş sayılır" şeklinde ve aynı Kanunun 20.maddesinin A 
fıkrasında yeralan "Yolculuğuna izin verilmemiş" ibaresinin "Yolculuğuna izin verilmemiş yada 
izin verilmemiş sayılan" şeklinde, C fıkrasında yeralan "Denize Elverişlilik Belgesi battal 
edilmiş" ibaresinin "Denize Elverişlilik Belgesi battal edilmiş yada battal edilmiş sayılan" 
şeklinde, değiştirilmesi, aynı değişikliğe paralel bir düzenlemenin de, 4922 sayılı Kanunun 
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muhtelif maddelerinde göndermede bulunulan 15.04.1948 tarih ve 6884 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük'de de yapılması gerektiği, 

• Denizyoluyla yapılan akaryakıt kaçakçılığı dahil her türlü kaçakçılığı önlemek, denizlerimizde 
ve karasularımızda gerekli ve hızlı denetim ve kontrol mekanizmasını sağlamak amacıyla, 
Boğazlar için Denizcilik Müsteşarlığı'nın sorumluluğunda yürütülen uydu destekli radar sistemi 
projesinin bütün denizlerimizi ve karasularımızı kapsayacak hale getirilmesinin, 

• Boğazlardan geçen transit gemilere verilmesi gereken miİlileşmemiş akaryakıtın illegal yollarla 
yurtiçine satılması, ayrıca atık alma gemilerinin atık adı altında kaçak ya da ÖTV'siz akaryakıt 
alarak bunu iç tüketime sunulmasımn önüne geçilmesini teminen, Kıyı Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütülen Türk Boğazlan Gemi 
Trafik Hizmetleri (TBGTH) sistem bilgilerinin, eşzamanlı olarak 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununda görevli olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasının, 

• Mutat depolan dışında deposu tespit edilen balıkçı motoru ve acenta ve kumanya motorlanmn 
seferden men edilmesinin, 

• Gemilerden alınan ve yetkili olmayan kişi ya da kuruluşlarca aynşünlarak piyasaya verilen 
atıkların kontrol altında tutulmasını teminen, gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliğine göre, kıyılarda faaliyet gösteren limanlarda gemilerden kaynaklanan atıkların 
kontrolüne yönelik 'atık kabul tesis'lerinin kurulmasının gerekli olduğu ve bu konuda yıl sonuna 
kadar süre tanındığı dikkate alındığında, liman yöneticilerince atık kabul tesislerinin 
kurulmasının temin edilmesinin, 

Gerekli olduğu düşünülmektedir. 

3- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü-öneriler 

PİGM'in görev alam giren konulara ilişkin olarak akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi konusunda 
alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

• Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn İthalat/12 sayılı tebliğlerinde belirtilen ve ithali PÎGM uygunluk 
belgesine tabi ürünlerin, PÎGM uygunluk belgeleri kapsammda izin verilen miktarlar ile Gümrük 
Müsteşarlığının kayıtlanna göre fiili ithali gerçekleştirilen miktarlar arasında farklılıkların 
olduğu görülmekte olup, son S yıllık döneme ilişkin her iki kurum kayıtlannın karşılaştırılarak 
incelenmesinin ve sonuçlarına göre gerekirse yasal takibatının yapılması, 

• 1.1.2004-13.3.2005 döneminde PÎGM tarafından verilen solvent-bazyağ-madeniyağ ithalat 
uygunluk belgelerine esas olmak üzere, firmaların kapasiteleri, önceki yıllara ait fiili sarfiyatlan, 
firmaların talepleri, üretimini yaptığı veya yapacağı ürünün cins ve miktan, müracaat ve izin 
tarihleri, verilen iznin firmanın kapasitesi, fiili sarfiyatı ve talebine oram, verilmeyen izinler ve 
gerekçeleri, dikkate alınmak suretiyle incelenmesi ve gerekirse soruşturulması için gereğinin 
yapılması, 

• 01.01.2005 tarihine kadar PÎGM tarafından yürütülen petrol piyasasımn düzenleme ve 
denetimine ait işlemler bu tarihten sonra EPDK tarafından yürüteceğinden bu konuda EPDK ile 
ilgili bölümde belirtilen önerilerin dikkate alınması, 

Gerektiği düşünülmektedir. 
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4-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu -Öneriler 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görev alanı giren konulara ilişkin olarak akaryakıt 
kaçakçılığının önlenmesi konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

• Rapor'un V/B/2-b bölümünde de ifade edildiği üzere; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından petrol piyasasında faaliyet göstermek amacıyla yapılan lisans başvurularının 
değerlendirilmesinde, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilmediğinden dolayı, lisans 
başvurusu yapanların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ceza alıp almadıklarının 
sorgulamalarının yapılması istenmemektedir. Akaryakıt kaçakçılığının engellenebilmesi için 
lisans verme aşamasında, daha önce 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre hüküm 
giyen kişilerin tespit edilerek bunlara lisans verilmemesi için Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde düzenleme yapılması, 

• Dağıtım şirketlerine lisansı verilmesi ile ilgili Petrol Piyasası Kanunu'nda; bayi sayısı, depolama 
kapasitesi gibi herhangi bir sayısal büyüklük aranmadığı, sadece 60.000 ton satış taahhüdünün 
istenildiği, lisanslamanın başlamasıyla birlikte akaryakıt dağıtım şirketi sayısının 21'den kısa 
sürede 3 3'ye çıktığı, EPDK'ya yapılan başvurular da dikkate alındığında bu sayının daha da 
artacağı görülmektedir. Piyasanın serbestleştirilmesinin dağıtım şirketi sayısının artırılmasıyla 
sağlanamayacağı, Türkiye ölçeğinde benzer coğrafi büyüklüğe ve daha fazla araca sahip kimi 
AB ülkelerinde dahi dağıtım şirketi sayısının Türkiye'deki sayının yarısına tekabül ettiği dikkate 
alındığında, Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak akaryakıt dağıtım şirketlerinin 
lisanslamasında belirli sayısal büyüklüklerin aranması, 

• Ulusal markerin gelişmiş ülkelerde uygulanmadığı, daha çok Hindistan, G.Afrika, Brezilya, 
Meksika, Kenya gibi az gelişmiş ülkelerde uygulandığı bilinmektedir. Dolayısıyla ulusal 
markerin de taklit edilebileceği düşüncesiyle, EPDK tarafından, 01.07.2005 tarihinden itibaren 
motorin, biodizel ve benzin türlerinde başlayacak olan ulusal markerin amacına uygun bir 
şekilde uygulanması sağlanmalı ve ayrıca sistemin işleyişinin kontrolü etkin bir şekilde 
yapılmalıdır. Ancak, petrol piyasası denetiminin sadece ulusal marker sistemi ile 
sağlanamayacağı ve akaryakıt kaçakçılığını önlemede yeterli olmayacağı ve bu nedenle diğer 
denetim sistemlerinin de uygulanması durumunda anlam ifade edeceği, 

• Alınan numunelerin tahlilini yapabilecek yeterli sayıda bölgesel akredite laboratuarın olmaması 
analiz sonuçlarını geciktirdiği bilinerek, gerekirse EPDK tarafından Türkiye Akreditasyon 
Kurumu ile işbirliği yaparak sabit veya gezici akredite laboratuarlar kurulması veya bu tahliller 
için ilgili kurumlara kaynak aktarılması, 

• Petrol piyasasında EPDK tarafından yürütülecek denetimler genelde akaryakıt istasyonlarının 
tesislerinde yapılacaktır. EPDK tarafından 17.05.2005 tarihi itibariyle 1.680 adet istasyonsuz 
bayilik lisansı verilmiştir. İstasyonsuz bayiler bağlı oldukları dağıtım firmalarından ürün alarak 
doğrudan müşteriye akaryakıt satışı yapmaktadırlar. İstasyonsuz bayilik yapan lisans sahiplerinin 
standarda uygun akaryakıt satıp satmadıklarının denetimi ancak akaryakıtın taşındığı araçlarda 
yapılabilecektir. Dolayısıyla istasyonsuz bayilik yapan firmalarca kaçak akaryakıt satışının 
engellenebilmesi için taşıma araçlarında denetimin sıklaştırılması veya verilecek istasyonsuz 
bayilik lisanslarına sınırlandırma getirilmesi, 

• EPDK tarafından kendi personeli veya protokol imzaladığı kamu kurum ve kuruluşları ile 
yapılan denetimlerin yeterli olmaması halinde bunlara ilave olarak özel denetim kuruluşlarından 
da denetim hizmeti alımı yoluna gidilmesi, 
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• Kaçak olan akaryakıtın herkes tarafından kolaylıklı sevkiyatmm engellenebilmesi için, EPDK 
tarafından verilen taşıma lisanlarında, lisans sahiplerinin mülkiyetinde belirli sayıda deniz/kara 
araç filosunun bulunması ve/veya sadece tüzel kişilerin lisans sahibi olabileceği gibi belirli 
standartlar getirilmesinin, 

• İthal edilen akaryakıt dışı ürünlerin amacı dışında kullanılarak akaryakıta katılmasının 
önlenebilmesi için ithalatı ön izne tabi olan solvent ve türev izinlerinin, EPDK yerine Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nca verilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemesinin yapılmasının, 

• 2005/12 sayılı İthalat tebliği kapsamında, ithalat uygunluk belgesi verilen solvent ve bazyağı 
ithalatçılarından ithalat uygunluk belgesi verilmesi aşamasında, bu ürünlerin amacı dışı 
kullanıldığının tespiti halinde hazineye irat kaydedilmek üzere EPDK tarafından teminat 
alınması uygulamasının başlatılması, 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik, doğal gaz, lpg ve petrol piyasasını düzenleme ve 
denetleme görevini yaklaşık 250 personel ile yürütmeye çalışmaktadır. EPDK'nm etkin bir 
şekilde petrol piyasasının düzenlemesini ve denetimini yapabilmesi için naklen kamu kurum ve 
kuruluşlarına yarışma ve yeterlilik sınavıyla girenler arasından ve açıktan en az dört yıl süreli 
eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilmek suretiyle Kuruma 
atanması yapılmak suretiyle EPDK'nm personel açısından güçlendirilmesi, 

Gerektiği değerlendirilmektedir. 

5- Maliye Bakanlığı- Öneriler 

Maliye Bakanlığı görev alanına giren konulara ilişkin olarak akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi 
konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

• Habur Gümrük sahasının Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında TOBB'a ihale 
edildiği, yapılan sözleşme kapsamına TASİŞ sahasının ve sayaçlarının düzenlenmesinin ve 
yenilenmesinin de alındığı, bu çerçevede mutad depo fazlası çekimlerinde karmaşıklığın 
giderilmesi açısından peron sistemine geçilmesi gerektiği, 

• Vergi inceleme elemanlarının akaryakıt sektöründe yaptığı incelemelerden elde edilen 
deneyimler neticesinde, vergi inceleme teknikleri kullanılarak, geçmiş dönemlere ilişkin kayıp 
kaçağın ortaya çıkarılmasının güçlük arz etmekte olduğu, örneğin transit akaryakıt teslimlerinde 
yapılan kaçakçılığın genellikle resmi prosedürün yerine getirilmesinden sonra kaçak yollarla yurt 
içine sokulması şeklinde ortaya çıkan akaryakıt kaçakçılığını sonradan yapılacak vergi 
incelemeleri ile tespitini oldukça güçleştirmekte olduğu, bu nedenle akaryakıttaki vergi kayıp ve 
kaçağının vergi incelemesi suretiyle tespitinden önce mücadeleci birimler tarafından kaçakçılığa 
ilişkin somut tespitlerin yapılmasının vergi incelemelerini daha etkin hale getireceği ve ilgili 
kurumların bu tür incelemeleri koordinasyon içerisinde yapmaları gerektiği, 

• Türkiye'ye kaçak akaryakıt deniz yoluyla veya sınır kapılarından kara taşımacılığında kullanılan 
araçlarla girdiği, deniz yoluyla yapılan akaryakıt kaçakçılığının kaynağının, gümrük 
antrepolarına kayıtlı olarak girmiş ve buradan transit ticaret kapsamında satış konusu edilen 
akaryakıt olması ihtimalinin sıkı denetimler karşısında düşük bir olasılık olduğu, Gümrük 
idaresinin kontrolü altındaki antrepolarda depolanan akaryakıtın transit ticaret kapsamında satış 
faaliyetleri konusunda yürütülen incelemelerde, gümrük idaresi ve incelenen tüzel kişilerin 
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kayıtları itibariyle akaryakıt kayıp ve kaçağının mevcudiyeti araştırılmış olup, bu araştırmalarda 
muhtemel kayıp ve kaçağın öncelikle gümrük idaresi ve kolluk kuvvetleri birimleri marifetiyle 
yapılacak denetim merkezli olması ve daha sonraki aşamada bu fiili tespitlerden hareketle vergi 
incelemeleri yapılması daha verimli sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağı, 

• Buna karşın, yurtiçi piyasa denetimleri, firma ve sektör incelemeleri sırasında, akaryakıt ticareti 
ile iştigal eden kişi ya da firmaların vergi incelemeleri sırasında, gerek nakit gerekse stok 
hareketlerinin incelenmesi sonucu vergi kaçakçılığının tespit edildiği ve ithal kaçakçılığının 
muhtemel olduğu durumlarda, inceleme sonucu elde edilen tespitlerin, gümrük ve dış ticaret 
mevzuatı açısından ayrıca inceleme ve soruşturmaya konu edilmesinin temin edilmesi gerektiği, 

• Millileşmiş akaryakıtın karayoluyla yurtiçinde sevkiyatında faturanın mutlaka taşıma aracında 
bulundurulmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasının, 

• ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tüm solvent ve sanayi yağı 
türlerinin benzin ve/veya motorin üretimi yada katkı maddesi olarak kullanılabildiği, bu amaçla 
söz konusu akaryakıta katılabilecek mamul maddelerin belirlenerek (I) sayılı listeye eklenmesi 
halinde bu malların üretimi için yararlanılan indirimli ÖTV uygulamasının otomatik olarak 
ortadan kalkacağı, bu amaçla Maliye Bakanlığı, PÎGM, EPDK, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının ortak çalışmasıyla I sayılı listede GTÎP numarası olarak yer almasına 
rağmen söz konusu GTÎP numarası altında ismi belirtilmeyen ve akaryakıta katılabilecek veya 
birbirleri ile karıştırılarak akaryakıt üretilecek (hexan+toluen=benzin gibi) türdeki solvent ve 
bazyağlann belirlenmesi ve bu kapsamda ÖTV dışında olanların ÖTV kapsamına alınması 
gerektiği, 

• Bununla birlikte I sayılı ÖTV tutarlarım gösteren listenin (B) cetvelinde yer alan yağ çeşitleri 
0.35 YTL/Kg olarak vergiye tabi tutulmuştur. Söz konusu bu yağlar aynı zamanda doğrudan 
motorine katılarak satılabilecek niteliğe haiz bulunmaktadır. Motorin için ödenen ÖTV tutarı ise 
0,8345 YTL/Litre'dir. Sanayi yağ çeşitlerindeki ÖTV tutarı ile motorin üzerindeki ÖTV tutarı 
arasında ise (0,8345 - 03500=) 0,4845 YTL/litre sanayi yağlan lehine fark bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, sanayiciler ÖTV Kanunu'nun 8/1 inci maddesinde belirtilen indirimli ÖTV 
imkanından yararlanmasalar dahi, satın aldıkları yağ çeşitlerini motorine veya ÖTV tutarı daha 
yüksek olması nedeniyle piyasa fiyatı daha yüksek olan fuel oil vb ürünlere katarak haksız 
kazanç sağlama imkanına sahiptir. Bu amaçla, bu avantajı ortadan kaldırmak amacıyla bazyağı 
ve diğer sanayide kullanılan yağlar üzerindeki ÖTV tutarlarının motorin vb yüksek oranlı 
yakıtların ÖTV tutarları ile eşitlenmesi gerektiği, 

• Komisyonumuzun yerinde yaptığı incelemelerde, özellikle Sunak (Silopi, Cizre) ve Van ili 
genelinde mutad depo kapsamında getirilen akaryakıtların piyasada açık bir şekilde satıldığının 
herkes tarafından bilinmesine rağmen, bölgedeki defterdarlıkların ve bunlara bağlı vergi 
dairelerinin ucuz akaryakıt ürünlerinin satıldığı bilinen istasyonlara yönelik etkili bir denetim ve 
yaptırımlarının olmadığının görüldüğü, bu hususunda bölgede kaçak olarak getirilen akaryakıt 
satıcılarım güçlendirdiği, bu nedenle özellikle 5345 sayılı Kanunla kurulan Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nca söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla bölgede akaryakıt bayileri 
üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması gerektiği, 

• Hazine Avukatları ve Hukuk Müşavirleri her ne kadar idari açıdan Maliye Bakanlığı personeli 
olarak görev yapıyor olsalar da gerçekte genel bütçeli kuruluşların her türlü uyuşmazlıkları için 
gerek mütaala gerekse dava takibi işlemlerini yürütmekle görevli bulunmaktadırlar. Bu kadar 
geniş yetki alam haliyle Hazine Avukatlarını fiili olarak kavranamayacak derecede geniş bir 
mevzuat ile karşı karşıya bırakmakta devletin iş yoğunluğu ve çeşitliliği de göz önünde 
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bulundurulduğunda belirli alanlarda uzmanlaşmadan uzaklaşıldığı görülmektedir. Bu nedenle bir 
çok dava hazine aleyhine sonuçlanmaktadır, özellikle akaryakıt kaçakçılığı konusunu ele 
aldığımızda örneğin, akaryakıt kaçakçılığı yaparken yakalanan bir tekne ile ilgili davalar devlet 
açısmdan hazine avukatlan tarafından yürütülmektedir. Bu açıdan hazine avukatmın en az 
denizcilik, kaçakçılık ve petrol ürünleri mevzuatına hakim olması durumunda davayı tam 
anlamıyla savunabileceği, bu bağlamda özellikle kamu davalarını savunacak Hazine 
Avukat'lannm belirli alanlarda uzmanlaşmalarının sağlanması Devlet alacaklarının sağlıklı bir 
şekilde takibi açısmdan önemli olduğu, 

• Transit gemilerden alman yabancı menşeli sintine, slop ve benzeri atıkların toplanması sonrası 
geri dönüşüm tesislerinde işlendikten sonra elde edilen petrol ürünlerinin yurtiçi satışı sırasında 
özel tüketim vergisinin tahsil edilmediği ve yurtiçi mal hareketi biçiminde işlem gördüğü 
anlaşıldığından, özellikle bu tesisler üzerinden petrol ürünlerinin ÖTV tahsil edilmeden piyasaya 
verilmemesinin temin edilmesi gerektiği, 

• Karapara Aklama Suçu nedeniyle İS yıla kadar çıkanlan zamanaşımı süresinin Yeni TCK'da 
yapılan düzenleme ile düzenleme ile 8 yıla indirilmesinin, karapara aklama fiilini 
gerçekleştirenler açısından bir nevi gizli af mahiyetinde sayılacağından, 5237 Sayılı Yeni Türk 
Ceza Kanunu'nun 66 inci maddesinde yapılacak bir değişiklik ile Yeni TCK'nın 282 inci 
maddeside belirtilen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu için 
zamanaşımı süresinin eskiden olduğu gibi 15 (onbeş) yıla çıkanlmasının önceki uygulamalara 
paralellik sağlaması açısından uygun ve gerekli olacağı, 

Düşünülmektedir. 

6-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Öneriler 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımın görev alanı giren konulara ilişkin olarak akaryakıt 
kaçakçılığının önlenmesi konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

• Sanayicilerin kendi ihtiyaçlarında kullanmak üzere ithal ettikleri solvent ve bazyağı ithalat 
uygunluk belgelerine esas kapasite raporlannın, gerçeğe uygun olmayan abartılı büyüklükleri 
içerdiği, hatta kimi durumlarda tümüyle fıktif nitelikte olduğu Komisyona gelen bilgilerden 
anlaşılmakta olup, Sanayi/Sanayi ve Ticaret Odalannca tanzimli kapasite raporlarının gerçeğe 
uygun ve fiili durumu yansıtır biçimde düzenlenmesinin temini ile gerçeğe aykın düzenlenmesi 
durumunda Bakanlığın ve TOBB'un ilgililer hakkında gerekli takibatı yapmasının, 

• Kaçakçılık yapan fırmalann takipten kurtulması amacıyla kapatılıp benzer nitelikli eylemlerini 
sürdürebilmek için aynı kişilerce yeni firmalar kurulmasını engelleyecek şekilde ticaret sicilinin 
elektronik ortamda yayınlanması ve ilgili kurumlarca izlenmesinin temininin; 

• Kaçak ya da katkılı akaryakıtın piyasada serbestçe dolaşmasının önüne geçilmesi amacıyla, 
gerek tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler gerekse EPDK ile yapılan protokol sonucu 
piyasa denetlenmesi görevi sırasında, denetimi yapacak personelin yerelleşmesini imkan 
vermeden ve il bazındaki denetimlerin diğer iller personeli vasıtasıyla yapılmasının temininin, 

Gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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7-İçişleri Bakanhğı-Öneriler 

İçişleri Bakanlığı'nın görev alanı giren konulara ilişkin olarak akaryakıt kaçakçılığının 
önlenmesi konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

• Bakanlığa bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığının akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili son on yıllık performansları temel alındığında, 
ülke çapında kaçakçılık konusunda istihbarat toplama, değerlendirme ve ilgili kurumlarla 
paylaşma ile kaçakçılık konusunda kurumlararası koordinasyonu sağlama görevi de İçişleri 
Bakanlığında olmasına karşın, mücadeledeki etkisizlik ve başarısızlık konusunda Bakanlığın ve 
bağlı mücadeleci kuruluşların durum değerlendirmesi yapmasının, 

• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde, petrol piyasasının denetiminin Emniyet, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile de yaptırılacağı ve bu sürecin henüz 
tamamlanmadığı bilinmektedir. Özellikle, genel kolluğun yasal olarak kaçakçılığı men ve takip 
görevi olmasına karşın, bu mücadeledeki etkisizliği ve dağınıklığı ortada iken, yapılan idari 
protokol ile genel kolluğa ayrıca iç piyasa denetiminde rol verilmesinin isabetli bir tercih 
olmadığı değerlendirildiğinden, Bakanlığın öncelikle yasal görevleri üzerinde yoğunlaşmasının, 

• Komisyona verilen brifingler sırasında, kaçak akaryakıt ve taşıma aracının yakalanması 
durumunda muhafazası ve tasfiyesinde yaşanan sıkıntılar ifade edilerek bu konudaki 
çözümsüzlüğün genel kolluğun kaçakçılıkla mücadele etme gayretlerini yok ettiğinin dile 
getirildiği, oysa genel kolluğun son on yıldaki kaçak yakalama performanslarına bakıldığında, 
yıllara tekabül eden kaçak miktarın düşüklüğü karşısında, elkonulan kaçak eşyanın muhafazası 
ve tasfiyesinin sorun olarak öne sürülmesi, bu konuda başarısızlığı örtme ve sorumluluğu 
üzerlerinden atma gayretleri olarak değerlendirildiğinden Bakanlığın kaçakçılıkla mücadelede 
her türlü yasal yetki ve idari düzenlemeye sahip olmasına karşın başarısızlığının 
sorgulanmasının, 

• Dağıtım şirketlerinin depolarından veya rafinerilerden akaryakıt bayilerine mal sevkiyatının, 
kontrolün daha güç olduğu gece saatlerinde yapılmasına izin verilmemesinin, sevkiyat yapan 
tankerlerin günün belli saatlerinde kente girişlerinin yapılmasının temini amacıyla il trafik 
koordinasyon kurullarının talimatlandınlmasının, 

• Kaçak ya da katkılı akaryakıtın piyasada serbestçe dolaşmasının önüne geçilmesi amacıyla, 
EPDK ile yapılan mutabakat sonucu Bakanlığa bağlı kolluk güçleri vasıtasıyla yapılacak piyasa 
denetlenmesi görevi sırasında, denetimi yapacak personelin yerelleşmesine imkan vermeden ve il 
bazındaki denetimlerin diğer iller personeli vasıtasıyla yapılmasının temininin, 

Gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

8-Adalet Bakanhğı-Öneriler 
Adalet Bakanlığı'nın görev alanı giren konulara ilişkin olarak akaryakıt kaçakçılığının 
önlenmesi konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

• Akaryakıt kaçakçılığı suçunun teknik bir suç olup uzmanlık gerektirdiği, gerek hazırlık 
soruşturması safhasını yürüten C.Başsavcıları ile gerekse yargılama sürecini sonuçlandıracak 
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hakimlerin ise görev alanlanna giren her türlü davaya baktıkları, bu alanda yargı süreci içinde bir 
uzmanlaşmaya gidilmediği, ayrıca akaryakıt kaçakçılığına ilişkin davalarına bakıldığında 3 
yıldan önce sonuçlanan dava sayısının oldukça az olduğu, yargılamanın uzun sürelere yayıldığı, 
hatta dava zamanaşımına uğrayan kaçakçılık davalarının sayısının hiç de az olmadığı, diğer 
taraftan kaçakçılık davalarının 3005 sayılı Yasaya tabi olması nedeniyle suçüstü hükümlerine 
göre yargılaması yapılması gerekirken, diğer davalardan farkının olmadığı hususları birlikte 
değerlendirildiğinde, kaçakçılık davalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen ihtisas 
mahkemeleri oluşturulmasının, 

• Akaryakıt kaçakçılığında suç tanımlarının 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
belirtilmesi, bu suçların ise 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen gümrük rejimleri(giriş, 
transit, antrepo v.b.) ile gümrük işlemlerine ilişkin süreçlerde kasta dayalı iş ve eylemlerle ortaya 
çıkması nedeniyle gümrük tekniği ve müktesebatı hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip 
olunmaması nedeniyle konunun bilirkişiye havale edildiği, bilirkişi raporlarının içeriğine uygun 
olarak da davaların sonuçlandığı bilindiğinden, yargılama sürecinde bilirkişilerin seçiminde 
kamu yararı gözetilerek tercih yapılması, tercih yapılırken profesyonel anlamda bu işi meslek 
edinenlerin gözardı edilmesi ve yargılama sürecinde bilirkişi görevlendirmelerinin asgari 
tutulması, yargı mensuplarının bilirkişi mütalaasına ihtiyaç duymayacak donanıma 
kavuşturulması ve buna bağlı olarak da yargının uzmanlaşmasının temini, 

• Yargılama sürecinde öne çıkan konulardan birisinin de, suç delillerinin tespiti va 
tanımlanmasında gerekli olan kimyevi tahlilin temini olduğu, gerek hazırlık soruşturmasında 
gerekse dava açılması durumunda, suça konu akaryakıtın kimyevi tahlilinin kısa sürede ve kesin 
sonuç verecek biçimde yaptırılmasının önem kazandığı, Akaryakıt ürünlerinin tahlilini yapma 
yeteneğine sahip ODTÜ PAL, TÜBİTAK ve TÜPRAŞ gibi kurumlarca yapılan tahlillerinde dahi 
farklı sonuçların ortaya çıktığının bilindiği, bu durumun yargı sürecini doğrudan ve olumsuz bir 
biçimde etkilediği, isimleri belirtilen kurumlarca yapılan tahlillerin farklı spesifıkasyonlara göre 
sonuç vermesinin de yargıyı olumsuz etkilediği ve sanıklar lehine sonuç ortaya çıkardığı, bunun 
önüne geçilmesini teminen Adli Tıp Kurumunun bu konudaki yetenekleri artırılıp, petrol ve 
türevleri için ayn yetkin bir laboratuara sahip olmasının yargılama sürecinde karar vericileri 
rahatlatan bir imkan olacağı veya mevcut kurumlar arasında birisinin 'hakem kurum' olarak 
tayin ve ilan edilmesinin temini, 

• Yargılama sürecinde eşyanın muhafazası ve tasfiyesi sürecinde TASİŞ'in depolama 
yeteneklerinin sınırlı olmasının da bir sonucu olarak kaçak akaryakıtın yedieminlere teslim 
edildiği, yedieminlerin genellikle aynı zamanda kaçak akaryakıtın sahibi oldukları ve kendilerine 
teslim edilen akaryakıtı muhafaza etmedikleri, suç konusu olan ve el konulduğu için hazine 
hakkının karşılığı olan eşyanın piyasaya verilmesinin sıklıkla görülen bir uygulama olduğu, bu 
durumun da aynı suç konusu eşya için yeni dava açılmasına yol açtığı ve dava sayılarını artırdığı 
dikkate alındığında, eşyanın tasfiyesine ilişkin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda mahkemeleri 
bağlayıcı süre tahditlerine ilgili mahkemelerin uymalarının temin edilmesi, 

• 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 22 nci maddesine göre, kaçak zannı ile elkonulan 
eşya ve taşıma araçlannm teminatla iadesine ilişkin hükümlerinin tatbikinde, mahkemeler 
arasında düşünce ve uygulama birliğinin olmadığı, 1918 ve 4926 sayılı Yasalarm ancak 
teminatla iadevi öngörmesine karşın, mahkemelerce eşya ve taşıma aracının teminatsız iadesine 
karar verilebildiği, yasanın açık hükmü karşısında yargıçların buna aykırı karar almalarının 
önlenmesi, 
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• Akaryakıt kaçakçılığı suçlarının genellikle yurt çapında ve teşekkül halinde ve yurtdışı bağlantılı 
işlendiği dikkate alındığında etkin soruşturma konusunda zorluklarla karşılaşıldığı, her 
Başsavcılığın kendi görev bölgesi ile ilgili soruşturma yaptığı, akaryakıt kaçakçılığının tek bir 
Başsavcılığın görev alanında başlayıp biten suçlar olmadığı dikkate alındığında olayın 
bütününün değerlendirilemediği anlaşılmakta olup, Adalet Bakanlığının bu konuda eksiklikleri 
giderecek yasal ve idari tedbirleri alması, 

Gerektiğinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

9-Ulaştırma Bakanlığı -Önerileri 

Ulaştırma Bakanlığı'nın görev alanı giren konulara ilişkin olarak akaryakıt kaçakçılığının 
önlenmesi konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

• Karayoluyla akaryakıtın transit sevkiyatının, uluslararası karayolu taşımacığına uygun ve 
uluslararası teminata sahip araçlarla yapılmasının temin edilmesinin, 

• özellikle Habur Gümrük Kapısı üzerinden yapılan petrol ürünleri taşımacılığında mevzuatın 
esnek uygulanmasına son verilerek başta karayoluyla uluslararası eşya taşınmasına ilişkin 
mevzuat kapsamında taşımada kullanılan ve C2 belgesi kapsamında kiralanan aracın taşıma 
şirketinin mülkiyetinde bulunan araç sayışım geçmemesine ilişkin düzenlemelere uyulmadan 
taşımaların yapıldığı, ayrıca sınır ticareti kapsamında taşıma yapan araçlarda "Araçların Tadil ve 
Montajı Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerinin uygulanmadığı bilgisi karşısında, belirtilen 
düzenlemelere bölgesel muafiyet getirir tarzda uygulanan istisnaların ortadan kaldırılmasının, 

Gerekli olduğu düşünülmektedir. 

10-Kurumlann Görev Alanlarını İlgilendiren Ortak-Öneriler 

Kurumların ortak olarak görev alanlarına giren konulara ilişkin akaryakıt kaçakçılığının 
önlenmesi konusunda alınması gereken önlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre; 

• Kaçakçılıkla mücadelede istihbarat ve koordinasyon eksikliğinin ortadan kaldırılması amacıyla, 
mücadeleci kurumlar ile ilgili diğer kurumların en üst düzeyde temsil edileceği, kaçakçılık 
olaylarının adli yönünü de kapsayacak biçimde, mevcut örgütlenme biçiminden ayrı ve bağımsız 
olmak koşuluyla istihbarat ve koordinasyon fonksiyonlarının yeniden tanımı ve buna uygun yeni 
bir organizasyonunun oluşturulmasının,(Başbakanlık-Adalet Bakanlığı-İçişleri Bakanlığı-
Gümrük Müsteşarlığı) 

• Van'dan yapılan yasadışı akaryakıt ithalinin önüne geçilmesi ve yasal zemine oturması için, 
ayrıca îran ile yapılan sınır ticaretinin tek yönlü ve ithalat ağırlıklı yapılmasının önüne geçilmesi 
ve bu amaçla ihracatın da artırılmasını teminen Kapıköy Sınır Kapısının demiryolu dışında kara 
trafiğine de açık hale getirilmesi için gerekli çalışmaların İran İslam Cumhuriyeti makamları ile 
görüşülerek başlatılmasmın,(Gümrük-Dış Ticaret-Dışişleri-Başbakanhk) 

• Petrol ürünlerinin transit işlemlerinde, gümrük vergilerinin yanı sıra, özel tüketim vergisinin de 
teminat kapsamma dahil edilmesi yönünde düzenleme yapılmasının;(Maliye Bakanlığı-Gümrük 
Müsteşarlığı) 
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• Transit gemilere gümrüksüz akaryakıt veren barge(barç)lann diğer gemilerden ayırtedilebilmesi 
için tek renkte olmasının temininin;(Denizcilik Müsteşarlığı-Gümrük Müsteşarlığı) 

• özellikle İzmit körfez bölgesinde yoğunlaşan, toplam sayılarının 160'ı aştığı bilinen ve 
denetimsiz alanlar olarak karşımıza çıkan özel iskelelerin de ayrı bir denetim sistemi ile gözetim 
altında tutulmasının,(Denizcilik Müsteşarlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı-Gümrük Müsteşarlığı) 

• Bayilerin denetimi sırasında pompadan numune alınması yanında tanktan da numune 
alınmasımn,(EPDK-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-îçişleri Bakanlığı) 

• Iran-Türkiye sınır hattında fiziki güvenlik sistemlerinin oluşturulması ve hudut yollarının 
yapılmasının, (İçişleri Bakanlığı-Milli Savunma Bakanlığı) 

• Yakalanan akaryakıtlardan alman tahlil numunelerinin ODTÜ, TÜBİTAK, TÜPRAŞ gibi 
kurumlara gönderildiği, tahlil sonuçlarının geri dönüşünün bazen 2-3 ayı bulduğu görülmektedir. 
Tahlillerde Polis ve Jandarma kriminal laboratuarları ile PETKİM'in imkanlarından 
yararlanılmasının; (İçişleri Bakanlığı-Gümrük Müsteşarlığı) 

• Yakalanan kaçak akaryakıtın öncelikle mücadeleci birimlerce, kaçakçılıkla mücadele amaçlı 
kullanılmasına ilişkin usullerin belirlenmesinin, (Maliye Bakanlığı-îçişleri Bakanlığı-Gümrük 
Müsteşarlığı) 

• Akaryakıt kaçakçılığı yaptıktan tespit edilen firmaların mücadeleci kurumlarca ifşa edilerek 
kamuoyu ile paylaşılmasının, (İçişleri Bakanlığı-Gümrük Müsteşarlığı) 

• Gerek millileşmiş gerekse millileşmemiş akaryakıt ürünlerinin konulduğu antrepoların elektronik 
ölçüm cihazları ile izlenmesi, ölçüm cihazlarının bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik 
ortamda, merkezden, eşzamanlı ve müştereken izlenmesini sağlayacak altyapının 
oluşturulmasının, (Gümrük Müsteşarhğı-EPDK) 

• Yurt içi istasyonların standart dışı depo sahip olmalarının önlenmesinin, (EPDK-Sanayi ve 
Ticaret Bakanhğı-İçişleri Bakanlığı) 

• Karayoluyla yapılan transit işlemlerinde, taşıma lisansına sahip ve C2 yetki belgesine haiz taşıma 
şirketlerinin kiralayacakları araçlarla yapılacak sevkiyatlarda da, taşıma şirketlerinin logolarının 
araçlara giydirilmesi veya araçların görünür yerlerine bu logoların tatbik edilmesinin,(Ulaştırma 
Bakanhğı-EPDK) 

• Ayrıca, geri kazanım tesislerinde yapılan işlemler sonucu elde edilen ürünlerin piyasaya 
verilebilmesi için ürün kalitesinin TSE spesifikasyonlanna uygunluk denetiminin 
sağIanmasınm,(EPDK-Çevre ve Orman Bakanlığı) 

• Komisyonumuza da intikal ettiği biçimiyle izinsiz yapıldığına ilişkin bilgiler bulunması 
nedeniyle, kıyılarda bulunan millileşmiş ya da millileşmemiş eşyanın konulduğu her türlü 
antrepolar ile denizde konuşlu iskele/şamandıralar arası denizaltı veya toprakaltı tahmil/tahliye 
borularının fiziki kontrolünün teknik elemanlarca ve teknik cihazlarla tarama suretiyle 
yaptırılması ve yasadışı inşa edildiği belirlenenler hakkmda ilgili yasalara göre gereğinin 
yapılmasının,(Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve orman Bakanlığı-Denizcilik Müsteşarlığı-Gümrük 
Müsteşarlığı-EPDK-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) 
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• Akaryakıtla harmanlanması öngörülen biyodizel veya etanolun ürün kalite standardının 
belirlenmesinin,(TSE-Dış Ticaret Müsteşarlığı) 

• Akaryakıt dağıtım şirketlerinin depolama kapasiteleri ile yıllık fiili satış miktarlarının mukayeseli 
olarak periyodik takip ve kontrol edilmesinin,(EPDK-Maliye Bakanlığı) 

• 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye 
Kanununa bakıldığında gümrük ve kaçakçılık nedeniyle elkonulan eşyaların tasfiyesinin 
öngörüldüğü, ancak uygulamada sorunlar yaşandığı, tasfiye idaresinin ekonomik değer taşıyan, 
nakde kolay çevrilebilir eşyalara öncelik verdiği, diğer eşyaları almakta istekli olmadığı da 
dikkate alındığında, hizmetin gereği açısından Tasiş ve Gümrük İdaresinin aynı idari 
organizasyon içinde olmasının temininin,(Gümrük Müsteşarlığı-Maliye Bakanlığı) 

• Yüksek iskontolu akaryakıt ihalelerine ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunca resen soruşturma 
yapılabilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılmasınm(Kamu İhale 
Kurumu-Maliye Bakanlığı) 

• Kaçakçılıkla mücadele kamuoyu duyarlılığının önemli olduğu, nitekim komisyon çalışmaları 
sırasında basın aracılığı ile kamuoyunun ilgisinin sağlanabilmesine bağlı olarak TÜPRAŞ 
satışlarında önemli miktarda artış meydana geldiği hususları dikkate alınarak, akaryakıt 
kaçakçılığına karşı kamuoyunun sürekli aydınlatılması ve kamuoyunun konuya olan ilgisinin 
canlı tutulması, ayrıca ihbar mekanizmasının işlemesini sağlayacak tedbirler geliştirilmesinin, 
(İçişleri Bakanhğı-Gümrük Müsteşarhğı-EPDK) 

Gerektiği kanaatine varılmıştır. 

XIII-GENEL DEĞERLENDİRME 

Komisyonumuz, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, 16.02.2005 tarihinde çalışmalarına 
başlamış, bu süre içerisinde 17 toplantı düzenlenmiş ve 57 kamu kurum ve kuruluş ile özel şirket 
yetkilisi, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve konu ile ilgili bazı kişilerin bilgisine başvurulmak 
suretiyle dinlemiş ve Mersin, İstanbul, Kocaeli, Habur, Van, Başkale, İzmir, Trabzon, Rize, Hopa ve 
Batum'da yerinde inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur. 4 aylık süre içerisinde yapılan çalışmalar 
sonucunda; Komisyonca yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir. 

Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığının yapılış biçimlerinin 5 ana başlıkta toplandığı görülmektedir. 

1. Çift fatura ve konişmento ile beyan harici getirilen akaryakıtın dağıtım şirketlerinin 
antrepolarına konulması. 

2. Kullanım amacına göre farklı ÖTV'ne tabi, boya ve kimya sanayinde kullanılmak üzere 
değişik adlar altında ithal edilen solven^azyağlarının amacı dışında kullanılmak suretiyle 
akaryakıta katılarak piyasaya verilmesi. 

3. Dahili kabotaj kapsamında yapılan sevkiyatlar sırasında, açık denizden alınarak dağıtım 
şirketlerinin antrepolarına gümrüksüz akaryakıt sokulması. 

4. Karayoluyla yapılan transit sevkiyatmda, araç yükünün değişik biçimlerde yurtiçinde 
bırakılması. 

5. Sınır ticareti kapsamında yapılan kaçakçılık. 
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Türkiye'deki dağıtım şirketlerinin akaryakıt ithalat miktarlarının akaryakıt ihraç eden ülkelerin 
ihracat miktarları ile farklılıklar arz ettiği Komisyonumuzca yapılan yurtdışı araştırma sırasında tespit 
edilmiştir. Genellikle ikili belge düzeni içinde, çift fatura ve konişmento ile bazen de açıktan beyan 
harici getirilen akaryakıtın dağıtım şirketlerinin antrepolarına konulmasının en yaygın yöntemlerden biri 
olduğu görülmektedir. Dağıtım şirketlerinin ithalatlarının yurtdışı araştırmasında bu yöntemi 
kullanmayan dağıtım şirketinin çok az olduğu görülmektedir. Bu yöntemle yurda kaçak olarak giren ve 
Komisyonumuzun çalışmaları sırasında tespit ettiği miktar 1.188.135.932 KG'dır. 

Kullanım amacına göre farklı ÖTV'ne tabi, boya, kimya ve tekstil sanayinde kullanılmak üzere 
değişik adlar altında ithal edilen solvent/bazvaSlannm ithal amacı dışında kullanılmak suretiyle 
akaryakıta katılarak piyasaya verilmesi yine yaygın yöntemlerden biridir. Burada izlenen kaçakçılık 
yöntemleri arasında PİGM/EPDK iznine tabi solvent ve bazyağlarının gerçeğe aykırı düzenlenen 
kapasite raporlarıyla ülke ihtiyacının çok üzerinde ithal izni alınması suretiyle yurda sokulması bir 
yöntemdir. Yine, sahte izin belgeleriyle izin alınmış gibi gösterilmek suretiyle bu tür kimyasalların 
yurda sokulması bir başka yöntemdir. Bir diğeri, çift belge düzeni içinde yurda beyan harici olarak 
sokulması da söz konusu olabilmektedir. Bu biçimde yurda sokulan akaryakıt miktarı Komisyonumuzun 
tespitlerine göre 78.803.509 KG'dır. Ancak, belirtilen yöntemlere yapılan kaçakçılığın genel kaçakçılık 
içindeki payının %10'un altında olmadığı tahmin edilmektedir. 

Dahili kabotaj kapsamında millileşmiş eşyanın Türk limanlan arasında yapılan sevkiyatı 
sırasında, çift liman beyanı yoluyla eşyanın bir limana boşaltılması ve açık denizde limbo yapılarak 
alınan gümrüksüz akaryakıtın dağıtım şirketlerinin antrepolan üzerinden yurda sokulması bir başka 
yöntemdir. Türk bandralı gemilerin Türk limanlan arasındaki seyrüseferin yurtiçi mal sevkiyatı olarak 
değerlendirilmesi nedeniyle esnek bir kontrol yapısı ile denetlenmeye çalışılması sonucu kaçakçılık için 
uygun zemini hazırladığı görülmektedir. Komisyonumuzun çalışmalarına göre bu yöntemle giren 
akaryakıt miktan 4.179.320 KG'dır. 

Karayoluyla yapılan transit sevkiyatında, araç yükünün değişik biçimlerde yurtiçinde bırakılması 
en yaygın yöntem durumundadır, özellikle Irak'a yapılan müdahale sonrası, Irak'ın rafinaj ünitelerinin 
devre dışı kalması sonucu gerek Irak halkının gerekse koalisyon güçlerinin petrol ürünleri ihtiyacının 
Türkiye üzerinden karşılanması çerçevesinde, sevkedilen akaryakıtın önemli bir bölümünün yurt içinde 
kaldığı görülmektedir. Yine aynı dönemde, Irak'tan karayoluyla Türkiye üzerinden yurtdışına 
sevkedilen akaryakıt(fuel oil) miktannda da kaçakçılık olduğu yine Komisyonumuzun çalışma süresi 
boyunca ortaya koyduğu tespitler arasındadır. Aynca yine bu dönemde, Iraktan 3,1 milyon ton petrol ve 
petrol ürünü(nafta, ham petrol.esas yağı,yakıt yağı) Türkiye'ye gönderildiği belirtilmesine karşın bu 
miktardaki akaryakıtın da kaçak olarak yurda sokulduğu anlaşılmaktadır. Belirtilen yöntemlere yurda 
sokulan akaryakıt miktan 5.752.347.127 KG'dır. 

Son olarak, sınır ticareti kapsamında va da sınır ihlalleri suretiyle yapılan kaçakçılık da önemli 
bir büyüklüğe sahiptir. Burada, sınır ticareti yoluyla hem kaçak hem katkılı akaryakıt hem de ham petrol 
kaçakçılığı yapılmıştır. Aynca özellikle Van'ın bazı ilçelerinde binek hayvanı sırtında sınır ihlali 
yoluyla kaçak akaryakıt getirilmesi de bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynca mutad/standart 
depo uygulaması yoluyla da önemli miktarda kaçak/kayıtdışı akaryakıt yurdumuza girmektedir. 
Komisyonumuzun çalışmaları sırasında bu kapsamda yurda girdiği tespit edilen kaçak/kayıtdışı 
akaryakıt miktarı 790.656.000 KG'dır. 

Komisyonumuz tarafından yapılan 4 aylık çalışma dönemi sırasında, özellikle yapılan yurtdışı 
araştırma taleplerinden temin edilen sonuçlara göre tespiti yapılan ve son iki yıla ilişkin belirlemelerin 
ağırlıklı olduğu dikkate alındığında, kaçak akaryakıt miktan(yurtdışı araştırma talebimize henüz 32 
ülkeden yanıt alınamamıştır) yapılış biçimine göre, aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 978) 



- 2 8 0 -

K A Ç A K Ç I L I K B İ Ç İ M L E R İ 

Dağıtım Şirketlerince Yapılan Kaçakçılık 
Irak'a Karayoluyla Yapılan Transit İşlemlerinde Tespit 
Edilen Kaçakçılık 
Solvent ve Bazyagı İthalinde Ortaya Çıkan Kaçakçılık 
Dahili kabotaj kapsamında yapılan kaçakçılık 
Sınır Ticareti Yoluyla Yapılan Kaçakçılık 
G E N E L T O P L A M 

Tespit Edilen Kaçak 
Akaryakıt Miktarı (KG) 

1.188.135.932 

5.752347.127 

78.803.509 
4.179320 

790.656.000 
7.814.121.888 

ORAN(%) 

%15 

%74,5 

%1 
%05 
%9 

%100 

Komisyonumuzca kaçak akaryakıt miktarının tespitine yönelik olarak toplam 52 ülke nezdinde 
yurtdışı araştırma talebinde bulunmuştur. Şu ana kadar 7 ülkeden somut yanıt alınmıştır. 13 ülkeden 
yanıt alınmakla birlikte somut tespitlere ulaşılamamıştır. Kalan 32 ülkeden henüz bir yanıt 
alınamamıştır. Somut bilgi temin edilen ülkelerden gelen sonuçların hepsinde miktar farkları olduğu 
dikkate alındığında, gelmeyen yurtdışı araştırma taleplerimizin karşılanması durumunda tespit edilen 
kaçakçılığın boyutları, Komisyonumuzun belirlediği miktarların çok üzerinde olacağı görülmektedir. 

Komisyonumuzun çalışmaları sonucu tespit ettiği kaçak akaryakıt miktarı, bu konuda yapılan 
tahmin ve projeksiyonları haklı çıkarır niteliği yanında bu tahmin ve projeksiyonları da aşan hatta çok 
üzerinde miktar tespitlerine ulaşıldığı görülmektedir. Son iki yıla ilişkin tespit edilen 7.814.121.888 KG 
akaryakıtın kaçak olarak yurda girmesi sonucu Devletin uğradığı vergi kaybının ise yaklaşık 
10.750.000.000.000.000 TL(10.750.000.000 YTL) olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaçakçılığın miktar itibariyle ağırlıklı olarak yaklaşık %90'ının deniz yoluyla ve dağıtım 
şirketleri ile Irak'a petrol ürünleri temin eden tedarikçi firmalar tarafından yapıldığı, %10'unun da sınır 
ticareti kapsamında ya da sınır ihlalleri yoluyla yapılan kaçakçılık ve suistimaller olduğu görülmektedir. 
Akaryakıt kaçakçılığına ilişkin dava sayılanna bakıldığında, olay sayısı itibariyle sınır illerinden yapılan 
kaçakçılığın %70 ine tekabül ettiği görülmektedir. Sınır illerinde yapılan kaçakçılık sayısal olarak fazla 
olmakla birlikte, kaçak akaryakıta konu miktarın dava oranına paralel büyüklüğe sahip olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

1995-2005 döneminde el konulan kaçakçılık olayları ile Komisyonumuzca ortaya konulan 
tespitler birlikte ele alındığında ve kaçakçılıkla iştigal edenler ile mücadeleci kurumlar açısından durum 
değerlendirilmesi yapıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Akaryakıt kaçakçılığı ile iştigal edenler açısından değerlendirildiğinde, kaçakçılıkla iştigalin 
meslek/uğraş haline geldiği görülmektedir. Komisyona intikal eden bilgiler ve konuya ilişkin soruşturma 
raporlarının incelenmesinde, aynı gerçek ya da tüzel kişilerce sürekli olarak akaryakıt kaçakçılığı 
yapıldığı, kaçakçılığın bazen aynı şirket üzerinden yapılan birden çok eylem biçiminde olabileceği gibi, 
bazen de aynı kişi veya şirketin sahibi/ortağı olduğu diğer şirketler üzerinden yapılabildiği 
anlaşılmaktadır. Çoğu zaman da, kaçakçılıkla iştigal edenlerin bu işi paravan/fiktif şirketler üzerinden 
yaptıkları, şirket ortaklan olarak da kendilerinin sevk ve idaresindeki kişiler belirlenmektedir. 
Kaçakçılığı meslek edinenlerin bu işi sürekli yapabilmeleri için kaçakçılığın her yönünü çok iyi organize 
etmelerinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Kaçakçılık organizasyonunun birden çok ayağının olduğu, 
kaçakçılığın yapılış biçimine göre organizasyonun farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Organize biçimde yapılacak akaryakıt ithalat ve transit işlemlerinde olayın yurtdışı ayağım 
biçimlendirmek önem kazanmaktadır. Bu birkaç değişik araçla yapılmaktadır. İthalatı yapacak şirketin 
yurtdışında şubesi açılarak veya ithalatçı şirketi kontrol edenlerce yurtdışında şirket kurularak kaçak 
akaryakıtın fıyatlandırılması ve faturalandırılmasmda kontrolü güç alanlar oluşturulmaktadır. Yine aynı 
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yöntemle özellikle beyan harici akaryakıt teminini sağlamak için çift belge düzenini temin etme 
aşamasında da yurtdışı organizasyon önem kazanmaktadır. Bu yapılırken mücadeleci kurumların 
kaçakçılığı delillendirmede zorlandıkları ve vergisel muafiyet sağlanan İngiliz Channel Adaları, Virgin 
Adaları gibi toprak parçalan üzerinden faturalandırma ve banka işlemlerinin yapıldığı görülmektedir. 
Kaçak akaryakıtın yurtdışı ayağının bir diğer unsuru da, kaçağa tekabül eden para transferinin ağırlıklı 
olarak kaçakçılıkla iştigal eden kişi ya da firmaların yurtdışı hesaplarından yapıldığı, bazen de firma 
çalışanları adına açılan bireysel hesaplar üzerinden yapıldığı bilinmektedir. 

Kaçakçılığın yurt içi ayağına bakıldığında ise, yurda sokulan kaçak akaryakıtın piyasaya 
verilmesinde dağıtım şirketlerinin kaçak akaryakıtı genellikle bayileri üzerinden tüketime sundukları 
anlaşılmaktadır. Kaçak akaryakıtın gerek yurda sokulması gerekse piyasaya verilmesinde ilgili kamu 
görevlileri ikna veya iğfal yoluyla kaçakçılığa karışabilecekleri gibi bazen de kamu görevlilerinin 
doğrudan desteğini temin etmek biçiminde olabilmektedir. Hatta bu destek, kaçakçılık yapıldıktan sonra 
mücadeleci kurumların yasal takip ve tahkik görevlerini yaptırmama ya da yönlendirme biçiminde dahi 
olabilmektedir. Bazen de özellikle kaçak akaryakıtın yurda sokulması aşamasında, gümrük idaresinin 
gözetimindeki yer ve sahalarda mevcut depolama, tahmil-tahliye düzeneklerinin kaçakçılığa imkan 
verecek nitelikte olmasının temin yoluyla da destek sağlanmaktadır. Kaçak akaryakıtın yurda girişi 
gümrük kapı ve yollan dışında, sahillerden ve kara sınınnın ihlali yoluyla olabilmektedir. Bu yöntemde, 
karasulanmızın ve kara sınırlarımızın yeterince denetlenmemesi etken olmakla birlikte, kimi zaman da 
genel kolluğun değişik gerekçelerle kaçakçılığa müdahale etmemesi biçiminde de kaçakçılık zımnen 
desteklenmektedir. Kara sınırlanınız ve karasulanmızın her noktasından akaryakıt gibi hacimli eşyalann 
yurda sokulması mümkün olmadığına göre, genel kolluğun akaryakıt kaçakçılığına ilişkin risk 
yönetiminin etkisiz olduğu değerlendirilmektedir. Bazen de, mücadeleci kurumlann akaryakıt 
kaçakçılığım men ve takip görevlerini yerine getirmeyerek bu ticaretten nemalarıma yoluna gittikleri, 
hatta yakınlan vasıtasıyla yasadışı bu ticaretten pay kapma biçiminde de haksız kazanç temin ettikleri 
görülmektedir. Özellikle Habur ve Van çevresinde yapılan kaçak akaryakıt ticaretinde mücadeleci 
kurum görevlilerinin hatta temel askerlik görevini yapmak üzere bu yörelere gelen 'er'lerin dahi bu 
ticaretten nemalandıklan bilinmektedir. 

Mücadeleci kurumlar itibariyle konu değerlendirildiğinde, 

1995-2005 döneminde, kaçakçılıkla mücadelede görevli kurumlarca tespit edilen kaçak 
akaryakıt miktarlarının, gerek yapılan projeksiyonlara gerekse Komisyonumuzun görev süresi içinde 
ortaya koyduğu kaçak akaryakıta ilişkin miktar belirlemelerinin oldukça altında olduğu, her yıla ilişkin 
yakalama miktanmn ise oldukça önemsiz rakamlara tekabül ettiği görülmektedir. Bunun çok sayıda 
nedeni olmakla birlikte, mücadeleci kurumlar itibariyle konunun değerlendirilmesinde bazı sonuçlara 
ulaşılmasının mümkün olduğu görülmektedir. 

Akaryakıt kaçakçılığının gümrük işlemleri yoluyla yapıldığı durumlarda, gümrük yer ve 
sahalannda kaçakçılığı men ve takiple görevli Gümrük Müsteşarlığı'nın kaçakçılıkla mücadelede özel 
yetkili Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün gerekli ve yeterli bir organizasyona sahip olmadığı, 
personel sayısının nitelik ve nicelik açısından bu mücadeleyi yürütecek kabiliyette olmadığı, 
kaçakçılıkla mücadelede istihbarat ve harekat unsurlarının şube müdürlüğü düzeyinde yapılandırıldığı ve 
bu yapımn yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. 

Kaçakçılığın karayolu transit işlemleri sırasında yapılmasına ilişkin olarak Komisyonumuzca 
ortaya konulan kaçak akaryakıt miktarlan karşısında, etkin bir gümrük denetimi olmadığı 
anlaşılmaktadır, örneğin; 
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Mayıs/2003-Nisan/2005 dönemine ilişkin olarak, Irak'tan temin edilen bilgiler ile Türkiye 
gümrüklerinde işlem gören akaryakıt sevkiyat tutarları arasında çok büyük miktar farkları olduğu, 
Türkiye'den yapılan 4 kalem (motorin, benzin, gazyağı ve LPG) akaryakıt sevkiyat miktarı toplam 
5.856.552 ton iken, Irak'ın bu 4 kalem eşya için teslim aldığını beyan ettiği toplam miktarın 3.261.392 
ton olduğu, toplam 2.595.160 ton akaryakıtın Türkiye'den gönderildiği kayıtlı görünmesine karşın, Irak 
tarafından teslim alınmadığı bildirilmektedir. 

Irak'a sevkedilen muhtelif cins ve miktardaki akaryakıtın, hareket gümrük idareleri olan 
İskenderun ve Mersin gümrük idarelerinden varış gümrük idaresi olan Habur Gümrük Müdürlüğü 
kayıtlannın araç ve eşya miktarlarının karşılaştırılmasından da anlaşılacağı üzere, oldukça büyük 
miktarlarda akaryakıtın ülke içinde kaldığının sadece araç sayılan ve miktar karşılaştırmalarından 
anlaşılabildiği, bu genel değerlendirmeler yoluyla dahi bu yöntemle yapılan kaçakçılığın bir kısmının 
ortaya konulabileceği görülmektedir. 

Yine, Mayıs/2003-Nisan/2005 döneminde, Devletin resmi kayıtlarına göre böyle bir ithalat 
olmamasına karşın, Irak'ın Türkiye'ye ihracatı olarak görünen 3.157.187 ton ham petrol ve türevlerinin 
yurda yasadışı bir biçimde girdiği anlaşılmaktadır. Bu miktarda akaryakıtın yurda sadece Habur Gümrük 
kapısından girebileceği dikkate alındığında, sahasının fiziki koşullarının buna imkan sağlaması yanında, 
sahada yeterli ve gerekli denetim yapısının olmamasının da etken olduğu, bunun sonucunda Irak'a 
sevkiyat yapan tankerlerin yurda boş dönmediği, tankerlerin dönüşlerinde sahanın denetimsiz yapısının 
verdiği kolaylıkla yurda giriş yapıldığı, bu anlamda da, gümrük idaresinin kaçakçılıkla mücadelede 
kendisinden beklenen etkinliği sağlayamadığı değerlendirilmektedir. 

Habur Gümrük Kapısı üzerinden gerçekleştirilen ve yukarıda açıklandığı biçimiyle 
kaçakçılığın yapılmasında geniş çaplı organize bir yapının olması gerektiği değerlendirilmektedir. 
özellikle, Irak'tan Türkiye'ye giren petrol ve ürünlerinin miktarı karşısında, bunun sınırlı sayıda 
personel ya da bir/birkaç idarenin bilgisi ve kontrolü altında yapılabilmesi de mümkün 
görünmemektedir. Habur Gümrük sahasında 14 ayrı kuruma bağlı idari birimlerin olduğu dikkate 
alındığında, sahada özellikle güvenlik ve istihbarat unsurlarının da varlığı ve sahanın Irak'tan 
Türkiye'ye giriş noktasında asker tarafından tankerlerin fiziki kontrolünün yapıldığı göz önünde 
tutulduğunda, ayrıca 3 milyon tonu aşkın oldukça büyük bir miktarın yurda kaçak girişi söz konusu 
olduğuna göre, kaçakçılığın sınırlı sayıda personel veya kurum eliyle yapılamayacağı, sahada görev 
yapan kişi yada kurumların bilgisi veya iştiraki olmaksızın bu ölçekte bir malın yurda işlem 
yapılmaksızın giremeyeceği, başta gümrük idaresi olmak üzere sahada görevli bütün kurumların 
boyutları ortaya konulan kaçakçılıktan sorumlu olduğu değerlendirilmektedir. 

Gümrük idaresinin bulunmadığı kara ve deniz hudutlarından yapılması veya kaçak akaryakıtın 
yurtiçinde satılması ile akaryakıta muhtelif kimyasallar katılarak piyasaya verilmesi biçiminde yapılan 
kaçakçılık eylemlerinde, deniz hudutlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, il ve ilçe belediye sınırları 
dahilinde Emniyet Genel Müdürlüğü bu bölge haricinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan 
mücadelenin sonuçlara bakıldığında, kaçakçılıkla mücadelede yetkili birimlerin bu mücadeleyi 
yürütecek teknik donanıma ve idari organizasyona sahip olmalarına karşın, elkonulan kaçak akaryakıt 
miktarlarına bakıldığında son derece etkisiz, yetersiz ve dağınık bir performans sergiledikleri 
görülmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, münhasıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı ve buna bağlı illerde şube müdürlüğü düzeyinde yapılanmasına, gerek personel sayısı 
gerekse teknik imkanları açısından bu mücadeleyi yürütecek organizasyona sahip olmasına, ayrıca 
kaçakçılığın yurtdışı ayağını ortaya çıkaracak Interpol gibi kuruluşlardan yararlanma imkanı olmasına 
karşın, yakalamaya konu kaçak akaryakıt miktarına bakıldığında, on yolda 16 bin ton kaçak yakalama 
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olduğu, yıllık elkonulan kaçağın ise ortalama 1.600 ton olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut yapıya göre 
yeterli organizasyon olmasına karşın gerekli sonuçların alınamadığı ve bu konuda etkisiz ve silik bir 
görüntü sergilendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, kaçak akaryakıtın depolandığı ve piyasaya verildiği 
noktaların Polisin görev sahası içinde obuasına rağmen bu konuda beklenen etkinliğin sağlanamadığı 
anlaşılmaktadır. Mevcut teknik imkanlar karşısında, emniyet personelinin akaryakıt kaçakçılığı gibi 
spesifik bir konuda yeterli bilgi ve birikime sahip olmadığı, suç konusu eşyayı tanıma ve suçu 
delillendirme açısından yeterli düzeyde olmadığı, bazı illerde bulunan ve kaçakçılıkla mücadeleyi 
yürüten personelin uzun süre aynı yerde görev yapması sonucu bir anlamda uzmanlaşması ile bu 
sıkıntılar lokal olarak ve kısmen ortadan kaldınlabilse de, genelde bu anlamda bir yetersizliğin olduğu 
görülmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı da emniyet teşkilatına benzer bir örgütlenme yapısına sahip 
olduğu, merkezdeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Daire Başkanlığının sevk ve idaresinde İl 
Jandarma Komutanlıkları bünyesinde oluşturulan şube müdürlükleri vasıtasıyla mücadele edilmeye 
çalışıldığı, son on yılda akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yakalanan zanlı sayısı 10 bin 
civarında iken, aynı dönemde yakalanan kaçak akaryakıt miktarının 43 bin ton, her yıl yakalanan kaçak 
akaryakıtın 4 bin ton civarında kaldığı, yakalanan miktar karşısında yakalanan zanlı sayısının yüksek 
olmasının nedeninin, Jandarmanın görev sahası içinde sımr ticareti ya da sınır ihlalleri yoluyla 
kaçakçılığın sayıca fazla olmasından kaynaklandığı, bu bölgelerde yapılan kaçakçılığa dönemsel olarak 
ya da yöreye göre göz yumulduğu, örneğin Van köylerinden smır ihlalleri yoluyla yurda sokulan kaçak 
akaryakıtın bazı köylerde toplanması sonrası Van iline kamyon depolarında sevkedilmesi aşamasında, 
Jandarma tarafından bu sevkiyatm 'mutad depo' olarak değerlendirilmesi nedeniyle müdahale 
edilmediği, mutad depo tanımını aşan miktarlara el konulma yoluna gidildiği Komisyonumuzca da 
yerinde gözlemlenmiştir. Jandarmanın sınır illerinde ortaya koyduğu çalışmalar yanında, Emniyetin 
görev alanı dışında kalan bölgelerde ise etkinliğinin olmadığı, kaçak akaryakıtın karaya çıkarıldığı, 
depolandığı ve piyasaya verildiği noktaların Jandarmanın görev sahası içinde de olmasına rağmen bu 
konuda etkinlik sağlayamadığı görülmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının yakaladığı kaçak akaryakıt miktarının ise yok denecek kadar az 
olduğu görülmektedir. Raporumuzda da ortaya konulduğu üzere, deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın 
toplam kaçakçılık içindeki payının yüksekliğine karşın, denizlerden yakalanan kaçak akaryakıtın yıllık 
ortalama 440 KG olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç bile fazla bir yorum gerektirmeyecek kadar açıktır. 
SGK'nın hem deniz unsurları hem hava unsurlarına sahip olması nedeniyle teknik imkanlara sahip 
olmasına karşın, Komutanlıkça Komisyona verilen bilgilerde de deniz yoluyla yapılan kaçakçılık 
biçimleri aynntısıyla belirtilmesine karşın, yakalama miktan da göz önüne alındığında, kaçakçılıkla 
mücadelede kayda değer bir gayretin olmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin Karadenizin doğusunda 
Ukrayna ve Gürcistan, batısında Romanya ve Bulgaristan'dan ülkemize kaçak akaryakıt girişi olduğu 
SGK'nm Komisyonumuza verdiği brifinglerde de ifade edilmesine karşın, denizlerde bu mücadelenin 
yapılmadığı, balıkçı teknelerinin kaçak ya da ÖTV'siz aldığı akaryakıtın peşine düşülmesiyle yetinildiği, 
bu konuda isteksiz davranıldığı görülmektedir. Bu isteksizlik kaçakçılığı önleme araçlarından birisi olan 
istihbaratın elde edilmesi ve toplanmasında da yaşandığı, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeterince 
istihbari bilgi üretilemediği, istihbaratın elde edilmesi bir yana, bu müessesenin tersine çalıştığı, 
kaçakçılıkla mücadele edenlerin kolluk güçlerinin hareketlerinden önceden bilgi sahibi olduğu, örneğin 
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlann hareketlerinin izlendiği, kaçakçılık yapacak gemilere 
iletildiği ve yakalanmamaları için tedbir geliştirildiği, hatta aynı amaçla karadan hareket eden hava 
unsurlannm da izlendiği ve önceden bilgisinin alınarak denizde kaçakçılık yapan unsurlara iletildiği 
Komisyonun edindiği bilgiler arasındadır. Karşı istihbarata karşın, özellikle SGK'nın bu konuda istek ve 
gayretinin etkisizliği dikkate değer bulunmuştur. 
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Sonuç olarak mücadeleci birimlerin etkinliğinin son derece düşük olması, değerlendirmeye 
değer bir durumdur. Bunun nedenlerinden birisi, mücadeleci kurumlar arasında yeterli koordinasyonun 
olmamasıdır. Mücadeleci birimlerin üçünün İçişleri Bakanlı£ı'na bağlı olmasına ve adıgeçen Bakanlığın 
yasal olarak koordinasyonu sağlama yetki ve sorumluluğu bulunmasına karşın, özellikle akaryakıt 
kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin sağlanamadığı, yapılan projeksiyonlar ve tahminler karşısında; 
belirtilen kurumların suçu önleme ve yakalama fonksiyonlarının yetersizliği ve buna bağlı olarak 
etkisizliği değerlendirilmeye değer bulunmuştur. 

Yine, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir diğer unsur olan istihbaratın elde edilmesi, 
değerlendirilmesi ve paylaşılması hususlarında İçişleri Bakanlığına bağlı mücadeleci birimlerce yeterli 
kurumsal organizasyona sahip olunmasına karşın, istihbaratın elde edilmesinde ve değerlendirilmesinde 
sorunlar olduğu görülmektedir. 

Kaçakçılıkla iştigal edenlerin organize niteliği karşısında, mücadeleci kurumların organize 
olamaması, dağınıklığı, yetersizliği ve donanımsızlığı ile kurumlararası yetki mücadelesi, bilgi ve 
istihbaratın paylaşımında isteksizlik ve kurumsal taassup unsurları bir araya gelince, kaçakçılıkla 
mücadelede etkisiz kalındığı bu durumun da yasadışı ticaretle uğraşanlar için bulunmaz bir ortamı 
oluşturduğu görülmektedir. 

Genel kolluğun mücadeledeki etkisizliğinin yansıması; kaçak akaryakıt ve taşıma aracının 
yakalanması durumunda muhafazası ve tasfiyesinde yaşanan sıkıntılar dile getirilerek bu konudaki 
çözümsüzlüğün neredeyse kaçakçılıkla mücadele etme gayretlerini yok ettiğinin dile getirildiği hususuna 
Komisyonumuzca da alınan brifingler sırasında muttali olunmuştur. Genel kolluğun son on yıldaki 
kaçak yakalama performanslarına bakıldığında, yıllara tekabül eden kaçak miktarın düşüklüğü 
karşısında, elkonulan kaçak eşyanın muhafazası ve tasfiyesinin sorun olarak öne sürülmesi, bu konuda 
başarısızlığı örtme ve sorumluluğu üzerlerinden atma gayretleri olarak değerlendirilmektedir. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde, petrol piyasasının denetiminin Emniyet, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile de yaptırılacağı ve bu sürecin henüz 
tamamlanmadığı bilinmektedir. Özellikle, genel kolluğun yasal olarak kaçakçılığı men ve takip görevi 
olmasına karşın, bu mücadeledeki etkisizliği ve dağınıklığı ortada iken, yapılan idari protokol ile genel 
kolluğa aynca iç piyasa denetiminde görev verilmesinin isabetli bir tercih olmadığı 
değerlendirilmektedir. Aynca, genel kolluğun da bu konuda istekli olması manidardır. Yurtiçi petrol 
piyasasını denetleme görevinden önce İçişleri Bakanlığının öncelikle kendi yasal görevleri üzerinde 
yoğunlaşması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, akaryakıt kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadelede, 
konunun bir asayiş ve güvenlik sorunu olarak algılanmaması gerektiği, polisiye önlemlerle kaçakçılığın 
önlenemediği ve önlenemeyeceği, konunun teknik, ekonomik ve sosyal yönünün ihmal edilmemesi 
gerektiği dikkate alınmalı, suç konusu fiillerin gümrük kaçakçılığı biçiminde ve ağırlıklı olarak gümrük 
idaresinin görev alanı içinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, kaçakçılıkla mücadelede yetkinin 
dağılımı, sorumluluğun paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması konularının yeniden gözden 
geçirilmesi, akaryakıt kaçakçılığı gibi kapsamı ve etkileri itibariyle büyük boyutlu kaçakçılık 
eylemlerinde etkinliğin artırılması ve sonuç alınabilmesi için özellikle gümrük idaresinin mücadele, 
istihbarat ve koordinasyon yeteneklerinin artırılması önem kazanmaktadır. 

Maliye Bakanlıgı'nın görev alanı kapsamına ilişkin olarak, akaryakıt kaçakçılığının hem 
nedenlerinden birisi hem de aynı zamanda bir sonucu olan, kaçak akaryakıtın yurtiçinde 
değerlendirilmesi sürecinde piyasa denetim ve gözetiminin olmaması veya bu güne kadar yeterince 
yapılamaması da kaçak akaryakıtla mücadelede önemli bir sorun olarak ortada durmaktadır. Piyasa 
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denetimi açısından önemli araçlardan birisi de, Maliye Bakanlığının vergi incelemeleri yoluyla yapacağı 
denetimleridir. 

Bu kapsamda, Komisyonumuzun çalışmaları esnasında özellikle solvent ve bazyağ ithal 
müsaadesi verilen şirketlerin tespit edilmesi ve özellikle bu solvent ve bazyağlann benzin ve motorine 
katılarak sahte akaryakıt üretildiği ve bu surette vergi kaybına neden olunduğu şüpheleri üzerine söz 
konusu şirketlerden toplam ithalatın % 50 sini gerçekleştiren şirketler tespit edilerek Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları vasıtasıyla eş zamanlı fiili sayım yapılması sonucunda vergi incelemelerinin 
başlatıldığı, ayrıca Komisyonumuzun görev süresi içerisinde gelen inceleme sonuçlarından da 
anlaşılacağı üzere bazı şirketlerin söz konusu maddeleri gerçekten üretimde kullanmadığının belirlendiği 
anlaşılmıştır. Söz konusu incelemelere devam edilmektedir. 

Bunun yanında, yapılan genel olarak değerlendirmede, özellikle akaryakıt kaçakçılığının 
yapıldığı sınır bölgelerinde bu güne kadar gerek Defterdarlıklar gerekse Vergi Daireleri tarafından 
akaryakıt kaçakçılığı konusunda gerekli özenin gösterilmediği ve piyasada açık bir şekilde ucuz motorin 
ve benzin satıldığı ilanlarının olmasına rağmen bunlara müdahale edilmediği görülmüştür. Yine, genel 
olarak vergi incelemeleri geçmişe yönelik olarak yapıldığı bu nedenle de kaçak olarak yurda sokulmuş 
bir akaryakıtın geçmişe yönelik incelemelerle tespitinin son derece güç olduğu, bununla birlikte bugüne 
kadar akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayileri nezdinde yapılan incelemelerde kaçak akaryakıt dolayısıyla 
özel tüketim vergisi açısından özel olarak herhangi bir tespit yoluna gidilmediği, bu nedenle bundan 
sonra özellikle bu konuya hassasiyetle dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Ayrıca, Komisyonumuzun yerinde yaptığı incelemeler esnasmda gözlemlediği üzere, özellikle 
TASİŞ depolarında kaçakçılık nedeniyle tutulan bir çok aracın olduğu, yargı kararlarının gecikmesi 
dolayısıyla bu araçlarının uzun süredir bu depolarda bekletildiği, Tasiş Habur İşletmesi çalışma alanının 
son derece kötü olduğu, mutad depo fazlası alımlarında, alman motorinin depolanması ve TPİO'e 
gönderilmesindeki prosedürün son derece suistimale açık olduğu ve bu sistemin en kısa sürede 
düzeltilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar açısından konu değerlendirildiğinde, 01.01.2005 tarihinden 
önce PÎGM'nün yetkili olduğu dönemde, piyasa düzenleme görevlerinin, Bakanlar Kurulu Kararlan ve 
tebliğler ile yapılmaya çalışıldığı, özellikle solvent ve bazyağı ithalinde uygunluk belgelerinin 
verilmesinde, firmaların yerinde incelemelerinin yeterince yapılmadığı, talep edilen ithal izninin fiili 
tespitleri genellikle yapılmadan uygunluk belgelerinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. 01.01.2005 
tarihinden sonra EPDK'nın sorumlu olduğu dönemde ise, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa 
dayanılarak piyasa düzenlemesi yapılmaya çalışıldığı, lisanslama hariç, bir önceki dönemden farklı bir 
düzenleme ve denetleme yapısının öngörülmediği, önceki dönemde kısmen PİGM müfettişlerince 
yapılan yerinde denetimlere, yeni dönemde EPDK'nın benzeri bir organizasyonu olmadığı için 
yapılmadığı, ithalatçı firmaların başvuru belgelerinin evrak üzerinde incelenmesiyle yetinildiği, piyasa 
denetim yapısının önceki dönemde olduğu gibi etkisiz olduğu ve diğer kurumlar eliyle yapılmak 
istendiği, EPDK'da piyasa denetiminin 'ulusal marker' uygulaması ile sağlanacağına ilişkin kanaatin 
varolduğu, oysa 'ulusal marker' uygulamasının az gelişmiş birkaç ülke dışında gelişmiş ve batılı 
ülkelerde görülmediği ve 'ulusal marker'ın Türkiye koşullarında türetilmesinin, sahtesinin yapılmasının 
mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, 5015 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 18 ay 
geçmesine karşın, piyasa denetim araçlarının hala yürürlüğe girmemesi, büyük umutlar bağlanan 'ulusal 
marker'ın 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanması öngörülmesine karşın, henüz uygulanmaya 
başlanamaması ve yakın dönemde de başlanamayacağı dikkat çekicidir. Piyasa düzenlenmesine ilişkin 
ayrı ve özel bir yasa çıkarılmasına, buna ilişkin özerk bir idari organizasyon da mevcut olmasına karşın, 
öngörülen denetim yapısının önceki dönemden farklı olmaması, yeni dönemde de piyasa denetiminin 
yeterince yapılamayacağı, bütünüyle 'ulusal marker'ın uygulanmasında sağlanacak etkinliğe bağlı bir 
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yapımn hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu yapı ve düşüncenin devamı halinde, piyasanın özel yasa ve 
özerk yapıya rağmen denetimsiz bir özellik arzetmeye devam edeceği değerlendirilmektedir. 

Irak'a yapılan ilk müdahale sonrasında, sınır ticareti kapsamında akaryakıtın ticarete konu 
edilmesi ile birlikte, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın 
ekonomik güçlük içerisinde bulunması, bölgenin özel durumu ve sosyal bir politika unsuru olarak 
Hükümetlerce de desteklenmesi ile petrol ve petrol ürünlerinin sınır ticaretine konu edildiği, önceleri 
Başbakanlığın idari tasarrufları ile başlatılan mutad depo/araç üstü depo kapsamında vergiden muaf 
akaryakıt getirilmesinin önemli rakamlara ulaştığı görülmektedir. 

Mutad depo kapsamında yapılan ithalatın esas itibariyle, yurt dışına yük taşıyan araçların belirli 
standarda göre yaptırdıkları depolarında ticari mahiyet arzetmeyen miktarda akaryakıt getirebilmelerine 
ilişkin olmasına karşın, körfez krizinden sonra 1990'h 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 alanı 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 dönüştüğü görülmüştür. 

Rapor'un V/A/3/b-b3 bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; Hakkari, Van, İğdır, Şırnak, 
Ardahan, Artvin, Ağrı illerinde mutad depo/taşıt üstü depolarla yapılan motorin ithalatının 1997-2002 
döneminde sınır ticareti kapsamında piyasa fiyatının çok altında yurda sokulan motorin miktarının 7.7 
milyon ton olduğu, nedeniyle raporun düzenlendiği tarih itibariyle Devletin uğradığı vergi kavbımn 
(gümrük vergisi+özel tüketim vergisi +katma değer vergisi) yaklaşık 10.3 katrilyon TL(10,3 milyar 
YTL) ve 7.6 milyar USD olduğu anlaşılmaktadır. 

Yine, Rapor'un önceki bölümlerinde tespit edildiği üzere, son bir yılda sadece mutad depo 
kapsammda Türkiye'ye getirilen motorin tutarı 698.156.550 litre olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 
motorin nedeniyle hazinenin uğramış olduğu vergi kaybı (0,972 YTL ÖTV + % 18 KDV) toplam 
763.685.524 YTL ve söz konusu bu tutarın USD karşılığı ise (Kur 1.3500-YTL) 565.692.981 ABD 
Doları olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte; ilgili gümrük idarelerinden alınan bilgiler çerçevesinde, 
son bir yıl içerisinde sımr kapılarından giren motorin ile bunun dışında yine kaçak olarak getirilen 
motorininin maliyet bedeli ile Türkiye'deki resmi satış fiyatları arasındaki fark vergi rakamları dikkate 
alınmaksızın aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere hesaplanmıştır. 

Habur'dan Mutad Depo ve 
Kaçak Gelen Motorin/litre 

4SO.38S.200 

56.259.340 

TOPLAM.536.644.540 

Irak'tan Alış 
Fiyatı 

120.000 

120.000 

Türkiye'deki 
Vergisiz Fiyatı 

540.000 

540.000 

Fiyat Farkı/Litre 

420.000 

420.000 

TOPLAM 

Mutad Depo Sahipleri ve 
Kaçakçıların Sağladığı Vergi 

Hariç Kar-TL 

201.761.784.000.000 

23.628.922.800.000 

225.390.706.800.000 

ABD Dolan 
Karşılığı 

149.453.173 

17.502.906 

166.956.079 

Vın.Gürbulak ve Hakkari'den 
Mutad Depo ve Kaçak Getirilen 

Tahmini Motorin Litre 
150.000.000 

3.855.430 

76.198.020 

230.053.450 

İran'dan Alış 
Fiyatı 

28.000 

28.000 

28.000 

Türkiye'deki 
Vergisiz Fiyatı 

540.000 

540.000 
540.000 

Fiyat Farkı/Litre 

512.000 

512.000 

512.000 

TOPLAM 

Mutad Depo Sahipleri ve 
Kaçakçıların Sağladığı Vergi 

Hariç Kar-TL 

76.800.000.000.000 

1.973.980.160.000 
39.013.386.240.000 

117.787 J66.400.000 

ABD Doları 
Karşılığı 

56.888.889 

1.462.208 
28.898.805 

87.249.901 

Mutad Depo ve Kaçak Getirilen 
Tahmini iskenderun 

51.670.000 

Suriye'den Alı; 
Fiyatı 

175.000 

Türkiye'deki 
Vergisiz Fiyatı 

540.000 
Fiyat Farkı/Litre 

365.000 

Mutad Depo Sahipleri ve 
Kaçakçıların Sağladığı Vergi 

Hariç Kar-TL 
18.859.550.000.000 

ABD Doları 
Karşılığı 

13.970.037 
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Yukarıdaki tabloda açık olarak belirtildiği gibi, mutad depo veya kaçak olarak sınırlarımızdan 
yurda sokulan motorinin söz konusu ülkelerden alış fiyatı ile Türkiye'deki vergi hariç fiyatları 
arasındaki toplam fark 362.037.623.200.000 TL diğer bir anlatımla, 268.176.017 ABD Dolan 
civarındadır. Söz konusu miktarlar 2004 yılı içerisinde yurda sokulan en az miktarları yansıtmakta olup 
gerçek tutarın bu rakamların en az 3 katı büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Yine vergi hariç 
tutarlar dikkate alındığında mutad depo sahipleri ile kaçakçıların elde ettiği haksız kazanç son bir yılda 
254 milyon ABD dolan civarında olup, aynı sistemin son 10 yıldır devam ettiği düşünüldüğünde bu 
tutann 2.7 milyar ABD Dolan civannda olduğu görülecektir. 

Bununla birlikte, benzin fiyatının litre başına Suriye'de 615.000 TL, Irak'da 200-240 bin TL, 
İran'da 120.000 TL, Bulgaristan'da 1.500.000 TL olduğu, dolayısıyla komşu ülkeler ile Türkiye 
arasında söz konusu fiyat farklılıklarının, bırakın ÖTV ve KDV kayıplanm Irak, İran ve Suriye'den 
getirilen motorin ve benzinin maliyet bedelleri arasındaki farkın dahi kaçakçılığı cazip kılacak kadar 
büyük olduğu, bu nedenle yapılan akaryakıt kaçakçılığında Devlet hazinesinin uğradığı vergi kaybının 
yanısıra mutad depo sahipleri ile kaçakçıların motorin ve benzinleri çok düşük fiyatlarla yurda 
getirdikleri için, iç piyasanın ve özellikle rekabetin bu durumdan son derece olumsuz yönde etkilendiği, 
çünkü şu an dağıtıcı şirketleri ile akaryakıt bayilerinin dağıtım karlan litre başına 20 Cent civannda 
olmasına rağmen, mutad depolar ve kaçak yollarla yurda sokulan akaryakıt üzerindeki kar oranlannın 
vergiler dikkate alınmadığında dahi Türkiye'deki maliyetlere göre litre başına 4,5 ile 20 kat arasında 
değiştiği anlaşılmaktadır. 

Sınır ticareti kapsamında petrol ürünleri ithalatının beklendiği ölçüde tabana yayılmadığı ve 
belirli ellerde temerküzü sonucu konunun suistimal edildiği, bölge insanına bu surette aktarılan 
kaynaklann gerçekte vatandaşın eline geçmediği, yöre halkını geleneksel üretim biçimlerinden 
uzaklaştırdığı ve tembelliğe ittiği gözlemlenmiştir. 

Sınır ticareti yapan illerin ihtiyacı olarak ithal edilen ve sınır ticaretinin tanımı gereği bu 
bölgelerde tüketilmesi gereken akaryakıtın bölgede kalmadığı ve yurt çapma yayıldığı bilinmektedir. Bir 
anlamda bölgesel veya yerel muafiyet uygulamalannın etkileri o bölgeyse sınırlı kalmamakta bütün ülke 
çapına etkili olduğu görülmektedir. 

Bölücü terör örgütünün gerek finansmanında gerekse sınır geçişlerinde yasadışı akaryakıt ticareti 
ile sınır ticaretini kullandığı, özellikle Habur üzerinden Irak ile yapılan ticaretten terör örgütünün de 
yararlandığı, örgüt mensuplarının İran, Irak ve Suriye hattından sınır geçişlerini, at sırtında yapılan 
akaryakıt kaçakçılığı ile iştigal eden yöre halkı arasında yaparken, bir taraftan da bu ticaretten 
nemalandığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, 2000/8 sayılı Genelge kapsamında kara sınırlarımızdan giren araçlara yönelik 
mutad/standart depo uygulaması çerçevesinde son bir yılda 1,5 milyona yakın aracın yurda giriş yaptığı, 
sınır kapılan itibariyle araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu tespit edilmiştir. 

Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısından çıkış yaparak Ortadoğu ülkelerine yolcu taşıyan otobüsler 
ve taksilerin esasen yolcu taşımak amacıyla değil, Suriye'nin Halep şehrine giderek dönüşte motorin, 
benzin ve muhtelif tüketim maddelerinin araçlann zula yerlerinde getirerek yurda soktuklan, 2004 yılı 
verilerine göre, B-1 ve B-3 yetki belgesine sahip 31 firmaya ait 245 adet otobüs ile bir aylık süre 
zarfında otobüs başına 1,08 yolcu taşıması yapıldığı, taksi ile uluslararası yolcu taşıma belgesi sahibi 
firma sayısının 21 olduğu.yolcu otobüslerin bagajlannın akaryakıt tankı haline getirilerek veya bagajı 
nisbeten büyük taksilerin bagajlarında bidon veya ek depolarda akaryakıt getirdikleri, yeterli yolcu talebi 
olmamasına karşın otobüs ve taksi sayılanndaki artışın dikkat çekici olduğu, yine, Edirne/Kapıkule'den 
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giris yapan tırlann sınırdaki gümrüksüz istasyondan aldıkları akaryakıtı yedek depolarda yurda sokarak 
bu ürünleri güzergah üzerindeki istasyonlardan piyasaya verildiği bilinmektedir. 

Solvent ve bazvagı ithalatlarına ilişkin olarak; Türkiye'de imalat ve sanayi sektöründe solvent ve 
bazyağ hammaddelerini işleme amacıyla, uygunluk belgesi için müracaatta bulunan firmaların, işleme 
kapasitesi ve PİGM tarafından düzenlenen uygunluk belgeleri ile fiilen ithal edilen ürün miktarları 
karşılaştırıldığında, fiili ithalatın işleme kapasitesine kıyasla çok düşük kaldığı, buna karşın sanayide 
hammadde sıkıntısı çekildiği ile ilgili herhangi bir duyumun da alınmadığı, bu nedenle mevcut kapasite 
raporlarındaki işleme kapasitelerinin cok abartılı olduğu, bu amaçla yapılan denetimlerde denetimlerde, 
bazı firmaların kapasitelerinin abartılı olduğu, bazı tesislerin kapasite raporuyla uyumlu olmadığı, bazı 
kapasite raporları olan firmaların gerçekte böyle bir tesislerinin olmadığının tespit edilmiş olması da 
Sanayi Odaları tarafından düzenlenip TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarının tam olarak 
gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. 

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan özel ve kamu sektörünün temsilcilerinin büyük 
çoğunluğu solvent ve bazyağların ülke sanayi ihtiyacının çok üzerinde ithalatının yapıldığını ve yoğun 
olarak akaryakıta karıştırıldığını veya sahte akaryakıt üretiminde kullanıldığım belirtmeleri, bu yönde 
duyumların alınmış olması ve ithalatı yapılan solvent ve bazyağların yıllar itibariyle çok büyük 
farklılıklar göstermesi nedenleriyle PİGM tarafından verilen uygunluk belgeleri ile ithal edilen 
miktarların da gerçek sanayi ihtiyacını yansıtmadığı kanaatine varılmış olup bu durumda, imalat 
sanayinin gerçek solvent ve bazyağı ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Sanayi Bakanlığı'nın 
koordinatörlüğünde oluşturulacak bir komisyonun yerinde yapacakları çalışmalar ile gerçek ihtiyaçların 
ortaya koyulmasının kaçınılmaz olduğu, 

Solvent türlerinin hammadde girdisi olduğu boya, vernik, tiner vb. ürünlerin üretiminde ve 
pazarında ciddi paylan olan ve marka olmuş firmalardan örneğin DYO, Polisan, Marshall, ÇBS gibi 
firmaların 2004 yılı solvent türleri ithalatlarının sırasıyla 8335, 7645, 5825 ve 1277 ton olduğu bir 
ortamda, bu sektörde pazar payı ve markası olmayan veya sektörde ender görülen bazı firmaların ve 
sadece tiner türlerinin üretimini yaptığı görünen firmaların, yüksek miktarlarda solvent ithalatlarının 
sahte akaryakıt üretimi şüphesini kuvvetlendirdiği, 

Bazyağ çeşitlerinin hammadde girdisi olduğu ve genel ifadesiyle madeniyağ çeşitleri olarak 
adlandırılabilecek ürünlerin üretimini yapan pazar payı, markası ve pazarlama kabiliyeti olmayan birçok 
firmanın dişli yağı, kalıp yağı, hadde yağı, kızak yağı, bıçkı yağı, temizleme yağı, pas önleyici-çözücü 
vb. adlarla piyasada satışı ve kullanımı yüksek miktarlarda olmayan ürünlerin büyük miktarlarda 
üretimini ve satışım yaptıkları gibi bir görünümün olduğu, bu durum da belge üzerinde bu şekliyle 
gösterildiği aslında bazyağların amacı dışı kullanılarak akaryakıta karıştırıldığı veya sahte akaryakıt 
üretiminde kullanıldığı şüphesini kuvvetlendirdiği, 

Tüketiminin yüksek miktarda olmadığı, buna karşın kaydi üretiminin ve satışının yüksek 
miktarda olduğu bilinen ve hammadde girdisi solvent türleri olan özellikle tiner çeşitleri ve vernik reçine 
çeşitleri ile hammadde girdisi bazyağ çeşitleri olan dişli yağı, kalıp yağı, hadde yağı, kızak yağı, bıçkı 
yağı gibi ürünlerin Türkiye tüketim ihtiyacının ne kadar olduğunun EPDK koordinasyonunda yapılacak 
çalışma ile belirlenmesinin ve bu çalışma sonucu elde edilen verilere göre, bu amaçla ithalat uygunluk 
belgesi talebinde bulunan firmalara solvent ve bazyağ türevlerinin ithalatına, yerli rafineri üretimleri de 
dikkate alınarak izin verilmesinin, ayrıca, solvent ve bazyağ ithali uygunluk belgesi talep eden 
firmaların ithalat öncesi ve sonrası faaliyetlerinin denetlenebilmesi ve takip edilebilmesi için ilgili 
Valiliklerle EPDK arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasının, örneğin, ithalat uygunluk belgesi 
verilmeden önce firma ve tesis hakkında inceleme yapılması, müsaade sonrası da ithalat-üretim-satış 
faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla Valiliklerle koordineli çalışılmasının, 
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Sanayide kullanılmak üzere imal yada ithal edilen solvent ve bazyağlannın 4760 Sayılı ÖTV 
Kanunu'nun 8/1 maddesindeki esaslara uyulması durumunda gerçekte baz yağlan için 0,35 Ykr, 
solventler için de 1.48 YTL civarında olan özel tüketim vergisi'nin 5 Ykr olarak alındığı yine belirli 
şartların gerçekleşmesi ve bu ürünlerin imalatta kullanıldığının ispatlanması durumunda 3,5 Ykr'nin 
tecil-terkin uygulamasına tabi tutulduğu, nihai olarak bu sanayicilerin litre veya kg başına solvent ve baz 
yağlan için 1,5 Ykr ÖTV ödediği, bu şekilde indirimli olarak alman solvent ve baz yağlarının benzin 
türleri ve motorine ilave edilmesi durumunda ilgililerin yüksek oranda haksız kazanç elde etmesine yol 
açtığı, bu amaçla yine Rapor'un önceki bölümünde ifade edildiği üzere söz konusu solvent ve baz 
yağlarına uygulanan ÖTV tutarlarım benzin ve motorine eşit hale getirilmesi ile bu haksız kazanç 
ediniminin önlenebileceği, ancak burada da gerçekten solvent ve bazyağlannın yüksek girdi olarak 
kullanıldığı imalat sanayinde de maliyet artışlarının kaçınılmaz olduğu, eğer net bir farklılaştırma 
yapılabilmesi durumunda gerçek sanayici ile sahte akaryakıt üretenlerin ÖTV uygulamasının şu an 
olduğu gibi ayn olarak sürdürülebileceği, 

Düşünülmektedir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığının İthalat/12 sayılı tebliğlerinde belirtilen ve ithali PİGM uygunluk 
belgesine tabi ürünlerin, PİGM uygunluk belgeleri kapsamında izin verilen miktarlar ile Gümrük 
Müsteşarlığının kayıtlarına göre fiili ithali gerçekleştirilen miktarlar arasında farklılıklann tespit edildiği 
bu nedenle son 5 yıllık döneme ilişkin her iki kurum kayıtlarının karşılaştınlmasının gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Akaryakıt pompalan için yazar kasa uygulaması 01.07.2005 tarihinde başlayacaktır. Söz konusu 
bu uygulama ile akaryakıt kaçakçılığının tamamen önlenmesi söz konusu olmamasına rağmen, 
akaryakıtın çoğunlukla satış alanının istasyonlar olduğu göz önüne alındığında, kaçağı önleme 
konusunda teorik olarak etkili olacağı söylenebilir. Ancak burada 1 Temmuz 2005 tarihine mücbir sebep 
dolayısıyla ertelenen uygulama bir önceki yıllık cirosu 3 milyon YTL üzerindeki firmalar için olduğu, 
bu tutann altında olanlar için uygulamanın daha sonraki dönemlerde devreye gireceği, bunun da yazar 
kasa uygulamasının etkinliğini sınırlandıracağı, bu nedenle EPDK'dan lisans alan bütün istasyonlann 
çok geçmeden bu sisteme dahil edilmesinin akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi konusunda katkı 
sağlayacağı, aynca marker uygulaması ile birlikte yazar kasa uygulamasının kaçağı önleme konusunda 
etkinliğinin daha da artacağı düşünülmektedir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 01.07.2005 tarihinden itibaren ulusal marker 
uygulamasını başlatacağı öngörülmesine karşın ihalenin iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının 
anlaşıldığı, ulusal markerin uygulanması durumunda her ne kadar taklit edilemez olduğu ifade edilse de 
bunun taklidinin yapılabileceği ve bu surette yine belirli kişilerin haksız kazanç elde edebileceğinin 
gözönüne alınması gerektiği, Rapor'un yazıldığı tarih itibariyle EPDK'nın Ulusal Marker denetimi 
konusunda Sanayi Bakanlığı ile protokol yaptığı, petrol piyasası denetiminin sadece ulusal marker 
sisteminin tek başına akaryakıt kaçakçılığım önlemede yeterli olmayacağı ve bu nedenle ancak diğer 
denetim sistemlerinin de uygulanması ile bir anlam ifade edeceği düşünülmektedir. 

Aynca, EPDK'nın piyasa denetimim önceden olduğu gibi tüketicinin korunmasına ilişkin 
mevzuatın uygulanmasından sorumlu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı ile yaptıracağı bilgisi 
yanında, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile de yaptıracağı ve bu sürecin 
henüz tamamlanmadığı bilinmektedir. Özellikle, genel kolluğun yasal olarak kaçakçılığı men ve takip 
görevi olmasına karşın, bu mücadeledeki etkisizliği ve dağınıklığı ortada iken, genel kolluğa yapılan 
idari protokoller ile aynca iç piyasa denetiminde rol verilmesinin isabetli tercih olmadığı 
değerlendirilmektedir. 
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Piyasa denetimi sırasında, alınan numunelerin tahlilini yapabilecek yeterli sayıda bölgesel 
akredite laboratuarın olmaması analiz sonuçlarını olumsuz etkilediği ve denetimi zayıflattığı, bu nedenle 
belirlenecek bölgelerde sabit ve mobil istasyonların kurulmasının denetimin etkinliğini arttıracağı 
düşünülmektedir. 

17.05.2005 tarihi itibariyle, istasyonu olmayan 1.680 bayiye EPDK tarafından lisans verildiği, bu 
tür bayilerin kontrolünün ise son derece zor olduğu, dolayısıyla istasyonsuz bayilik yapan firmalarca 
kaçak akaryakıt satışının engellenebilmesi için taşıma araçlarında denetimin sıklaştırılması veya 
verilecek istasyonsuz bayilik lisanslarına sınırlandırma getirilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde yasal düzenlemeler açısından genel anlamda herhangi bir sorun olmadığı görülse de 
uygulama noktasında bir takım sıkıntıların olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu bakımdan 
çevrenin korunmasında başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığı, Mülki 
İdare Amirlikleri ve Belediyelerin koordineli çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ayıplı mal olarak nitelendirilen standart dışı akaryakıt kullanımından dolayı tüketicinin 
korunmasını teminen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde önceki yıllara 
göre yeterli olmayan denetimlerin yoğunlaştırması ve bu konuda tüketicinin bilinçlendirilmesi için 
gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. 

Geri kazanım tesislerinde üretilen eşyanın kullanım ve satışa uygunluk belgesinin ilgili 
yönetmeliğin 27 nci maddesine göre kullanım ve satışa uygunluk izninin PİGM tarafından verilmesinin 
öngörüldüğü, 01.01.2005 tarihinden itibaren petrol ürünleri ile ilgili görevlerin EPDK'ya geçmesi 
nedeniyle uygulamada belirtilen izni kimin vereceğinin ilgili kurumlar arasında (EPDK-PİGM-Çevre 
Bakanlığı) henüz giderilemeyen sorun olarak durduğu ve bu hususun en kısa sürede çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir. 

Ayrıca, geri kazanım işlemleri sonucu elde edilen ürünlerin piyasaya verilebilmesi için ürün 
kalitesinin TSE spesifıkasyonlanna uygunluk denetimi önem arzetmektedir. Bu denetimin mevcut 
uygulamaya göre sözkonusu olmadığı, PİGM'nün izin verdiği dönemde, elde edilen ürünlerin resmi 
kurumlara ait laboratuarlardan elde edilen ürün kalitelerine ilişkin raporlar üzerinden uygunluk denetimi 
yapıldığı, yeni dönemde bu denetimin nasıl ve kimin tarafından yapılacağının henüz netleşmediği 
anlaşılmaktadır. 

BOTAŞ'ın borularda ne kadar ham petrol olduğu ve şu ana kadar ne kadar ham petrol çalındığı 
konusunda Komisyonumuza net bir bilgi verememiştir. 1987-2004 döneminde toplam 367 hırsızlık 
olayının meydana geldiği görülmektedir. Boru tamir masrafları dahil 5-6 milyon dolar maliyeti olduğu 
ifade edilmektedir. Hırsızlık olaylarının sayısı ve verdiği zarar açıklanabilirken kaçağa giden ham petrol 
miktarının bilinememesi dikkate değer bir tespit olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları ile Nahçıvan Şeker Şirketi arasında yapılan anlaşmaya göre Nahçivan 
Özerk Cumhuriyeti'ndeki 50 bin ton şeker pancarının Ağrı Şeker Fabrikasında işlenmesine karar 
verilmesi sonucunda bu şeker pancarının taşınması için taşıyıcı şirkete ihalede öngörülmemesine karşın 
10.000 ton motorin tahsis edildiği, bunun sonucunda şirketin haksız kazanç edinimine sebebiyet 
verildiği tespit edilmiştir. 

Sınır ticareti kapsamında getirilen ve TASİŞ Habur İşletmesinde toplanan motorinlerin 1998-
2002 tarihleri arasında 40.000 ton civarındaki kısmının Sımak Valiliği aracılığı ile Şirgintaş A.Ş.'ye 
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devredildiği, gerçekte kamu ihtiyacını karşılamak üzere verilmesi gereken motorinin, bölge kamu 
ihtiyacının çok üzerinde olduğu, ve yine söz konusu motorinin düşük bedelle piyasaya satıldığı bu 
surette bazı şahıs ve şirketlere çıkar sağlandığı ve devleti yaklaşık bugünkü fiyatlarla 13.7 Milyon YTL 
zarara uğrattıkları belirlenmiştir. 

Yine bazı kamu kurumu akaryakıt ihaleleri üzerinde yapılan araştırmada, % 42'lere varan ihale 
iskontolan ile mal satımlarının olduğu, bunun kaçak veya sahte akaryakıt olmadan temin edilmesinin 
mümkün olamayacağı değerlendirilerek konunun ayrıca incelenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

TASİŞ'in TPÎC'e teslim ettiği motorin miktarı ile TPİC'in teslim aldığı motorin miktarı arasında 
fark bulunduğu, TPİC'in teslim aldığı motorinin 11.601.544 litre daha az olduğu, tespiti yapılarak 
konunun incelenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 

TPİC'in ithal ettiği ham petrol miktarı ile satış ve teslimini yaptığı ham petrol miktarı arasındaki 
84.314 ton fark bulunduğu ve nedeninin araştırılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

TÜPRAŞ'ın sınır ticareti kapsamında yapmış olduğu ham petrol satın alma sözleşmelerinde 
Güneydoğu Umut Petrol San. ve TicAŞ.ne ton başına 0.85 $'lık bir avantajın sağlandığı tespiti 
yapılmıştır. 

1999-2003 döneminde yapılan ham petrol ithalatında, bu ithalatı yapacak Devlete ait kurumlar 
ve organizasyonlar varken belirlenen özel şirketler eliyle yapıldığı, belirlenen şirketlerin bu ticaretten 
kazançlarının varil/6 USD üzerinden, raporun yazıldığı tarih itibariyle yaklaşık 166.577.229.000.000-
TL(166.577.229 YTL) olduğu, ham petrol taşımacılığına ilişkin standart depo uygulamasının 
Başbakanlık Müsteşarının talimatı ile 2 katma çıkarıldığı, sonra da bu durumun iki kez Bakanlar Kurulu 
Kararma dönüştürüldüğü, getirilen akaryakıtın miktarının, ortalama her aracın 20 ton ham petrol taşıdığı 
dikkate alındığında, 8.209.909/20=410.495 adet araç ile taşımanın yapıldığı, 20 ton.luk aracın 800 LT 
standart depo kapsamında motorin getirme imkanı verildiğinde 410.495 x 800-LT= 328.396.000 
LT(279.136 ton) akaryakıtın muafiyet kapsamında yurda sokulduğu, belirtilen miktara tekabül eden 
vergilere ilişkin hazine alacağının 361.234.500.000.000 TL (361.234.500 YTL) olduğu, taşımada 
kullanılan tankerlerin gönderici ülkenin kuzeyinden geçerken ton başına ortalama 5 $ ödeme yaptığı 
dikkate alındığında ise etnik yerel unsurlara söz konusu dönem içerisinde yaklaşık olarak (8.209.909 x 
5=) 41.049.545 USD (60 trilyon TL) kazanç aktarıldığı tespit edilmiştir. 

1998-2000 yıllarında meri ithalat rejimi karan çerçevesinde yapılan fuel oil No:6 ithalatına 
ilişkin, Başbakanlık Makamının 18.11.1998 günlü 6512 sayılı yazısına dayanılarak Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca yapılan tahsis çerçevesinde, doğu ve güneydoğu anadolu illerinde merkez veya şubesi 
bulunan toplam 2.650.000 ton ithalat tahsisi yapıldığı, tahsislerin 350 civannda firmaya yapıldığı 
görünmesine karşın az sayıda kişi ya da firmanın elinde toplandığı, tahsisatın 2000 yılına ilişkin 
miktanndan 450.000 tonunun TPÎC'e tahsis edildiği, TPİC, kendisine tahsis edilen 450.000 ton fuel oil 
için ihaleye çıktığı ve ihaleyi İş Doğan Petrol Yatmmlan A.Ş.(İŞ DOĞAN) firmasının kazandığı, İŞ 
DOĞAN firmasının satıcı firma ile alım-satım sözleşmesi imzalayarak fiili ithalata başladığı, Irak'tan İŞ 
DOĞAN firması dışında başka bir firmanın fiıel oil ithalatı yapma yetkisinin bulunmadığı, belirtilen 
firma dışında herhangi bir firmadan fuel oil ithalatına ilişkin gelebilecek taleplerin geri çevrilmesi 
gereğinin, Dış Ticaret Müsteşarlığının ilgili kurumlara yönelik yazılı uyanlanndan anlaşıldığı, buna 
karşın TPİC nezdinde sözkonusu ihale ve sonuçlan araştınldığında, 450.000 ton fiıel oil ithalatını içeren 
bir görevlendirme ile fuel oil'in ihale yoluyla satışı veya devrini içeren herhangi bir yazışmaya 
rastlanmadığı tespit edilerek konuya ilişkin çelişkili kurum ifadeleri karşısında konunun bu yönünün 
aynca incelenmesi gerekmektedir. 
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Raporumuzun XÜ/A-4 ncü bölümünde yapılan tespitler çerçevesinde, akaryakıt kaçakçılığı 
davalarının 3005 sayılı Yasaya göre suçüstü hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekirken 
yargılamanın uzun sürelere yayıldığı ve bazen dava zamanaşımına uğradığı, akaryakıt kaçakçılığında 
tanımlanan suçların 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen gümrük iş ve işlemlerine ilişkin 
süreçlerde kasta dayalı fiillerin ortaya çıkması nedeniyle gümrük tekniği ve müktesebatı hakkında yeterli 
bilgi ve birikime sahip olunmaması nedeniyle, eksik bilgi ve birikimin akaryakıt kaçakçılığına ilişkin 
yargı süreçlerini belirlediği, yargılama sürecinde suç delillerinin tespiti ve tanımlanmasında gerekli olan 
kimyevi tahlilinin kısa sürede ve kesin sonuç verecek biçimde yaptırılmasının önemli olduğu, bunu 
temin etmek açısından Adli Tıp Kurumunun bu konudaki yeteneklerinin artırılmasının gerekli olduğu, 
eşyanın yargılama süreci sırasında tasfiyesine ilişkin yargı kararlarında tutarlılık, yargıçlar arasında bu 
konuda düşünce ve uygulama birliği olmadığı, kimi mahkemelerce 4926 sayılı Yasaya göre her hal ve 
şartta tasfiye sürecine ilişkin mahkeme kararının istihsali öngörülürken kimi mahkemelerce de bu 
konuda gümrük idaresine tüm yetkinin bırakıldığı, 4926 sayılı Yasanın 23/son maddesinde, tasfiyeye 
konu eşyaya ilişkin 3 ve 15 günlük sürelerde mahkemelerce karar istihsal edilmesi gerekirken bu 
sürelere uyulmadığı, 4926 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre, kaçak zannı ile elkonulan eşya ve 
taşıma araçlarının teminatla iadesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına karşın kimi mahkemelerce 
teminatsız iadeye karar verilebildiği görülmektedir. 

Raporumuzun XÜ/A-6 ncı bölümlünde ayrıntısıyla değinildiği üzere, yeni TCK ve CMK'na 
uyumlaştırılması gerekçesiyle, Temmuz/2003'te yürürlüğe giren 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununda yapılması öngörülen değişikliğe ilişkin teklifin taslak metni incelendiğinde, sadece TCK'ya 
uyum gerekçesi ile hazırlanmadığı, yasanın tümünü etkileyici düzenlemelere yer verildiği, belirtilen 
Kanunun 40 maddesinin 10'unda değişiklik yapılmasını ve 18 maddenin de kaldırılmasının 
hedeflendiği, Yasaya özel ceza yasası niteliğini kazandıran önemli maddelerini izale edici düzenlemeler 
öngörüldüğü, Komisyonumuzun çalışma alanı itibariyle konu değerlendirildiğinde, akaryakıt kaçakçılığı 
ile mücadeleye zarar verici, hatta ortadan kaldırıcı çok sayıda düzenlemeler içerdiği, akaryakıt 
kaçakçılığının yöntemlerinden olan kimi suçların kabahat olarak tanımlanıp idari para cezası 
öngörüldüğü, kimine de paraya çevrilebilir ölçüde hapis cezalan öngörüldüğü, kaçak eşyanın zaptı 
öngörülürken müsaderesinin düzenlenmediği, Yasanın 'tanımlar' bölümünün kaldırılması ile gümrük 
vergileri tanımının özel tüketim vergisini kapsar niteliğinin ortadan kaldırılarak ÖTV'den kaçınmaya 
yönelik eylemlerin suç olmaktan çıkacağı, Kanunun 'kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt' başlıklı 
bölümün kaldırılmasının gerçekleşmesi halinde, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıma araçlarına el 
konulamayacağı, transit kaçakçılığının tanımının daraltılarak kimi transit biçimlerinin suç olmaktan 
çıkarıldığı, ithali izne, uygunluk belgesine tabi olup izinsiz getirilen eşyaya ilişki fiillerin kabahat olarak 
tanımlanıp idari para cezası ile yetinildiği, öngörülen kimi düzenlemelerin örtülü af niteliğinde olduğu, 
kısaca 2 yıl önce çıkarılan 4926 sayılı Kanunun %70 inin TCK'ya uyumunun sağlanması gerekçesiyle 
değiştiren veya kaldıran bu değişiklik teklifinin, 4926 sayılı Yasanın özünü ve varlık nedenlerini ortadan 
kaldırdığı, kaçakçılıkla mücadelede etkin düzenlemeleri içeren mevcut Kanunda öngörülen bu 
değişikliklerin yapılması durumunda, kaçakçılıkla mücadeleden ziyade kaçakçılık olarak tanımlanan 
bazı fiillerin suç olmaktan çıkacağı, bazılarının yaptırımınında idari para cezasına indirgeneceği, 
dolayısıyla yasa yoluyla kaçakçılığa uygun ortamın oluşturulacağı değerlendirilmektedir. 

Buna karşın, Komisyonumuzun çalışma alanı itibariyle 4926 sayılı Yasanın uygulanmasından 
kaynaklanan kimi sorunların çözümüne yönelik bazı sınırlı düzenlemelere ihtiyaç olduğu, bu çerçevede, 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun kaçakçılık suçlan açısından geçerli olmayacağının yasal düzenleme 
haline getirilmesi gerektiği; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılacak değişiklikle, özellikle 
akaryakıt ürünlerinin yüksek oranlı özel tüketim vergisine tabi olması ve bu verginin yurt içinde 
vergilendirilmesi nedeniyle, yurtiçi vergilerden kaçınmaya yönelik girişimlerin net tanımlanarak 
kaçakçılık suçu sayılması gerektiği; Kaçakçılık Kanununda hürriyeti bağlayıcı ceza uygulaması istisna 
olması nedeniyle, yeni TCK ve CMK'da da öngörülen tedbir ve cezaların hürriyeti bağlayıcı ceza ile 
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ilişkilendirildiği göz önüne alınarak, ayrıca kaçakçılık suçlarının karaparayla mücadele kapsamında 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamına alınmasının teminen, 4926 sayılı 
Yasanın 3 ncü maddesinde tanımlanan suç fiillerinin cezasının bir yıldan az olmamak üzere hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile tecziyelerinin teminine yönelik yasal değişiklik yapılması gerektiği, 

Komisyonumuzun çalışmaları sırasında ortaya çıkan sorunlardan biri olan elkonulan deniz 
taşıma araçlarının muhafazası kapsamında, aracın sahibine teminatla iade edilememesi veya liman ücreti 
ve muhafaza giderleri sahiplerince ya da donatanlarca karşılanamadığı takdirde, tasfiye edilmek üzere 
mülkiyeti kamuya ait en yalan liman işletme müdürlüğüne teslim edileceğine ilişkin 4926 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında değişiklik yapılması gerektiği, 

Aynı Kanunun 23 ncü maddesinde yapılacak değişiklikle; zoralımı kesinleşmemiş eşya ve taşıma 
araçlarından, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz olanlar için 3 gün, saklanması masraflı ve 
külfetli olan eşya için 15 gün içinde dava açılmış ise mahkemece açılmamış ise C.Savcılığınca suç delili 
olarak saklanmasına karar verilerek İdareye tebliğ edilmemesi durumunda eşya ve taşıma aracının derhal 
tasfiye edileceği; bunun dışında kalan eşya ve taşıma araçları hakkında kamu davası açılan ve 1 yıl 
içinde ceza yargılaması kesin hükme bağlanmamış olanlar için, bu süreden sonra mahkeme kararı 
aranmaksızın derhal tasfiye edilmesi gerektiği; petrol ve petrol türevlerinden standarda uygun 
olanlarının kaçakçılıkla mücadelede görevli kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
uyuşulacak bedel üzerinden veya rafineri lisans belgesine haiz olanlara ürün teslim tarihindeki CİF 
bedelin %10 eksiği üzerinden; standarda uvsun olmayanlar ise, rafineri lisans belgesine haiz olanlara 
ham petrol fiyatı üzerinden mahkeme karan ve savcılık izni alınmadan derhal ve doğrudan teslim 
edilmesi gerektiği, 

Yönünde değişiklikler yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Komisyonumuzun çalışma dönemi boyunca(l6.02.2005-16.06.2005) yaptığı çalışmalara gerek 
mücadeleci kuruluşlar gerekse ilgili diğer kuruluşların tepkisiz kalmadığı, akaryakıt kaçakçılığının 
önlenmesi konusunda önlemler alınmaya başlandığı görülmüş ve bunun bazı sonuçlan Komisyon 
çalışmalan sona ermeden alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, içişleri Bakanlığı bünyesinde mevcut 
Kaçakçılık istihbarat Koordinasyon Kurulu kaçak akaryakıtın depolanması ve antrepoların denetimi gibi 
konularda çalışmalar yapmış ve kamuoyu ile aldığı kararlan paylaşmıştır. Gümrük Müsteşarlığınca, 
yayımladığı 26.05.2005 tarihli tebliğ ile, her türlü petrol ürünü depolanan genel ve özel antrepolann 
giriş-çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayacak kamera sistemi ile antrepolarda takılı elektronik ölçüm 
cihazlannın bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda izlenmesini sağlayacak düzeneklerin 
kurulması ile, gümrüksüz antrepoya konulacak petrol ürünlerine münhasır olmak üzere, taşıma 
belgesinde yer alacak bilgilerin ilgili gümrük müdürlüğüne 24 saat öncesinden bildirilmesi zorunluluğu 
getirilerek beyan harici akaryakıtın antrepolara alınmasını önleyici idari tedbirlerin alındığı, aynca 
Gümrük Müsteşarlığınca 21.06.2005 tarihi itibariyle Gümrük Müfettişi ve Kontrolörler vasıtasıyla eş 
zamanlı olarak bütün akaryakıt antrepolarının fiili sayım ve ölçümünün yapıldığı ve denetim yetkilerinin 
kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

Alınan tedbirler ve Komisyon çalışmalannın basına yansımasına bağlı olarak kamuoyu 
duyarlılığının artması sonucunda, Komisyonun kuruluşunu takip eden Mart-Mayıs 2005 döneminde 
TÜPRAŞ'ın satışlannda önemli artışlar meydana gelmiştir. TÜPRAŞ'ın Mart-Mayıs 2005 dönemi sivil 
ürün satışlan toplamı, 2004 yılının aynı dönemine göre %11 oranında artarak, 4.548 bin ton dan 4.836 
bin ton a yükselmiştir. Aynı dönemde, akaryakıt kaçakçılığına konu olduğu bilinen ürünlerden motorinin 
artış oranı da %10 olarak gerçekleşirken, bu tarihe kadar düşme trendi devam eden benzin satışlan artışa 
geçmiş ve bu dönemde %7 oranında artmıştır. Yine, kaçakçılığa konu olduğu bilinen deniz araçlanna 
yönelik gümrüksüz akaryakıtflhrakiye) satışlannda, Mart/2005'de önceki yılın aynı ayına göre %159 
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oranında, Nisan/2005'de %165 ve Mayıs/2005'de %62 oranında artış olması ilginç bulunmuştur. 
TÜPRAŞ'ın 2005 yılı satışlanndaki parasal artış daha da dikkat çekicidir. 2005 yılı ilk beş ayında 
yapılan akaryakıt ve petrol ürünleri satışlarına ilişkin net satış hasılatı önceki yılın aynı dönemine göre 
%42 oranında artarak 3.566 milyon YTL'den 5.059 milyon YTL'ye yükseldiği bilgisi alınmıştır. 

Yapılan tüm bu tespitler sonucunda, Rapor'un VII/A bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı 
üzere, akaryakıt kaçakçılığının; kayıtdışı ekonomi ve vergi oranlarının yüksekliği, yerel ve bölgesel 
muafiyet uygulamaları, kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk, istihbarat eksikliği, farklı ÖTV 
uygulamaları, vb nedenlerden kaynaklandığı, kaçak akaryakıtın gerek yurda sokulması gerekse piyasaya 
verilmesinde ilgili kamu görevlilerinin doğrudan veya dolaylı desteğinin belirleyici olduğu, hatta bu 
desteğin bazen mücadeleci kurumların yasal takip ve tahkik görevlerini yaptırmama ya da yönlendirme 
biçiminde olabildiği; yine Rapor'un VII/B bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere kaçakçılığın 
miktar itibariyle ağırlıklı olarak yaklaşık %90'ının dağıtım şirketleri, Irak'a petrol ürünleri temin eden 
tedarikçi firmalar tarafında yurda sokulan akaryakıt ile birlikte, solvent/baz yağının benzin ve motorine 
katılarak sahte akaryakıt üretilmesi biçiminde olduğu, % 10'unun da sınır ticareti kapsamında ya da sınır 
ihlalleri yoluyla yapılan kaçakçılık ve suistimaller olduğu, Komisyonun çalışmaları sırasında ayrıca 
gerek kolluk kuvvetlerinin gerekse idari birimlerin koordinasyon içinde olmadıkları, bu mücadeleyi 
yürütecek organizasyona ve yeteneğe sahip olmadıkları, gerek bilgi gerekse teknik açıdan yetersiz 
oldukları ve bu nedenle kaçağı önleme konusunda son derece etkisiz oldukları görülmüştür. 01.07.2005 
tarihinde uygulamaya başlayacak olan akaryakıt pompalarına yazar kasa ve ulusal marker uygulaması, 
ayrıca gümrüksüz antrepolara mal giriş-çıkışının elektronik ortamda izlenebilmesinin belli bir oranda 
ülkeye kaçak sokulan akaryakıtın kolaylıkla piyasaya verilmesini engelleyebileceği, ancak bunun kesin 
çözüm olmadığı, bununla beraber zamanla ülke ekonomisinde meydana gelecek gelişmelere paralel 
olarak, ÖTV oranlarının kademeli bir şekilde azaltılarak akaryakıt kaçakçılığını cazip olmaktan 
çıkaracak bir orana düşürülmesinin önemli olduğu, ayrıca kaçakçılıkla mücadelede genel kolluk güçleri 
yanında geri planda kalan gümrük idaresinin mücadele yeteneklerini artıracak desteklere(personel, 
altyapı, idari organizasyon ve yetkiye) sahip olmasının kaçakçılıkla mücadelede etkinliği artıracağı 
değerlendirilmektedir. 

XIV- SONUÇ 

Komisyonun 16.06.2005 tarihli kapanış toplantısında; 

1-Rapor'un XI/A-1 bölümünde belirtildiği üzere, 1999-2003 döneminde yapılan ham petrol 
ithalatındaki usulsüzlükler nedeniyle hazinenin zarara uğratılması üzerine, ham petrol ithalatına ilişkin 
kararnamelerin uygulamaya konulduğu dönemde Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Bakan olan ve 
Ram Dış Ticaret A.Ş., Tefken İnşaat Tesisat A.Ş., Güneydoğu Umut Petrol San. ve Tic.A.Ş.ne çıkar 
sağlamak suretiyle Devleti zarara uğrattığına dair kuvvetli emareler bulunan dönemin Devlet Bakanı 
Tunca Toskay hakkında Meclis Soruşturması açılması gerektiği, 

Ayrıca, ham petrol ticaretinde, özel firmalara çıkar sağlayarak Devleti zarara uğratmaları 
nedeniyle, 1999-2001 döneminde Dış Ticaret Müsteşarlığında görevli ilgili personel hakkında görevi 
kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasını teminen Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
görevlendirme yapılması gerektiği, 

Yine, Güneydoğu Umut Petrol San. ve Tic.A.Ş.nin talebine istinaden, adıgeçen firma ve diğer 
firmaların taşıma maliyetlerinin finansmanını teminen, standart depo limitlerinin bir kat artırılmasına 
ilişkin yazılı talimat vererek, limit üstü akaryakıtın vergisiz yurda girişine neden olan dönemin 
Başbakanlık Müsteşarı Ahmet SAĞAR'in belirtilen firmalara çıkar sağlamak suretiyle devleti zarara 
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uğratması ve bu nedenle görevini kötüye kullanması nedeniyle soruşturma açılmasını teminen 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirme yapılması gerektiği, 

2- Rapor'un XI/A-2 bölümünde belirtilen, 1999-2001 yıllarında ithalat rejimi kararlan 
çerçevesinde yapılan fuel oil ithalatlarına ilişkin vergi kayıpları ile İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. 
firmasına verildiği belirtilen ihaleye ilişkin sürecin Maliye Bakanlığı denetim birimleri ve Enerji 
Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından oluşturulacak bir ekip tarafından incelenmesi ve soruşturulması 
gerektiği, 

3- Rapor'un XI/A-3 bölümünde belirtilen, Komisyonumuza intikal eden belgelerden tespit 
edildiği üzere, Türkiye'deki akaryakıt dağıtım şirketlerinin ithal etmiş oldukları akaryakıt, solvent ve 
bazyağı miktarları ile ilgili yabancı ülkelerin ihraç etmiş olduğu aynı cins ürün miktarları arasında ihraç 
eden yabancı ülke lehine fazlalık bulunduğu, bunun da ithal edilen petrol ürünlerinin bir kısmının illegal 
bir şekilde vergisi ödenmeksizin Türkiye'ye sokulduğu, bu nedenle Rapor'un aynı bölümünde yer alan 
farklarının kesinleştirilmesi ve gerekirse ilgili şirketler ve sorumluları hakkında inceleme ve soruşturma 
yapılması amacıyla öncelikle Gümrük Müfettişlerinin görevlendirilmesi, fark miktarlann 
somutlaştınlmasını takiben Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarının görevlendirilmesi 
gerektiği, 

4- Rapor'un XI/A-4 bölümünde belirtilen; (TPİC (Turkish Petrolium İnt. Corp) hariç, (Ali Özer-
özer Dış Ticaret işletmesi ve Tuta Petrolcülük A.Ş dahil) şirketlerin, gerek vergi, gerekse kaçakçılık ve 
gümrük mevzuatına aykınlıklarm tespiti amacıyla, söz konusu şirketlerin ortaklan ve ortaklarının ortağı 
olduğu şirketleri de kapsayacak şekilde, son iki yılda Irak'a yapılan transit işlemlerine ilişkin Irak 
Dışişleri Bakanlığı'ndan temin edilen genel ve istatistiki bilgilerden hareketle, ilgili firmalar ve 
sorumlulan hakkında inceleme ve soruşturma yapılması, bu amaçla sözkonusu transit işlemlerinin 
Gümrük Müfettişleri ve Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarının oluşturacağı ekipler 
vasıtasıyla incelenmesi gerektiği, 

5- Rapor'un XI/A-5 bölümünde aynntılı olarak açıklandığı üzere, "Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyetinden Alınacak Şeker Pancanna Karşılık Kristal Şeker ve Suni Gübre Verilmesine Ait 
Protokol" gereği 50.000 ton Nahçıvan şeker pancannın Ağrı Şeker Fabrikasında işlenmek üzere 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinden nakli için ihale açıldığı söz konusu ihaleyi 0 (bedelle) diğer bir 
anlatımla ücretsiz taşımak üzere S. Araş Tur. Tic. A.Ş'nin kazandığı, daha sonra söz konusu firma 
yetkililerinin ihalede nakliye nedeniyle kendilerine motorin tahsisi yapılacağı sözü verilmesi nedeniyle 
bedelsiz teklifte bulunduklannı ifade etmelerine paralel olarak Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinde değişiklik yapılarak şeker pancan taşıyacak olan şirket için 10.000 
ton motorin tahsisi yapıldığı, yine söz konusu bu tahsisin yapılmasında bazı siyasi ilişkilerin kullanıldığı 
S. Araş Tur. Tic. A.Ş'nin ihaleyi şaibeli bir şekilde kazandığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği 
yönünde kuvvetli tespitler bulunduğu, bu nedenle; şuur ticareti kararnamesinde değişiklik yapılmasına 
ilişkin Kararnamenin gerekçesini ve taslağım hazırlayarak, BKK'na bağlanması talebi ile Başbakanlığa 
sevk eden Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca Toskay hakkında Meclis Soruşturması açılması gerektiği, 

6- Rapor'un XI/A-6 bölümünde belirtilen, Komisyonumuzun yazışmalanna cevaben 
Singapur'dan alman bilgiye göre, Irak'tan gelip Türkiye üzerinden Singapur'a sevkedilen 43.350 ton.luk 
'fuel oil' cinsi eşyayı taşıyan geminin bu ülkeye gitmediğine dair bilgiye ulaşıldığı, bu kapsamda 
Irak'tan getirilerek yabancı ülkelere Türkiye üzerinde transit olarak sevkedilen fuel oil'lerin vanş 
ülkesine ulaşmadığı, buna bağlı olarak yurtdışı edilmiş gibi gösterilerek yurt içinde bırakılmış 
olabileceği ihtimali gözönünde bulundurularak, 2003-2004 yıllannda Irak'tan karayolu ile Habur 
Gümrük Kapısı üzerinden İskenderun ve Mersin'e transit edilen, buralardan da denizyolu ile yurtdışına 
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gönderildiği kayıtlı görünen 2.000.000 tonu aşkın 'fuel oil'in yurtdışından elde edilecek bilgilere göre, 
Gümrük Müfettişlerince inceleme ve soruşturulması gerektiği, 

7- Rapor'un XI/A-7 bölümünde belirtilen, Renas Petrol Kimya San.Tic.Ltd.Şti, tarafından 
Irak'tan getirip Gürcistan'da yerleşik CARAVAN CO(Cargali str.no.79-Tiflis) şirketine gönderilmek 
üzere 3.170 ton slop'un(petrol atığı) transit işlemlerinde usulsüzlük yapıldığının hususunun, Gümrük 
Müfettişleri tarafından incelenmesi ve soruşturulması gerektiği, 

8- Rapor'un XI/A-8 bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere; 3007 Sayılı Tasfiye 
Tüzüğü'nün 18 inci maddesi gerekçe gösterilerek, Şırnak Valiliği'ne yapılan motorin tahsisleri 
sonucunda, hazinenin 8.2 Trilyon TL (8.2 Milyon YTL) diğer bir bakışla bugünkü fiyatlarla 13.7 milyon 
YTL tutannda zarara uğratıldığı bunun neticesinde, Şirgintaş A.Ş ile bu şirketin piyasa fiyatının altmda 
motorin satışı yaptığı diğer şahıs ve şirketlerin bu satış dolayısıyla haksız kazanç elde ettikleri, 
dolayısıyla olaya sebebiyet veren dönemin Maliye Bakanları Zekeriya Temizel ve Sümer Oral'ın 
sorumluluklarının ortaya çıkarılması açısından Meclis soruşturması açılması gerektiği, 

Yine dönemin TASÎŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda Şırnak kökenli olan Ali YILDIRIM'ın 
sorumluluğunun belirlenmesi ve Şirgintaş AŞ ile bu şirketin satış yaptığı diğer şahıs ve şirketler 
arasındaki ilişkilerin ortaya konulması ve varsa gerek vergisel açıdan gerekse idari açıdan suiistimallerin 
belirlenmesi amacıyla, gerekli soruşturma ve incelemeleri yapmak üzere Maliye Bakanlığı merkezi 
denetim elemanlarının görevlendirilmesi gerektiği, 

Yine, dönemin Valileri ile Şırnak İli ve İlçelerinin Geliştirilmesi Vakfı işlemleri ve 
sorumluları'nın bu olaydaki ihmal veya kasıtlarının olup olmadığı hususlarının ortaya çıkarılması 
amacıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun görevlendirilmesi gerektiği, 

9- Rapor'un XI/A-9 bölümünde belirtildiği üzere, Kamu kurum ihalelerinde bayi ve dağıtıcı 
şirket kar payı oranları dikkate alındığında kamu kurumu akaryakıt ihalelerinde ticari icaplara 
uymayacak bir şekilde yüksek iskontolu olarak mal satıldığının görüldüğü, karlılık oranlanmn bayiler 
açısından % 5-7 dağıtıcı şirketler de dahil olmak üzere %8-l 1 arasında olduğu bir ortamda bu oranlann 
üzerindeki bir iskonto ile akaryakıt satılmasının, akaryakıtı sağlayan şirket açısından akaryakıt 
kaçakçılığı yaptığının karinesini ortaya koyduğu, çünkü kayıtdışı olmaksızın yasal olarak bir akaryakıt 
bayi veya dağıtıcı şirketinin bu oranlarda iskonto yaparak mal satmasının mümkün olamayacağı, bu 
nedenle söz konusu ihalelerin, ilgili kamu kurumunun bağlı olduğu Bakanlık Teftiş Kurulları tarafından 
araştırılması aynca yüksek iskonto veren şirketlerin akaryakıt kaçakçılığı yaptığı karinesi ile gerek 
kolluk güçleri gerekse diğer yetkili denetim birimleri tarafından incelenmesi ve ayrıca Kamu İhale 
Kurumunca bu ve benzeri konularla ilgili olarak resen soruşturma yapılabilmesi için 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununda değişiklik yapılmasının gerekli olduğu, 

10- Rapor'un XI/A-10 bölümünde belirtildiği üzere; TPİC'in ithal ettiği ham petrol miktarı ile 
satış ve teslimini yaptığı ham petrol miktarı arasında 84.314 ton fark olduğu ve söz konusu bu farkın 
nereden kaynaklandığının ortaya çıkarılması gerektiği, bu nedenle konunun Enerji Bakanlığı Teftiş 
Kurulu tarafından incelenmesi ve gerekirse soruşturulması gerektiği, 

11- Rapor'un XI/A-11 bölümünde belirtildiği üzere; 2005 yılı Mart ayı başı itibanyla TASİŞ'in 
teslim ettiği ve TPİC'in teslim aldığı motorin rakamlan arasında 11.601.544 litre farklılık bulunduğu, 
söz konusu bu farklılığın TASİŞ deposundan çıkan kamyonların TPİC deposuna gitmeyerek taşıdığı 
motorini yurtiçine kaçak olarak sokmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı veya iki kurumdan birisinde 
motorinin kayıt dışı ve usulsüz bazı işlemlere konu olup olmadığı açısından Maliye Bakanlığı denetim 
birimleri ve Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi ve gerekirse soruşturulması gerektiği, 
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12- Rapor'un XI/A-12 bölümünde belirtilen; 1999 ve 2000 yılında Batman rafinerisinde 
işlenmeyecek 690.271 ton ham petrolün Güneydoğu Umut Petrol San. ve Tic. A.Ş.'den Batman'da 
teslim alınması ve bu suretle Batman-Dörtyol arası taşıma bedeli ile diğer firmalardan düşüldüğü gibi 
Ceyhan teslimlerinde düşülmesi gereken 0.85 $/varillik taşıma bedelinden oluşan 8.920.051-$ tutarında 
TÜPRAŞ zararına neden olunması işlemlerinin Başbakanlık Teftiş Kurulunca incelenmesi ve gerekirse 
soruşturulması gerektiği, 

13- Raporun XI/B-1 bölümünde belirtilen, 1998-2002 yıllarındaki Şırnak Valiliğine yapılan 
motorin tahsisleri ile ilgili olarak, dönemin TASİŞ Genel Müdürü Ali Yıldırım ile kardeş olan Devlet 
Eski Bakanı Mehmet Salih Yıldırım adına yurtdışından gelen havalenin TASÎŞ-Şırnak Valiligi-
Şirgintaş AŞ ile bu şirketin piyasaya motorin satışı yaptığı şirketlerle ilişkili olabileceği ihtimali üzerine 
konunun daha detaylı araştırılması amacıyla Başbakanlık Teftiş Kurulunca müfettiş 
görevlendirilmesinin uygun olacağı, 

14- Rapor'un XI/B-2 bölümünde belirtilen, 2710.19.25.00.00 GTİP'nda yer alan ve ÖTV'ne tabi 
olan, ancak PÎGM/EPDK'nın müsaadesine tabi eşyalar arasında yer almayan eşyanın, akaryakıta 
karıştırılmasının veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmasının muhtemel olduğu dikkate alınarak, son 
3 yıllık sevkiyatlannın Türkiye gümrük bölgesinde işlem gördüğü rejimler itibariyle Başbakanlık 
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu'nca incelenmesi ve gerektiğinde soruşturulmasının gerektiği, 

15- Rapor'un XII/A bölümünde belirtilen akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede karşılaşılan 
sorunlar ile bu sorunlara karşın yine Rapor'un XII/B bölümünde her bir kurum açısından ayrıntılı olarak 
belirtilen, Komisyonumuz tarafından ortaya konulan çözüm önerilerinin hassasiyetle uygulanabilmesi 
için gerek TBMM Başkanlığı'nda yürütülecek yasal düzenlemeler çerçevesinde, gerekse diğer 
kurumların idari düzenlemeleri açısından dikkate alınması gerektiği, 

Sonuç ve Kanaatlerine oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Sn. Ali ARMAĞAN 
PETLİNE Yönetim K. B. 
Sn. Muhsin ALKAN 
PÜİS Genel Başkanı 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
TBMM İdare Amirliğine 
Denizcilik Müsteşarlığına 
Petrol işleri Genel MdlügUne 
Maliye Bakanlığına 
Gümrük Müsteşarlığına 
Başbakanlık YDK Bşklığına 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
Ulaştırma Bakanlığına 
Çevre ve Orman Bakanlığına 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına 
içişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığına 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Başbakanlık Gümrük Müstlığı 
Başbakanlık Gümrük Müstlığı 
Sn.KürşatTUZMEN 
Devlet Bakanı 
Maliye Bakanlığı 
TASİŞ Genel Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığına 

Sn. Mehmet BEKİOĞLU 
Akaryakıt Deniz Taşımacılığı Koop. Başkanı 
Sn. Mustafa YILMAZ 
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07.03.2005 
07.03.2005 
07.03.2005 
07.03.2005 
07.03.2005 
07.03.2005 
07.03.2005 
08.03.2005 
08.03.2005 
10.03.2005 
11.03.2005 
15.03.2005 
17.03.2005 
18.03.2005 
21.03.2005 

21.03.2005 
21.03.2005 
22.03.2005 
22.03.2005 

21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
21.03.2005 
22.03.2005 

22.03.2005 
22.03.2005 
22.03.2005 
22.03.2005 
22.03.2005 
22.03.2005 
22.032005 

24.03.2005 
24.03.2005 

24.03.2005 

25.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
30.03.2005 
30.03.2005 
30.03.2005 

30.03.2005 
30.03.2005 
30.03.2005 
30.03.2005 

39 
40 
41 
42 
.43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 

58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 

69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

2 

10 

10 

2 

5 
3 

EPDK Kurulu üyesi 
Bşbknlık Gümrük Müstlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığına 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 
ODTÜ Rektörlüğüne 
TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü 
Gündem 
TBMM İdare Amirliğine 
Başbakanlık Teftiş Krl. Bşk. 
Gündem 
Gündem 
Başbakanlık Teftiş Krl. Bşk. 
Gündem 
İç İşleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 
TOBB Başkanlığına 
İst. Büyükşehir Bld. Bşk. 
Sn. Uğur DÜNDAR 
Sn. Necati CAN 
Gümrük Eski Başmüfettişi 
Birleşik Petrol A.Ş.'ne 
Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ . 
Tuta Petrolcülük A.Ş. 
Arıtsan Petrolcülük A.Ş. 
Turcas Petrol A.Ş. 
The Shell Companyof Turkey Ltd. Şti. 
OPET Petrolcülük A.Ş. 
Total Oıl Türkiye A.Ş. 
Aytemiz Akaryakıt A.Ş 
BP Petrolleri A.Ş. 
Enerji Petrol Ürünleri A.Ş 
PETLINE Petrol Ürünleri A.Ş 
GS Petrol Ürünleri Tic. Ltd. 
Turkuaz Petrol Ürünleri A.Ş. 
DELTA Petrol Ürünleri A.Ş. 
GÜRPET Petrol Ürünleri A.Ş. 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bşbknlık Gümrük Müstlığı 
Bşbknlık Gümrük Müstlığı 
Bşbknlık Gümrük Müstlığı 
Bşbknlık Gümrük Müstlığı 
TUPRAŞ Genel Mdlügü 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Sn. Yücel ODABAŞI 
Türk Loydu Vakfı Başkanı 
Petrol İşleri Genel Müdürü 
Sn. Süleyman BÖLÜNMEZ 
Mardin Milletvekili 
Sn. Rıza Tuna TURAGAY 
Başbk. Gümrük Müst. Vk. 
Gündem 
Gündem 
TBMM İdare Amirliğine 
TBMM İşletme Yapım Md. 
TBMM Tutanak Müdürlüğüne 
Dış Ticaret Serbest Bölgeler Genel Müdürü. 

TBMM Başkanlığına 
Komisyon Üyelerine 
Mersin Defterdarlığına 
İstanbul Defterdarlığına 
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30.03.2005 
30.03.2005 
30.03.2005 
30.03.2005 
30.03.2005 
29.03.2005 
31.03.2005 
31.03.2005 
31.03.2005 
31.03.2005 
07.04.2005 
07.04.2005 

08.04.2005 
08.04.2005 
08.04.2005 

0804.2005 
08.04.2005 
08.04.2005 
08.04.2005 
08.04.2005 
12.04.2005 

12.04.2005 
12.04.2005 
14.04.2005 
14.04.2005 

1504.2005 
18.04.2005 
18.04.2005 

18.04.2005 
18.04.2005 

18.04.2005 

18.04.2005 
19.04.2005 
19.04.2005 
19.04.2005 
19.04.200S 
19.04.2005 
19.04.2005 
20.04.2005 
20.04.2005 
20.04.2005 

21.04.2005 
21.04.2005 
21.04.2005 
25.04.2005 
02.05.2005 
02.05.2005 
02.05.2005 

02.05.2005 
02.05.2005 
03.05.2005 
03.05.2005 

03.05.2005 
03.05.2005 
03.05.2005 
03.05.2005 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 
100 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

110 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

2 

9 
9 

2 

1 

2 
1 
2 
4 
3 
3 
2 

2 

5 

Kocaeli Defterdarlığına 
Adana Valiliğine 
Mersin Valiliğine 
istanbul Valiliğine 
Kocaeli Valiliğine 
Ulaştırma Müdürlüğüne 
EPDK Başkanlığı 
TBMM Genel Sekreterliği 
Komisyon Üyelerine 
TBMM Personel ve Özlük 
Gemi Yakıt İkmalleri Drn. Bşk. 
Sn. Mustafa MUHTAROGLU 
İBİA Yönetim Kurutu Üyesi 
Gündem 
Kocaeli Valisi 
Sn. Ali Deniz ERAYDIN 
Gemi Yakıt Ikmalcileri Derneği Başkan Yrd. 
Başbakanlık Gümrük Müst. 
Maliye Bakanlığına 
TOBB Başkanlığına 
Dış işleri Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü 
Sn.KürsatTÜZMEN 
Sn. Fatih Nurhan YAZ 
ATA Petrol Kimya Müdürü 
Gündem 
içişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına 
Başbakanlık Gümrük Müst 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Denizcilik Müsteşarlığı 
Gümrük Müsteşarlığı 

EPDK Başkanlığına 
Maliye Bakanlığına 

Gümrük Müst. AB ve Dış İlişkiler Genel Md. 

Gümrük Mflst. AB ve Dış İlişkiler Genel Md. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Komisyon Üyelerine 

TBMM Başkanlığına 
Sımak Valiliğine 
Van Valiliğine 
Diyarbakır Valiliğine 
Sımak Valiliğine 
Dış Ticaret Müst Anlaşmalar Genel Md. 
Başbakanlık Makamına 
Komisyon Üyelerine 
TBMM Ulaştırma Müdürlüğü 
Başbakanlık Denizcilik Müst. 
AK Parti Grup Başkanlığına 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına 
Başbakanlık Gümrük Müst. 
Maliye Bakanlığı 
TASİŞ Genel Müdürlüğüne 
İçişleri Bakanlığına 
Adalet Bakanlığına 
TBMM Başkanlığına 
izmir Valiliğine 

TBMM Başkanlığına 
Trabzon Valiliğine 
Rize Valiliğine 
Artvin Valiliğine 
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03.05.2005 
03.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 

04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 

04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 

04.05.2005 
04.05.2005 
04.05.2005 
05.05.2005 
05.05.2005 
06.05.2005 
06.05.2005 
06.05.2005 
06.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 

13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
13.05.2005 
16.05.2005 
16.05.2005 
17.05.2005 

136 
137 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 

3 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

27 
2 

2 

2 

2 

Komisyon Üyelerine 
TBMM Ulaştırma Müdürlüğü 
Anadolu Bank Genel Md. 
T.C. Ziraat Bankası Gnl. Md. 
Vakıflar Bankası Gnl. Md. 
Akbank Genel Müdürlüğü 

Alternatif Bank Genel Md. 
Denizbank Genel Müdürlüğü 
Finansbank Genel Müdürlüğü 
Koçbank Genel Müdürlüğü 
MNG Bank Genel Md, 
Oyak Bank Genel Md. 
Şekerbank Genel Md. 
Tekfenbank Genel Md. 
Tekstilbank Genel Md. 
Turkis Bank Genel Md. 
Dış Ticaret Bnk. Gnl. Md. 
Türk Ekonomi Bank Gnl. Md.. 
Garanti Bankası Genel Md. 
îş Bankası Genel Md. 
Yapı ve Kredi Bankası Gn. Md. 
Bayındırbank A.Ş. Genel Md. 
Arap Türk Bnk. A.Ş. Gnl. Md. 
Bank-Europa Bnk. A.Ş 
Bnp-ak dresdner Bank A Ş . 
Citibank A.Ş. Genel Md. 
Deutsche Bank A.Ş. Gnl. Md. 
HSBC Bank A.Ş. Gnl. Md. 
ABN Amro Bank N.V. 
Banca Di Roma S.P.A 
Bank Mellat 
Habib Bank Limited 
JP Morgan Chase Bank 

Saciete Generale (SA) 
WestLB AG 
İzmir Defterdarlığına 

Trabzon Defterdarlığına 
Rize Defterdarlığına 
Artvin Defterdarlığına 
Gümrük Müst. AB ve Dış İlişkiler Gn. Müd. 
AK Parti Grup Başkanlığı 
Maliye Bakanlığına 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Çiçekdağı Nürus Müdürlüğü 
TPIC Genel Müdürlüğü 
Yaprak Tütün İşit. Gnl. Md. 
Çevre ve Orman Bakanlığına 

Sağlık Bakanlığına 
T.C. Batum Başkonsolosluğun 
Mobil Oil Türk A.Ş. Gnl. Md. 
OPET Genel Md.lüğü 
Petrol Ofisi Genel Md.lüğü 
The Shell Company Gnl. Md. 
Marshall Boya ve Vernik A.Ş. 
DYO Boya Genel Md.lüğü 
CBS Boya Genel Md.lüğü 
Betek Boya Genel Md.lüğü 
Sımak Valiliğine 
Yaprak Tütün İşit. Gnl. Md. 
EPDK Petrol Piyasası D. Bşk 
EPDK Başkanlığına 
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'-

17.05.2005 
17.05.2005 

17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 

17.05.2005 
17.05.2005 

17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 
17.05.2005 

18.05.2005 

18.05.2005 

23.05.2005 
23.0S.2005 
23.05.2005 
23.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
23.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 

165 
166 
167 
168 
169 
169 
169 

169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
170 
171 
172 
173 

174 

175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 

1 
1 
1 
I 

3 

1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Gündem 
EPDK Petrol Piyasası D. Bşk. 

Ulaştırma Bakanlığına 
Sn. Yusuf GÜNAY-EPDK Başkanlığına 
Merkez Bankası Başkanlığına 

Ziraat Bankası Genel Md. 
Halk Bankası Genel Md. 

Vakıflar Bankası Gnl. Md. 
Adabank Genel Md.lüğü 
Akbank Genel Md.lüğü 
Alternatif Bank Gnl. Md.lüğü 
Anadolu Bank Gnl. Md.lüğü 
Deniz Bank Gnl. Md.lüğü 
Finans Bank Gnl. Md.lüğü 
Koçbank Gnl. Md.lüğü 
MNG Bank Gnl. Md.lüğü 
Oyak Bank Gnl. Md.lüğü 
Şekerbank Genel Md.lüğü 

Tekfenbank Genel Md.lüğü 
Tekstil Bank. Gnl. Md.lüğü 
Turkish Bank Gnl. Md.lüğü 
Türk Dış Ticaret Bnk. Gnl.Md 
Ekonomi Bnk. Gnl. Md.lüğü 
Garanti Bank. Gnl. Md.lüğü 
tş Bankası Gnl. Md.lüğü 
Yapı ve Kredi Bnk. Gnl. Md. 
Arap Türk Bnk. Gnl.Md. 
Bnp-Ak Dresdner Bank AŞ. 
Citibank Gnl. Md.lüğü 
Deutsche Bank A.Ş. 
HSBC Bank A.Ş. 
ABN AMRO Bank. N.V. 
Banca di Roma S.P. A 
Bank Mellat 
Habib Bank Limited 
JPMorgan Chase Bank 
Saciete Generale (SA) 
WestLB AG 
Bayındırbank A.Ş. Gnl. Md. 
Bank Europa Bankası A.Ş. 
TMSF Başkanlığına 
Maliye Bakanlığına 
içişleri Bakanlığına 
Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları Krl. Bşk. 
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Bşbk. Gümrük Müsteşarlığı 
Kamu İhale Kurumu Bşk. 
Bşbk. Gümrük Müsteşarlığı 
Bşbk. Gümrük Müsteşarlığı 
BDDK Başkanlığına 
TÜPRAŞ Genel Md.lüğü 
Betek Boya A.Ş. Gnl. Md. 
İğdır Valiliğine 
Erzincan Valiliğine 
Mardin Valiliğine 
Muş Valiliğine 
Ordu Valiliğine 
Tekirdağ Valiliğine 
Trabzon Valiliğine 
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24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 

24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
24.05.2005 
25.05.2005 
26.05.2005 

26.05.2005 

26.05.2005 

26.05.2005 

26.05.2005 

26.05.2005 

26.05.2005 

26.05.2005 
26.05.2005 
26.052005 
26.05.2005 
26.05.2005 
26.05.2005 
26.05.2005 
26.05.2005 

26.05.2005 

27.05.2005 
27.05.2005 
30.05.2005 
30.05.2005 

30.05.2005 
30.05.2005 
30.05.2005 
30.05.2005 
30.05.2005 
01.06.2005 
06.06.2005 
06.06.2005 
06.06.2005 

182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
382 
182 
182 
182 
182 
183 
184 
185 
186 
187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 
194 
194 
194 
194 
194 
195 
196 

197 

198 
199 
200 
201 

202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
4 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kilis Valiliğine 
Karabük Valiliğine 
Bartın Valiliğine 
Yozgat Valiliğine 

İzmir Valiliğine 
Tokat Valiliğine 
Hatay Valiliğine 
Amasya Valiliğine 
Bitlis Valiliğine 
Ağrı Valiliğine 
Osmaniye Valiliğine 
Giresun Valiliğine 
Sımak Valiliğine 
Rize Valiliğine 
Van Valiliğine 
Hakkari Valiliğine 
Burdur Valiliğine 
Antalya Valiliğine 

Adıyaman Valiliğine 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gn. Müd. 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Tapu ve Kadastro Gnl. Md. 
Gündem 
Sn. Yavuz EGE 
Di; Ticaret Eski Müsteşarı 
Sn. Ömer BERKİ 
İhracat Eski Genel Müdürü 
Sn. Tevfık MENGÛ 
Dış Tic. Müst. Anlaşmalar Gnl. Müdürü 
Sn. Işın ÇELEBİ 
Devlet Eski Bakanı 
Sn. Tunca TOSKAY 
Devlet Eski Bakanı 
Sn. Tuncer KAYALAR 
Dış Ticaret Müsteşarı 
Sn. Serhat GÖK 
Dış Ticaret Müst. İhracat Genel Müdür Yrd. 
Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Gn. Müd. 
Albaraka Türk Özel Finans Kurumu Gnl. Md. 
Anadolu Finans Kurumu 
Asya Finans Kurumu 
Family Finans Kurumu 
thlas Finans Kurumu 
Bşbk. Kanunlar ve Kararlar Md. 
Sn. Ömer DİNÇER 
Başbakanlık Müsteşarı 
Hazine Müsteşarlığı 
Teşvik Uygulama Genel Md. 
TÜPRAŞ Genci Müdürlüğü 
Gündem 
Gündem 
Sn. Füsun KOROGLU 
Başbakanlık Müşaviri 
Dışişleri Bakanlığına 
Dış Ticaret Müsteşarlığına 
Adalet Bakanlığına 
Şırnak Valiliğine 
İğdır Valiliğine 
Başkale Kaymakamlığına 
Petrol İşleri Gnl. Md.lüğü 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
EPDK Başkanlığına 
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08.06.2005 

08.06.2005 
10.06.2005 
15.06.2005 
16.06.2005 

211 

212 
213 
214 
215 

TOPLAM SAYFA 

1 

1 
1 
1 
1 

Yaprak Tütün İşit Müessese Müdürlüğüne 

HSBCBankGnl.Md.lüğQ 
TBMM Koruma Md.lttğü 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 

626 sayfa 

TOPLAM SAYFA 377 
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10/238 GELEN EVRAK DİZİ: PUSULASI 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

TARİH 

22,02,2005 
22,02,2005 
21,02,2005 
21,02,2005 
22,02,2005 

Mar.04 
Mar.05 

01,03,2005 
01,03,2005 
10,03,2005 

14,03,2005 
15,03,2005 
15,03,2005 
16,03,2005 
16,03,2005 
16,03,2005 
16,03,2005 
17,03,2005 
17,03,2005 

Oca.05 

18,03,205 
15,03,2005 
22,03.2005 
17,03,205 
16,03,2005 
22,03,2005 

25,03,2005 
25,03,2005 
29,03,2005 

29,03,2005 
31,03,2005 
31,03,2005 

Mar.05 
31,03,2005 
01,04,2005 
31,03,2005 
01,04,2005 
31,03,2005 
29,03,2005 
04,04,2005 

Mar.05 

SAYI 

240 
241 
1488/10 
13.Ağu 
53 

115 
302 

306 

170 
6545 
1989 
1051 

2126 

1852 
13343 
88646 
746 
6645 
4782 
57735 

874 
9089 
1537 

5393 

8818 

T.38 

NEREDEN 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Denizcilik Müsteşarlığı 
Petrol İşleri Gn.Md.Teftiş Kurulu Bşk. 
Petrol Sanayi Derneği 
Gümrük Müsteşarlığı 
Petrol tşleri Gn.Md. 
Ertuğrul Tuncer Petrol Sanayi Demeği Bşk. 
Maliye Bakanlığı 
Başbakanlık Teftiş Kurulu 
S.S.Deniz Tankerleri Akaryakıt Taşımacılığı 
Başbakanlık Teftiş Kurulu 
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Bşk. 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Tüpraş 
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi 
Botaş Boru Hatları 
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gn.Md 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
İçişleri Jandarma Genel Komutanlığı 
Çevre ve Orman Bakanlığı 
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gn.Md 
Petrol İşleri Teftiş Kurulu Bşk. 
İçişleri Bak.Emniyet Gn.Md. 
Deniz Tankerleri Akaryakıt Taşımacılığı 
Sanayi ve Ticaret Bak.Ölçüler ve Standartlar Gn.Md. 
Ank.Valiliği İl Defterdarlığı 
Maliye BakTasfıye tşleri Gn.Müd. 
T.Lİkid Petrol Gazaları Derneği 
Petrol Piyasası Daire Bşk. 
Uğur Dündar 
Petrol İşleri Gn.Md. 
Dış Ticaret Serbest Bölgeler Gn.Md 
Tüpraş 
SHELL 
Türk Loydu Vakfı 
Total 
Turcas 
Eurofurk 
Tuta 
Türk Petrol 
Alpet 

KAÇ SAYFA 

2 
4 
7 
3 
1 

20 
17 
3 

1 Dosya 
1 
2 
6 
1 

1 Kitap 
i 

15 
1 
1 

1 Dosya 
1 
14 

1 Dosya 
6 
5 
24 
1 
1 
1 

25 
8 

1 Dosya 
1 Dosya 

4 
2 
1 
5 

1 Dosya 
11 
15 
2 
2 
1 

1 Dosya 
1 
1 
16 
2 

1 CD-I Disket 

1 Disket 

3 CD-2 Disket 
1 Disket 

1 Disket 

İCD 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

04,04,2005 
12,04,2005 

05,04,2005 

04,04,2005 

05,04,2005 

06,04,2005 
06.04,2005 
29,03,2005 

25,03,2005 

04,04,2005 
08,04,2005 
08,04,2005 
08,04,2005 

08,04,2005 
08,04,2005 
08,04,2005 

07,04,2005 
12,04,2005 
13,04,2005 

12,04,2005 

13,04,2005 

15.04,2005 
11.04,2005 
18,04,2005 

22,04,2005 

22,04,2005 
22,04,2005 
22,04,2005 

21,04,2005 
22,04,2005 
26,04,2005 

27,04,2005 
25,04,2005 
22,04,2005 

27,04,2005 
29,04,2005 
29,04,2005 
02,05,2005 
30,04,2005 
02,05,2005 

03,05,2005 

02,05,2005 
04,05,2005 
06,05,2005 
10,05,2005 

11,05,2005 

12710 

5069 

15294 

TS-39-04 

8532 
4153 

127 

3029 

1529 
9454 

3028 
17977 

1186 

5810 

289 
76099 

6583 
62842 
18408 

20206 
1186 
10405 
2135 

3636 
81509 

5500 
7171 

241 
39,07 

7969 
2316 
2551 

TOBB 
Gemi Yakıt lkmalcileri Demeği 
Petrol İşleri Planlama ve İkmal Şb.Md 

Petder 
Maliye Bakanlığı Gelirler Gn.Md. 

Opet 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 

Petrol Piyasası Daire Bşk. 
Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü 

Petder 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 
İçişleri Bak.Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Mersin Seyahatinde verilen Evraklar 
İstanbul Seyahatinde verilen Evraklar 
Kocaeli Seyahatinde verilen Evraklar 
İstanbul Seyahatinde verilen Evraklar 
Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Md. 
Uluslar arası Bunkerciler Derneği 

AtaPetrokimya 

İstanbul Defterdarlığı 

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Gümrük Müsteşarlığı 
Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Ataş Gümrük Müdürlüğü 
TOBB 
Sanayi ve Ticaret Balcölçüler ve Standartlar Gn.Md. 
Mersin-İstanbul-Kocaeli Seyahat Raporu 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bk. 
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 
İçişleri Bak.Emniyet Gn.Md. 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 
Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırma Gn.Md. 

Maliye Bak.Gelirler Gn.Md. 
Ataş Rafineri 
Gündoğmuş Petrol 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Sanayi ve Ticaret Bak.ölçüler ve Standartlar Gn.Md. 
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gn.Md 
Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri D0n.Ser.Gn.Md. 
Van Seyahatinde verilen evrak 

Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Md. 
Petrol İşleri Planlama ve İkmal Şb.Md 

Gümrük Müsteşarlığı İskenderun Gümrük Muhafaza 
Opet 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
İçişleri Bak.lller İdaresi Gn.Md. 
Bank Mellat 
Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Dön.Ser.Gn.Md. 
Turkısh Petroleum 

1 
1 Dosya 
1 Dosya 

8 
2 
4 

1 Dosya 
1 

1 Dosya 

8 
1 Dosya 

20 
1 Klasör 

1 Klasör 
1 Klasör 

1 Dosya 
4 
2 
2 

7 Dosya 

81 
10 
4 
2 

1 Sayfa 1 Klasör 

6 
1 
4 
5 

1 Sayfa 1 Klasör 
1 Dosya 

9 
1 

4 Sayfa 1 Klasör 

1 Dosya 
2 
4 
1 
1 
16 

2 Klasör 
2 
4 

1 Dosya 
23 

1 Dosya 
2 
1 
1 
7 
3 

1 CD-1 Disket 

3CD 
4CD 

1 Disket 

1 Disket 

İCD 

İCD 

İCD 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

149 
150 
151 

12,05,2005 

10,05,2005 
10,05,2005 
12,05,2005 
12,05,2005 

13,05,2005 

12,05,2005 
12,05,2005 
13,05,2005 
10,05,2005 
06,05,2005 
13,05,2005 
13,05,2005 
13,05,2005 

13,05,2005 

13,05,2005 
12,05,2005 

16,05,2005 
16,05,2005 
16,05,2005 
16,05,2005 
16,05,2005 

13,05,2005 
13,05,2005 
17,05,2005 
13,05,2005 
09,05,2005 
12,05,2005 

11,05,2005 
17,05,2005 

13,05,2005 
18,05,2005 
18,05,2005 

18,05,2005 
12,05,2005 
13,05,2005 
17,05,2005 
23,05,2005 
17,05,2005 
18,05,2005 
12,05,2005 
16,05,2005 
17,05,2005 
17,05,2005 
18,05,2005 

20,05,2005 
20,05,2005 
23,05,2005 

807 
365 

338/05 

2180 
10 

1117 
530 
5722 
750 
1413 
441 
2397 

14407 

493 
3153 
100017 

12198 
4124 
11040 
13033 
10 
3753 

17237 

2180 
5228 
5778 

8739 

11 
4190 
1289 
985 
4191 

41887 
4876 
17629 

1061 
7332 

4200 
4218 

MNG Bank 
Çiçekdağı Nüfus Md. 

VVestLB 
ABN-AMRO 
Yapı Kredi 

Arab Turkısh Bank 
Vakıfbank 
Gemi Söküm Sanayicileri Derneği 
Dcnizbank 
Banca Di Roma 
Petrol İşleri Gn.Md.Solvent Bazyağ Madeniyağ Şb.Md. 
Adabank 
Habib Bank Limited 
Deutsche Bank 
Maliye Bakanlığı TASİŞ Gn.Müd. 
Trabzon-İzmir-Rizc- Hopa Seyahatinde verilen evraklar 
Garanti Bankası 
TEB 
Akbank 
İşbankası 
Ali Koç'un Dilekçesi 
Exon Mobil 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gn.Md 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Gn.Md 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personel Dai.Bşk. 

Tüpraş 
Ziraat Bankası A.Ş. 
Abank 
Akzonobel 
HSBC 
Pekin 
Arab Turkısh Bank 
JP Morgan 
Petrol İşleri Gn.Md. 
Anadolu Bank 
SHELL 
Vakıfbank 
Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 
Oyakbank 
Şekerbank 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Gn.Md 
Halkbank 
Petrol Ofisi 
HSBC 
Ak Uluslararası Bankası A.Ş. 
Cıtıbank 
Finansbank 
Dışbank 
Fiili Boya 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler 
Gn.Md. 
Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 
Opet 

20 
3 
1 
4 

İZarf 
4 
6 
2 

1 Koli 
3 
9 
3 
1 
1 

1 Dosya 
4 Klasör 
1 Dosya 
[ Koli 

1 Dosya 
1 Koli 

1 
1 

18 Dosya 
81 Dosya 

2 Sayfa 1 Dosya 
3 Klasör 

2 
1 Klasör 

1 
1 Dosya 

2 
3 
4 
S 

İZarf 
1 

1 Koli 

49 
4 
1 
2 
2 
4 

1 Dosya 
1 

İZarf 
l Koli 
İZarf 

2 

3 
1 Sayfa 1 Klasör 

3 

1CD 

1 Disket 
İCD 
İCD 
İCD 

1 CD 

İCD 

İCD 

1 Disket 

İCD 
İCD 
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152 153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 

23,05,2005 
29,04,2005 
24,05,2005 
24,05,2005 
20,05,2005 

25,05,2005 
18,05,2005 
25,05,2005 

25,05,2005 

25,05,2005 

25,05,2005 
25,05,2005 
23,05,2005 
26,05,2005 

18,05,2005 

26,06,2005 
27,05,2005 
27,05,2005 
26,05,2005 
27,05,2005 
27,05,2005 
26,05,2005 
26,05,2005 
25,05,2005 
26,05,2005 
20,05,2005 
25,05,2005 
26,05,2005 
26,05,2005 

27,05,2005 
27,05,2005 
25,05,2005 
24,05,2005 
26,05,2005 
27,05,2005 
27,05,2005 
27,05,2005 

26,05,2005 
30,05,2005 
30,05,2005 
30,05,2005 
30,05,2005 
31,03,2005 
27,05,2005 
27,05,2005 
27,05,2005 
27,05,2005 
27,05,2005 
25,05,2005 
27,05,2005 

295 
5725 

2380 
806 
32275 
2278 
12975 

1891 
20506 
4357 
11 
13947 
295 
2407 

210646 

898 
13 
11502 
3536 
412 
950 
9152 
1248 
9514 
4160 
29224 
8954 

2977 
205 
385 
1712 
12878 
27 
10565 
673 
13317 
718 
383 
13425 
14264 
13427 
13426 

1774 

1802 
273 
212 
289 
5270 

43589 

Sımak Valiliği 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

CBS 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gn.MOd. 

Tekstilbank 

T.C.Merkez Bankası 
Bayındırbank 
Başbakanlık GUmrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 

İPTAL 
Bayındırlık BalcTapu ve Kadastro Gn.Md. 

Ulaştırma Bak.Kara Ulaştırma Gn.Md. 
Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 
Ziraat Bankası A.Ş. 
Tüpraş 
Sımak Valiliği 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler 
Gn.Md.Yrd. 
MNGBank 
Vakıfbank 
Koçbank 
Akbank 
Bayındırlık Bak.Tapu ve Kadastro Gn.Md. 
Bayındırlık Bak.Tapu ve Kadastro Gn.Md. 
Bank Mellat 
Denizbank 
Anadolu Bank 
A Bank 
Çevre ve Orman Bakanlığı 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Yapı Kredi 
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Bayındırlık Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gn.Md. 
Bayındırlık Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gn.Md. 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 
İstanbul Valiliği 
T.lşbankası 
Bayındırlık Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gn.Md. 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 
Bayındırlık BalcTapu ve Kadastro Gn.Md. 
ABN-AMRO 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 
Tüpraş 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 
Oman Korkmaz 
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 
Tekfen Bank 
Trabzon Valiliği 
Ağrı Valiliği 
Muş Valiliği 
J? Morgan 
Halkbank 

1 
1 Dosya 

1 
12 

1 Dosya 

1 
IZarf 

1 Klasör 

1 
40 
7 
2 
21 

2 Dosya 

31 

2 
IZarf 

3 
IZarf 
İKoii 

1 
1 
1 

1 Koli 

1 Dosya 
IZarf 

1 Dosya 
1 Sayfa 1 Zarf 

1 Koli 
7 
1 
1 
1 
5 

1 Sayfa I Zarf 
1 
1 
1 

1 Dosya 
1 

1 Dosya 
1 Dosya 

13 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 

ICD 

İCD 

2CD 

İCD 
ICD 

İCD 
İCD 
İCD 
ICD 
1 Disket 

1 Disket 

İCD 

ICD 

İCD 
İCD 

İCD 

İCD 
2 Disket 
1 Disket 
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204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 

242 
243 
244 
245 

246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 

30,05,2005 

25,05,2005^ 
27,05,2005 
29,05,2005 
30,05,2005 

27,05,2005 

27,05,2005 

27,05,2005 
30,05,2005 
13,04,2005 
26,05.2005 

30,05,2005 

30,05,2005 
25,05,2005 
27,05,2005 
25,05,2005 
26,05,2005 
27,05,2005 
30,05,2005 

30,05,2005 
31,05,2005 

31,05,2005 

31,05,2005 
31,05,2005 
25,05,2005 

24,05,2005 
28,05,2005 
30,05,2005 
27,05,2005 
24,05,2005 

30,05,2005 

31,05,2005 
01,06,2005 

02,06,2005 
30,05,2005 
31,05,2005 

02,06,2005 
31,05,2005 
02,06,2005 
30,05,2005 

30,05,2005 
26,05,2005 
31,05,2005 

02,06,2005 
01,06,2005 
01,06,2005 
02,06,2005 
02,06,2005 

02,06,2005 

357 
401 
671 
462 
5362 

13302 

2238 

1985 

21074 

4472 

818 

608 
1166 
1241 
529 
2474 
13629 
12599 

2434 

97892 
2606 

613 
470 
2468 
1711 

27 
343 
3639 
716 
9570 
373 
861 

235224 

178015 
14905 

9135 
2496 
13517 

4606 
21498 
14905 
19705 

Erzincan Valiliği 
Yozgat Valiliği 
Kilis Valiliği 
Deutsche Bank 
Kamu İhale Kurumu 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 

Çevre ve Orman Bakanlığı 

Van Valiliği 
HSBC 
Mersin Valiliği 

Tüpraş 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

DYO 
Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış ilişkiler Gn.Müd. 
Adabank 

WestLB 
Tokat Valiliği 
Amasya Valiliği 
Giresun Valiliği 
TEB 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gn.Müd. 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gn.Md. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Md. 
Emin Şirin İstanbul Milletvekili 

Arab Turkısh Bank 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Md. 
Tekirdağ Valiliği 
Banca Dt Roma 

Bitlis Valiliği 
Osmaniye Valiliği 
Rize Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Karabük Valiliği 
Akbank 

Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Mardin Valiliği 
Tekstilbank 
Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler 
Gn.Md.Yrd. 

içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 
Tüpraş 
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Family Finans Kurumu 

Bayındırlık Bak.Tapu ve Kadastro Gn.Md. 
Çevre ve Orman Bakanlığı 
Antalya Valiliği 

Hakkari Valiliği 
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Necati Çan'ın yazısı 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
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TOPLAM 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Gn.Md. 

Mersin Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü 

İsdemir Gümrük Müdürlüğü 

Asya Finans Kurumu 

Ordu Valiliği 

Sımak Valiliği 

Genelkurmay Başkanlığı 

Socıete Generale 
Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 

HSBC 

Adalet Bakanlığı 

İşbankası 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 
Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 

Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 

Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Gn.Müd. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

HSBC 
Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler 
Gn.Md.Yrd. 
Turkısh Bank A.Ş. 

T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
T.C. İğdır Valiliği 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler 
Gn.Md.Yrd. 
Bayındırlık Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gn.Md. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Md. 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Md. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Varlık Yönetim Dairesi 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler 
Gn.Md.Yrd. 
Vakıfbank 
İskenderun Gümrük Müdürlüğü 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Mersin Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdürlüğü 
İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış ilişkiler 
Gn.Md. 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Md. 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler 
Gn.Md. 
İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü 

SECİ Romanya Gümrük İrtibat Görevlisi 
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