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

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 milletvekili ile Bursa 
Milletvekili Şevket Orhan ve 30 milletvekilinin, bazı girişimcilerce holding 
adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın 
sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/16, 262) (S. Sayısı:1061) 

2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 

3.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 
1 inci Ek) 

5.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 

6.- Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 
1112) 

7.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 
Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 

1.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, Erzurum Milletvekili İbrahim 
Özdoğan'ın, konuşma-sında partisine ve şahsına sataşması nedeniyle 
konuşması 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Muğla'nın Datça İl

çesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12268) 

2.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, İzmir'de ABD ve NATO 
kaynaklı bazı faaliyetler yürütüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/12279) 

3.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, yenilenebilir enerji 
projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/12296) 
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Sgyfo 
4.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, genel ekonomik verilere 

ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/12467) 

*Ek cevap 
5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir firmanın gümrük beyan

namelerini yanlış beyanla doldurduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/12484) 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Hanak Kompresör 
İstasyonunun gaz türbinlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12507) 

7.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yoksullukla mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12619) 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, TOKİ'nin Bingöl deprem 
konutları ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12620) 

9.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, bir gazete ve televizyon 
kuruluşunun hisselerinin halka arz girişimine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12628) 

10.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, İstiklal Marşı 
Şairinin anılmasına ve Hacettepe kampusundaki kaçak yapılaşmaya ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12640) 

11.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, THY'nin yer hizmetleri 
ihalesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/12648) 

12.- Muş Milletvekili Şerif ERTUĞRUL'un, Muş Havaalanına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/12692) 

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kyoto Protokolünün im-
zalanmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/12694) 

14.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, TÜBİTAK'ın, görevine 
son verdiği özürlü bir personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12712) 

15.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Gediz Nehrindeki kirlilikle 
mücadeleye yönelik bir projeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/12755) 

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Telsimin satışına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı(7/12763) 

17.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, Eximbank ile ilgili bir id
diaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/12764) 

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı(7/12765) 

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSFye AK Parti Genel 
Merkezinden Telsimin satışıyla ilgili bir faks gönderildiği iddiasına ilişkin 
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Savfa 

sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/12771) 347:348 

20.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, şans oyunlarından yapılan 
kesintilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/12774) 348:3 54 

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı(7/12795) 355:356 

22.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da atıl durum
daki tarihî yerlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/12816) 357:359 

23.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki bir ören 
yerinin elektriğinin kesilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/12819) 360:361 

24.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Türk turizmindeki tanıtım 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı(7/12822) 361:363 

25.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, yurt dışına çıkarılmış 
tarihî eserlerin geri alınmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/12825) 364:369 

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, engelli personele ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12827) 370:371 

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, mayınlı arazilerin 
temizlenmesinde izlenen usule ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'm cevabı (7/12836) 371:372 

28.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, hazine adına tescil edilen 
mera ve tarım arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'm cevabı (7/12837) 373:375 

29.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, vekil öğret
menlerin özlük haklanna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/12852) 376:377 

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Mercedes-Benz firması ile il
gili ihbara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı 
(7/13075) 378:379 

31.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, mayınlı arazilerin 
temizlenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm 
cevabı (7/13095) 379:380 

32.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TRT 2'de yayınlanan bir 
tekzip metnine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı 
(7/13174) 381:383 

33.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışma Vakfının yaptığı yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13175) 383:386 

- 1 9 2 -



TBMM B:86 11.4 . 2006 0 : 1 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Genel Kurulu ziyaret eden Belçika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Francois 

Roelants Du Vivier ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, Avukatlar Günü münasebetiyle, avukatların 

sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek cevap verdi. 

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Hazreti Peygam
berin kişiliğine, 

Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp, Bursa'nın fethinin 680 inci yıldönümüne, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 milletvekilinin, okullardaki (10/356), 
Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu ve 

Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, okullarda meydana gelen (10/357), 
Şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş

tırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yer
lerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in, Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat'ta yapılacak olan 
"Altın Asırda Türkmen Kadınlar" konulu uluslararası konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

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

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

1 inci sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek), 

2 nci sırasında bulunan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/277) (S. Sayısı: 1079), 

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

6 ncı sırasında bulunan, Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/1145) (S. Sayısı: 1112), 

8 inci sırasında bulunan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun, 190 Sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/727) (S. Sayısı: İ138), 

10 uncu sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun, Ulaştırma Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 
(2/733) (S. Sayısı: 1135), 

11 inci sırasında bulunan, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın, Karayollan Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/731) (S. Sayısı: 1137), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
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5 inci sırasında bulunan, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/1105) (S. Sayısı: 1075), görüşmeleri tamamlanarak, 

9 uncu sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen, 
23/2/2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanunun (1/1180) (S. Sayısı: 1136), yapılan görüşmelerden sonra, 

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının (1/1099) (S. Sayısı: 1013), 

12 nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürün
lerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair 
Protokolün (1/1112) (S. Sayısı: 1084), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben 
elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra; 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
11 Nisan 2006 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.59'da son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük Ahmet Gökhan Sarıçam 
Çanakkale Kırklareli 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Mehmet Daniş 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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No.: 118 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

7 Nisan 2006 Cuma 
Rapor 

1.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasansı; 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 3602 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasanlan; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ile Türkan 
Miçooğullan'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 
2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı Maddesi ile Değişik 
Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan 
Miçooğullan ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa 
Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürür
lükten Kaldınlmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Millet
vekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tanmda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Mil
letvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu, 17.07.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 02.09.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Millet
vekilinin; 24.05.1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlanna Tabi Olarak Geçen Hiz
metlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08.06.1949 Tarih ve 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zey
nep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı 
Emekli Sandığı Yasasının 32. Maddesine 01.06.1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Ben
dinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; 
Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporlan (1/1008,1/8,1/14,1/408,1/568,1/571,1/574,2/79,2/151,2/152, 
2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 2/654) (S. Sayısı: 1139) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2006) (GÜNDEME) 
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Süresi tçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, TESK Genel Kurulunun toplantı yerine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12260) 
2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale'de ağır kış şartlarının yol açtığı sorun

lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12265) 
3.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla-Kayadibi Köyündeki zeytinlik alanın yakınında 

kurulan taş ocağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12266) 
4.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, devredilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

personel ve taşınırlarının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12272) 
5.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul-Çamlıca'da satılan arazilere ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/12275) 
6.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Büyükşehir Belediyesine yeni bağlanan 

belde ve köylere götürülen hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12277) 
7.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, kamu avukatları ile hukuk müşavirlerine ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/12289) 
8.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Rus doğalgazının kesilmesi ihtimaline yönelik ted

birlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12295) 
9.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, doğalgazın kesilmesi riskine ve enerji santral

lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12297) 
10.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, özel halk otobüsü taşımacılığına ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12300) 
11.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İstanbul-Fatih Belediyesinin uyguladığı bir 

ankete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12302) 
12.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'in, Ordu İlindeki okulların sorunlarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12308) 
13.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, döner sermaye gelirlerinin değerlendirilmesine 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12310) 
14.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, doktorların mecburi hizmet görevlerine başlatılmasına 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12311) 
15.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, bir özel hastaneyle ilgili iddialara ve sağlık 

alanındaki bazı önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12312) 
16.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, özel hastanelerde sigortalılara verilen hizmete 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12313) 
17.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, Hatay'daki sağlık kuruluşlarının iyileştirilmesine 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12314) 
18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, DHMİ'nin kalibrasyon uçağı alım ihalesine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12324) 
19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bitlis'teki bazı sağlık kuruluşlarının personel sayısına 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12338) 
20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bitlis'teki bazı sağlık kuruluşlannın personel sayısına 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12339) 
21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bitlis'teki bazı sağlık kuruluşlannın personel sayısına 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12340) 
22.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bitlis'teki bazı sağlık kuruluşlarının personel sayısına 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12341) 
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23.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bitlis'teki bazı sağlık kuruluşlarının personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12342) 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bitlis'teki bazı sağlık kuruluşlarının personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12343) 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bitlis'teki bazı sağlık kuruluşlannın personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12344) 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bingöl'deki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12345) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bingöl'deki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12346) 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bingöl'deki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12347) 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bingöl'deki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12348) 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bingöl'deki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12349) 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bingöl'deki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12350) 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bayburt'taki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12351) 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bayburt'taki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12352) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bayburt'taki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12353) 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Batman'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12354) 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Batman'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12355) 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Batman'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12356) 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Batman'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12357) 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Batman'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12358) 

40.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bartın'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12359) 

41.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bartın'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12360) 

42.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bartın'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12361) 

43.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Bartın'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12362) 

44.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Amasya'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12363) 

45.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Amasya'daki bazı sağlık kuruluşlannın personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12364) 
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46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Amasya'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12365) 

47.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Amasya'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12366) 

48.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Amasya'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12367) 

49.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Amasya'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12368) 

50.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Amasya'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12369) 

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Aksaray'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12370) 

52.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Aksaray'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12371) 

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Aksaray'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12372) 

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Aksaray'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12373) 

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Aksaray'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12374) 

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Aksaray'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12375) 

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Aksaray'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12376) 

58.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ağn'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12377) 

59.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ağn'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12378) 

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ağn'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12379) 

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ağn'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12380) 

62.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ağn'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12381) 

63.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ağn'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12382) 

64.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ağn'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12383) 

65.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ağn'daki bazı sağlık kuruluşlannm personel sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12384) 

66.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12385) 

67.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12386) 

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12387) 
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69.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12388) 

70.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12389) 

71.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12390) 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12391) 

73.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12392) 

74.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Adıyaman'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12393) 

75.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında mütekabiliyet 
esasının aranıp aranmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12396) 

76.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Millî Eğitim Bakanlığının Dünya Bankası ile 
hazırladığı bir projenin ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12397) 

77.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'nın Finike İlçesine yeni bir 
liman ve marina yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12400) 

78.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Uludağ Millî Parkına yönelik projelere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12403) 

79.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Uludağ Millî Parkındaki işletmelere ve çeşit
li çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12404) 

80.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bazı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12409) 

81.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, bir hukuk bürosuna verilen işlere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12410) 

82.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Rus doğalgazının bedelinin bir kısmının mal karşılığı 
ödenmesiyle ilgili düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12412) 

83.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Ortadoğu Yaşlanma Kongresine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/12413) 

84.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, İstanbul Depreme Hazırlık Projesi Direktör
lüğüne yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12415) 

85.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, bir taşınmaz satışıyla ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12417) 

86.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, güneş tutulmasına yönelik tanıtım 
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12418) 

87.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'da dağıtılan kömürün hava kir
liliğine etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12420) 

88.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Bolu Dağı geçişindeki işletmelerin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12421) 

89.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, cam sanayinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/12423) 

90.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB mevzuatında İslama hakaretin cezai müeyyidesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12424) 

91.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, elektrik santralleriyle ilgili yargı kararlarının uygulan
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12425) 
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92.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanundaki bir değişiklik önerisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12427) 

93.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tıp fakültesi olan üniversitelere sağlık harcamaları için 
ödenek ayrılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12429) 

94.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına aktarılan kay
nağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12430) 

95.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, şeker üretimi ve tüketimi ile kaçakçılığına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12431) 

96.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, istisnaî memuriyet kadrolarına ve 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12432) 

97.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, bazı mesleklerdeki işsizlere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/12437) 

98.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12439) 

99.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12440) 

100.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU 'nun, kamudaki kadın üst düzey yöneticilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12441) 

101.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN'in, limanlardaki kılavuzluk hizmetlerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12445) 

102.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Genelkurmay Başkanlığının verdiği soruşturma 
izinlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12446) 

103.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, kamu lojmanlarının tahsis kriterlerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/12447) 

104.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB'ye üyelik sürecindeki bazı protokollere ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12463) 

105.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk firmalarının AB yargı sürecini işletmelerine iliş
kin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12464) 

106.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, AB ülkelerindeki yabancılara yönelik olumsuz geliş
melere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/12465) 

107.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Milli Takımın İsviçre maçı ile ilgili bazı iddialara iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/12471) 

108.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, cari işlemler açığına ilişkin Devlet Bakanından 
(Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/12476) 

109.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, İMKB cirosunda yabancı şirketlerin payına iliş
kin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/12478) 

110.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, doğalgaz tüketimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12494) 

111.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Gazprom'un doğalgaz dağıtımıyla ilgili bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12495) 

112.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Rusya ve İran'la yapılan doğalgaz anlaşmalann-
daki tazminat yükümlülüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı som önergesi (7/12497) 

113.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'm, kurulması düşünülen nükleer santrallere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12498) 

114.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Beypazarı trona rezervlerinin işletilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12499) 
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115.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Samsun'daki mobil termik santralleri kuran şirketle il
gili iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12500) 

116.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, 2005 yılında Bartın İline ayrılan ödeneğe 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12501) 

117.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Samsun-Ceyhan petrol boru hattı ön yeterlilik 
başvurusuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12502) 

118.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, güvenlik cihazlarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12503) 

119.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, enerji kaynaklarına ve enerji politikasına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12504) 

120.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel 
Müdürlüğünün BOTAŞ'a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/12505) 

121.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Azerbaycan Doğal Gaz Alım Satım Sözleş
mesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12506) 

122.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi idarecilerine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12508) 

123.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, Antalya'da katı atık geri dönüşüm çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12509) 

124.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, Antalya'nın bir köyünün su ve elektrik sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12510) 

125.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, İl Özel İdaresi Genel Sekreterlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12511) 

126.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Mec
lisinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12512) 

127.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana hafif raylı taşımacılık sistemi inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12513) 

128.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstih
barat Daire Başkanlığının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12514) 

129.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'daki çarpık kentleşmeye ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12515) 

130.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, çocuk ve gençlerdeki suçluluk oranına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12516) 

131.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, verilen silah ruhsatlarına ve silahla meydana gelen 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12519) 

132.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Dokuma Fabrikasının makine ve mal
zeme bedelinin tespitine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12520) 

133.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, büyükşehir belediyelerinin kaldırım ve bordur 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12521) 

134.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Konya'da bir gazetecinin saldırıya uğradığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12522) 

135.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, Konya'da bir gazeteciye saldınldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12523) 

136.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara-Çayyolu'ndaki bir trafik denetimine ve 
asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12524) 
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137.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2006 yılı büt
çesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12525) 

138.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki bir orkinos çiftliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12526) 

139.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, internet kafelerin denetimine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12527) 

140.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Ankara-Altındağ Belediyesiyle ilgili bazı id
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12528) 

141.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta Belediye Başkanı hakkındaki iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12530) 

142.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, aranan bir şahısla ilgili iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12531) 

143.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, müdür atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12553) 

144.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Yalova'da ehliyet sınavlarında görevlendirilen 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12555) 

145.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12556) 

146.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU'nun, bazı karnelerde Atatürk fotoğrafının 
olmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12557) 

147.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, 2005 yılında Bartın İline ayrılan ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12558) 

148.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU 'nun, üniversitelerin döner sermaye gelirlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12559) 

149.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, usta öğreticilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12560) 

150.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Açıköğretim Lisesinin ikinci dönem 
kayıtlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12561) 

151.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki bir köy ilköğretim okulunun öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12562) 

152.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'nın bir köyündeki öğretmen 
lojmanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12563) 

153.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hastanelerin sosyal güvenlik kuruluşlarından 
alacaklarını tahsil edememesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12565) 

154.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, özel hastanelerden yararlanan sigortalılara iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12566) 

155.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, SSK'nın depolarında kalan ilaçlara ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12567) 

156.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, üniversite hastanelerinin kamu kurumlarından 
alacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12568) 

157.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'in, Ordu İlinde sağlık hizmeti sunumundaki sorun
lara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12570) 

158.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Kumluca Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12572) 

159.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, hastanelerin eczanelere olan borçlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12573) 
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160.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, 2005 yılında Bartın İline ayrılan ödeneğe 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12574) 

161.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, güvenlik cihazlarının radyoaktif etkilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12575) 

162.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamalarına ve 
SSK hastanelerinin devrine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12576) 

163.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hazırlanırken sivil toplum 
kuruluşlarının görüşünün alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12590) 

164.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün hazırladığı 
plaka tahdidi ile ilgili tebliğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12591) 

165.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, DHMİ'nin kalibrasyon uçağı alım ihalesine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12595) 

166.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Nevşehir-Kanlıca Beldesindeki tren istas
yonunun kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12596) 

167.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, karayollarındaki altyapı eksikliğine ve AB'nin 
Türk kara taşıtlarına uyguladığı kotaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12597) 

168.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, 2005 yılında Bartın İline ayrılan ödeneğe 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12603) 
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No: 119 
11 Nisan 2006 Salı 

Tasarı 
1.- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı (1/1187) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2006) 
Teklif 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ordu 
Milletvekili Eyüp Fatsa, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ile 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tek
lifi (2/754) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.4.2006) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 

ABUŞOĞLU ve Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın kamu kurum ve kuruluşlarındaki yol
suzluk iddialarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
11 Nisan 2006 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını görevli per
sonel aracılığıyla 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle söz isteyen Samsun Milletvekili 

Musa Uzunkaya'ya aittir. 
Buyurun Sayın Uzunkaya. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Hazreti Pey

gamberin kişiliğine ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün "Kutlu Doğum" 

diye tavsif edilen ve 1989 yılından beri, bir hafta olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde ül
ke çapında icra edilen Peygamber Efendimiz aleyhisselâtı vesselamın doğum ve hayat düsturunu ih
tiva eden Kutlu Doğum Haftası, dünyayı teşriflerinin 1 435 inci yılı münasebetiyle gündemdışı söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, O'nu bize ve tüm insanlığa rahmet olarak gönderene hamd, O'na 
binlerce salat ve sizlere de, O'nun nurlu yolundan ayrılmayanlara da selam ve saygılar sunuyorum. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Hazreti İbrahim'in soyu, İsmail'in torunlarından, 
Abdulmuttalib'in oğlu Abdullah'ın yetimi, Amine Hanımın öksüzü, Mekke'nin ve tüm kâinatın 
tebessüm eden gülü, sevgililer sevgilisi, Hazreti Hatice'nin ve zevcatı mutahharatın vefalı eşi, Eh
libeytin annesi, annelerin güneşi Hazreti Fatıma'nın babası, Kureyş'in ve âlemi insaniyetin medarı 
iftiharı Ebul Kasım Hazreti Muhammed Efendimiz, miladî 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Dün
yayı teşriflerinden önce babasını, 6 yaşında annesini, 8 yaşındayken dedesini kaybetmiş, gün olmuş 
çoban olmuş, gün olmuş dürüst ve güvenilir bir tacir ve ticaret kervanlarının kavurucu güneşlerinin 
bulutu, kazancın bereketi, emniyetin timsali, sadakatin, ahde vefanın, dostluk ve kadirşinaslığın in
cisi, sorun ve kabile kavgalarının sulh ve barış sembolü, hâkim ve hakem olmanın, sözüne güven, 
can, mal ve namusu emniyetle teslimde tereddüt edilmeyen sonsuzluğun Muhammedül Emini, 40 
yaşında vahyin muhatabı, risaletin penahı, Nebiyyi Ümminin aldığı ilk vahyin "Oku Rabbinin adıy
la ki, O seni bir nutfeden yaratmıştır. Oku, bilesin ki, Rabbin ikram ve kerem sahibidir. O Allah ki 
(insana) kalemle yazmayı ve insana bilmediğini öğretti" hükmüne dikkat buyurunuz. 
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Değerli milletvekilleri, bu ne büyük mesaj, bu ne büyük bir din ve bu ne büyük bir mazhariyet
tir ki, ümmî, okuma ve yazması olmayan bir Peygambere ilk hitabı "oku" olacak ve o dinin nebisi 
de "beşikten mezara kadar ilim isteyiniz, öğreniniz, araştırınız, hatta Çin'de de olsa ona ulaşınız" 
buyuracak. O ne yüce evrensel ve çağlar üstü bir mesaj ki "hiç bilenlerle bilmeyenler bir mi olur" 
diyecek. O ne kuşatıcı bir değerler silsilesidir ki Allah'ı gerçek anlamda anlayıp tanıyan, O'na hak
kıyla yönelenlerin alimler, bilginler olduğunu haykıracak. 

Onun içindir ki şair "Kitapsızlar, kitapsızlar/Kalem ağlar kitapsızlar/Son kitabın ilk em
rine/Düşman oldu kitapsızlar" derken, ilme, ilim adamına, ilim müesseselerine düşmanlığın, 
cehaletin, karanlığın eseri olduğunu haykırıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sınırlı zaman içerisinde Hazreti Muhammed'i benim 
burada size anlatmam, onun devlet adamlığı, aile reisliği ve nübüvvetine dönük yönlerini ifade et
mem elbette mümkün değildir. 

O'nu daha dünyaya gelmeden haber verip, müjdeleyen "ben gideyim ki, o müjdeci ve kurtarıcı 
gelsin" diyen İsa Mesih'in sözünde olduğu gibi, peygamberler zincirinin en son halkası olarak 
Kur'an'ın beyan ettiği hatemülenbiyayı nice şairler, nice mütefekkirler, siyaset ve devlet adamları, 
ister ona inansın ve isterse inanmasın hakkı teslim sadedinde, O'na karşı olan hayranlıklarını giz
lememiş ve O'nu daima övmüşlerdir. 

Şair Hasan Bin Sabit'in "ben bu şiirimle Hazreti Muhammed'i övmüş olmuyorum; bilakis onun 
ismiyle şiirimi güzelleştiriyorum" derken, gönüller sultanı Mevlana, asırlar sonra "ben yaşadıkça 
Hazreti Kur'an'ın kölesiyim; ben Hazreti Muhammed'in üzerinde yürüdüğü yolun toprağıyım" 
diyor, Hacı Bektaş Veli ise "muhabbetten Muhammed oldu hâsıl, Muhammedsiz muhabbetten ne 
hâsıl" derken, her muhabbetin Hazreti Muhammed'le güzelleşeceğini söylüyor. 

Çağlar boyu O'nu tanıyanlar, anlayanlar, koklayanlar, bir parça olsun insanlıktan nasibi olanlar 
O'na karşı hep takdir ifadelerini kullanmış, O'nun büyüklüğünü teslim etmişlerdir. Mütevazı kişiliği, 
bir devlet başkanı değil sıradan bir halk gibi davranması, gerektiğinde keçi sağıp söküğünü dikmesi, 
batılı birçok mütefekkirin hayranlığını cezbetmiştir. Hiç kimseye hakaret etmemiş, hiçbir değeri 
aşağılamamış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Uzunkaya. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - ...Allah'ın birliği konusunda bütün insanlığı sevgi, barış ve 

vahdaniyete çağırmıştır. 
Nitekim, Kur'an-ı Kerim "onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da, had

di aşarak, bilgisizce sizin Rabbinize, Allah'a küfrederler" diyor. Başkalarının inanç ve değerlerine 
hakaret etmeyi bindörtyüz küsur yıl evvel yasaklarken, çağdaş Batılılar ve özellikle Danimarka'da 
yaşanan "karikatür krizi" diye isimlendirilen hadisede Hazreti Muhammed'e ve O'nun şahsında bir-
buçuk milyarlık İslam alemine yapılan hakareti, hem Danimarka'nın hem de çağdaş, sözümona, 
medenî Avrupa ülkelerinin bir ayıbı olarak sayıyor, protesto ediyor, Taif te ayaklarını ve vücudunu 
kanlar içerisinde bırakan saldırgan Taif halkı için ancak bir rahmet peygamberinin söyleyebileceği 
"Ya Rab, bu kavme hidayet et, bunlar, benim hak peygamber olduğumu bilmiyorlar, bilselerdi böy
le yapmazlardı" dediği gibi, biz de bu toplumu, içinde yaşadığımız coğrafyayı, içinde yaşadığımız 
bölgeyi, ülkem dahil, kan gölüne çevirmek isteyenlere hidayet diliyoruz, kurtuluş diliyoruz. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, sizlerle Müslüman ve Müslüman olmayan 
düşünür, mütefekkir, filozof, devlet ve siyaset adamlarının bir Hadisi Kutsî'de "sen olmasaydın 
âlemleri yaratmazdım" buyurulan Hazreti Muhammed hakkındaki övgü sözlerini, onu takdir 
ifadelerini kısaca arz ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Gazi Mustafa Kemal "Muhammed'i, bana, cezbeye tutulmuş sönük bir derviş gibi tanıttırmak 
gayretine kapılan bu gibi cahiller, O'nun yüksek şahsiyetini ve başarılarını asla kavrayamamışlardır, 
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anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbeye tutulmuş bir derviş Uhud Muharebesinde en büyük 
bir komutanın yapabileceği bir planı nasıl düşünür ve tatbik edebilirdi. Tarih hakikatleri tahrif eden 
bir sanat değil, belirten ilim olmalıdır. Bu küçük harpte bile askerî dehası kadar siyasal görüşüyle 
de yükselen o Yüce Nebiyi cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çalış
mamıza katılamazlar. Muhammed, bu harp sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve 
kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, galip düşmanı kovalamaya kalkışmamış olsaydı, bugün 
yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görülmezdi" diyor. Yine, Mustafa Kemal "O, Allah'ın 
birinci ve en büyük kuludur. O'nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın 
silinir; fakat, sonuna kadar O ölümsüzdür" diye, yine O'nu bize öyle tanımlıyor. "Büyük bir inkılap 
yapan Hazreti Muhammed'e karşı beslenilen sevgi, ancak O'nun ortaya koyduğu fikirleri, esasları 
korumakla tecelli edebilir" diyor Gazi Mustafa Kemal. 

Değerli arkadaşlar, Tolstoy, İslam Peygamberi hakkında şunları söylüyor: "Muhammed, her 
zaman, Evangelizmin, yani Hıristiyanlığın üstüne çıkıyor. O, insanı Allah saymıyor ve kendini de 
Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed O'nun peygam
beridir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur" diyor Tolstoy. 

Yine, Goethe "Şiir ve Hakikat" isimli eserinde, o çağlarda ve batı dünyasındaki insanlara, İs-
lamı ve Hazreti Muhammed Efendimizi, insanlık âlemine yazdığı "Mahomet-Dırama" başlıklı bir 
piyes adı altında, vahdaniyet sınırlarını, yani tek Allah inancını, Hıristiyanların, teslis, Allah'ı üç 
olarak tanıma inancına karşı işleyerek, mukavemetle mücadele göstermiştir. 

Yine, Goethe "Muhammed'in Nağmesi" başlıklı yazdığı eserinin temel taşı olarak, Peygam
berimizi, en büyük devlet adamı, en büyük yönetici olarak tarif ediyor. 

Lamartine "felsefe, hitabet, dinî hayat, hukuk, devlet nizamı, fikirlerin fethi, hayal ve 
hurafeden arınmış akla dayanan bir inanç sisteminin kurulması bakımlarından önder ve yirmi dün
yevî, bir ruhanî imparatorluğun kurucusu olan insandır Hazreti Muhammed" diyor. "İnsan büyük
lüğünün ölçülebileceği bütün standartlara göre ondan daha büyük bir insan var mıdır" diye "Türk
lerin Tarihi" adlı eserinde Lamartine bu gerçeği itiraf ediyor. 

Prens Bismark'sa "ben, bütün semavî kitapları tetkik ettim. Tahrif olmaları sebebiyle, insan
lığın mutluluğu için aradığım hakikati ve hikmeti bulamadım; fakat, Hazreti Muhammed'in 
Kur'an'ını bütün kitapların üstünde gördüm. Her kelimesinde bir hikmet buldum. İnsanlığın 
saadetine hizmet edecek Kur'an gibi bir başka eser yoktur. Böyle bir eser, insan sözü asla olamaz. 
Bunu Muhammed'in sözüdür diyenler, ilmin gerçeklerini inkâr etmiş olurlar. Kur'an'ın Allah kelamı 
olduğu apaçık bir hakikattir" diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, lütfen... 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Bitiriyorum, iki üç satır kaldı, müsaadenizle... 
İSMET ATALAY (İstanbul) -10 dakika geçti; artık, 20 dakika mı konuşacaksınız, ne olacak!.. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Yine, Bismark, aynı Prens Bismark "Senin asrında 

yaşamadığımdan dolayı çok üzgünüm Ey Muhammed. Kur'an Allah'ın kitabıdır. İnsanlık senin gibi 
bir kabiliyeti bir defa görmüş ama bir daha asla göremeyecektir. Senin huzurunda kemali hürmetle 
ve muhabbetle eğilirim" derken, Bismark, Peygamberimize olan hayranlığını bu şekilde ifade 
ediyor. 

Değerli arkadaşlar, keşke, dünya bu Batılı mütefekkirler kadar, hatta, İslam dünyasının aydın
ları Hazreti Muhammed'i bunlar kadar tanımış olsalardı. O'na binlerce salat ve selam, sizlere say
gılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunkaya. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bütün CHP'liler cennetlik zaten! Cehennem azabını bu dün

yada AKP'liler sayesinde CHP'liler yaşıyor. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunkaya. 
Gündemdışı ikinci söz, Balıkesir İline bağlı köylerin sorunları hakkında söz isteyen Balıkesir 

Milletvekili Orhan Sür'e aittir. 
Buyurun Sayın Sür. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Balıkesir'e bağlı köylerin sorunlarına ve bu konuda yapıl

ması gerekenlere ilişkin gündemdışı konuşması 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Balıkesir İlinin köylerinin sorunları hakkında şahsım 

adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuya girmeden önce, dün, 10 Nisanın bu ülke için çok büyük bir 

önemi var. 10 Nisan 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik bir niteliğe kavuşturulmasının 78 inci 
yıldönümü. 

Bu değişiklik teklifini veren İsmet İnönü ve arkadaşları acaba gerekçede ne yazdılar. Gerek
çenin başında şu deniyor değerli arkadaşlarım: "En gelişkin devlet şeklinin laik ve demokratik cum
huriyet olduğu karşı çıkılmaz bir gerçektir." Maalesef, yıllardır laikliği dinsizlik olarak yorumlayan
lar, keşke bu gerekçeyi okusalardı, devamında gelen sözcükleri okusalardı da o sözcükleri kullan-
masalardı. Bakın, o gerekçenin devamındaki birkaç cümleyi sizlere iletmek istiyorum. "Dinlerin, 
devleti idare edenler ile edeceklerin elinde bir alet olmaktan kurtuluş güvencesidir" diyor gerekçe. 
"Bu değişimle, insanlığın manevî mutluluklarını üstlenen din, başkalarının eli değmeden, vicdan
larda yüce konumunu kazanarak, Allah ile kişi arasında kutsal bir ilişki haline girmiş olacaktır" 
diyerek devam ediyor. Çağdaşlığın bu en önemli adımını ülkemizde gerçekleştiren başta İsmet 
İnönü olmak üzere, o Mecliste, bu yasanın, bu şeklin oluşmasını sağlayan milletvekillerimizi say
gıyla anıyor, ebediyete göçenlere Hak'tan rahmet diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bizler de, hepimiz, seçim bölgelerimizi ve ülkenin her yerini geziyoruz. 
Özellikle son bir ay içinde seçim bölgem Balıkesir'de, mümkün olduğunca, çok köye ulaşmaya 
çalıştım; ama, bu ülkede, köylerde yol sorununu, su sorununu, elektrik sorununu yok ettik diye 
övünenlerin, gelip, Türkiye'nin en batısındaki bir il olan Balıkesir'in köylerine gitmesini istiyorum. 
İnanıyorum ki, hayal edemeyecekleri şeylerle karşılaşacaklar. Yollar berbat, ulaşım imkânsız, bir
çok köyde elektrik kesilmiş, sular akmıyor... 

Bakın, değerli arkadaşlarım, Balıkesir'in 900 civarında köyü var ve bu 900 köyün tam 255 
tanesinde, su kullanımı amacıyla, su pompalarında kullanılan enerji nedeniyle, TEDAŞ'a olan bor
cu nedeniyle, bu pompalar kapatılmaya başlandı. 255 köyün yaklaşık yüzde 30'unda, yani, 75 
civarında köyde şu anda su pompaları çalışmıyor; yani, köylerimizde, artık, sular akmıyor, çocuk
lar okullara gidemiyor. Cumartesi günü Balıkesir İvrindi'nin Soğanbükü Köyüne gittiğimde, kadın
lar isyan ediyordu, isyan, değerli arkadaşlarım. Üç milletvekili olarak, iki arkadaşımla beraber bu 
köyü ziyarete gittik. "Çocuklar evde hasta yatıyor, okula gönderemiyoruz" diyorlar. Bu çağda, 
2006'nın Türkiyesinde, Türkiye'nin en batısındaki bir ilin bir köyünde çocuklar, sadece sular ak
madığı için okula gönderilemiyor; insanlar isyan halindeyse "5 000 dolar gelir seviyesine ulaştık, 
çağ atladık" diyenlerin o köyleri bir gezmesini istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, köylü yok olmuş. Bugünün Türkiyesinde köylü perişan. Ne ektiyse 
emeğinin karşılığını alamadı. Buğday eken perişan, bamya eken perişan, domates eken perişan; 
pancar eken de, tütün eken de zaten yok oluyor. Süt, sudan ucuz. 

Sındırgı İlçemizin Yaylabayır Beldesini, Işıklar, Umurlar, Süller Köylerini dolaştım. İvrindi'nin 
Büyük Yenice Beldesinde, geçen cumartesi, bir kahve toplantısının mitinge dönüştüğünü gördüm. 
Eğer basit bir kahve toplantısı mitinge dönüşebiliyorsa, köyde gerçekten büyük sıkıntı var demek-
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tir arkadaşlar. Seçim öncesi verilen sözler tutulmamış. "Tütünde kotayı kaldıracağım" diyenler, 
bunu söyleyerek köy köy dolaşanlar, şimdi o köylere gidemiyor. Tütün üreticisi perişan. 

Büyük Yenice'de, konuşmalarımızı dinlerken kalabalığın ortasında bir dalgalanma oldu. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sür, buyurun. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Bir baktık, bir köylü vatandaşımız, sırtına bir balya tütün almış, geldi, kalabalığın ortasına at

tı. Üzeri perişan. Ayağında bir lastik ayakkabı var, paramparça. Bir ayağında çorap var, bir ayağın
da çorap yok. Ağlamaklı bir sesle dedi ki: "İşte, biz bu haldeyiz. Benim evde üç tane nüfusum var, 
ben o nüfusa nasıl bakacağım?" 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, İsmail Ece isimli bu vatandaşımıza seçim öncesi verilen sözler 
yerine getirilsin. "Kotayı kaldıracağım" deyip Tekeli satmaya kalkanlar, tütün üreticisini yabancı 
tekellerin elinde oyuncak haline getirenler, önümüzdeki günlerde o köylere giremeyecekler. Köylü 
bar bar bağırıyor; ama, köylü bittikten sonra, onların girmesi, girmemesi bizi ilgilendirmiyor. Biz, 
köylümüzün ayağa kaldırılmasını istiyoruz. Üstü başı perişan haldeki insanların, çoluğunun 
çocuğunun rızkını nasıl kazanacaklarını, nasıl yaşayacaklarını bilmelerini istiyoruz. Eğer bir ülkede 
bir ürünün ekimini bu şekilde kaldırıyorsanız, o ürünün yerine neyin ekileceğini, o köylünün nasıl 
geçineceğini, o köylünün geleceğinin garantide olduğunu o köylüye anlatmalısınız ve o köylüye 
göstermelisiniz. 

Değerli arkadaşlarım, tütün, pancar, bunlar, maalesef, gerçekten ülkemizde büyük sorunlar; ama, 
son günlerde, başka ürünlerde de başka oyunlar oynanmaya başladı. Örneğin, çeltikte bir oyun oy
nanıyor, çeltikte. Amerika Birleşik Devletlerine giden hazineden sorumlu bakanımız, Amerika'daki 
baskılara sanırım dayanamadı ve birdenbire, çeltikte ithalatı serbest bıraktığını açıkladılar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türk köylüsü mü önemli Amerika Birleşik Devletlerinin köylüsü 
mü önemli? Anlaşılan, bu hükümete göre, Amerika Birleşik Devletleri köylüsünün geleceği, onun 
ürettiği malın para etmesi daha önemli ki, birdenbire böyle bir karar alındı. Tabiî, isyanlar çıktı; çel
tik fabrikaları isyan etti, üreticiler isyan etti. Şimdi deniliyor ki... "Hayır, biz, artık, ithalat yap
mayacağız" sözleri verilmeye çalışılıyor; ama, köylü soruyor: "Acaba, bu ithalatın altında, hangi 
bakan oğlunun veya kızının bir çıkarı var?" Çünkü, böyle iddialar da var. 

Şimdi, biraz önce söylediğim gibi, değerli arkadaşlarım "geliri 5 000 doların üzerine çıkardık" 
diye övünüyoruz "enflasyon düştü" diye övünüyoruz; ama, köyde düşen enflasyon değil, köyde 
düşen, yere serilen köylü. Enflasyonun, 5 000 doların ona hiçbir etkisi yok; o yok olmuş, bitmiş. Bu 
köylüyü ayağa kaldırmadığımız takdirde, bu ülke insanını mutlu kılamayız. O nedenle, köylümüze 
sahip çıkmak zorundayız. 

Köylü, vatanı korumak için dağda ölecek asker lazım olduğunda mı aklınıza gelecek diye sor
mak istiyorum. O nedenle "tütün, pancar kotalarını kaldıracağız" diyerek iktidara geldiniz, bu köy
lü, sizi bu şekilde iktidara getirdi; ama... 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Öyle bir şey söylenmedi. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Dediniz... Dediniz... Bu sözler, bu sözler bizim bölgemizde çok 

söylendi, her köyde söylendi. Şimdi, bu sözleri verip de yerine getirmeyenleri, o köylü, ilk seçim
de sandığa gömecektir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sür. 
Gündemdışı üçüncü söz, Şanlıurfa İlinin kurtuluş yıldönümü münasebetiyle söz isteyen, Şan

lıurfa Milletvekili Sayın Mahmut Kaplan'a aittir. 
Buyurun Sayın Kaplan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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S.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan'ın, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 
86 ncı yıldönümünde, ilin ekonomik ve sosyal sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin 
gündemdışı konuşması 

MAHMUT KAPLAN (Şanlıurfa) - Evvela, Kutlu Doğum Haftasının tüm İslam âlemine hayır
lar getirmesini diliyorum. 

Polis Haftasının Emniyet Teşkilatımıza hayırlar getirmesini diliyorum. 
Şehit olan askerlerimize Tanrı'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 11 Nisan gününün Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kur

tuluşunun 86 ncı yıldönümü olması münasebetiyle gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, Yüce Heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Şanlıurfa, eski çağlardan beri doğu ile batının buluşma noktasının en hareketli ve en önemlisi 
olmuş, doğu ile batı dünyasını kültür ve ticaret bakımından birbirine bağlayan eski ve önemli yol
lar sisteminin bir düğüm noktası olarak parlak bir medeniyet seviyesine ulaşmış kentlerin kurul
masını hazırlamıştır. 

Yapılan arkeolojik kazılarda dünyanın en eski tapınağına ve Anadolu'nun en eski heykel atöl
yesine rastlanmıştır. Ortaya çıkarılan tapınakla, Şanlıurfa'nın, günümüzde olduğu gibi, binlerce yıl 
önce de bir inanç merkezi olduğu anlaşılmıştır. Birçok medeniyeti bağrında barındırmış olan Şan
lıurfa, birçok peygamberin burada yaşamış olmasından "peygamberler şehri" olarak anılmaktadır. 
Nuh tufanından sonra yeryüzünde kurulan ilk 7 yerleşim merkezinin ilki ve önemlisidir. Şanlıurfa, 
bu özelliğiyle, tarihin derinliklerinden getirdiği manevî atmosferi günümüze kadar taşımıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kurtuluş Savaşı döneminde Şanlıurfa ve çevresi 
mütarekenin kapsamı dışında kalmasına rağmen, Mondros Mütarekesinin 7 nci maddesi bahane 
edilerek, 7 Mart 1919 tarihinde İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler, işgal süresince aşiret
leri birbirine düşürmeye çalışmışlar; ancak, başarılı olamamışlardır. Nihayet, İngiltere ile Fransa 
arasında yapılan anlaşmayla, Şanlıurfa Fransa'nın payına düşmüştür. Böylece, Şanlıurfa, yedi ay al
tı günlük İngiliz işgalinden sonra, 30 Ekim tarihinde Fransızların işgaline terk edilmiştir. İşgal kar
şısında birlik olan Şanlıurfalılar, 7 Şubat günü, Fransızlara, 24 saat içinde şehri boşaltmaları için ül
timatom vermişlerdir. Kabul edilmeyince, şehre girerek, Fransızları yerleştikleri yerlerde kuşatmış
lardır. Suruç, Akçakale ve diğer ilçelerden aşiretlerin de katılmasıyla, düşman kuvvetinin çok 
üzerinde bir kuvvet olmasına rağmen, savaşanların düzenli birlik disiplininden uzak olmaları 
yüzünden, bu kuşatma, hem uzamış hem de çok kayıp verilmiştir. Erzakları tükenen ve çok zayiat 
veren Fransızlar, Carabulus ve Mürşitpınar'dan bekledikleri yardımlar Suruçlular tarafından engel
lenince, Şanlıurfa'dan şerefle ayrılmanın yollarını aramaya başlamışlardır. Fransızlar, Ermenileri 
aracı yapmak istemişse de, Ermeni cemaati buna yanaşmamıştır. Bunun üzerine, Fransızlar, 
Amerikan Yetimevi yöneticisiyle bağlantı kurmuşlar, Şanlıurfalılarla yapılan görüşme sonucunda 
birtakım şartlarla Şanlıurfa'dan çıkmayı kabul etmişlerdir. Suruç yolundan Carabulus'a doğru 
hareket eden Fransızların şehri terk ediş şekli Şanlıurfalılar tarafından sindirilememiştir. Gece Fran
sızların geçecekleri yol üzerinde, Akabe Boğazında mevzilenen aşiret kuvvetleri, Fransızlarla gün 
doğuşuna kadar çatışmışlardır. Silah seslerinin duyulması üzerine bütün şehir halkı Akabe mevkiine 
koşmuştur. 3 saat süren çatışma sırasında Şanlıurfalılar çok kayıp vermiş, Fransızların kaybı ise 296 
ölü ve 67 yaralı olmuştur. 140 kadar Fransız esir edilerek Şanlıurfa'ya getirilmiştir. 

O günden bugünlere kadar söylenen türkülerde "vurun Urfalılar, namus günüdür" sözü sıkça 
terennüm edilir. Şanlıurfalı, istiklal ve hürriyeti namusla eşdeğer olarak kabul etmiştir. Şanlıurfa'nın 
kaderini belirleyen ve şehre yıllar sonra "şanlı" unvanını kazandıran zafer 11 Nisan 1920 günü el
de edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de açıldığı düşünüldüğünde, Şanlıur
fa'nın kurtuluş tarihi oldukça anlam taşımaktadır. Bu tarih, cumhuriyete, kurtuluşa ve özgürlüğe 
doğru yürüyüş, işgale, esarete ve emperyalizme karşı haykırışın ifadesidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçmişte düşman işgaline karşı başkaldırıp, Kurtuluş 
Savaşının meşalesini yakan Şanlıurfah, bugün ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuşmaktadır. Yakın 
siyasî tarihimize kadar koalisyonlarla idare edilen hükümetler, maalesef, çok kötü ve istikrarsız 
yönetimle, ülkemizi, ekonomik, sosyal ve siyasî krizlere sürüklemişlerdir. Bunun neticesinde, tüm 
yurt sathı olumsuz etkilenmiştir; özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Şanlıurfa da 
olumsuz etkilenmiştir; halkımız ekonomik ve sosyal yönden harap ve bitap düşmüş, işsizlik ve yok
sulluk insanımızı karamsarlığa sürüklemiştir. İnsanımız, geçimini sağlamak için mevsimlik göçer 
işçi olarak, büyük illere, tarım alanlarına çalışmaya gitmektedir. Oysa, verimli topraklara sahip olan 
ovalarımız, GAP'ın merkezi konumunda olmasına rağmen, sulama projelerinin uygulamaya 
geçirilemeyişi ve ilgisizlikten dolayı susuz kalmış ve çölleşmiştir. Çölleşen topraktan dolayı verim
li tarım yapamayan insanımız, işsizlik, aşsızlık sonucu, şehir merkezlerine yoğun göçü yaşamak
tadır. Yoğun göçlerden dolayı, kentsel sorunlar ve dolayısıyla sosyal sorunlar, çözülemeyecek 
boyutlara ulaşmıştır. Bu durum, özellikle çocukların eğitimi ve gelişimini olumsuz etkilemekte ve 
sosyal yara gitgide büyümektedir. 

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, halkımız, 59 uncu Cumhuriyet Hükümetimize, tüm Türkiye 
genelinde olduğu gibi, Şanlıurfamızda da güvenoyu vermiş, hükümet politikalarımızı onaylamıştır. 
Hükümetimiz halkımızın bu teveccühüne olumlu cevap vermekle birlikte, hükümetimize düşen, 
Şanhurfamızın yatırım bekleyen projelerini hayata geçirmesidir. Şanlıurfa, gerçek anlamda, 
ekonomik ve sosyal alanda ikinci bir kurtuluşu, işte o zaman yaşayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanhurfamızın yiğit evlatları, geçmişte düşman işgaline 
son vererek, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. 19 Mayıs 1919'da Gazi 
Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde Samsun'da yakılan millî kurtuluş meşalesi, Şanlıurfa'da en iyi 
şekilde anlamını bulmuştur. O günlerde Şanlıurfah şehit ve gazilerinin kahramanlıklarından dolayı 
kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen "şanlı" unvanını, Türkiye Cumhuriyetiy
le birlikte, ilelebet koruyacaktır. 

O gün kahramanlıklarıyla bizlerin bugünlere gelmesini sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle, 
gazilerimizi ve emeği geçenleri minnetle anıyorum. Allah, devletimize ve milletimize bir daha böy
le kurtuluş günleri yaşatmasın, bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasm dua ve dileklerimizle, hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum; bütün Urfalıların kurtuluş bayramını kutluyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan. 
Sayın Öğüt, söz talebiniz var; hangi konu hakkında? 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Efendim, ünlü yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun ölüm yıldönümü 

nedeniyle bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öğüt. Kısa bir açıklama yalnız... 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
Ardahan'ın Hanak İlçesi Saskara -bugünkü adıyla, Koyunpınarı- Kö-yünde 1935 yılında doğ

muş Ümit Kaftancıoğlu -ünlü yazarımız- TRT'de çok büyük, ünlü programlar yapmış. Dönemeç, 
Yelatan, Tek Atlı Tekin Olmaz, Tüfekliler, Köroğlu Kollan, Çarpana, İstanbul Allak Bullak, Hakul-
lah eserle-riyle ün kazanan bu yazarımız, yapımcımız, ne yazık ki, yirmialtı yıl önce bugün, insan-
lıkdışı belli gruplar tarafından, Türkiye'nin bölünmesini isteyen gruplar tarafından katledilmiş ve öl
dürülmüştür. Bunu kınıyoruz; kınıyorum. Tüm insanlık adına, Ümit Kaftancıoğlu'na Allah'tan rah
met, ailesine başsağlığı, Türk Milletine de sabır diliyorum. 

Teşekkür ederim; sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
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Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge vardır; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğ-

lu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yolsuzluk id
dialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/358) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yolsuzluklarla mücadele edeceği söylemiyle iktidara gelen AKP İktidarının gerek bakanlıklara bağ

lı kamu kurum ve kuruluşları gerekse AKP'li belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile il özel idarelerin-
deki yolsuzluk iddiaları kamuoyu gündeminde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Son günlerde siyaset 
ile ticaretin beraber anıldığı gözlemleniyor. Hatay, Çorum, Eskişehir, İsparta ve Amasya başta olmak 
üzere birçok ilimizde belediyeler, il özel idareleri ile bakanlıkların taşra teşkilatlarındaki kamu ihalelerin
de yolsuzluk, usulsüzlük, kayırmacılık, nüfuz ticareti ve partizanlık had safhaya ulaşmıştır. 

Ekli gerekçede de açıklanan tüm bu iddiaların araştırılıp açıklığa kavuşturulması ve sorum
lularının saptanması, yolsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ömer Abuşoğlu Süleyman Sarıbaş 

Gaziantep Malatya 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Anavatan Partisi Grup Başkanvekili 

GEREKÇE: 
Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinde ihale yolsuzluğu belgeleriyle ortaya çık

tı. Çorum Belediyesinde "çek yolsuzluğu" iddiaları gizlenemeyecek kadar ayyuka çıktı. İsparta 
Belediye Başkanının yetkileri yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle elinden alındı. Yaptığı 
yolsuzluklar ve usulsüzlükler ile ilgili gazetelerde günlerce yayın yapıldı. Belediye Başkanı, haberi 
yazan gazetecileri odasına çağırdı ve onları hastanelik edinceye kadar dövdü. Adana Havutlu 
Belediye Başkanı zimmet ve görevi kötüye kullandığı iddiası ile yargılanmaya başlandı. Amasya 
Belediye Başkanının belediye ihalelerini belediye meclis üyelerine vererek yolsuzluk yaptığı öne 
sürüldü. Hatay'da halk arasında yolsuzluk şirketi anlamına gelen "Ali Dibo Şirketi" kurulduğu, 
gazete manşetlerine yansıdı. Bir siyasî partinin Grup Başkanvekilinin el yazısını taşıyan belge baş
ta olmak üzere Ali Dibo'culara ihale dağıtıldığı iddiaları diğer tüm belgelerle ortaya kondu. 271 
ihalenin bu ildeki bir parti mensupları arasında paylaştınldığı belgelendi. Sağlık Bakanlığının An
kara İl Müdürlüğünde sarf malzemesi alımında yolsuzluk yapıldığı devletin resmî belgelerine gir
di. Yine, Sağlık Bakanlığının Müsteşar Yardımcısının eşinin ortağı olduğu şirket aracılığıyla 
otomasyon projesinde trilyonluk yolsuzluk yapıldığı iddiaları gazete manşetlerine taşındı. 

Başta yukarıdaki örnekler olmak üzere, hem tüm bakanlıkların taşra birimleri ile belediye ve il 
özel idarelerinde benzeri iddialar kamuoyu nezdinde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yolsuzluklarla ilgili olarak "burnuma pis kokular 
geliyor" diye, âdeta, yerel yönetimler, bakanlıkların taşra birimleriyle ilgili bu iddialan doğruladı. 
Dahası, bu sözler, iddiaların var olduğunun Sayın Başbakan tarafından hissedildiğinin ve ancak, 
sadece "kokusunu duyulabildiğinin", yolsuzlukların hesabının sorulması noktasında ise, somut bir 
adım atamadığının da itirafı gibidir. 23.3.2006 tarihinde Vatan Gazetesinde yer alan bir haberde 
Sayın Başbakanın, kendisine bazı yolsuzluklar hakkında bilgi veren bir milletvekiline "Senin söy
lediğin devede kulak, daha büyük olaylar var" dediği yolunda bir haber yer aldı. Sayın Başbakanın 
bildiği, fakat, açıklamadığı "devede kulaktan büyük" yolsuzluklar olduğu da bu sözlerle anlaşılıyor. 
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Milletvekillerinin bakanlara "yolsuzluk mektubu" yazdığı, grup içi gensoru mekanizmasının 
işletilmesi isteklerinin yoğunlaştığı da görülmektedir. Tüm bunlar gösteriyor ki, yürütme erki, yol
suzlukları önleme görevini yerine getirmemektedir. 

Bu nedenlerle, TBMM, toplum vicdanını yaralayan, toplumumuzda onarılması güç arızalar 
meydana getiren bu yolsuzluk iddialarına el atmalıdır. Özellikle, merkezî denetimin etkisinin yeter
li olamadığı düşünülen, yerel yönetimlerdeki, bakanlıkların taşra birimlerindeki yolsuzluk id
dialarının TBMM tarafından incelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Toplum yapısını zedeleyen yol
suzlukların tespiti, yolsuzlukların kaynağının ve sebebinin saptanmasını, yapılan yolsuzlukların 
faillerinin ortaya çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin devreye girmesi bir 
zorunluluk haline gelmiştir. 

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

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izin

siz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlan ile bu 
süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/16, 262) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 1061 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüş
meye başlıyoruz. 

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

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 milletvekili ile Bursa Milletvekili Şevket 
Orhan ve 30 milletvekilinin, bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz 
yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte 
SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu 
(10/16, 262) (S. Sayısı: 1061) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
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 l'er üyeye, şahısları adına 2 üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, Komis
yon ve Hükümete de söz verilecektir. 

Bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel gö-rüşme tamamlanmış 
olacaktır. 

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

Komisyon raporu 1061 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi Algan 

Hacaloğlu, İstanbul Milletvekili. Grupları adına; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul 
Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Anavatan Partisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu, AK Parti Grubu adına Konya Milletvekili Özkan Öksüz. Şahısları adına; Kütahya Mil
letvekili Erdem Cantimur, Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz. 

(x) 1061 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İlk söz sırası, önerge sahibi olarak Sayın Algan Hacaloğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Hacaloğlu, süreniz 10 dakikadır. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; her iki grubun ver

miş olduğu önergeler çerçevesinde kurulmuş olan araştırma komisyonunun hazırlamış olduğu rapor 
üzerinde, önerge sahiplerinden biri olarak söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, son yirmibeş yılda önemli soygun ve vurgun olaylarına tanık 
olmuştur. 1980'li yıllardaki banker faciası, sonraki, takip eden dönemlerdeki hayalî ihracat vurgun
ları, son dönemlerdeki, 1990'lı yıllar ve yakın döneme değin, banka vurgunları, kredi hortum-
lamaları bunların bir bölümüdür. Bu süreç içinde, 1990'lı yılların ortasından itibaren, bir farklı 
nitelikte, bir farklı çerçevede soygun olayı oluşmuştur. Burada, diğerlerinden farklı olarak, yurttaş
larımızın, özellikle yurt dışında emeklerini, alın terlerini, göz nurlarını ortaya koyarak on yıl, onbeş 
yıl, yirmi yıl biriktirdikleri paraları "faiz haramdır; gel, bunu, bize ver, bize yatır, sana, döviz üzerin
den asgarî yüzde 20, yüzde 25 nema sağlayalım" sözlerine kanarak, paralarını veren yurttaş
larımızın, üzerinden geçen yıllara rağmen, ne anaparalarını ne de söz verilen nemaları alamadıkları, 
kısa tanımıyla "İslami holdingler vurgunu" olarak tanımlanan süreç yaşanmıştır. 

Zamanımın kısa olduğunu biliyorum; konu çok kapsamlı. Bu çerçeve içinde, ben, bilinen şey
leri tekrar etmeyeceğim; ancak, bu süreç içinde, asgarî 5 milyar euro, bizim gözlemlerimize göre 10 
milyar euroya kadar tırmanabilecek olan bir kaynak; yaklaşık 500 000 insanımızı mağdur eden bir 
süreç. Buna, maalesef ve maalesef, ülkeyi yönetenler, bugüne kadar göz yummuşlar, ortaya çıkan 
haksızlık, hukuksuzluk, nitelikli suç kapsamı içinde, nitelikli yolsuzluk kapsamı içinde ele alınması 
gereken bu konuyu, bir şekilde geçiştirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda, tabiatıyla, ben, önce, bu konuda, bu araştırma önergesine ön
cülük etmiş olan arkadaşlarıma, özellikle Bihlun Hanıma teşekkür ediyorum. Bugün dahi fakslar 
geldi; milyonlar, bugün, Avrupa'da "sizi izlemekteyiz" diyor. Bugün, "bu Yüce Meclis çatısı altın
da, bu soygun, bu vurguna dur denilsin, mağduriyetler giderilsin, hak, hukuk tesis edilsin" deniliyor. 
Konu, tabiî, karmaşık. Konuda, kuruluşlar, gerçekten -yani, kuruluşlar olarak tanımladığım "İslamî 
holding" tanımı içinde- önemli bölümü, şu anda, buharlaşmış, gitmiş, bitmiş, paralarla yok olmuş; 
diğerleri ise, sahip olarak gözüken kişilerin emrinde, keyfinde yönetilir vaziyette. Özellikle İç 
Anadolumuzda, Konya'da, Karaman'da kökleşmiş olan kuruluşları hâlâ sürdürerek, hâlâ bu asrın, 
bu 20 nci Yüzyılın, bence, insanın insana yaptığı en büyük vurgunlardan biri; yani, diğerleri... 
Hakikaten, gerçekten, inanç kullanılarak, Allah'ın adı kullanılarak, özellikle millî görüş ve Süley
mancı camilerde, cuma günleri, oraya giderek, bugün, en büyük holdingin başında olan -ismini 
veriyorum, Kombassan; çünkü, elimde belgeler var, elimizde belgeler var- bilfiil kendilerinin 
giderekten para istedikleri, topladıkları ve gereğini yapmadıkları... Sahte belgelerle, geçersiz bel
gelerle toplanan bu paralar, gerçekten, ciddî bir mağduriyeti ortaya koymuştur. 

Şimdi, artık, buna "dur" demek, çözümler oluşturmak zorundayız. Öncelikle, bu kurumları, 
bugün -ayakta kalanları ifade ediyorum- ayakta kaldığı ifade edilenleri ve batmış gözükenleri ve var 
olup da yok olanların tümünde yönetici konumunda olanların hepsi, bu kuruluşları yönetme vasıf
larını yitirmişlerdir. Bunlar hakkında, tümü hakkında, takip işlemi başlatılmalıdır. 

Tabiatıyla, ayakta kalmakta olan kuruluşların, ekonomiye katkılarını sürdürebilmek, bunların 
yöneticiler nedeniyle, içine düşürüldükleri konum nedeniyle yok olup gitmelerinin önüne geçmek 
için belirli önlemlerin de alınması gerekiyor. Derhal başlatılacak olan hukukî işlemler paralelinde, 
kamunun garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu oluşturulmalı, geçerli belgeler çerçevesi için
de, tüm bu kurumlara ait değerler, belgeler, dolayısıyla mülkiyet, gönüllülük temelinde bu kuruma 
devri sağlanmalı, karşılığında akitler imzalanmalı doğal olarak ve bir yıl içinde, bu süreç, gönül
lülük temelinde belirli bir noktaya getirilip, sonra bu kurumların yeniden yapılanması ve sermaye 
piyasasına kayıtlan gerçekleştirerek yapının normalleştirilmesi sağlanmalı ve sonra, ikinci yılın 
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sonunda, gerekli sermaye piyasası işlemleri, kamuya, topluma, ekonomiye açılarak, kendilerine 
verilmiş olan haklarını devretmiş olanların, buradan, sermaye piyasası üzerinden, isterlerse, hak
larını, piyasa kuralları içinde, belirli bir, geçmişe dönük, kabul edilebilir cüzî bir faiz de dikkate 
alınarak geri ödenmesi, alınması ve piyasanın işlerliği içinde bu kuruluşlara diğer destekler de sağ
lanarak, bu kuruluşların hayatiyetlerini, işlevlerini sürdürmeleri hedef alınmalıdır. 

Tabiî, burada aracılar var, yüzde 3-5 komisyonlarla aracılık edenler var. Burada, üçüncü kişiler 
var, bu şirketlerin sahiplerinin yanında. Tüm bunlar suçludur, tüm bunlar hesabını vermelidir. 
Tümünün, şirket sahibi olarak gözükenler dahil, o, sizlerin bilmediğiniz, bizim komisyon üyesi 
olarak dinlediğimiz, ama, kayıtlarda mevcut olan açıklamaları yapanları, burada onları ben açık
lamıyorum; o sorumsuz açıklamaları yapanlar da dahil olmak üzere, herkes hesabını vermeli, her
kes kayıpları, devletin kayıplarını, bu yurttaşların kayıplarını kendi özel emvalinden, kaynağından, 
ailesinin, üçüncü kişilerin kaynağı üzerinden vermelidir. 

Değerli arkadaşlarım, yani, süremin de bittiğini görüyorum; ancak, size, bu çerçeve içinde söz
lerimi bir hoşluk içinde bitirmek istiyorum. Size, bu süreçte mağdur olmuş olan bir ozanın üç 
kıtasını okumak istiyorum. Bence, herkes bundan bir ders almalı. 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Toparlamaya çalışıyorum, bitireceğim şimdi. 
Üç yıllık milletvekilliği dönemimde ilk defa bir şiiri okuyorum; lütfen, izninizi rica ediyorum. 
"Gurbetçi 'yandım Allah* diye yanıp tutuşurken, 
Sizler, altınızda lüks Mercedesler, gezip dolaşırken, 
Antalya, Alanya, Kuşadası'nda zevkinizle uğraşırken, 
Yazıklar olsun size, gurbetçi saçını başını yolup, ağlaşırken. 

Cami cami, cemiyet dolaşıp topladınız paraları, 
O zamanlar ne güzeldi, biliyordunuz buraları, 
Unuttunuz gurbetteki amcalar, ağabeyler, dayıları, 
İlaç değil, merhem değil, tuz biber bastınız yaralara. 

Elbet bir gün ilahî mahkeme kurulacak, 
Fakir fukara, emekli, yetimin hakkı sorulacak, 
Melekler şahit, Cenabı Allah hâkim, binlerce kişi davacı, 
Haşim'den, Dursun'dan hesap sorulacak." (CHP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, son sözüm, Sayın Başbakana: Son otuz yıldır ülkemizde bir siyaset an

layışı gelişti. Parti kapandı, yenisi açıldı; o kapandı, yenisi açıldı ve en son gelinen noktada aynı 
millî görüş yapısı içinde bir siyaset, dünyamızda kendi etkinliğini gösterdi. Bu tartışmakta ol
duğumuz sürecin de, o siyasî anlayışın genel felsefesini oluşturan "faiz haramdır" noktasından güç 
aldığı biliniyor. O süreçte dile getirilen adil düzenin, adil düzen kavramının sonuçta büyük bir vur
guna temel olduğunu, aldığını biliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür için, lütfen, Sayın Hacaloğlu... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Sayın Başbakan, şimdi, Merkez Bankasına bir başkan 

aramaktayız. Çok gecikti. Sizden bir kez daha istirham ediyoruz, lütfen... Faiz haramdır, faizsiz 
bankacılıkla yoluma devam ederim anlayışıyla Merkez Bankasına eğer bir başkan atamaya kalkar
sanız, Merkez Bankasına faizsiz bankacılık kılıfı geçirirseniz, biliniz ki, bundan ekonomimiz, bun
dan Türkiye zarar görecektir. 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Ne alakası var Sayın Hacaloğlu?! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun Tamay-

lıgil; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Bursa Milletvekili değerli arkadaşım tarafın

dan, Şevket Orhan tarafından verilen araştırma önergesi sonucu kurulan komisyonun raporu 
üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi bildirmek üzere huzurlarınızdayım; 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Evet, tabiî, bugün baktığımız zaman, 2006 Nisan ayındayız. Bu araştırma önergesinin veriliş 
tarihini şöyle bir sorguladığımızda, tarih, 2003 Ocak ayı, Ocak ayının 7'si. Yani, aradan, yaklaşık üç 
yılı geçmişiz de, dördüncü yılı kovalıyoruz; öyle bir süreç geçiriyoruz ve bu süreçte ne yaptık; üç 
buçuk yılı geçirdik. Çözüm aşamasında yapılacak başlıklar var mıydı; evet, vardı. Var ki, bu raporu 
hazırladık. Raporun arkasına da çözüm olarak önerilerimizi koyduk ve bu öneriler üzerinde fikir 
birliği oluşturduk. Biz, gruplar olarak, daha etkin, daha açılımcı olabilecekleri de. ekledik. Demek 
ki, yapılacaklar vardı. Peki, neden üçbuçuk yıl bekledik?! Neden bu üçbuçuk yıl boyunca, başta, 
çoğunluğu yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımız olmak üzere... Ve hepsi şu anda, büyük bir 
çoğunlukla bizi seyrediyor; bizim burada yapacağımız görüşmelerin, bu görüşmeler sonunda 
çıkacak olan sonuçların kendileri için bir ışık yakmasını bekliyor. Umut ediyorum, üçbuçuk yıl er
telediğimiz ve çözümü olabileceğine karar verdiğimiz bu konuda, bugünkü görüşmelerin akabinde, 
tüm vatandaşlarımıza; yani, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Fransa'da yaşayan 
tüm vatandaşlanmıza; onun yanında, ülkemizin çok farklı illerinde bizden bu konuda yapıcı çözüm 
bekleyen tüm vatandaşlarımıza bir gelecek umudu vereceğiz; umudu değil, umutla kalmayacak, 
çözüm hedefi vereceğiz. 

Evet, biz, bir araştırma komisyonu daha kurmuştuk; yine bundan üç yıl önce, 2003 yılında, 
Türkiye'nin en büyük bankacılık krizi yaşandığı zaman. Ne oldu; araştırma komisyonu çalıştı, ek 
süreler aldı, rapor yazdı. Raporun içinde yine holdingler vardı, izinsiz halka arz vardı. Ne oldu; 
"yerimiz dar, görüşemiyoruz, zamanımız yok, getiremiyoruz..." Ondan sonra, Bankacılık Yasası 
çıkardık, fınansal piyasaları düzenlemek üzere çalışmalar yaptık; ama, o komisyon raporu rafa bile 
kalkmadı, komisyonun üstünde, omzunda asılı kaldı. Şimdi, bugün de bir komisyon raporu -şanslı-
geç de olsa görüşülüyor. Neden gecikti diye baktığınızda; biz, yanlış mı söylemiştik diye 
düşünüyorum; hayır, çok net, çok doğru teşhisler konulmuştu. Birileri, Türkiye'deki hukuk dev
letinin gerektirdiği hukukî düzenlemelere uygun hareket etmemiş. Birileri, bu halkın değerlerini, 
inançlarını ve o inançlar uğruna feda ettiği varlıklarını alıp kullanmış. Bunlara seyirci mi kalınması 
gerekiyordu?! Peki, seyirci kalınmasını gerektiren başka nedenler mi vardı?! Bu seyirci kalınmasını 
hazırlayan dönemin içinde, acaba, rolü olan bizlerden birileri de mi vardı?! 

Şimdi, o süreci geçirdik, üçbuçuk yıl içinde daha neler oldu neler. Biz, komisyon olarak, 
2005'in mayıs ayında faaliyete başladık ve faaliyetimiz mayıs ayında başladı. O süreçte, 2004'te bir 
görüşür gibi olduk; ama, değerli grup başkanvekillerinden bir tanesi, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
Grup Başkanvekillerinden bir tanesi, 2004 yılının mayıs ayında dediler ki: "Bir hafta duralım, bir 
hafta sonra biz de bir önerge verelim, sizinle beraber görüşelim, araştırma önergesini de kabul 
edelim, başlayalım." Sene 2004, bir hafta oldu bir yıl, geldik 2005'e. Bir yıl sonra, nasıl olduysa, 
tabiî, birtakım holdinglerle ilgili, hani, meşhur "üstüne su içelim" olayının başlamasıyla kendini 
gösteren holdingle beraber işleyen yargı süreci, olayın biraz daha vahametini ortaya koydu galiba 
ve akabinde komisyon kuruldu mayısta. Arkasından, Meclis tatil oldu. Meclis tatil olduğu zaman -
bizim Araştırma Komisyonu Başkanımız burada- yazın da biraz çalışalım, çünkü, vakit geçir-
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meye... Gerçekten, bizim öyle bir lüksümüz yok dedik; ama, olmadı. Aralık ayına geldik, aralık 
ayında çalışmalarımız bitti. Bugün neredeyiz; nisanda. Biz, komisyonun açılması için ikibuçuk 
sene, raporun görüşülmesi için dört ay bekledik. Peki, raporun içeriğinde önerilen acilen yapılması 
gereken kanunî düzenlemeler için kaç ay bekleyeceğiz? Burada hep beraber diyor muyuz ki, yarın
dan itibaren önerilen tüm başlıklarda yasal çalışmaları başlatacağız? Burada değerli bakanlarımız 
var. İnşallah, bakanlarımız da bu yönde eğilimlerini ortaya koyarlar; çünkü, bugün görüşülen Araş
tırma Komisyonu raporu fotoğrafı çekmekte. Çekilen fotoğrafın üzerinden yasamanın şart olan 
yükümlülükleri var. Bunların yapılması gerekiyor. Bunları ortaya koymak, bunları bir an önce ger
çekleştirmek ve bizden, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında haber bekleyen, çözüm için umut bek
leyen vatandaşlarımıza o umudu net olarak sunmak zorundayız. 

Şimdi, bakıyoruz -bu olayı, tabiî, sürekli tekrarladık, sürekli Türkiye'nin gündeminde nasıl ol
duğunu anlattık- bu olayda taraflar vardı. Bu taraflar da, olayın oluşmasıyla ilgili yaşanan süreçte, 
başta bakıldığı zaman, çok kararlı, Türkiye'nin menfaatına olacak bir süreç işletiyor gibi gözükmüş
tü; çünkü, 80'li yılların başında kâr-zarar ortaklığı, çok ortaklı şirketler yapılanımı için bir zemin 
hazırlanmıştı. Niye; Türkiye, kendi vatandaşlarının var olan sermaye birikimleri, tasarruf birikim
lerini üretime kaynak yaratacak şekilde kullansın, biz gidip de gerek dış bağımlılık gerek ekonomik 
bağımlılık durumuna -bugünlerde düştüğümüz gibi- düşmeyelim, vatandaşlarımızın yaratmış ol
duğu güçle, dünyaya karşı bir büyük hamle yapalım düşüncesi vardı; ama, bu düşünce birilerine öy
le bir ilham kaynağı oluşturdu ki, bundan yaklaşık bir sene önce, hatırlayınız, bir televizyon 
kanalında, yine, adı geçen bu holdinglerden -yani, isimleri belli, burada 78 tanesi yazılı- bunların 
içlerinden en güçlü olan holdingin yönetim kurulu başkanı Hollanda'ya gidiyor, bir camiin- artık, 
sosyal tesis mi; çünkü, oralarda sosyal tesis ve ibadet mekânları birbirine çok yakın, ki, ibadet 
mekânı; -görüntüde öyle gözüküyor- ekonomik örgütlenme temelinde siyasî hedefler vererek, 
oradaki var olan kişilere bir yönlendirme yapıyor. Bunu, gözümüzle, kulağımızla hepimiz işittik, 
gördük. Akabinde ne oluyor; bir ezan okunuşu ve oradaki yetkili kişi ve para almaya giden kişi, 
"durun canım, önce başka işimiz var; onu halledelim, daha sonra dinî vecibemizi yerine getiririz" 
diyor. Bu bize neyi gösteriyor; çok açık bir şekilde hedeflenen bir olumlu tabloyu, dinî duyguları 
kullanarak, dinî inançları, yeri gelip yükümlülük noktasında olanları ikinci plana atarak ticarete alet 
etmeyi getiriyor. 

Peki, ne diyor bu kişi: "Ticarî imkânlarla üretim mekanizması kurulmasının ötesinde, bizim bir 
medya kuruluşuna ihtiyacımız var." Hedef ne; burada, tasarrufu bol olan kişinin tasarrufunu kullanıp, 
bir yerde üretken ve etkileyen zemin hazırlayarak Türkiye Cumhuriyetinin geleceğiyle ilgili yönlen
dirici politikalar oluşturmak. Peki, başarılı oluyor mu; tabiî; çünkü, yanda, o kuruluşun, -ki, Alman
ya'ya gittiğimiz çalışma sırasında, yine bu süreç içinde etkin görevler almış bir kişinin yazmış olduğu 
kitabı da tarafıma ulaştı ve belgeleriyle var- nasıl buralarda odalar kiralandığı, odaları kiralamak için 
hangi yeterliliklere sahip olunması gerektiği, hangi işadamı çevrelerinin icazetinin alınması veyahut 
millî görüş... Hani, sizin gömleğini çıkardığınız görüş var ya, o görüşün temsilcilerinden kimlerin 
olması gerektiği veya onların icazet verip vermediği holdingler olup olmadığı önplana çıkmış. 

Şimdi, bakıyoruz, ortada rakam, 90'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş artmış ve yapılan işlem 
ne?.. Söylüyorum; 1980'li yılların başında bir de 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu var, bu 
kanunun getirdiği düzenlemeler var. Bu düzenlemeler ne diyor: Eğer, bir şirketi halka açacaksan, 
gel kardeşim, yükümlülüklerin bunlar; bunları yerine getir, kaydını yaptır, halka açıl. Hisse senet
lerinin aracılığını mı yapacaksın, onun da kanunî düzenlemeleri var; gel bunları da yerine getir. 
Bunlardan sonra, sen bu işlemi de yapabilirsin, izne tabi olarak. 

Peki, bu, sayılan 70, kimi kaynaklarda 90, kimi kaynaklarda daha fazla şirketler ne yapmış: 
Ben, ne kanun tanınm, ne kural tanınm. Benim bir hedefim var, ona hizmet ederim. Topladım 
paralan; nasılsa bir para var, ben bunu kullanırım. Oo, böyle zengin, böyle kaynak!.. Fışkırıyor bu 
paralar. Ne gerek var kurala, ne gerek var hukuka! Bu zihniyette giden bir süreç... 
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Peki, ne olmuş; bu kural ve hukuka uygunlukla ilgili denetim mekanizmalarının oluşması nasıl 
olabilirdi; bunlardan haberdar olmak gerekiyordu. Neden oldu, nasıl oldu; böyle bir sürecin iş
lediği.. . Peki, 1990 ve 2000, hatta 2000 sonrasındaki krize kadar haberdar olma imkânı var mıydı?! 
Alan memnun veren memnun. Çünkü, hedefler çizilmiş, olayın içinde bir taraftan siyaset, bir taraf
tan ekonomi, bir taraftan millî duygular, bir taraftan dinî duygular, milliyetçilik duygulan kullanıl
mış. Tabiî ki, orada yaşayan vatandaşlarımız öyle bir halde ki... 1960'larda gittiğinde dişine kadar 
muayene etmişler, "sen işe yararsın, gel çalış" demişler. Kuzey illerinde -gittiğinizde, çoğunuz 
gidiyorsunuz- eyaletlerde, madenlerde bütün günlerini vermişler, diğer ağır şartlarda, en ağır şart
larda çalışmışlar ve bu kişiler toplumdan izole olmuşlar. Niye; sosyal entegrasyonu sağlayamamış
lar gittiği ülkede, dilini konuşamamış. Bir zaman ailesinden ayrı kalmış, ailesini sonra yanına getir
miş. Yeni bir nesil oluşmaya başlamış. İçsel problemler yaşıyor. Bir taraftan da, ülkesine dönecek, 
bir bakıyorsunuz, son yirmi yirmibeş senede Türkiye'de ekonomi, yaşam şartları... Yok canım, ben 
kalayım da, en azından Türkiye'deki akrabalarıma sahip çıkarım, gelecek aileme sahip çıkarım; bu 
arada, tasarruflarımı biriktiririm, ben de bunlardan belli bir gelir sağlarım düşüncesindedir. 

Şimdi, ne olmuştur; bir, işçi şirketleri, arkasından bankerlik krizi, arkasından bankacılık, bir de 
tabiî, üstüne üstlük, Merkez Bankası ve Dresdner Bank olayı daha da güvensizliğe düşmüş; o boş
lukta, belli sosyal mekânlarda kutsal değerlerini daha da çok yaşayarak bir araya gelmiş insanlar, 
çevrelerinde etkin hocalar, etkin bilirkişiler, yönlendiren temsilci kimliğindeki bilirkişilerle bu 
yolun içine girip paralarını vermişler. Ha, yüksek getiri taahhüdü olmamış mı; olmuş. Kim bu ül
kede, ben yüksek getiriyi reddediyorum diyebilir ki! Yani, baktığınızda, batan Uzanların yüksek 
teklifine Petkim'i bizim hükümetimiz de sattı. Yani, farklı bir şey yok; yüksek getiri her zaman bir 
beklenti oluşturuyor. Kaldı ki, inandığı, bildiği, güvendiği insanlar, git sen burada paranı değerlen
dirirsin demişler ve sonuçta, ne yazık ki, oluşan saadet zinciri, sıcakparayla kaynayan süreci bitirin
ce kopmuş ve ondan sonra şikâyet başlamış. 

İşte o noktadan sonra, bu şikâyetler, hukuka ve kurala, kanuna uygunsuzluğun denetim ihtiyaç
larını daha da artırmış; ama, bunun öncesinde, taa 1996'larda, birtakım medya; ki, bu holdinglerin 
işlettiği bir yöntem de, birtakım televizyon kanalları ve medya organları, gazeteler kanalıyla rek
lamlar yapmak, onlara sponsor olmak veya bir kanal probleme mi düştü, hadi hep beraber top
lanalım, nasıl kurtarırız da devam ederiz formülasyonları yapmak. Bu kanalı biliyorsunuz, biz de 
biliyoruz; çünkü, ilk o görüntü, kimin, hangi kanalı, ne şekilde götürdüğünü biliyor. 

Peki, dönem dönem hangi yerel yönetimlerle birtakım ilişkiler olmuştur; hangi kaynaklar sağ
lanmış, nerelere gitmiştir veya bu kişiler, topladıkları bu paralarla, vaat ettikleri gibi, jet fabrikaları, 
motosiklet fabrikaları, hatta hatta, Amerika'yı da geçerek füze fabrikaları kurmuşlar mıdır; hayır. Bu 
paralar birilerine aktarılmış, yanlış yönetim zafiyetleri kendini inanılmaz derecede göstermiş, gelen 
o kaynak, bir anda insanların aklını başından da almış. Bir holding yöneticisi anlatıyordu, tutanak
larda da vardır... Ben gittim; çünkü, insanlar, yaşanan süreçlerde, tasarrufunu saklama imkânında 
güvensizlik oluşunca, yeni kaynaklar aramışlar. Ne yapmışlar, biliyor musunuz; sedirlerin altında, 
karkas etlerin içinde paralar tutulmuş ve o gün, o inandırıcı güç, onların yanına gelip de "ey kar
deşim, din kardeşim, ben bunu bunu yapacağım, geleceğin bu olacak, ailen iş bulacak, Türkiye kal
kınacak, zaten dinimizde faiz de haram, ver parayı, geleceği hiç merak etme" ve oradan çıkarılan 
paralar, gitmiş. Ne gitmiş; geçmiş de gitmiş, gelecek de gitmiş. 

Şimdi, ne yapılabilirdi; hukuken baktığınız zaman, birtakım hukukî yöntemler kullanılmış; an
cak, Türkiye'de... Yani, geçen süreci değerlendirdiğinizde, gerek sermaye piyasası mevzuatı açısın
dan gerek 2000 yılında çıkanlan 4616 sayılı bu Erteleme Kanunu açısından gerekse Ticaret 
Kanunuyla beraber ve orada oluşturulan... Ki, 1999 yılında da bir komisyon oluşturulup bu konuda 
antant kalınarak, birlikte kalınarak ne yapılacağı da tartışılmış. Düzenlemeler yapılmadığı için, 
bugün, karşımızda ağır bir mağdur ordusu var. 
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Şimdi, mağdur ordusu için ne yapılabilir, mağdurlar için ne yapılabilir? Bugün, Almanya'da, 
sokakta o insanlar, biliyor musunuz! Yani, artık, sesimiz duyulsun diyorlar. Hak, vicdan, adalet bu 
sesi duymayı gerektirir; çünkü, o insanlardan bazılarıyla, biz... Burada bizim komisyon arkadaş
larımız var; gittik. Hepsi aynı şeyi yaşadılar, benim yaşadığım şekilde. Bir yaşlı amca, karşıma gelip 
de "karım kanserden öldü, memleketime gönderip cenazesini gömdürecek param bile kalmadı, git
tim bir yerlerden borç para almak için yalvardım" dedi. Yani, kulun hakkını bu kadar yemeye kimin 
hakkı var arkadaşlar?! Bu hakkı yiyenden hesap sormak, bizlerin görevi değil mi?! Şimdi, biz, bir 
komisyon çalışması sonunda tavsiyeler ortaya koyduk. Bir tanesi; burada, gerçekten, vekâlet, tem
silci yöntemi kullanarak gidilen bir süreç var. Bu holdingler kaç tanedir, kaç ortağı vardır, ne kadar 
para yatırmışlardır, bunların hepsinin net olarak tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitte de, ilgili 
bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından bir heyetin oluşturulması şart. Bunun ötesinde, burada sorum
luluğu olan kişilerden, yönetim zafiyeti veya bu duruma gelinen noktada oluşan eksikliklerin 
sorumlularından da, bu sorumlulukları nispetince hesap sorulması gerekiyor. 

İkinci bir nokta, bu kişilerin çoğunluğu genel kurullara katılamıyor; yani, şirketlere ortak ol
muşlar, başvurduklarında "ee, sen ortaksın, Ticaret Kanunu gereği sana zaten para ödeyemeyiz" 
diye, bahaneler konuşuluyor; ama, ortaklığın adı var, kendi yok. Herkes, belli bir çevreyle o şirket
leri idare ediyor; ama, milyonlarca, binlerce vatandaşın -milyonlara vardı; çünkü, aileleriyle beraber 
milyonları aştı bu rakam- bu kişilerin söz hakkı yok. Genel kurullar, aralık-ocak; hepimiz biliyoruz, 
yurt dışından o tarihte gelme imkânı var mı, hepsi de çalışıyor. Ondan sonra, yüzde 3 - yüzde 10 
arasında bir nisapla ikinci toplantılarda karar almak ve insanları karar merciinin dışında tutmak. 
Karar merciinin içinde tutulması gerekiyordu; zaten raporumuz içinde de bunları veriyoruz. 

Diğer taraftan, bu kişileri yönlendiren, temsilci olsun, medya kuruluşu olsun, kim olursa olsun, 
bunların, bu süreçteki katkıları veya bu süreci hızlandıran etkileri, bunların hepsinin belirlenmesi ve 
bunlardan da, bu katkıları oranında hesap sorulması gerekiyor. Bunların araştırılması gerekiyor. 

Ne büyük bir kötülüktür, biliyor musunuz ki, biz, milyarca euro para yurt dışında var derken, 
hep, yurt dışındaki vatandaşımızı zor anın kurtarıcısı görmüşüz. Onlara, Türkiye'nin iç borçlanması, 
dış borçlanması problem olduğunda "gel vatandaş, getir paranı" denilmiş. Türkiye'de rejim veya 
hükümet veyahut Türkiye'nin geleceğiyle ilgili planlar yapılmış, onların etkilenebileceği başlıklar 
bulunup "gel vatandaş" denilip yanına gidilmiş. Bugün baktığınızda, o vatandaş, artık "ben gel
mem" diyor. "Benim için bir şeyler yapın, benim güvenimi tazeleyin ki, ben, artık, Türkiye için bir 
şeyler yapayım" diyor. Halihazırda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tamaylıgil, lütfen toparlar mısınız. 
Buyurun. 
BİHLUN TAMAYLIGİL (Devamla) - Halihazırda, o vatandaşlar, birçok sıkıntıyla... Ne yap

tık biz; geçen sene, bir anda sosyal güvenlik primlerini artırdık, 2 dolardan 5 dolara. O insanlar ül
kelerine geliyorlar, yollarda, sürekli bir haraç altında kalıyorlar; hiçbir şey yapmıyoruz. O insanlar, 
bütün gururlarını ezecek birtakım vatandaşlık sorgulamalarıyla karşı karşıya kalıyorlar; biz yine on
ları kaderleriyle baş başa bırakıyoruz. Ve o insanlar çifte vatandaşlık uğruna birçok problem 
yaşıyorlar; yine tek başına kaderleriyle baş başa bırakıyoruz. Artık böyle bir kader, böyle tek başına 
bırakma süreci işlememeli arkadaşlar. 

Olayın genel hatları ve olayda yaşanan süreç belli. Bu süreçten sonra yapılması gereken hukukî 
çalışmalar belli. Bunun tamamlayıcısı, acilen yasa çıkartmaktır. Ticaret Kanununda... 2003 yılında 
Sermaye Piyasası Kurulu bir kanun teklifi veriyor Başbakanlığa -Burada Sayın Abdüllatif Şener 
Yok, Sayın Bakanım Atilla Bey var- Abdüllatif Şener Bey biliyor. Niye gelmedi bu kanun?.. O 
zamandan adım atılması gerekiyordu. Yok, gelmedi, bekliyoruz. Şimdi, bir an önce Sermaye 
Piyasası Kanununda... 
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Ve şu da var: Bakın, bu olaylar bugünden sonra alacağınız tedbirlerle çözülmez. Geriye 
gidilecek. Biz kamunun alacağı için 5020'yi çıkarttık. Biraz da halkı, düştüğü durumu dikkate 
alarak... Burada devletin bir sorumluluğu yoktur; ama, sorumluluğu olanların da, hesap verme... 
Zamanaşımı süresini geriye çekmekte fayda vardır. Nereye çektik; biz, 20 yıla çektik. Burada da bir 
geriye çekişin acil olarak gerekliliği vardır. Paranın kullanımı olarak nerelerde, ne şekilde, nerelere 
transfer edildiğinin tespitine gerek vardır. Buradaki hesaplarda kimlerin etkin rolü olduğunun, 
bunun içinde nitelikli dolandırıcılık varsa, bunların tespitine ihtiyaç vardır ve bir an önce kanuna ih
tiyaç vardır. Yani, üçbuçuk seneyi kaybettik, bundan sonraki süreyi kaybetmeyelim değerli arkadaş
lar ve bizden cevap bekleyen binlerce vatandaşımıza çarelerimizi iletelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tamaylıgil, lütfen... 
Teşekkür için açıyorum; buyurun. 
BİHLUN TAMAYLIGÎL (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
Ve şunu burada söylemek istiyorum: Biz, bazıları gibi, birilerinin önünde diz çöküp dinî 

referans yaratmayız arkadaşlar; ama, biz, vatandaşlarımızın dini, mezhebi ne olursa olsun, inanış
larının eğitime, adalete, siyasete ve ticarete alet edilmesini de kabul edemeyiz, karşı dururuz. Biz, 
şeriat uğruna canları alınanların hakkını koruruz; ama, yine, inanışları uğruna, geleceği ve geçmişi 
çalınmış olanların da haklarının alındığı güne kadar yanında olacağız, bu konunun takipçisi 
olacağız. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tamaylıgil. 
Anavatan Grubu adına söz isteyen, Gaziantep Milletvekili Sayın Ömer Abuşoğlu; buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır sayın Abuşoğlu. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde 
Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kamuoyunda "holdingler" olarak anılan ve büyük ölçüde yurt dışında yaşayan vatandaş
larımızın mağduriyetine yol açan belli bir dönem uygulamanın ne ölçüde bir mağduriyeti ortaya 
çıkardığı ve son durumlarının ne olduğu noktasında komisyon raporunun belli ölçüde bir çalışması 
var. Bu komisyonun kurulması ve çalışması, bu raporu hazırlaması, elbette konunun boyutlarını 
gözler önüne sermek açısından oldukça yararlı olmuş. 

Ancak, raporun ve dolayısıyla da komisyon çalışmalarının eksik yönleri var. Burada, birtakım, 
o ölçüde komik ve o ölçüde ciddî suçlamalar ve ciddî durumlar var ki, komisyon, bunları yapanlar, 
bunlan gerçekleştirenler hakkında ne gibi bir işlem yapılması gerektiği konusunda da fazla konuyu 
irdelememiştir. Yani, bu yönüyle, komisyon, belli ölçüde, konuyu araştırmaktan ziyade, geçiştirmek 
ve bu konunun Meclis gündeminde de "işte, araştırıldı, komisyon çalışmasını yaptı, komisyon 
raporu yazıldı ve görüşüldü" denilerek, mevzuun, konunun kapatılmasına yönelik belli bir eğilim de 
ortaya sermektedir. Bunu da belirtmekte fayda var. 

Üzerinde durduğumuz konu, eğer sayın milletvekilleri inceleyecek olurlarsa göreceklerdir ki, 
komisyon raporunun gerçekten komik tarafları var. Aynı zamanda, belli yönleri dikkate alındığı 
zaman, organize dolandırıcılık şebekesi hüviyetinde mütalaa edilebilecek, nitelendirilebilecek yön
leri var. Ayrıca, siyasetçiyi de suçlayan yönleri var. O holdinglerin kurucusu, hatta, bir holding, bir 
şirket kurucusu bir kişi, siyasetçiler hakkında şunları söylüyor; bunu okumadan geçmeyeceğim: 
"Suçun üçte l'inin siyasetçiler..." Niçin siyasetçilerinmiş suç; "bu holdinglere gereken kanunî alt
yapıyı kurmadan kuruluş izni verenlere ait olduğu..." Sen kalkıp -hangi amaçla olduğunu ben tar
tışmayacağım- bir holding kuracaksın, insanların millî hislerini, dinî inançlarını, duygularını, yıllar
dan beri gurbette memleket hasretiyle yaşıyor olmasının getirdiği bir ortamda kullanacaksın, el-
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lerinden parayı yüksek kâr vaadi sunarak alacaksın ve ondan sonra da diyeceksin ki, suçun üçte l'i 
siyasîlerin... Niçin; bu şirketler için gerekli kanunî altyapıyı düzenlemeden bu şirketlerin kurul
masına meydan vermiş... A adam, şirketi sen kurmuşsun, bu şirketi sen kurmuşsun, insanların elin
den paralarını almışsın, getirmişsin, nerede, ne şekilde kullandığın belli olmayacak şekilde bu 
paralan değerlendirmişsin ve ondan sonra siyasîlere suç atacaksın, "suçun üçte l'i siyasîlerin..." 
Daha yetmiyor, devam ediyor komisyondaki ifadesinde bu adam, bu zatı muhterem, temelde şirket 
yöneticilerinin tamamının suçlu olmadıklarını, dolandırıcılık niteliğinde işlerin içinde olan bu 
kişilerin suçlu olmadıklarını, SPK'nın ve bu holdinglere kuruluş izni veren siyasetçilerin suçlu ol
duğunu ifade etmiştir ve komisyon da, bu adamın bu laflarını dinleyerek kayda değer bulmuş ve 
buraya aktarmıştır. Evet, birtakım siyasetçiler, birtakım siyasîler suçludur. Bugün, o suçlu 
siyasîlerin arasında halihazırda bu Meclis çatısı altında bulunanlar da vardır. Hangileridir bunlar; bu 
kurulan holdinglerin, bir kısmı dolandırıcılık şebekesi şeklinde çalışan organizasyonların adına 
gidip yurt dışındaki vatandaşlarımızdan para toplanmasına aracılık eden siyasîlerindir suç ve 
maalesef, bunlardan bazıları, birkaçı -onlar kendilerini gayet iyi bilirler- bugün, bu Meclisin çatısı 
altında milletvekili sıfatıyla oturmaktadırlar. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Ensesi kalınlar!.. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - O bakımdan, araştırma komisyonunun niçin bu konuyu 

derinlemesine yeteri kadar incelemediğini, zannedersem fazla tartışmaya gerek yok. 
Bu organizasyonların bir kısmı gerçekten iyi niyetli bir başlangıç içerisinde gerçekleşmiş 

olabilir, sadece bir kısmı; ama, gerek profesyonel yönetici olmamaları gerek konuyla ilgili mev
zuata vâkıf olmamaları ve gerekse de zaman içerisinde dürüstlüklerini yitirmiş olmaları dolayısıy
la bir kısmını belli bir kenara bırakalım. Ortaya çıkan belli bir zarar var ve halihazırda mevcut olan 
tesislerin gerçek sahiplerince işletilmesi, profesyonel yöneticiler eliyle işletilmesi şekliyle kur-
tarılabilecek olanlar var; ama, bunlardan birçoğu gayrifaal. Şirket kurulmuş, aynı kişiler bir başka 
ad altında bir başka holding daha kurmuşlar; aynı kişiler farklı farklı holdingler kurarak paralar top
lamışlar. Siz, bunlara, böyle bir sistemde işleyen düzene iktisadî nitelikte bir organizasyon 
nitelemesi yapabilir misiniz?! Ortada apaçık organize bir suç var, organize bir dolandırıcılık 
şebekesi türemiş; hatta, yeri gelmiş ortaklar birbirlerine düşmüşler, şirketin toplanan paralarının or
taya çıkardığı nemalardan kaynaklananları paylaşmak noktasında birbirlerine düşmüşler, birbir
lerini suçlamışlar, birbirleri hakkında -burada raporda da var- şikâyette bulunuyorlar. O bakımdan, 
üzerinde konuşulan konu, oldukça karmaşık ve oldukça çetrefil bir çerçevede. 

Raporda, yine, benzer şekilde -benim, okuyunca çok komiğime gitti- bir şirket yöneticisi diyor 
ki -bir televizyon şirketinden bahsediyor- Kanal 7 televizyonunun hem kendilerine ait olduğunu 
hem de olmadığını.. .Şirket, bir televizyon kanalı kurmak noktasında herhalde birtakım fonlar ayır
mış, bu fonlar kullanılmış. Dolayısıyla, bu kanalın kendilerine ait olması gerektiğini vurguluyor; 
fakat, hemen arkasından da ilave ediyor, hem de bize ait olmadığını... Bu kanal ya size aittir ya da 
size ait değildir. 

Televizyona ait tüm mal varlığının kendilerine ait olduğunu; ancak, işletmesinin kendileri 
tarafından yapılmadığını ifade etmiş. Böyle komik bir şey olur mu ticarî hayatta, iktisadî hayatta? 
Şirket sizinse, şirketin mal varlığı sizinse, bunu, ya kira karşılığı bir başka kuruluşa kiraya verirsiniz 
yahut da bunu satarsınız. Bu şirket yöneticisi, hâlâ, buradaki oluşan metanın, televizyon yayın
cılığında kullanılan metanın ve televizyon yayını yapan kuruluşun kendilerine ait olup olmadığını 
da bilmeyecek derecede de bu işlerin dışında ve bu adam şirket yönetiyor ve bu adam, insanların 
alınterini toplayarak, sizlere para kazandıracağım vaadiyle, gör ki, onların hangi atmosferde hangi 
duygularını istismar etti. Bu insanların ellerinden paralarını alıyorlar; fakat, sahip oldukları mal var
lığının kendilerine ait mi, ait olmadığını da bilemeyecek derecede de bu işin dışmdalar. 

O bakımdan, konu, sadece araştırma komisyonunun raporunu vermesiyle bitecek ve burada 
kapanılacak bir konu değildir. Belli bazı yönleri dikkate alındığında, özellikle organize bir şekilde 
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dolandırma amaçlı birtakım fiillerin de olduğu burada gerçek, bunlar dikkate alınarak doğrudan doğ
ruya bu gibi şirketlerin kurucularının ve yöneticilerinin savcılığa suç duyurusuyla beraber gönderil
mesine ihtiyaç vardır. Bu yönüyle de komisyon bu çalışmalarını yeteri kadar yerine getirememiştir. 

Aynı şekilde, şirket yöneticilerinin, karşılıklı olarak, SPK'yı, Sermaye Piyasası Kurulunu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu yöneticilerinin de şirketlere yönelik birtakım suçlamaları var. Elbette, 
SPK üzerine düşen görevi zaman içerisinde yeterince yapmamış olabilir; ama, bu noktada, bence, 
suçlanılabilecek en son kuruluş SPK'dır, Sermaye Piyasası Kuruludur. Çünkü, bir şirketin 
yöneticisinin "işte, biz mevzuatı bilmiyorduk, fakat, SPK bizi zamanında uyarmadı" gibi bir şeyin 
arkasına sığınması mümkün değildir. Bir kere, şirket yöneticisinin öncelikle ticaret hukukunun, 
Ticaret Kanununun kendileriyle ilgili olan yönlerini, Sermaye Piyasası Kanununun kendileriyle il
gili olan yönlerini bilmek veya bilen adamları da yanında istihdam etmek mecburiyeti vardır. 
Düşünün siz, bir bakıma 5 milyar euro, bir bakıma da bunun 2 katı, 10 milyar euroluk bir fondan 
bahsedilmektedir, bu fonların yönetiminden bahsedilmektedir ve bu fonları yöneten, şu veya bu öl
çüde yöneten kişilerin, biz mevzuatı yeterince bilmiyorduk, SPK bizi uyarmadı gibi gayet 
masumane bir tavır içerisine girmeleri bence bunların suçunu ve bunların yükünü hafifletmez. 

Ben, konu üzerinde fazla konuşmayacağım, fazla durmayacağım; ama, insanlar şu an için şunu 
soruyorlar: Bizim giden paralarımız ne oldu? Bizim, bu paraların üzerine bir bardak soğuk su mu 
içmemiz gerekiyor? Şirketlere ortak olduklarına dair ellerinde birtakım makbuzlar var; fakat, bu 
makbuzların veya ellerindeki değişik adda da olsa belgelerin karşılık ihtiva etmesi gereken şirket
lerin bir kısmı ortada yok, gayrifaal, bir kısmı aktif çalışan durumda. O bakımdan, bu insanların 
mağduriyetinin giderilmesi, bu şirketlerin ekonomiye kazandırılmasından çok daha öncelikli bir 
konu olarak ele alınması gerekir; çünkü, şirketlerin ekonomiye kazandırılması, yeniden yapılan
dırılması... Burada, raporda, bazı şirket yöneticilerinin "işte, bize de bir Anadolu yaklaşımı uy
gulansın; biz, tekrar, kârlı birer şirket haline getirelim" gibi birtakım talepleri var. Böyle bir yöne 
gidildiğinde, zaman daha da uzayacak; insanlar, buralara ödedikleri alınterlerini, bir ömür boyu ger
çekleştirdikleri birikimlerini elde etme noktasında, gerisin geriye alabilme noktasında, yine, bir 
ümitsizlik içerisinde olacaklardır. Bunun için, öncelikle, tasfiye edilebilecek, para getirebilecek, 
değer ifade edebilen şirketlerin tasfiye edilip, halihazırda, belli olan, ellerinde belgesi olan ortak
ların haklarının iadesi, benim için en acil bir konudur. Eğer bu şirketlerin ekonomiye kazandırılması 
gerekiyorsa, satılsın. Yeni alacak sahipleri, ekonomiye kazandırmak noktasında, bankalarla mı an
laşıyor, hükümetle mi anlaşıyor veya Anadolu yaklaşımı veya bir başka yaklaşım gibi yaklaşım 
içerisinde mi şirketleri rehabilite ediyorlar; orası beni fazla ilgilendirmiyor; ama, beni en önce il
gilendiren, bir ömür boyu, insanların, kıt kanaat geçinmek uğruna gerçekleştirdikleri birikimlerini, 
bir an önce, tekrar geri ellerine teslim etmek, bunların mağduriyetlerine son vermek ve bu insanları 
rahatlatmak gerekiyor. Bu, yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın 
başına gelen tek bir olay değil. Bir zaman da, işçi şirketleri vardı. İşçi şirketleri kanalıyla da, bu in
sanların tasarrufları, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulacak diye Türkiye'ye 
getirilip, işçi şirketleri halinde değerlendirildi; ama, sonuç, büyük bir fiyasko ve bu insanlar açısın
dan da çok büyük bir hayal kırıklığı. Bu, ikinci bir darbedir. O bakımdan, insanların, ekmek 
paralarını kazanmak, hayatlarını garanti altına almak amacıyla, yıllarca vatan hasreti çekerek, evlat, 
uşak hasreti çekerek yıllarca biriktirdikleri bu tasarruflarının acilen kendilerine yeniden döndürül-
mesini sağlayacak bir sistemin kurulması ve bu sistemin kurulmasına da önayak olacak şekilde, 
hükümetin, gerekli kanunî düzenlemeler, yasal düzenlemeler neyse, bir an önce Meclisin önüne 
getirmesi gerekmektedir. 

Bir başka husus daha var son olarak değineceğim. Buradan bazı insanlara sesleniyorum: 
Siyasetinize, ticaretinize, Allah için, Allah'ın adını karıştırmayın. Bu millet, dinin, hem siyaset uğ
runa hem ticaret uğruna istismarından çok çekmiştir, çok yara almıştır. Belki, bundan en fazla 
yarayı, din adına ortaya çıkan insanlardan daha ziyade, dinin kendisi almıştır, dinin değerleri almış-
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tır. Bu insanlara sesleniyorum bir kez daha: Lütfen, ticaretinizde, siyasetinizde dini kullanmaktan 
vazgeçin, dinî referanslardan uzak durun; çünkü, neticede iyi niyetle yola çıkılmış olsa da, sonuç
ta, insanlar şeytana uyup, yollarını şaşırabiliyorlar; bu durumda da, kalan, o insanlar üzerinde leke 
değil, kalan, dindarlar üzerinde, dini hayatının bir parçası haline getiren gerçek dindarlar üzerinde, 
kötü izler oluyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Abuşoğlu. 
AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Özkan Öksüz; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Yıllarca ülkemizin kanayan yarası durumunda olan ve birkısım holdingler tarafından mağdur 

edilen, yüzbinlerle ifade edilen vatandaşlarımızın durumlarının bu Meclis tarafından araştırılması, 
alınacak önlemlerin belirtilmesi, bu amaçla bir araştırma komisyonu kurulması önemli bir başarıdır. 
Çünkü, bizden evvelki parlamentolar ve hükümetler, bu tür olayların üzerine gidemedikleri gibi, bu 
işlerin yapılmasına da göz yummuşlardır. 

Türkiye'de, özellikle, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın birikimlerini nasıl değerlen
direcekleri ilgiyle izlenmiştir. Bu birikimlerin ülkemize getirilerek ülke kalkınmasına kanalize edil
mesi, geçmişte bu ülkeyi yöneten pek çok hükümetlerin hedefleri haline gelmiştir. Devlet Sanayi ve 
İşçi Yatırım Bankası, bu amaçla kurulmuştur. Ayrıca, işçilerimizin bir araya gelerek şirket kurmaları 
ve Türkiye'ye yatırım yapmaları teşvik edilmiştir. Bu teşvikler sonrasında ülkemizde birçok işçi şir
keti kurulmuştur ve bunların başında da kendi yöremde, 1970 yılında Kulusan, adıyla kurulan şir
ket, kaymakamlığın öncülüğünde dört yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti etmiştir. Bundan son
ra da küçük şirketler bunu izlemişlerdir. Şu anda Salina adıyla, daha önceki Cihankur Fabrikası da 
bu şekilde kurulmuş ve işçilerimizin gayretleriyle kurulmuş şirketlerdir. 

Ülkemizde çok ortaklı şirketlerin yapılanması, daha çok 1980'li yıllardan sonra başlamıştır. 
Kurulan bu şirketlerin bir kısmı, gerçek, aralarında yardım yaparak vatandaşlarımıza iş imkânı sağ
lamışlardır. Bir kısmı ise, bu işin istismarına gitmişlerdir. O dönemlerde ülkemizin dışarıdan gelecek 
paraya ihtiyacının olması, yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimlerinin Türkiye'ye çekilmek isten
mesi sebebiyle, bu durumlara hükümetler tarafından ses çıkarılmamış ve göz yumulmuştur. 

Türkiye ekonomisi, geride bıraktığımız on onbeş yıl boyunca bankacılık ve fınans sektöründe 
yaşanan krizler ile izinsiz halka arz yoluyla ağırlıklı olarak yurt dışından sermaye transferi sağlayan 
bazı holdinglerin yol açtığı sorunlar nedeniyle ciddî ölçüde sarsılmıştır. Piyasalar, reel sektörün ih
tiyaç duyduğu fonları sağlamada güçlük çekmiş, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yabancı ser
maye girişi de yaşanan bu olumsuzluklardan etkilenmiştir. 

Araştırmalarımıza konu olan holdinglerdeki sıkıntılar, 1995 yılından başlayarak bugüne kadar 
artarak devam etmiştir. Bugün itibariyle aşağı yukarı 300 000 mağdur, 5 milyar dolar civarında da 
yok olan bir kaynak bulunmaktadır. 

Holdinglerin ülkemiz ekonomisinde bir sorun olarak ortaya çıkmasında ve holdinglere para 
yatırmak suretiyle insanların mağdur olmasında temel üç sorun var: Bunlardan biri holdinglerin 
kendisidir. İkincisi holdinglere para yatıran ortaklardır. Üçüncüsü de devletin kuruluşları, SPK ve 
Hazinedir. Bunların üçünü de ayrı ayrı tahlil etmek istiyorum arkadaşlar. 

Bu tür şirket yöneticileri, özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimlerini çekebilmek 
için, yurt dışında, gazete, radyo, televizyonlar kanalıyla reklam kampanyaları açmıştır. Reklam 
kampanyalarında insanlarımızın vatan sevgisi ve dinî duygularına hitap etmişlerdir. Gerçekleştir
meyi düşündükleri projeleri abartı olarak anlatmışlardır. Hatta, bunlann bir kısmı "biz araba 
üretiyoruz, biz helikopter üretiyoruz" diyerek ve değişik slayt gösterileriyle, oradaki vatandaş
larımızı kandırarak ellerindeki paraları almışlardır. 
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Maddî imkânların gelişmesi, boş zamanlarının çoğalması, kısmen de dinî bilgilerinin artması, 
gurbetçilerimizi haram ve helale dayalı çok dikkat eder duruma getirmiş ve elinde avucunda birik
miş parasını faizsiz nasıl değerlendirebilirim diye düşünmüştür. Faizin İslam inancına göre haram 
olması nedeniyle yastık altına attıklan veya ziynet eşyası olarak tuttukları birikimlerini faizsiz bir 
sistemde değerlendirmek istemişlerdir. 

Gurbetçilerimizin bu durumundan yararlanmak isteyen birkısım şirketler, kâr-zarar ortaklığı 
şeklinde yapılandıkları, elde ettikleri kârları, yüksek kârla dağıttıklarını ifade ederek vatandaş
larımızın birikimlerini çekmeye çalışmışlar, hatta hatta, 25 000 dolara kadar para yatıranları um
reye, 50 000 dolara kadar para yatıranları da hacca götürme vaatleriyle para toplamışlardır. 

Şirket ve holdingler, şirketleşme aşamasında para toplama işlerini temsilcileri vasıtasıyla yap
mışlardır. Parayı toplayan temsilcilere topladıkları paranın bir kısmını komisyon olarak vermişler
dir. Bu nedenle, toplanan paralar, daha merkeze gelmeden eksiltilmiştir. Özellikle, yurt dışında top
lanan paralar Türkiye'ye bankacılık sistemiyle değil kurye yoluyla getirilmiş, paralar bavullarla 
taşınmıştır. Holding temsilcileri, genellikle, dürüst, samimî ve saf insanlar olup, büyük çoğunluğu 
sadece para toplamak için kullanıldıklarının, bataklar başlayınca halkın kendilerinden hesap 
soracaklarının farkında bile değillerdi. 

Gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimlerini çekme yolunda şirketler 
arasında bir yarış başlamıştır. Tanınmış ve halka mal olmuş birçok isim ve simayı, yanlarındaymış 
ve destekliyormuş gibi göstererek para toplamışlardır. Tasarruf sahiplerine, hem döviz bazında hem 
de sabit oranlarda kâr payı taahhüdünde bulunmuşlardır. Bankalar dövize yüzde 5-10 verirken, bun
lar yüzde 25 ile 30 arasında kârlar vaat etmişlerdir. Böylece, şirketler arasında da para toplama 
yarışı başlamıştır. 

Bu paraları toplayabilmek için, dinî cemaatlerden, hemşerilik duygularından, vakıflardan, 
camilerden, medya kuruluşlarından, lokallerden, spor kulüplerinden faydalanmışlardır. Halkın elin
deki menkul ve gayrimenkulleri sattırarak bünyelerine dahil etmişlerdir. Piyasalara göre yüksekçe, 
çok yüksek -sözümona- kâr paylarını, cami ve derneklerde, insanların gözü önünde, dolu çantaları 
açarak dağıtmaya başlamışlardır. 

Şimdi, Köln'e biri geliyor, elindeki çantalarla bir derneğe geliyor, bu paraları dağıtmak istiyor; 
kâr paylarınız. Kâr payınız ne kadardır; 10 000 mark. Diyor ki: "O kâr payı dursun, al 40 000 mark 
daha, 50 000 markı daha benim hesabıma geçirin." Yani, bu şekilde paralar toplanmış. 1 bavulla 
para dağıtılırken, 10 bavul dolusu paralar toplanmıştır, bu şekilde bir mekanizma işlemiştir. 

Birkısım insanlar, gerçek anlamda yatırım yapmak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak
tan ziyade, yurtdışı ve yurt içindeki vatandaşların birikimlerini toplayarak, bir saltanat sürme 
amacına yönelik olarak şirket ve holdingler kurmuşlardır. Bu işin istismarını yapan şirket ve hol
dingler, toplamış oldukları paraları kayıt içine almamışlardır. Vatandaşlara, hisse senedi olarak, 
hukukî geçerliliği olmayan evraklar vermişlerdir. Hatta, hatırlıyorum, arkadaşlarla beraber git
tiğimizde, Hollanda'da, bir vatandaşımız, 432 000 guldeni bir kalemde vermiş. Elinde nasıl bir ev
rak var; arkadaşlar, tahsilat makbuzu. Üzerinde herhangi bir holdingin veya kurumun ismi yok. Tah
silat makbuzuyla 432 000 guldeni vermiş. Tahsil eden: M.Kılıç. Başka bir şey yok; elinde başka bil
gi, belge de yok. Yani, saf, oradaki vatandaşlarımız bu şekilde kandırılmışlardır. 

Yeri yurdu belli olmayan bir şirkete, holding, A.Ş. unvanı verilmiş holdingin, aslında hiç ol
mayan 7-10 şirketi varmış gibi göstererek, para toplamışlar. Birkısım holdingler kendi bünyesinde 
ürettikleri veya pazarladıkları araç ve gereçleri yüzde 50 indirimlerle bu ortaklarına vermişler. 

Ortaya çıkan mağduriyetin nedenlerinden biri de, yıllardır biriktirmiş olduğunu, gerçek olarak 
araştırma yapmadan şirket ve holdinglere teslim eden vatandaşlarımızın kendisidir; kendileri de, bu 
konuda, bana göre, mesuldürler. Yaşadıkları ülkelerde faizler yüzde 2, yüzde 3 iken, bunlar, yüzde 
30, yüzde 35'lere kanarak bu parayı vermişler. Düşünebiliyor musunuz; 100 000 markı yatırıyor, o 
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100 000 mark ertesi sene 130 000 mark, ertesi sene 160 000 mark, üç sene sonra 200 000 mark gibi 
bir rakam tutuyor. Aslında, kâğıt üzerinde, kendilerine verilen bir para da yok. 

Önceden bu sisteme girmiş, yüksek kâr payı almış vatandaşların da teşvikiyle hızlanan para 
toplama yarışında, gelir makbuzu ve hatta, boş bir kâğıt üzerine yazılan üç beş satırlık yazı kar
şılığında binlerce döviz para toplanmıştır. Babalarına ve en yakın akrabalarına emanet vermeyen in
sanlar, Türkiye'deki şirketlerin Avrupa temsilcilerine, milyonlarla ifade edilen dövizleri, belge 
niteliğinde teslim etmişlerdir. 

Birkısım vatandaşlarımız, sadece birikimlerini yatırmakla kalmamış, bu tatlı kârdan daha 
kazançlı çıkabilmek için, bulundukları ülkenin bankalarından faizle paralar çekerek bu holdinglere 
yatırmışlar, daha sonra da bu paraları ödeyememişler ve bu paralara kefil olan ahbap ve dostları da 
haciz altına girmişlerdir. 

Şirketlerin kuruldukları ilk yıllarda para yatıran insanlar, paralarını sermaye eklemeyerek çek-
mişlerse, bunlar kârlı durumdaydılar. En fazla zararlı ise, en son para yatıranlar olmuştur; 
anaparalarını alamadıkları gibi, kâr da hiç almamışlardır. 

İşçilerimizin büyük bir kısmı da, çalışmış olduğu yerlerden kıdem tazminatlarını alarak -
80 000-100 000 gibi rakamları alarak- işlerinden ayrılmışlar, bu holdinglere, daha tatlı kârlar gelir 
diye para yatırmışlar; ne yazık ki, sonunda, hem işlerinden olmuşlar hem paraları gitmiş. 

Mağduriyetin üçüncü ayağı ise devlet. Burada en büyük rolü, SPK ve Hazine... İşçi dövizleri, 
daima, ülkemiz açısından önemli bir girdi olarak görülmüş, gurbetçilerimizin bu konudaki cömert
liklerine rağmen, ülke içine giren milyarlarca para kaynağının sistem içerisinde doğru yol almaları 
konusunda, devlet, yapması gereken düzenlemeleri yapmamıştır. Türk Ticaret Kanunu esaslanna 
göre kurulan şirket ve holdingler yeteri kadar denetlenmemiştir, denetlenen şirket ve holdingler 
arasında ise ayırımcılıklar yapılmıştır. 

Devlet, halkın faizsiz fon ve ortaklıklarda para değerlendirme arzusunu görmezlikten gelmiştir. 
Günümüzde Citibank ve Conversbank gibi birkısım bankalar Müslüman müşterilere yönelik 

faizsiz fonlar oluşturmuşlardır. Türkiye Cumhuriyetinde bazı unsurları bırakınız faizsiz borsa veya 
fon kurmayı, faizsiz kelimesine bile alerji duyulmaktadır. 

Faizsiz fonlarda para değerlendirerek, kazanç elde etme arzusunu başlangıçta dikkate almayan
lar, bazı uyanıkların çıkıp, bu fonları resmî veya gayriresmî yol ve yöntemlerle toplayıp, birtakım 
yatınmları yaptıklarını ve bu fonlarla, her ne kadar kötü de yönetilse, bazı başarılar elde ederek, güç 
almaya başladıklarını görünce, karşı önlem alma gereği duyulmuştur. 

İlk adım olarak, gurbetçimize rotasını çizmekte yardımcı olması gereken kurumlar, bu holding
lerle alakalı hususlarda, maalesef ilk müdahaleyi yapmakta gecikmişlerdir. İyi niyetlerle kurulmuş 
ve ticarî olarak önemli bir yol katetmiş şirketlere karşı, çeşitli politikacılar ve bürokratların olum
suz davranışları, bu sistemde dürüstçe iş yapan şirket ve holdingleri de batma noktasına getirmiştir. 

28 Şubat sürecinde, ülkemizde, insanların ve ticarî kuruluşların renklere göre kategorilere ay
rıldığını hepimiz biliyoruz. Hatta kara listeye alınan firmaların isimleri belirlenerek, bu firmalarla 
ticaret yapılmaması bile istenmiştir. Bu firmaların haklı taleplerini yerine getirmemişlerdir. Ben, 
size, bir iki örnek vereyim: Kombassan, Petlas'ı satın aldı, Devlet Özelleştirmeden satın aldı. Dev
let Özelleştirmeden satın aldıktan sonra da burada bir madde vardı "30 000 000 dolar tevsi yatırım 
yapılacaktır" diye. Bu tevsi yatırımı yapabilmesi için teşvik belgesi gerekiyordu. Teşvik belgesine 
müracaat edildi, teşvik belgesi verilmedi ve burada çok önemli bir hususu dile getirmek istiyorum: 
Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir teşvik belgesi verelim mi vermeyelim mi diye Başbakana yazı 
yazıldı arkadaşlar. Bir yere teşvik belgesi verelim mi vermeyelim mi diye Başbakana yazı yazıldı. 
Onu ben size şu anda şey yapayım. Başbakan bu yazıyı alıyor, o zamanın Başbakan Yardımcısına 
söylüyor "bunu inceleyin" diyor. 28.4.2004 tarihli yazıda, Recep Önal şunu diyor: "Mevzuatta 
aranan şarta aykırı bir durum olmaması nedeniyle, söz konusu yatırımın teşvik belgesine bağlan
ması hususu, takdir ve tensiplerinize arz olunur." 
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Arkadaşlar, bu şirkete teşvik belgesi verilmedi. Bu şirket, Kombassan tarafından Abdülkadir 
Özcan AŞ'ye satıldı ve bu şirket şu anda teşvik belgesi aldı. Bakın, yani, burada sorumlu iki ayak 
değil, üçüncü bir ayak da var. 

Bakın, bir örnek daha vereceğim. Konya Ladik'te "KOMPEN" adı altında meşhur bir fabrika 
var Kombassan'ın. Bu, cam üretiyor ve aynı zamanda pencere üretiyor. Buraya bunlar tevsi yatırım 
yapmak istiyorlar ve teşvik belgesine başvuruyor, teşvik belgesi verilmiyor. "Acaba, bize mi veril
miyor" deniyor. Arkasından, tabela şirketi aynı yerde olan bir tabela şirketiyle başvuruyorlar. O 
tabela şirketine -öbürüne vermiyorlar- 35 000 000 dolarlık bir teşvik belgesi veriliyor arkadaşlar. 
Bunlar bu şekilde engellendi. Hatta, şunu söyleyeyim: 1997'den beri Kombassan ve YÎMPAŞ ser
maye artırımlarını gerçekleştirememişlerdir. Burada, ben şirketleri savunmuyorum; bu şirketlere 
para yatıran insanlar var, ben bu insanları savunuyorum ve hâlâ da, bu şirket artırımları gerçekleş
tirememiştir arkadaşlar. Yani, bunları da göz önünde bulundurmak lazım. 

Bugün YÎMPAŞ ve Kombassan, elindeki malı mülkü, gayrimenkulu -bizim yaptığımız in
celemelerde- aşağı yukarı, parayı, yatıranların parasını karşılayabilecek durumdadır; ama, bunların 
üzerine yürürsek, az bir parayla şey yapılır, yüzde 25'ini bile ödeyemez durumda olabilirler. Buna 
da dikkatlerinizi çekiyorum arkadaşlar. 

Bazı girişimlerce holding adı altında gerçekleştirilen, izinsiz, halka arz yoluyla tasarruf sahip
lerinin mağdur olmalarında Sermaye Kurulunun şeyini söyledik. Sermaye Kurulu yaşanan süreci iyi 
yönetememiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, bu süreçte kurulduğunu ve ortak toplamaya başladığını 
çeşitli basın ve yayın kuruluşlarıyla bildiren şirketler hakkında işin başından itibaren önleyici ve en
gelleyici tedbirleri almamıştır. Sermaye piyasasını düzenleme ve denetleme görevini haiz Sermaye 
Piyasası Kurulu, belli bir büyüklüğe gelmiş şirket ve holdinglere yol gösterici şekilde dav
ranamamış, âdeta, onları oyalamıştır. Şirketlerle ilgili olarak, görev alanına girmeyen konularda bir-
kısım devlet kurumlarını da ihbarda bulunmuştur. Bakın onu da size göstereyim, belgesi var bende. 
Şimdi, zamanın SPK Başkanı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarına bir yazı yazıyor, diyor ki: "Resmî 
Gazetenin şu şu sayılı yazısında Kombassan Holding AŞ'nin, sermayesini kontrol ettiği ve 
yönetiminde bulunduğu Kombassan Gıda ve şu şu şirketine Müsteşarlığınızca 5 ayrı teşvik belgesi 
verildiği görülmüştür. Teşvik belgesi verilmesi hususunun Müsteşarlığınızca yeniden değerlendiril
mesini ve bu kapsamdaki şirket taleplerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi uygun olacağı 
düşünülmektedir." Bunu SPK, Hazineye yazıyor, Hazine cevap veriyor: "Anılan şirkete 7.7.1997 
tarihinde un, kepek, yem, bakliyat ambalajlaması konusunda 5 ayrı yatırım teşvik belgesi düzenlen
miştir. Yatırımın termin süresi sona ermediğinden ve yatırım teşvik belgesi mevzuatına aykırı bir 
durum oluşmadığı bu aşamada yatırım teşvik belgelerinin iptalini gerektirecek bir husus bulun
mamaktadır." Bakın, arkadaşlar, bunların hepsi bir belgedir. Yani, burada üç ayaktan bahsetmiştik: 
Bir, sorumsuzca para yatıran ortaklarımız; iki, bu parayı hovardaca kullanan bazı şirketler; üç, şim
diki saydığım şirketler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öksüz, lütfen, tamamlayabilir misiniz sözlerinizi. 
Buyurun. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Tamamlıyorum Başkanım. 
Şimdi, öyle bir süreç işlendi ki, paralar geliyor yurt dışından, alışılmış... Hatta, ben size şunu da 

söyleyeyim: En çok paralar 28 Şubattan sonra bu şirketlere akmıştır. Bu şirketler bu süreci o kadar çok 
güzel kullanmışlar ki, daha önce 1,5; 1 000 000 dolarsa bundan sonra 5 000 000, 4 000 000 dolarlara 
ulaşmış. Bu para akışı devam ederken, Sermaye Piyasası Kurulu da bu şirketlere sermaye artırım iz
ni vermeyince, bu şirketlerin hepsi gayri resmî şirketler kurmaya başlamışlar; ikinci, üçüncü, dördün
cü şirketler. Paralar, bu ayaklarla gelmişler. Ondan sonra bu paralann bir kısmı da, maalesef, yurt 
dışında yatırımlara gitmiştir. Şimdi Romanya'da bir rulman fabrikası var, 5 000 kişi çalıştırıyor ve 
burayı Kombassan alıyor ve bunların bir kısmı da gidip Amerika'da yatırım yaptı. Tabiî, bu yatınm-
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lan değerlendirmek, nasıldır, ona girmek istemiyorum. Yimpaş aynı şekilde yurt dışında bazı 
yatırımlar yaptı ve bunların, birsürü, şu anda mağdur olan insanlarımız var. Bu insanlarımızın mağ
duriyetinden kurtulması lazım. Bununla ilgili bizim raporumuzda önerilerimiz var; bu önerilerin dik
kate alınması lazım. Demin Abuşoğlu da söyledi, İstanbul girişimi gibi bir şey kurulabilir. 

Benim burada birkaç tane daha önerim olacak bu SPK şeyiyle ilgili olarak: 
Çokortaklı şirketlerin tanımı yapılarak toplantı ve karar nisaplarında kolaylaştırıcı düzen

lemeler getirmek lazım. 
İkincisi, bunlarla ilgili, konsolosluklardan tasdikli veya noterden tasdikli vekâletname isten

mesin. Yani, zaten bu vekâletname çok paraya mal olduğundan dolayı gitmiyor, oraya vekâlet ver
miyor, vekâlet vermediğinden dolayı da, bu şirketlerin toplantıları sönük geçiyor veya yapılamıyor. 

Değer artışlarının sermayeye eklenmesine izin verilmelidir. Kuruluş sermayesini ve sermaye 
artışlarının döviz cinsinden belirlenmesine izin verilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Başkanım, bitiriyorum; bir iki önerim var. 
BAŞKAN - Teşekkür için buyurun Sayın Öksüz. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Çokortaklı halka açık şirketler -sermayelerinin belirli bir kısmı 

için, örneğin yüzde 10- kendi hisse senetlerini satın alabilmeli ve bu senetleri tekrar ihraç edebil
melidir. 

Çokortaklı şirketler tarafından ihraç edilen nama yazılı hisse senetleri için de, Türk Ticaret 
Kanununun 368 inci madde hükmünde yer alan taahhütlü mektup şeyi kaldırılmalıdır, davet kal
dırılmalıdır. Halka açık şirketler statüsüne tabi olunması için gerekli asgarî ortak sayısı 250'den 500 
veya 1 000'e çıkarılmalıdır. 

Uygun konjonktür ve altyapı oluşturularak, bölgesel nitelikli borsalar kurulmalıdır. Çokortak
lı 6 şirket de çeşitli teşvik usulleriyle desteklenmelidir. 

Arkadaşlar, burada, şu anda bu şirketlerin 97 tanesini ben tespit ettim. Aşağı yukarı 8-9 tanesi 
ayakta. Hiç olmazsa, bu 8-9 şirketi kurtarabilmenin yollarını aramamız lazım. Zaten, öbürlerinin 
çoğu tabela şirketleri, parayı almışlar. Şu anda yaptığımız araştırmalarda gönderdiğimiz mektuplar 
bile bize geri geldi; çünkü, böyle bir şirket buralarda yok. Ortada olan Kombassan, Yimpaş, İttifak 
Holding gibi şirketleri kurtarmamız lazım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öksüz. 
Şahsı adına söz isteyen, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Cantimur, süreniz 10 dakikadır. 
Buyurun. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür

kiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Par
tisi milletvekillerinin önergeleriyle, geçmiş yıllar içerisinde bazı girişimcilerin holding adı altında 
gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının 
neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar ile 
Araştırma Komisyonu sonuç raporu üzerinde, şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yaklaşık dört ay süren bir zaman içerisinde, Araştırma Komisyonu Baş
kanı ve üye milletvekilleriyle birlikte sürdürdüğümüz çalışmalarımız, başta Meclis Araştırması 
Komisyonunda olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında temaslar şeklinde yapılmıştır. Bu süreçte, 
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78 holding, şirket yöneticileri dinlenmek üzere komisyona çağrılmış, bunlardan 44 tanesine 
ulaşılamayarak çağrı mektupları geri gelmiştir. 

Çalışmalar süresince 24 toplantı yapılmış, yapılan toplantılarda bazı ticaret ve sanayi odası baş
kanları, 2 eski ve yeni Sermaye Piyasası Kurulu başkanı, çağrımıza cevap veren ve komisyonumuza 
bilgi vermek isteyen holding ve şirket yöneticileri, yine, komisyonumuza müracaat ederek bilgi ver
mek isteyen mağdurlar ile mağdur dernekleri temsilcileri ve Almanya, Belçika, Avusturya ve Hollan
da'da yurt dışındaki vatandaşlarımızla toplantılar düzenlenerek çok detaylı bir çalışma yapılmıştır. 

Özellikle komisyonun kuruluş amacının özünde neyin olduğunu kısaca ifade etmek gerekirse, 
öncelikle, bu holdinglerin izinsiz halka arz yapmalarının araştırılması, bu arz neticesinde, yurt için
den ve yurt dışından sayıları 400 000'i bulan vatandaşlarımızın hangi saiklerle para yatırdıklarının 
ortaya konulması, tasarruf edip paralarını bu şirketlere yatıran insanımızın mağduriyetinin 
giderilebilmesi için ne gibi çözüm önerilerinin bulunabileceği, SPK'nın bu süreç içerisinde, görevini 
ilgilendiren konularda ne gibi çalışmalar yaptığı hususları ana hatlarıyla komisyonumuzun çalışma 
alanını oluşturmuştur. 

Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, bu holdinglerin veya şirketlerin bir kısmı halen faaliyet
lerine devam etmektedir, bir kısmına ise ulaşmak bile mümkün olamamıştır. 

Faiz dışında gelir getiren alanlara yatırım yapmak isteyen, ancak, malî piyasaları ve alternatif 
yatırım araçlarının getirilerini yakından takip edecek bilgi birikimine sahip olmayan veya malî 
piyasaları takip edemeyecek olan ve ellerindeki paraları, yıllarca, altın ve gayrimenkul gibi çok 
verimli olmayan alanlarda değerlendirmeye çalışan özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız, tasar
ruflarını, söz konusu holding ve şirketlere yatırmışlardır. 

Vatandaşlarımızın para yatırmalanndaki en önemli etkenler: Faizsiz kazanç olması, ülkemizde 
yatırımların artması, yüksek oranda kâr payı verilmesi ve istedikleri zaman paralarını kendilerine geri 
verme taahhüdünün olmasıdır. Söz konusu şirketlerin yüzde 30'lara varan yüksek oranda kâr payı 
taahhüt etmeleri ve paralarını istedikleri zaman alabileceklerini ifade etmeleri, bir süre, bu zincirin bu 
şekilde devam etmesini sağlamış, hatta, şirketlerin daha fazla para toplamalarının yolunu açmıştır. 

Bu şekilde çok fazla para toplanmaya başlayınca birçok şirket kurulmuş ve bu kurulan şirket
ler de, özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızdan para toplamaya başlamışlardır. Şirket sayısı art
tıkça, şirketler arasında, daha fazla kâr taahhüdünde bulunup daha fazla para toplamanın, âdeta, bir 
yarışı başlamıştır. 

Şirketler tarafından toplanan bu sıcakpara, bir yandan kâr payı olarak ortaklara dağıtılırken bir 
yandan da çok verimli olmayan alanlara yatırım yapılmaya başlanmıştır. 

Başlangıçta iyi niyetlerle kurulan, ülke kalkınmasında gerçekten önemli bir rol oynayan, istih
damı artıran bu şirketlerin kâr payı yarışı, verimli olmayan alanlara yatırım yapılması ve gerçek 
bilanço kârlarının dağıtılması yerine toplanan paralardan kâr payı dağıtılmaya başlanması şirket
lerin malî yapılarını bozmuş, sıcakpara girişinin bitmesiyle de, söz konusu şirketlerin bir kısmı 
çalışamaz duruma gelmiş, bir kısmı ise küçülme yoluna gitmek zorunda kalmıştır. 

Kurulmuş olan bu zincir, esasen, sıcakpara girişinin devam etmesi halinde devam edebilecek; 
ancak, bir süre sonra, yine de, tıkanacak bir zincirdir. Bir şirkete ortak olmak, bu şirketin faaliyet
lerinden doğan kâr payını almak, şirketin hissesini üçüncü bir kişiye satmak elbette mümkündür; 
ancak, istendiği zaman şirketteki hissenin şirket tarafından alınması veya paranın ortağa ödenmesi, 
yasal olarak elbette ki mümkün değildir, ancak, borsada işlem gören şirketlerin hisselerinin borsada 
işlem görmesi ve alınıp satılması mümkündür. 

Sisteme sıcakpara girişinin olduğu bir dönemde -yanlış da olsa- işleyen bu sistem, ortakların 
paralarını geri almak istemeleriyle tıkanan bir sistemdir. Kaldı ki, ortak paralarının arsaya, 
makineye, hammaddeye bağlandığı düşünülürse, şirket veya holding bu paralan nasıl verecektir? 
Elbette ki, hem yasal olarak hem de şirketlerin malî yapısı açısından, bu, mümkün değildir. 
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Komisyon çalışmaları sırasında, holdinglere para yatıran vatandaşlarımızın ciddî ölçüde mağ
duriyet yaşadıklarını ve meseleye çözüm bulunmasını istediklerini; vatandaşlarımızın birçoğunun 
yirmi otuz yıllık veya bir ömür birikimlerini kaybetmekle kalmadıkları, birçok vatandaşımızın, 
geleceklerini ipotek altına alarak, bankalardan çekmiş oldukları kredileri holdinglere verdiklerini; 
vatandaşlarımızdan bazılarının, holdingler tarafından toplanan paraların bir kısmını devletin ken
dilerine ödemesini, bir kısmının şirketlerin tasfiye edilerek geriye kalanın kendileri arasında pay 
edilmesini, bir kısmının ise paralardan vazgeçtiklerini, ancak paraları toplayanların hak ettiği cezayı 
çekmelerini istediklerini, vatandaşlarımızın bir kısmının ise "kâr-zarar ortaklığı olarak paramızı 
verdik, zarar ettiyse biz de zarara ortağız" dediklerini müşahede etmiş bulunmaktayız. 

Toplanan paraların miktarı da dikkate alındığında, yürürlükteki mevzuatın yetersiz olması sebebiy
le, izinsiz halka arzla yeterince mücadele edilemediği de bir gerçektir. Özellikle 4616 sayılı Dava ve 
Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun, kişiler hakkında açılan kamu davalarının tamamının ertelen
mesine sebebiyet vermiştir. Bunun sonucu olarak, izinsiz halka arz suretiyle fon toplama faaliyetini sür
düren şahıslar hakkında cezaî tedbirler uygulanamadığından, daha fazla fon toplanmıştır. 

Holding veya şirketlerin sermaye artırımlarının belli bir usulü vardır. Sermaye artırımı ve his
selerin halka arzı için SPK'dan izin alınması ve alınan izin çerçevesinde halka arzın gerçekleşmesi 
gerekmektedir; ancak, görülmektedir ki, şirketlerin halka arzda izin almamaları, alınsa bile, fon top
lama işinin 365 gün yapılıyor olması, halka arz esnasında belli oranlarda kâr taahhüdünde bulunul
ması, istenildiği anda paraların kârlarıyla birlikte geri verilebileceğinin sözlü olarak taahhüt edil
mesi, şirketlerin SPK kaydına uygun hareket edemeyeceklerinin en önemli göstergelerinden bir 
tanesidir. Nitekim, SPK kaydında olan holdingler hakkında, kayda girdikten sonra dahi, bu neden
lerle defalarca suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Komisyonumuzun görev alanı 1990'lı yıllardan günümüze kadar yüzlerce şirketi ilgilendiren, 
yüzbinlerce vatandaşımızın para yatırdığı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Cantimur, lütfen, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Devamla) - Tamam Başkanım. 
... toplamı kesin olarak tespit edilememekle birlikte, 5 milyar avro civarında paranın, değişik 

yörelerde, farklı faaliyet alanlarında, çok da iktisadî olmayan bir şekilde yatınmlarda kullanılmasını 
kapsayan geniş bir konudur. Konunun, onbeş yılı aşkın bir geçmişi, bu noktaya gelmesinde rol oy
nayan birçok faktörü, birçok kişi ve kurumu ilgilendiren yönleri bulunmakta; kısacası, hem kapsam
lı hem de karmaşık olduğu görülmektedir. 

Holdingler tarafından komisyonumuza iletilen çözüm önerileri de dikkate alınarak, aşağıdaki 
öneriler huzurunuza getirilmiştir: 

Sermaye Piyasası Kanununda ve Ticaret Kanununda düzenlemeler yapılmalı, 
Toplanan paraların ve ortaklık yapısının belirlenmesi, 
Ortakların genel kurula katılımlarının kolaylaştırılması, 
Faaliyeti olmayan şirketlerin tasfiyesi, 
Hukukî sürecin etkinleştirilmesi, 
Halka arz edilmiş sayılabilmek için gerekli olan ortak sayısının 500'e çıkarılması, 
Şirketlerin belli şartlarda kendi hisselerini alıp satabilmelerinin sağlanması, 
Sermayesi döviz cinsinden ortaklıklar kurulabilmesi, 
Holdinglerin kuruluşlarıyla ilgili yükümlülükler ve sınırlamalar getirilmesi, 
KOBİ borsasının kurulması, 
Yatırımcıların korunması açısından vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, 
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Daha etkin denetim yapılması, 
Faaliyetlerine devam edebilen şirket ve holdinglerin, yatırımcıların haklarının korunması adına 

faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmalıdır. 
Yüce Heyetinizin bu esaslar çerçevesinde önemli kararlar alacağını umuyor, bu komisyon 

çalışmalarımızın mağdur vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinizi saygılarım
la selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Cantimur. 
Şimdi, Komisyon adına söz isteyen, Ankara Milletvekili Telat Karapınar. 
Buyurun Sayın Karapınar. 
(10/16, 262) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

TELAT KARAPINAR (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (10/16 ve 262) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporuyla ilgili söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bu komisyon, yurt dışında ve yurt içinde, gerçekten yüzbinleri ilgilendiren bir konuyla ilgili 
kuruldu ve dört aylık süreç içerisinde de çok yoğun bir çalışma ve gayret sarf etti. 

Ben, bu süreçte, yeri gelmişken, bizimle birlikte çalışan komisyon uzmanlarımız Yüksel Kızıl-
taş, Necip Topuz, Ahmet Tekin, İlker Evin, Mehmet Dünşen'le birlikte, komisyonumuza katkılarını 
esirgemeyen komisyon üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Bu olay neydi, bu holdingler neydi; bu olay, işçi şirketleri veya küçük yatırımcıların tasarruf
larıyla belli kuruluşları kurma olayı, 1960'ların sonlarında başladı ve küçük tasarruf sahiplerinden 
toplanan paralarla -ki, bunun ilk ayağı yurtdışı da değil yurt içinde kurulan şirketlerdi Özkan Beyin 
de söylediği gibi- 1960'ların sonunda böyle bir yol açıldı Türkiye'de; ancak, birçoğu başarısızlıkla 
sonuçlandı. Ender olarak, birkaç tane, başarılı şirket kuruldu ve bunun, daha sonra, 1980'lerin son
larına doğru, aynı durumda şirketler, bu sefer, yine, yurtiçi ve yurtdışı ayağı da olarak kurulmaya 
başlandı. Bunlar, daha önce YİMPAŞ'ta gördüğümüz gibi küçük kooperatifler şeklinde ve daha son
ra da, diğer, 78 tane -bizde adı olan, bize bildirilen, 78 tane- holding adı altında kurulan şirkette 
tezahür etti. 

Türkiye'nin geçirmiş olduğu süreçte, bunlar, yurt dışında ağırlıklı olarak faaliyet göstermeye 
çalıştılar bu şirketler -ki, 78 tane ifade ettim- bunlar 61 holding olarak kuruldu; ancak, izinsiz hal
ka arz yapan, yani, izinsiz olarak halktan para toplayan firmaların sayısı 78. Bunların 17 tanesi, 
diğer, aynı holdinglere bağlı olarak kurulan şirketler. Bunların bir kısmı, gerçekten, olumlu işler 
yapmak amacıyla kuruldu ve olumlu işler de yaptı; ancak, şunu hiçbir zaman göz ardı etmemek 
gerekiyor: Bunlar- ilk kuruluş anından itibaren yasal dayanaktan yoksundu, yaptıkları eylem suç 
teşkil ediyordu. Niye; çünkü, halka arz yapabilmek için Sermaye Piyasası Kuruluna kaydının yapıl
ması gerekiyordu. Bu şirketlerin tamamı, ilk kuruluş aşamasında kanunsuz olarak kuruldu, kanun
suz olarak para topladı. Kuruluşu kanunî olabilir; ancak, para toplama eylemi kanunsuzdu. Onun 
için de, bu şirketler, yine, yapamayacaklarını bile bile vatandaşa dediler ki: "Arkadaşlar, ey vatan
daş, biz, sizin paranızı istediğiniz zaman vereceğiz." Ancak, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, bir şir
ketin kendi hissesini geri alabilmesini yasaklıyordu. Bunu biliyorlardı, bilmiyorlardı; ama, verdik
leri sözün Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yerine getirilmesi mümkün değildi. 

Daha sonra ne oldu; bu şirketler, olağanüstü diyebileceğimiz tarzda çalışmalar yapıyormuş gibi 
kendilerini gösterdiler. Hatta, bizim komisyonumuza gelen bilgilerden bir tanesi "işte, biz helikop
ter fabrikasını kurduk, uçuruyoruz, helikopterlerimiz de bunlar" diye veya diğer birkısım fabrikaları 
video kameraya çekerek "bu fabrikalar bizim fabrikalarımız; faaliyettedir" diye göstererek, 
tamamen yalan beyanlara dayanan bir şekilde vatandaşı kandırarak vatandaştan para toplamışlardı. 

Bu şirketlerin şimdiki durumu ne: Benden önce konuşmacı olarak konuşan arkadaşlarımız söy
ledi; 78 tane şirket, 61 holdinge bağlı 78 şirket... Biz, 61 holdingin 61'ine de davetiye çıkardık; 
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44 tanesi bilâtebliğ döndü, adreste bulunamadığından. Yani, bugün, ortalamaya vurduğumuz 
zaman, bu şirketlerin yüzde 75'inin tabelası bile mevcut değil. 17 tanesinin tebligatı yapıldı. Biz de, 
bir kısmını, müracaat edenleri, davetiyemize uyanların tamamını dinledik, tamamıyla görüştük, 
önerilerini aldık ve raporumuzda da değerlendirdik. 

Bu işin en üzücü ayağı, tabiî ki, vatandaş ayağı. 300 000, 400 000, 500 000 tespit edilmesi 
mümkün olmayan bir rakam var ortada. Bunun da nedeni şu: Bir kişi 5 tane şirkete, 5 tane holdin
ge para vermiş; ancak, bizim tahminlerimize göre 200-250 bin aileyi ilgilendiren bir konu. Bu, 
250 000 aile; ama, bizim özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ataerkil aile yapısından halen 
kurtulamadıkları için, bir ailede kaç kişi varsa çalışabilecek vaziyette, herkes çalışıyor; neticede, 
para ailenin reisinde toplanıyor ve bu ailenin reisi de, bu paraları götürüp bu holdinglere veriyor. 
Dolayısıyla, bir ailenin on yıllık, yirmi yıllık, otuz yıllık birikimleri bir anda buharlaşıyor, yok 
oluyor, uçuyor. Bunun neticesinde, intiharlar, boşanmalar, aile içi kavgalar, psikolojik bunalımlar, 
aklını yitirenler, cezaevine düşenler gibi çok olumsuz bir durum meydana çıkıyor ve yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan güveni, Türkiye Cumhuriyeti Devletine olan güveni, 
vatandaşlarına olan güveni onarılmaz bir şekilde zarar görüyor. 

Bizim yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmalarda edindiğimiz izlenimlerden bir tanesi de, 
oradaki vatandaşımız şaşkın vaziyette. Parası olanlar var, bir şeyler yapmak istiyorlar; ancak, Tür
kiye'ye güvenmiyorlar. Çünkü, başlarına, daha önce bir Merkez Bankası faciası, daha sonra da bir 
holdingler, yani, bizim araştırma komisyonumuzun konusuyla ilgili holdingler faciası gelmiş ve 
vatandaşımız, büyük oranda, birikimlerini bunlara kaptırmış. 

Şimdi, bize düşen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak -ki, komisyon raporumuzda bu mev
cut- bu vatandaşımızın güvenini tekrar kazanıp, vatandaşı devletine güvenen bir hale getirmek, bu 
güven bunalımını aşmaktır. 

Şimdi, biz, komisyon çalışmalarımız neticesinde birkısım önerilerde bulunduk. 
Bunlardan birincisi, mevzuat önerileri. Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen 

izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan ve bu konuda kurulan araştır
ma komisyonunun faaliyet alanına giren holdinglerle ilgili bundan sonraki süreci yönetecek, yön
lendirecek bir kanuna ihtiyaç bulunmaktadır. 

İkinci önerimiz, toplanan paranın ve ortaklık yapısının belirlenmesi. Yine, Özkan Beyin konuş
masına atıfta bulunacağım. Paralar toplanmış, hiçbir belgeye bağlı değil, vatandaşın elinde geçerli 
bir belge yok. İşte, imzası okunan, nereye verildiği belli olmayan bir beyaz kâğıt. 

Artı, yine, yeri gelmişken söyleyeyim, yurt dışında para toplama işi o hale gelmiş ki zamanla, 
bir tane aracı, komisyoncu tabir edebileceğimiz vatandaş, gelmiş, şehrin birisinden parayı toplamış 
-1 000 000 euro, 2 000 000 euro, 300 000 euro, 500 000 euro- ondan sonra gitmiş, holdinglerle 
pazarlık yapmış, demiş ki "bende 500 000 euro var, ne kadar komisyon vereceksin?" İşin 
vahametini anlatmak açısından ben bu olayı anlattım. Gerçekten, oradaki vatandaşlarımız, yani, hak 
etmediği şekilde kandırılmış ve hak etmediği şekilde mağdur edilmiş. Bunun için öncelikle bir 
komisyon kurulabilir veya çeşitli kamu kuruluşları bu işle görevlendirilebilir. Vatandaşlarımızın 
buraya müracaatla, ellerindeki belgelerle, öncelikle, bu holdinglerin ortaklık yapısının belirlen
mesinin problemin çözümünde çok önemli bir rol oynayacağı bizim komisyonumuz tarafından 
kabul edilmiştir. 

İkinci olarak, vatandaşlarımızın en büyük şikâyetlerinden bir tanesi -yurt dışında yapmış ol
duğumuz incelemelerde- holding genel kurullarına katılmakta zorlandıkları, hatta katılmalarının 
mümkün olmadığı ve holdinglerin de, özellikle genel kurul toplantılarını vatandaşın 
katılamayacağı, yurt dışında çalışan işçilerimizin katılamayacağı zamanlara denk getirerek gerçek
leştirdikleri ve bu nedenle, çok küçük bir çoğunlukla -ki, kendi ellerinde olan çoğunlukla- genel 
kurullarını yaparak istedikleri kararları alabildiğiydi. Bu konuyla ilgili de bizim tavsiyemiz, yine, 
ortakların oy kullanma haklarının kolaylaştırılması şeklinde; gerekirse internet yardımıyla gerekir-

- 2 3 1 -



TBMM B:86 11.4 .2006 0 : 1 

se vekâletnamelerden ücret alınmadan vatandaşın oy kullanmasının sağlanması önerilerimiz arasın
da yer aldı. 

Demin de söylediğim gibi, biz 61 şirkete tebligat yaptık buyurun bilgilerinizi, önerilerinizi 
alalım diye. 44 tanesi bilatebliğ döndü; yani, bu 44 şirket tabela şirketi bile değil, artık, tabelası bile 
yok. Faaliyeti olmayan bu şirketlerin tasfiyesi, en azından vatandaşın da, alabilecekse, kalmışsa bir 
şey, cüzi miktarda da olsa alması, kalmamışsa da umudunu kesmesi diye düşünüyoruz. 

Hukukî sürecin etkinleştirilmesi; ki, önemli bir öneri olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda 
gerek SPK gerekse Sanayi Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve denet
lemeler sonucu düzenlenen raporların çoğunun cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildiği; ancak, 
yargılamanın çok uzun sürdüğü anlaşılmıştır. Bu süreçte, 4616 sayılı Yasa, 23 Nisan 1999 tarihine 
kadar işlenen suçların ertelenmesini kararlaştırmıştır. Davaların etkin ve hızlı sonuçlandırılabilmesi 
için gerekli tedbirler alınmalı, bu kapsamda ihtisas mahkemelerinin kurulması ve hukukî ve cezaî 
ihtilafların da bu mahkemeler tarafından sonuçlandırılmasının bu konunun çözümünde önemli bir 
etken olacağı kanaatindeyiz. 

Yine, Sermaye Piyasası Kurulunun yetkisi altına giren, ki, daha önce 100'ü geçtiği takdirde or
tak sayısı SPK'nın görevine giriyordu, Kurul kaydı gerekiyordu; daha sonra bu 250'ye çıkarıldı. Bu 
250 sayısının da yeterli olmadığını ve SPK kaydına alınabilmesinin gereği olarak 500 ortak sayısını 
geçtikten sonra Kurul kaydına alınması gerektiği öneri şeklinde bildirildi. 

Yine, konuşmamda söyledim, Ticaret Kanunumuza göre bir anonim şirketin, sermayesi halka 
arz edilmiş bir şirketin, kendi sermayesini vatandaştan satın alması, kendi hisselerini vatandaştan 
satın alması bizim yasalarımıza göre mümkün değil. Bu durumun da, hazır Ticaret Kanununda 
düzenlememiz komisyonlarda göz önüne alınarak, anonim şirketlerin, sermayesi halka arz edilen 
şirketlerin vatandaştan hisselerini belli oranlarda satın alınabilmesine yol açılmasının bu mağ
duriyetin giderilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Yine, bu holdinglerin -tabi ki, bizim şu anki dönemde geçerli değil ama- geçmiş dönemde Türk 
parasının döviz karşısında erimesinden dolayı, vatandaşın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın da 
Türk Lirasına güvenmemesinden dolayı bu şirketlere döviz bazında ortak olmaları vatandaş açısın
dan biraz daha çekici olmuştur. Şu anda, Türk parasına güven gelmiştir, hatta, dövize güvensizlik 
başlamıştır; ancak, yine de sermayesi döviz cinsinden şirketlerin kurulmasına izin verilmesinin, yurt 
dışında çalışan vatandaşlarımızın tasarruflarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu ve 
gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu konu da, bu şekilde raporlarımızda yer almıştır. 

Yine "muvazaalı işlemlerin takibi" başlıklı bir konumuz var. Şirketlerin hâkim ortakları, 
yöneticileri, bunların yakınları ve temsilcilerinin geçersiz, muvazaalı işlemleri ile üçüncü kişilerin 
mülkiyetine ve kullanımına geçirilen tüm mal ile hak ve alacakların seri bir şekilde takibini müm
kün kılacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Bu holdinglerin büyük çoğunluğu -ki, şu anda tabela holdingi olarak kalanların çoğunluğu-
vatandaştan topladıkları parayı bir şekilde kendileri veya kendi yakınları üzerine geçirerek, vatan
daşın mağduriyetine sebep olmuştur. Bu konunun önlenebilmesi için de, bu konunun çözümlenebil
mesi için de, biz, vatandaşımız dilinde, halk dilinde hortum yasası diye bilinen 5020 sayılı Yasanın 
bu tür şahıslar hakkında da uygulanmasına, yine raporumuzda yer verdik. Bunun da, vatandaşımızın 
tasarruflarının korunması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Yine, yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu kadar mağdur olmasının en büyük sebeplerinden bir 
tanesi, vatandaşımızın bilgisiz olmasıdır. Yoksa, hiç kimse 300 000, 500 000 markı bir imza kar
şılığı, bir kâğıt parçası üzerine yazılan ve hatta birçoğunda da imza olmayan belge karşılığı kimseye 
teslim etmez. Bu konuda yurtdışı temsilciliklerimize çok büyük görev düşmekte, vatandaşımızı 
bilinçlendirme açısından, yurtdışı temsilciliklerimizin biraz daha gayretli, biraz daha istekli çalış
ması gerekmektedir. 
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Yine ayrıca, yurt dışında olup da, halen tasarrufu bulunup ülkesine tasarruflarını getirmek isteyen 
vatandaşlarımıza da yol gösterici nitelikte veya onların tasarruflarını değerlendirecek yeni oluşumların 
sağlanmasının, özellikle şu anki mevcut durum açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Bu paralar toplanırken -siyasî parti grupları adına konuşan konuşmacılarımız da söyledi- bir-
kısım dinî, millî duygular istismar edilmiş. Sadece dinî, millî değil, vatandaşın nezdinde değeri olan 
tüm kutsal duygular istismar edilmiş. Bu, sadece, işte İslamî yönden de değil, yine holdinglerden 
bir tanesinin -bu, basında da çıktı- yöneticisi diyor ki: Ben, işte, falanca partiye, şu anda Mecliste 
bulunmayan partinin birine mensubum. Bunun isminin İslamî holding olarak değerlendirilmesi 
veya yeşil sermaye olarak değerlendirilmesinin de çok doğru olmadığı kanaatindeyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Karapınar, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
(10/16,262) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

TELAT KARAPINAR (Devamla) - Burada vatandaş istismar edilirken, doğrudur, birçok duyguları 
kullanılmıştır, kutsal duygulan kullanılmıştır; ancak, bu duyguları kullananlar, o kutsal duygulan 
kullananlar, o duygulara sahip insanların birçoğu, o duygulara sahip insanlar değil, o görüşe sahip 
olan insanlar değil. Bunu da yine bildirmek istiyorum. 

Yine, Sayın Abuşoğlu, konuşmasında, bunların tasfiye edilmesi gerektiğini söylemişse de, tas
fiye edilmesi gerekenler var; ancak, bunların halen millî ekonomiye büyük oranda katkıda bulunan
ları da olduğu için, bunların tasfiye edilmesi halinde vatandaşın çok çok daha mağdur olacağını biz 
düşünüyoruz; çünkü, haraç mezat mallarını sattığımız zaman, belki şu anda yüzde 10'u, yüzde 15'i, 
yüzde 20'yi karşılar; ama, o zaman bu oranın çok çok daha aşağılara düşeceğini düşünüyoruz. 

Ben, fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Konuşmama burada son verirken, katkısı bulunan 
tüm arkadaşlarımıza ve bize bu fırsatı verdiği için Meclis Başkanlığımıza teşekkür ediyor, hepinizi 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapınar. 
Şimdi, Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener 

konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Şener. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; izinsiz halka arz faaliyetinde bulunan şirketlere ilişkin 1061 sıra sayılı 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki görüşlerimizi belirtmek üzere huzurlarınızdayım; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, bu raporun ortaya çıkmasına neden olan araştırma önergeleri 29.3.2005 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüştü ve Genel Kurulun 842 sayılı 
kararıyla, önergelerde belirtilen hususların araştırılmasına karar verilmişti. 

8'i AK Partiden, 4'ü Cumhuriyet Halk Partisinden olmak üzere, 12 üyeden oluşan komisyon, 
çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında sürdürmüş, neticede, yoğun bir mesaiden sonra, 1061 sıra 
sayılı bu söz konusu rapor komisyon çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. 

Raporda durum tespiti yapılmıştır ve öneriler geliştirilmiştir. Bu yoğun çalışmaları nedeniyle, 
Sayın Komisyon Başkanına ve üyelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Aslında, konu doğrudan doğruya SPK mevzuatına aykırı olarak vatandaşlardan para toplayan 
bazı şirketlerle ilgilidir. Bildiğiniz gibi, ülkemizde 1980'li yıllardan itibaren kurulan bu çok ortaklı 
şirketler, kuruldukları tarihlerde kayda değer bir büyüme gösterememişlerdir; ancak, daha sonra, 
1990'h yıllarda, yurt dışındaki Türk işçilerinden topladıkları fonlarla gelişim kaydetmişlerdir. Çok 
ortaklı şirketler, özellikle İç Anadolu Bölgesinde kurulmuş ve ticaret unvanlarında "holding" 
ibaresini sıklıkla kullanmışlardır. 
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Hisse senetlerini ihraç veya arz etmek isteyen anonim ortaklıkların, hisse senetlerinin kayda 
alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmaları gerekmektedir. İzinsiz halka arz, Sermaye 
Piyasası Kurulu kaydına alınmaksızın, hisse senedi satışını ve ortak olma vaadiyle para toplan
masını ifade etmektedir. Bununla beraber, özellikle 1990'lı yıllarda, birkısım şirket, yasal prosedüre 
uymadan, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına aldırmadan, hisse senedi adı altında çeşitli belgeler 
karşılığında ya da ortak yapma vaadiyle, yatırımcılardan para toplama yoluna gitmiştir. 

Hisse senetlerinin halka arz yöntemleri Sermaye Piyasası Kurulu Kanununda düzenlenmiştir. 
Sermaye Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinde, ihraç ve halka arz olunacak sermaye piyasası 
araçlarının Kurula kaydettirilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Sermaye Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesine aykırılık, kanunun 47/A-4 maddesinde cezaî yaptırıma bağlanarak, 
sorumlular hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ağır para cezası öngörülmüştür. 

Merkezleri İç Anadolu illerinde bulunan birkısım şirketlerin, kanunun bu açık hükmüne rağ
men, Kurula kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye artırımı yaptırdıkları veya mevcut 
paylarını, çoğunluğu yurt dışında yerleşik vatandaşlara sattıkları ve karşılığında, döviz bazında yük
sek getiri vaat ettikleri tespit edilmiştir. 

Sermaye piyasası mevzuatında suç olarak tanımlanmış olan izinsiz halka arz fiilinin gerçekleş
tirilmesi şu şekilde olmaktadır: Şirketler tarafından Türkiye'de de para toplanmasına karşın, top
lanan paranın büyük kısmı Avrupa'da çalışan vatandaşlarımızdan elde edilmiştir. Toplanan paralar 
çoğunlukla şirket yöneticileri tarafından taahhüt edilen sermaye olarak yasal kayıtlara aktarılmak
ta, yasal kayıtlarda şirket ortağı olarak 20 ile 40 kişi arasında kişi görülmekle birlikte, gerçekte bin
lerce ortak bulunabilmektedir. Yurt dışında yaşayan temsilciler aracılığıyla paralar toplanmakta, ev 
ev dolaşan temsilciler tarafından, kendisinden para alınan kişilere makbuz ve benzeri kâğıtlar veril
mektedir. Her temsilcinin sorumlu olduğu bir bölge tespit edilmekte ve temsilciler orada alt temsil
ciler atamaktadır. 

Şirketler tarafından, genellikle, vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde ve mekânlarda şir
ketlerin tanıtımı ve hisse satışı yapılmaktadır. Temsilciler tarafından toplanan paralar daha sonra kur
yeler aracılığıyla ülkeye sokulmakta, bu süreçte bankalar ve benzeri malî kurumlar kullanılmamak
tadır. Ülkeye kuryeler vasıtasıyla fıziken getirilen paralar şirket yasal kayıtlarına ya hiç geçiril-
memekte ya da eksik geçirilmekte; hesaba geçirilenler ise, genellikle borç olarak kaydedilmektedir. 

Şirketler tarafından Alman Markı bazında yüzde 20-40 arasında kâr payı taahhüdünde bulunul
maktadır. Söz konusu şirketlerin 1990'larda sayısının artmasıyla beraber, artan rekabetle birlikte, 
söz konusu kâr payı taahhüdü yüzde 50'lere kadar çıkmıştır. Şirketler nezdinde Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yapılan denetimlerde, kâr payının şirketin olağan faaliyetlerinden kaynaklan
madığı, ponzi finansmanı denilen, borcun alınan yeni borçla kapatılması suretiyle; yani, önce ortak 
olanlara kâr paylarının, sonra ortak olan yeni yatırımcılardan tahsil edilen paralann dağıtılması 
esasına dayandığı anlaşılmaktadır. 

Şirketlerin hisse senetlerinin ikincil piyasası, yine şirketlerin kendileri tarafından oluşturul
makta ve şirket hisse senetlerini alan yatırımcılara, daha sonra, ellerindeki hisse senetlerini satmak 
istediklerinde, bu hisse senetlerinin, daha önce şirket tarafından deklare edilen fiyattan satın alma 
garantisi verilmektedir. 

Çok ortaklı şirketlerin, daha çok, Türkiye'nin diğer illere göre daha az kalkınmış şehirlerde 
yatırım yaptıkları, söz konusu yatırımların yurt içinde ve yurt dışında yaşayan yöre halkından top
lanan paralarla finanse edildiği, şirkete kendi yöresinin kalkınması için yatırım yapmak üzere para 
veren şahısların kendilerinin veya çocuklarının, yatırımın tamamlanmasını müteakip şirket tarafın
dan işe alınma garantisi verildiği belirlenmiştir. 

Söz konusu şirketlerin faaliyetlerinden bağımsız olarak kâr edip etmediklerine bakılmaksızın 
kâr payı dağıtmaları, toplanan paralann verimli alanlara kanalize edilmemesi ve 2000-2001 yıllann-
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daki devalüasyonla beraber ortaklarına verdikleri yüksek kâr, geri alma garantisi gibi taahhütleri 
yerine getirmedikleri ve malî yapılarının hızla zayıfladığı görülmüştür. 

Çok ortaklı şirketlerin genel olarak işleyişleri bu şekilde olmakla beraber, yatırımcıların, kötü 
niyetli kişilere karşı korunabilmesi için bilgilendirme ve yaptırımlar aslî öneme sahiptir. 

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu şirketlere karşı yapılan 
denetimler ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine yönelik şunlar yapılmıştır: Mevzuata aykırı 
faaliyetleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunca mevzuata aykırı şekilde izinsiz olarak halka arz 
yapan 78 adet şirket denetlenmiş ve bu denetimler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
141 kanuna aykırı fiil nedeniyle 131 suç duyurusunda bulunulmuştur. 21.12.2000 tarih ve 4616 
sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartlı Salıverilmeye Dava ve 
Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 131 suç 
duyurusundan 42'si ya da bir başka deyişle yaklaşık üçte l'i ertelemeye uğramıştır. Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yapılan ilk suç duyurularının mahkemelerde karara bağlanmadan er
telenmesi ile suçluların cezalandırılmaması, cezaî yaptırımların caydırıcılığını ve Sermaye Piyasası 
Kurulunun yaptırım gücünü önemli ölçüde azaltmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu, yürüttüğü denetim çalışmalarının yanı sıra, izinsiz halka arz fiilinin 
ağırlıklı olarak yurt dışında gerçekleşmesi ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın hedef alınması 
nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu 1997 yılından itibaren gerek bilgilendirme ve uyarı ilanları 
gerekse denetimler sonucunda ulaşılan tespitlerle ilgili olarak şirket bazında bilgilendirme ve uyarı 
ilanları yapmıştır. 

Bunun yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıy
la, yurt içinde ve yurt dışında, özellikle söz konusu holdinglere yatırım yapan kişilerin ağırlıklı 
olarak yaşadığı şehir ve ülkelerde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Yapılan tüm denetim ve bil
gilendirme faaliyetlerine rağmen, şirketler tarafından para toplama faaliyetlerine devam edilmiştir. 
Bu durumun sebepleri ise şunlardır: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan denetimler ve bil
gilendirme ilanları üzerine, yatırımcılar tarafından, Sermaye Piyasası Kuruluna hitaben yazılan 
mektuplarda, söz konusu ilanlar nedeniyle hakarete varan boyutlarda bir tepki gösterilmiş olup, 
yazılı basında da, Sermaye Piyasası Kuruluna, şirketlere yönelik işlemleri nedeniyle büyük ölçüde 
bir tepkide bulunulmuştur. Şirketlerin, vatandaşlarımızın manevî duygularına yönelik tanıtım ve 
satış faaliyetlerinin bu duruma önemli katkısı bulunmaktadır. 

İzinsiz halka arz yapan şirketlerde temel sorunlardan bir diğeri, toplanan paranın şirket kayıt
larına hiç yansıtılmaması ya da eksik yansıtılmasıdır. Bu şirketlerde para toplama faaliyeti büyük 
ölçüde temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Şirketle çoğu zaman organik bağı olmayan 
temsilciler tarafından gerçekte ne kadar para toplandığı ve bunun ne kadarının şirket yasal kayıt
larına aktarıldığı tespit edilememektedir. Şirket kayıtlarının temsilcilik sistemi nedeniyle yetersiz ve 
güvensiz olması, toplanan paranın tespitinde malî sistem içindeki para hareketlerine başvurulmasını 
gerektirmektedir; ancak, izinsiz halka arz yapan şirketlerde para toplama ve nakit faaliyetleri, 
tamamen malî sistemin dışında, fiziken kuryeler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde, 
toplanan paralar karşılığında yatırımcılara verilecek makbuz, hisse senedi, benzeri belgeler de kur
yeler kullanılarak nakledilmektedir. Nitekim, geçmişte sınır kapılarında bavul içinde büyük miktar
da nakit yakalanmıştır. 

Şirket tarafından toplanan paraların yasal kayıtlara aktarılmaması ve kayıtlarının düzensiz ol
ması, çoğunlukla şirketler tarafından toplanan paranın yasal olmayan ikinci kayıtların tutulmasına 
yol açmıştır. Yatırımcılardan ulaşan belgeler, şirket bürolarında ulaşılabilen belgeler, ikinci kayıtlan 
içeren bilgi, belge ve bilgisayar kayıtlan gibi dokümanlar üzerinde yapılan çalışmalarla bu ikinci 
kayıt hususuna ilişkin tespitler yapılmaktadır. 

Şirket kayıtlarının yasaya aykırı tutulmasının, eksik ve güvensiz olmasının belki en önemli 
sonucu ve yatırımcı mağduriyetine yol açan nedenlerden bir diğeri, toplanan paralar üzerinde hak 
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sahibi olan kişilerin sayısının ve kimliğinin de tespit edilememesidir. Toplanan paralar yasal 
prosedüre uygun olarak sermayeye eklenmediği için, para toplanan kişiler de ortak sıfatıyla kayıt
lara geçmemektedir. Bu bağlamda, şirketin pay defterine çoğunlukla gerçek hak sahipleri değil, 
temsilciler ortak olarak kaydedilmektedir. 

İzinsiz halka arz yapan şirketlerin sisteme dahil edilerek, hem bu şirketlerin ekonomiye kazan
dırılması hem de para topladıkları kişilere, ödedikleri paraların karşılığında hisse senedi verebil
mesinin temini için, anılan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına geçirilmesi zorunludur. Bu 
bağlamda, denetimler sonucunda ulaşılan tespitler çerçevesinde veya ortak sayısı, yasal sınırı olan 
250 ortak sayısının aşılması nedeniyle, resen Sermaye Piyasası Kurulu kaydına girmek için baş
vuran şirketler, yasal muhasebe kayıtlarını sunamamakta, toplanan paranın tutarı ve hak sahiplerini 
tam ve doğru olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ibraz edememektedirler. İbraz edilen bilgi ve bel
gelerle Sermaye Piyasası Kurulu tespitleri arasında hem paranın tutarı hem de hak sahiplerinin 
sayısı bakımından büyük tutarsızlıklar ortaya çıkmaktadır. 

İzinsiz halka arz yapan şirketlerin kullandıkları temel yöntem, toplanan para karşılığında, 
faaliyet kârıyla bağlantısı olmayan yüksek getiri vaat edilmesidir. Toplanan para karşılığında verilen 
makbuz veya hisse senetlerinin fiyatı şirket yönetimince belirlenmekte, bu belgeleri satmak isteyen 
yatırımcılar şirket yönetimlerine başvurmakta, yönetimin belirlediği fiyat üzerinden, yine belirlenen 
kişilere devir yapılmaktadır. Şirket yöneticileri, hisse senetlerinin ekonomik kurallara göre değer
lendiği ve fiyatın oluştuğu borsa sistemine girmekten bilinçli olarak kaçınmaktadırlar. Yatırımcı da, 
yatırımının gerçek değerini bilmemekte, şirket yönetimince belirlenen birim pay başına değeri 
kabul etmektedir. Şirketin paylarının değerlemesi yapılmamakta, kârlılık, nakit akımı, özkaynak 
verimliliği gibi, şirket faaliyetlerine dayanarak belirlenmesi gereken pay başına değer, çoğunlukla 
çeşitli endekslere dayanılarak belirlenmektedir. 

İzinsiz halka arz yapan şirketlerin kayda alınarak, yatırımcı kitlesinin mağduriyetinin 
giderilebilmesi, şirketlerin de ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, bu şirketlerin topladıkları 
paranın ve gerçek hak sahiplerinin tespiti talebiyle Kurul tarafından ticaret mahkemeleri nezdinde 
davalar açılmıştır. Tespit davası sırasında şirketlerin mal varlığının korunması için, şirket mal var
lığı üzerine, Sermaye Piyasası Kurulunun talebi üzerine, mahkemelerin kararıyla tedbir uygulan
mıştır; ancak, bir kısmı halen sürmekte olan bu davaların çoğunluğunda mahkemelerce tayin edilen 
bilirkişiler de yasal kayıtların bulunmaması veya eksik, yanlış ve yanıltıcı olması nedeniyle bir tes
pit yapamamış ve davaların çoğunluğu tespit talebinin reddedilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Tüm bu açıklamalar göstermektedir ki, izinsiz halka arz fiilinin büyük kısmının yurt dışında 
gerçekleşmesi, şirketler tarafından toplanan paranın kayıt altına alınmaması, konunun siyasî, dinî, 
millî, hemşerilik, arkadaşlık gibi istismara açık boyutlarının bulunması, 4616 sayılı Kanun nedeniy
le cezaların ertelenmesi ve adlî sürecin uzunluğunun uygulanmaya çalışılan yaptırımların cay
dırıcılığı ve etkisini azaltması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan denetim ve bilgilendir
me faaliyetlerinin etkisini azaltmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun şirketler nezdinde yaptığı 
denetimlerde ulaştığı tespitler ile şirket beyanları arasında büyük tutarsızlıkların bulunması, gerçek 
hak sahiplerinin ve toplanan para tutarının şirket yetkililerinin işbirliği olmadan tam ve doğru olarak 
tespit edilememesi ve mahkemelerin de bu konuda herhangi bir tespit hükmüne ulaşamaması şirket
lerin gerçek ortaklık yapısının mevcut düzenlemelerle belirlenemeyeceği sonucunu doğurmuştur. 

Bu kapsamda, çok ortaklı şirketler tarafından toplanan para tutarının ve gerçek hak sahiplerinin 
tespiti konusunda özel hükümler içeren bir yasa taslağı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazır
lanmış ve bu taslak Başbakanlığa sunulmuştur. 

Özet itibariyle, bu tip şirketlere para yatıran yatırımcıların karşılaştıkları riskler konusunda 
bilinç seviyeleri Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlediği bilgilendirme ve tanıtım programları 
sayesinde her geçen gün artmakla birlikte, sorun devam etmektedir. İşte, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kurulan araştırma komisyonu, yapmış olduğu çalışmayla, hazırlamış olduğu Meclis 

- 2 3 6 -



TBMM B:86 11.4 .2006 O: 1 

araştırma komisyonu raporuyla çözüm önerileri geliştirmiştir ve bu çözüm önerileri dikkate alınmak 
suretiyle, geldiğimiz noktada, konuyla bağlantılı olarak, yapılması gerekenlerin ne olabileceği or
taya konulmuş bulunmaktadır. 

Bu çözüm önerilerinin birincisi, mevzuatla ilgilidir; yani, yeni bir yasal düzenleme hazırlan
malıdır demektedir bu rapor ve bu yasal düzenlemede, mutlaka, bazı hususların bulunması gerek
tiğine vurgu yapılmaktadır. Belirttiğim gibi, bu konuda, Başbakanlıkta mevcut bir taslak da vardır. 
Bu taslak metin ile komisyon raporundaki önerilen hususlar birlikte gözden geçirilmek suretiyle, bu 
taslağın daha da olgunlaştırılması sağlanılacaktır ve Bakanlar Kuruluna, tasarı haline dönüştürül
mesi için, gönderilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) -

Diğer taraftan, KOBİ borsalarının kurulması önerilmektedir ki, bu konudaki çalışmalar da tamam
lanmak üzeredir. 

Ayrıca, soruşturmaların başlatılmasıyla ilgili öneriler var. 
Kamu kuruluşları tarafından araştırma yapılmasıyla ilgili, bilgilendirmeyle ilgili, daha etkin 

denetimlerle ilgili ve evrak tevdiiyle ilgili öneriler yer almaktadır. 
Tüm bu konularda ilgili kamu kuruluşları ve Sermaye Piyasası Kurulu, raporu tekrar ciddiyet

le okuyacaktır; hükümet olarak, buradaki önerilerin takip edilmesine çalışılacaktır. 
Ben, tekrar, böyle yoğun bir çalışmayla bu raporu hazırlayan komisyon üyelerimize ve ilgi gös

teren Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimize teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Şahsı adına söz isteyen, Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

1061 sıra sayılı (10/16, 262) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde görüş 
ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hem raporla ilgili hem de seçim bölgem Konya'yla yakından ilgili olduğu için, tekrara kaç
madan, benden önce konuşan arkadaşlarımın söylediklerini tekrar etmeden, burada dile getiril
meyen bazı hususları da sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 22 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen 
en önemli araştırma komisyonu raporlarından birisini görüşüyoruz, bana göre en önemli olanların
dan bir tanesi. Bu nedenle, önergeyi hazırlayarak, başlangıçta Meclis Başkanlığına sunan değerli ar
kadaşım, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Bihlun Tamaylıgil'e, burada, bu komisyonda çalışan, özel
likle uzman arkadaşlara, bürokratlara, partilerimizin değerli komisyon üyelerine ve siyasî parti tem
silcilerimize, Komisyon Başkanına teşekkür ediyorum. 

Önergenin veriliş tarihi 7 Ocak 2003. 29 Mart 2005'te önerge Genel Kurulda görüşüldü; yani, 
iki yıl iki ay sonra Genel Kurul gündemine getiriliyor ve görüşülüyor önerge. Bugün 11 Nisan 2006, 
raporu görüşüyoruz; yani, önerge verilişinden üç yıl üç ay sonra burada rapor düzenlenmiş ve Genel 
Kurulda görüşülüyor, üç yıl üç aydan beri de, bu önergenin verildiği günden bu zamana kadar mağ
dur olan, sayılan yaklaşık milyona varmış vatandaşımız bekliyor ve biraz evvel konuşan arkadaş
larımızın da ifade ettiği gibi, 78 tane holdingin topladığı, bize göre 10 milyar euro, bu arada, bu üç-
buçuk yıl içerisinde biraz daha buharlaşıyor, kayboluyor, kayboluyor. Böyle bir çalışma, acaba, 
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demokratik parlamenter rejimle yönetilen başka bir ülkede var mıdır diye düşünüyorum. Üçbuçuk 
yıldan beri bekletilen bir önerge ve sonuçta, dağ fare doğuracak!.. Üzüntüyle ifade ediyorum. 

Aslında, hükümetin bu konuyu çözme gibi bir iradesi varsa, böyle bir komisyonun çalışmasının 
sonucunu beklemeye de ihtiyaç yok; ama, o irade, maalesef, yok. 

Biraz evvel konuşan arkadaşlarımızı hep birlikte dinledik. Burada, bu yöntemle bu insanları 
kandırarak toplanan paralarını kaptıran kişilerin sorununu çözmek için bir çalışma yapılıyor; ama, 
üzülerek şunu ifadedeyim ki, değerli arkadaşım, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü, sanki, bu 
sorunun çözümü değil de, sanki, onlar adına değil de, bu yanlış yöntemle para toplayan ve milyon
larca insanı mağdur eden holdinglerin temsilcisiymiş gibi burada onları savundu; üzüntü duydum. 

Komisyon çalışmaları esnasında 78 tane holdingin kurulduğunu, bunlardan da 54 tanesinin 
Konya'da olduğunu tespit ettik. Neden 54 tane holding bir yerde kurulmuş?.. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ülkemizde bazı bölgeler, bazı şehirler, bazı kasabalar vardır ki, aynı 
sektörde birçok insan vardır, birçok kuruluş vardır, birçok şirket vardır. Örneğin; Uşak'ta battaniyecilik 
gelişmişir, Babadağ'da tekstilcilik gelişmiştir, Gaziantep'te halıcılık, kilimcilik gelişmiştir; Konya'da 
da holdingcilik gelişti 1990'lı yıllarda. Neden gelişti acaba; çok cazip olduğu için gelişti. Baktı insan
lar, bir tane emekli öğretmen çıkmış, ben bir holding kuruyorum demiş, sırtına Konya Şeker Fab
rikasının çuvallarını vurmuş, yurt dışına gitmiş, çeşitli argümanları kullanmış, din unsurunu kullan
mış, milliyetçilik unsurunu kullanmış, yüksek kâr vaadi vermiş, paralan toplamış getirmiş ve o şirket
lerin kuruluşundaki teminatı bile, o topladığı paralarla yapmış, cebinden 1 kuruş çıkmamış. 

Tabiî, Konya'daki birkısım açıkgözler de bunu gördüğü için, yahu, işte, falanca hoca çıktı, 
falanca kişi çıktı, Devlet Su İşlerinden emekli olan falanca kişi çıktı, şimdi paraya para demiyor, 
trilyonların içerisinde, milyar dolarlarla uğraşıyor diye, öyle bir kolaycılık içerisinde, arka arkaya, 
işte, bu holdingleri kurmaya başlamışlar. Paraları topladılar ve -benim seçim bölgemde olduğu için-
birçok insan da bu nedenle mağdur oldu. İşin hiçbir ciddiyeti yok. O nedenle, acaba 54 tanesinin 
neden Konya'da olduğunu merak ediyorsanız, bana göre, birçok sektörde böyle birbirinden görerek 
para kazanma alışkanlığı edinen birçok yerde, işte, Konya'da da bu holdingcilik revaçtaydı o 
dönemde, onun için birbirinden görerek holding sayısı fazlalaştı; ama, şimdi baktığımız zaman 
ayakta kalan hiçbiri yok. 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşan birkısım arkadaşlarımız, başlangıçta iyi niyetle bunun 
yapıldığını ifade ettiler. Niyet -ben her zaman söylüyorum- soyut bir kavramdır, soyut bir kavram. 
Geldiğimiz nokta itibariyle bu işin iyi niyeti falan kalmamıştır. Eğer, geldiğimiz noktada bu hol
dingler başarısız olmuşlarsa, sayıları milyona varan insanımıza zarar vermişlerse, ben, onun 
niyetinin iyi olduğunu kesinlikle ifade edemem. 

Bu model, bir kere -başlangıçtan itibaren bunu savunuyoruz- bizim bünyemize uygun bir 
model değildir, Türkiye'nin bünyesine uygun bir model değildir, yanlış bir modeldir. Bizde bu şekil
de para kazanılarak bugüne kadar örnek olmuş herhangi bir kurum yoktur. Bana göre hepsi kötü 
niyetlidir, hiçbir tanesi iyi niyetle kurulmamıştır. Hiçbir tanesi ayakta kalmadığına göre de... Yani, 
iyi niyetle kurulmuş olsa, hiç olmazsa örnek verecek şekilde 3-5 tanesi ayakta kalır. 

Değerli arkadaşlarım, ayakta kalıyor gibi görünenlerin temelinde yatan unsur çok büyük 
paralar toplamasından kaynaklanıyor. 50 000 000 mark veya 80 000 000 dolar toplayanlar bu 
paraları hemen aldıkları gün bitirmişler; almışlar, iç etmişler, kaybolmuşlar ortadan; ama, çok 
büyük paralar toplayanlar, 3 milyar, 2 milyar euro civarında para toplayanlar bir kısmını bitirmiş
ler, büyük bir kısmını bitirmişler, büyük bir bölümünü, dörtte 3'ünü bitirmişler, geriye kalan dörtte 
Tiyle bir şeyler gösteriyorlar ortada, sanki ayakta kalmış gibiler. Aslında, toplayıp hesabını yap
tığınız zaman, bu ayakta gibi görünenlerin, bazı arkadaşlarımızın iyi niyetli diye tanımladıkları hol
dinglerin de, kesinlikle, ortaklarına olan vecibelerinin beşte l'ini dahi yerine getirecek güçleri yok, 
yaşadığımız gerçek bu. O nedenle, çok kesin ve acil tedbirlerin alınmasına ihtiyaç var. 
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Çok büyük yanlışlıklar yapılmış. O günkü hükümetlerin büyük dahli var, yanlışı var. Şimdiki 
AKP Hükümetinin, yabancı sermaye gelsin de nasıl gelirse gelsin efendim, ister Ofer'den gelsin is
ter soferden gelsin, ister Hariri'den gelsin ister markiden gelsin dediği gibi, o günkü hükümetler de, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin dövizlerinin Türkiye'ye gelebilmesi için, aman şu dövizler bir gel
sin de nasıl gelirse gelsin diye, bu tür kötü niyetli ve dolandırıcı holdinglerin bu paraları kapmalarına 
seyirci kalmışlar. Burada çok büyük yanlışlık var. Bu yanlışlık bugüne kadar da düzeltilmemiş, hâlâ 
da böyle bir irade görünmüyor, yok; göremedik, şimdiye kadar böyle bir irade görülmedi. Bu 
hükümet kurulalı üçbuçuk yıl oldu, üçbuçuk yıldır, istenseydi -her gün binlerce yurttaşımız bu 
konudaki şikâyetini dile getiriyor- bugüne kadar bu sorun çözüme kavuşurdu diye düşünüyorum. 

Bu holdinglerin hiçbiri yasalara uygun hareket etmemişlerdir. Laik cumhuriyetin yasalarını 
içine sindirip kabul etmeyen kişilerin, o ülkenin, o laik cumhuriyetin yasalarının olanaklarından da 
faydalanmaya haklan yoktur. Burada eleştiri getiren arkadaşıma bunu söylemek istiyorum. Siz, bu 
ülkenin yasalarını içinize sindirip kabul etmeyeceksiniz. Sen bu kadar parayı nasıl kazanıp da bana 
vereceksin diye soranlara, efendim, laik cumhuriyete vergi verilmez, biz vergi ödemeyeceğiz, biz, 
bu ülkeye, bu devlete karşı vecibelerimizi yerine getirmeyeceğiz, kazandığımız paranın tamamını 
sizlere dağıtacağız; onun için, biz, dövize yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50'ye kadar kâr verebileceğiz 
diye, bu insanlarımızın parası dolandırılmıştır ve üzerine yatılmıştır. Çok büyük kötü niyetlerle 
hareket edilmiştir ve bu paralar, aslında, mülk satın alınırken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 1 katrilyona kadar vergi vermişlerdir. 
BAŞKAN - Sayın Büyükcengiz, lütfen, toparlar mısınız. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - ...bazı fabrikalar satın alınırken, devralınırken, bu 

paralar, 3 katına, 5 katına, o mülklerin fiyatları yüksek biçimde, anlaşılarak, muvazaalı biçimde har
canmıştır. Bu paraların gittiği yer belli. Aslında, gittiği yer falan yok, toplayan kişilerin cebinde 
duruyor bu paralar; ama, ortada görünmüyor. Bu şekilde, 10 liralık mal 50 liraya alınmıştır, 10 lirası 
sahibine ödenmiştir, 40 lirası cepte kalmıştır. Konya'da -biz çok iyi biliyoruz- bu paralar toplandığı 
zaman, bir holdingin yönetim kurulunun başkanının önüne, iflas eden bütün fabrikaların sahipleri 
sıraya girmişlerdir "benimkini de al" diye. Yıllardan beri, babasından, dedesinden kalan o birikim
leriyle yaptırdığı fabrikayı çalışıp işletemeyen, para kazanamayan kişiler iflas etmişler, gelecek, o, 
yurt dışından toplayıp gelen, hazır paranın üzerine oturan kişi, çok büyük bir ticarî dehayla, onları 
satın alıp çalıştıracak ve onları ekonomiye kazandıracak! Böyle bir şeye inanabiliyor musunuz!.. 

Değerli arkadaşlarım, gezdik, komisyon üyesi olarak, her tarafa gittim. Anadolu'nun bir ilinde 
-size iki tane çarpıcı örnek vermek istiyorum- kampus gibi bir alanı çevirmişler ve girişine, içine, 
birçok da bazı ufak tefek tesisler yapmışlar; tavukçuluk tesisi yapmışlar, birkaç tane fabrika yap
mışlar, hiçbiri çalışmıyor. Bir tanesi yüzde 10 kapasiteyle çalışıyor ve en çarpıcısı ne, biliyor 
musunuz; karayolu üzerinde, girişinde, kampusun girişinde -abartmış olmayayım ama- Kocatepe 
Camii büyüklüğünde bir cami yapmışlar. Karşı olduğum için söylemiyorum; kırın yüzünde öyle bir 
camiye niye ihtiyaç var? Var; neden ihtiyaç var biliyor musunuz; oradan gelip geçenler görecek 
"bunların yaptırdığı cami bu kadar büyük olursa, efendim, bunların paralarının hesabı bilinmez" 
diye getirip herkes parayı oraya atacak. 

İkincisi, yine Anadolu'nun büyük bir ilinde bir hizmet binası. 25 katlı, 30 000 metrekare inşaat 
üzerine kurulmuş ve 25 katın 15 katı, güya, idare binası olarak kullanılıyor; altında süpermarket var, 
10 katı altı seneden beri boş, altı yıldır boş. Onu niye yaptırmış; bu binayı görsünler, bu gökdeleni, 
gelen görsün; efendim, bunların böyle bir binası varsa, bize para versin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Büyükcengiz, lütfen... 
Teşekkür için, buyurun. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - İzninizle, bitiriyorum efendim. 
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Şimdi, bu şekilde çarçur edilmiştir; yazık edilmiştir bu insanlara. 
Bu komisyonun kuruluş amacı, mağdur olan yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm bulma komis

yonudur. Bu komisyonun amacı, bu insanlara zarar veren kişileri aklamak değildir; bu komisyon, 
aklama komisyonu değildir. Kesinlikle, burada bu holdingleri savunan arkadaşlarımın yanlış düşün
düğünü ifade etmek istiyorum; yanlış düşünüyorlar. 

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Holdingleri savunma yok ki burada. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Efendim, savunuldu biraz evvel. 
FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Bu holdingleri savunan yok. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Biraz evvel, savunan arkadaşımızı hep beraber din

ledik!.. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, bunlara "sen ne iş yaparsın" diye sorulduğu zaman "biz her şeyi 

yaparız..." İnşaat çivisi satmaktan tekstil üretimine, serada çiçek yetiştirmekten uçak lastiği imalatına, 
turizm işletmeciliğinden tank üretimine, domates, salatalık satmaktan kâğıtçılığa ve sonunda, üçkâğıt
çılığa kadar her şeyi yaptılar! Her şeyi yaptılar arkadaşlar... (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, burada, çözüm bulmak üzere çalışmalar yaptık; ama, çözüm bulunabileceği kanısında 
değilim. Hükümetin böyle bir iradeye sahip olduğu görüşünde değilim; bunu göremiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Sayın Başkanım, 3 dakika daha izin verirseniz bana... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Büyükcengiz... İki defa sürenizi uzattım. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Lütfen, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Hayır... 
Teşekkür için açacağım Sayın Büyükcengiz. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Bu çözümün bulunacağı kanısında değilim ve ben, as

lında, yurt dışındaki gezilere de katıldım; orada da, gittiğimiz her yerde, yurttaşlarımıza, çok fazla 
umutlu olmamalarını, bu paralan artık geriye alamayacaklarını -her gittiğim yerde- ifade ettim. Bu 
inancımı, tekrar, huzurlarınızda ifade ediyorum. 

Komisyonun raporunun, inşallah, çözüm getirmesi dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Büyükcengiz. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkanım, arkadaşımız, bana atfen "holdinglerin sözcüsü 

gibi konuşmuştur" diye bir... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İsim söylemedi efendim. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - "AK Parti Grup sözcüsü söyledi" dedi; yani, isim vermedi; ama, 

AK Parti Grubu adına ben konuştum burada. Lütfen... Düzeltmem lazım. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Öksüz, yerinize oturur musunuz. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Ben herhangi bir şey görmedim Sayın Öksüz. 
Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahip

lerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/16, 262) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.15 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Alınan karar gereğince, sözlü sorular ve diğer denetim konularını gö-rüşmüyor ve gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, sırasıyla, kalan işlerden başlayacağız. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kanun İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - 3 üncü sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

4 üncü sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Yarım kalan işlerle ilgili işlem tamamlandığından, şimdi, kanun tasarı ve tekliflerinin görüş

melerine 1 inci sıradan itibaren devam edeceğiz. 
1 inci sırada yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 
1 inci Ek) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2 nci sırada yer alan, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik

lik Yapılmasına Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Savunma Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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5 inci sırada yer alan, Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

6.- Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 1112) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6 ncı sırada yer alan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kad

ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

7.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1138 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ali Kemal Kum-

kumoğlu, İstanbul milletvekili?.. Yok. 
AK Parti Grubu adına Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu, Muğla milletvekili; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, son günlerde yaşadığımız terör eylemlerinde 
kaybettiğimiz değerli şehitlerimizi, şehit yarbayımız, hemşerim Muğlalı Alim Yılmaz'ı saygıyla 
anıyorum. Terör odaklarını bir şekilde, şöyle veya böyle destekleyen bazı kurum ve kuruluşları 
buradan lanetliyorum. Şehit evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine sabır ve 
metanet diliyorum. 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 sayılı Top
lu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hakkında AK Parti Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisimizin de bildiği gibi, tüm değerli millet-
vekillerimizin bildiği gibi, kaliteli bir yaşamın vazgeçilmezi olan konut ihtiyacı, hiç şüphesiz, insan 
haklarının en temel, vazgeçilmez şartlarından biridir. Bu çerçevede, hükümetimiz, iktidara geldiği 
günden bu yana, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla el ele vererek vatandaşlarımızın 
bu temel ihtiyacını karşılamak için canla başla çalışmaktadır. Bu uğraşım içerisinde amacımız, 
konut sıkıntısını vatandaşımızın sırtında bir kambur ve kâbusu olmaktan çıkarmaktır; özellikle dar-
gelirli vatandaşımızı, başını sokacak tek göz ev hayalinden kurtararak ufkunu genişletmek ve 
yetişen evlatlarıyla birlikte yarınlara daha aydınlık bakar hale getirmektir. 

Ne mutlu ki, hayallerini genişleten, planlarını uzun vadeli yapacak doğrultuda imkânlara sahip 
olan bir Türkiye'de yaşama şansına sahip bireyler olmayı başardık ve geleceğimizin önündeki sisi 
kaldırarak güvenli ve başı dik bir biçimde hedeflerimizi çizmeye başladık. İşte, bu hedeflerin başın
da da, biraz önce bahsettiğim gibi, yıllardır kira derdiyle, karda kışta sokakta kalma korkusuyla 
yaşayan vatandaşlarımız, verilen imkânlarla, çoluk çocuk, rahat ve güvenli bir ev, yuva sahibi olma 
seviyesine erişti. 

(x) 1138 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakınız, Türkiye'nin sahip olduğu hızlı nüfus artışı ve her 
geçen gün artan kentleşmeyle birlikte konut ihtiyacına cevap verebilmek ve yapılan üretim doğrul
tusunda yeni istihdam alanları yaratabilmek maksadıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 
Hükümetimizin acil eylem planı perspektifi içerisinde başlatılan konut seferberliğinde konut 
üretimi, planlı bir şekilde yapılacak olan kentleşmeyi birlikte ele alarak 6 Ağustos 2003 tarih ve 
4966 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, 2958 sayılı Kanunla tanımlanan sorumluluk alanı 
genişletilerek yeni görevler üstlenmiştir. Bunlara kısaca değinecek olursak, bu görevleri arasında, 
konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak, kurulmuş olan şirketler ve finans kurumlarına iştirak et
mek, bireysel ve toplukonut kredisi vererek, planlı bir kentleşmenin oluşmasını sağlamanın yanın
da, tarihî doku ve yöresel mimarinin korunmasını sağlamak, yurtiçi ve dışı, doğrudan veya iştirak
leri aracılığıyla projeler geliştirerek, konut, altyapı ve sosyal uygulamaları hayata geçirmek, idareye 
kaynak sağlamasını temin için kâr amaçlı projelerde yer almak, yurdumuzda, ne yazık ki, sıkça rast
lanan ve mağduriyetlere yol açan, doğal afet alanlarında ve sosyal donatıları altyapılarıyla birlikte 
inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan, konutun bir insan hakkı olduğu ve Birleşmiş 
Milletler Habitat gündeminin ana temalarından olan "herkese yeterli konut" prensiplerinin yanı sıra, 
Anayasamızda bu sorunların çözümü hususunda devletimizin alacağı tedbirler, tüm değerli millet
vekillerinin malumudur. Anayasamızın "Konut hakkı" başlığı altındaki 57 nci maddesinde ele alın
dığı üzere "devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını karşılayacak tedbirleri alır; ayrıca, top
lukonut teşebbüslerini destekler" ifadesiyle, bu konunun önemini vurgulamıştır. 

Toplu Konut İdaresi, kuruluşundan 2002 yılı sonuna kadar geçen 19 yıllık sürede, Toplu Konut 
Fonunda, imkânlarıyla, Emlak Bankasından devralınan 7 852 konutla toplamda 43 145 konut yap
tırabilmiştir. 

Hükümetimiz, acil eylem planının "sosyal politikalar" başlığı altındaki 44 üncü maddesiyle, 
yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak, kentlerimizdeki gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut 
gecekondu alanlarının dönüştürülmesi, 45 inci maddeyle de dargelirlilerin kira öder gibi ve kısa 
sürede ev sahibi olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Hükümetimiz, bu tedbirlerle, ekonominin 
canlandırılmasını, üretimin artırılmasını ve işsizliğin azaltılmasını hedeflemiştir. 

Ülkemizde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre yenileme, 
dönüşüm ve nitelikli konut üretimi tarzında olmak üzere 2,5 milyon civarında acil konut ihtiyacı ol
duğu tespit edilmiştir. 

Bugünkü ekonomik koşullarda, fakir, dargelirli vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla nitelikli 
konut sahibi olmaları mümkün olmamaktadır. Bu da beraberinde, kaçak, plansız, niteliksiz yapılaş
mayı ve gecekondulaşmayı getirmektedir. 

Bununla birlikte, ülkemizde konut üretimi açısından bölgesel farklılıklar da görülmekte olup, 
az gelişmiş bölgelerimizde nitelikli konut üretimi konusunda acil konut ihtiyacı görülmektedir. Top
lam 81 il merkezi ile bu illere bağlı ilçelerle birlikte 900 noktada 400 000 konut programı yapılmış
tır. 2006 yılı sonuna kadar 200 000, 2007 sonuna kadar ise 250 000 konuta başlanılması ve büyük 
bir bölümünün tamamlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar 78 il ve bu illere bağ
lı 177 ilçede, 448 şantiyede toplam 166 000 konutun ihaleleri tamamlanmış ve büyük kısmının in
şaatları başlamıştır. Ayrıca, 118 bölgede yaklaşık 105 000 konutluk uygulama da ihale aşamasın
dadır. 2006 başı itibariyle bu konutlardan yaklaşık 60 000'i tamamlanma aşamasında olup, 2006 
sonuna kadar 100 000 konutun tamamlanması planlanmaktadır. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2003 yılından itibaren "tamamlama kredisi" vermek suretiyle 
yarım kalan kooperatiflerin tamamlanmasını da hedeflemiştir. Bu kapsamda, Ocak 2003'ten itibaren 
verilen kredilerle 40 000 konut bitirilmiş, 15 695 konuta ise kredi verilmiştir. Sadece konut yap
mayan, yaşanabilir yerleşim birimleri oluşturan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konutlarla birlikte 
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projelendirilen sosyal donatılar kapsamında, 128 ilköğretim okulu, 35 lise -ki, toplam 163 okul, 3 410 
derslik- 17 anaokulu, 110 ticaret merkezi, 25 spor salonu, 29 sağlık ocağı, 7 hastane, 25 kütüphane, 
97 ibadethane, 1 santral binası ihaleleri gerçekleştirmiş, inşaatları başlatılmıştır. Yine, TOKİ uy
gulamalarında çevre düzenleme işleri kapsamında, yaklaşık 1 000 000 ağaç dikimi ve 2 000 000 çalı 
peyzajı yapılmaktadır. Bu projelerin kontrolörlüğünün sağlanması için 110 000 konutluk müşavir
lik ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Konut seferberliği kapsamında satışa sunulan 106 000 konuttan 
90 000 konut inşaat aşamasında satılmış olup, vatandaşlarımız, üretilen konutlara büyük bir ilgi 
göstermektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetimizle birlikte Türkiye, artık, rantiye sahası ol
maktan çıkmış, yeniden yapılanan, vatandaşına yeni imkânlar sağlayan bir şantiye alanı haline gel
miştir. Burada, toplukonutta emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Üzerinde görüş
mekte olduğumuz bu kanun teklifi çerçevesinde, yapılan bu hizmetlerin ve harcanan emeklerin 
amacına ulaşması ve vatandaşımızın yüzünün gülebilmesi için, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
tarafından yapılanların ihtiyaç sahiplerine bir an evvel ulaştırılabilmesi ve ödeme planlarının makul 
seviyelerde kalabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi ve sürat kazandırılması büyük önem arz et
mektedir. Bu amaçla, Belediye Gelirleri Kanunu ve İmar Kanunundaki düzenlemeler emsal alınarak, 
bu düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, bu kadar yoğun bir şekilde çalışarak, ülkemizin dört bir yanın
daki inşaat sahalarıyla vatandaşımıza hizmet götüren, yuva sahibi yapmak amacında olan Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev alacak yeni arkadaşlarımız sayesinde, daha çok, daha 
güçlü, verimli ve hızlı çalışacak olan kurum, aşılacak olan evrak ve kırtasiye -ki, bu yaklaşık 20'ye 
yakın evraktır- yüküyle de çok daha hızlı bir şekilde hizmetlerine başlayıp devam edebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun çıkışından sonra, yasalaşmasından sonra, ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Ali Kemal Kumkumoğlu, İstanbul Millet

vekili. 
Buyurun Sayın Kumkumoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa tasarı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyı geçen hafta görüşecektik; ancak, bu haftaya ertelendi. Merak et
tim, acaba ne var, niye ertelendi diye, hemen salı günü yeniden gündeme alınınca. Bu arada, Sayın 
Başbakan bir açıklama yaptı; vatandaşa müjde anlamında, kira öder gibi, aylık 100 YTL taksitlerle 
vatandaşları konut sahibi edeceğine ilişkin bir açıklama yaptı. Sanıyorum, o açıklama yapılsın, bu 
düzenlemeyi ondan sonra görüşürüz noktasındaki bir yaklaşım bu düzenlemenin ertelenmesine 
vesile oldu. 

Değerli arkadaşlarım... 
FİKRET B AD AZLİ (Antalya) - Yalan mı açıklaması?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Elbette, böyle bir açıklama var da... Şimdi, size, 

mesela, bu arada, benim de bulduğum başka belgeleri, bilgi sahipi olmanız açısından sunmak is
tiyorum. 

Bakın, şu anda gecekondularda yaşayan yurttaşlarımıza, Millî Emlakin -Pendik'in Kurtköyün-
de, Sülüntepesinde, Kartal'ın değişik mahallelerinde- gönderdiği tebligatlardan size birkaç örnek 
okumak istiyorum bu arada. Ecri misil gelmiş vatandaşlarımıza. Hani, o 100 YTL taksitle ev sahibi 
yapacağınız vatandaşlar var ya, o vatandaşlara ecri misil gönderilmiş. 
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FİKRET BADAZLI (Antalya) - Yeni bir uygulama değil ki, öteden beri geliyor. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - 7 208 000 000, 6 172 000 000, 2 828 000 000, 

4 904 000 000, 1 440 000 000... Daha burada sayısız örnekler var. Binlerce yurttaşımız, şu anda, 
sadece İstanbul'da bu ecri misil problemiyle karşı karşıya; yani, Sayın Başbakan "100 YTL aylık 
taksitle size ev yapacağım" dediği vatandaşlardan, şimdi, 2,5 milyar lira ile 15 milyar lira arasında 
ecri misil istiyor. "20 milyar liraya sizi ev sahibi yapacağım" dediği vatandaşlardan, şimdi, ortalama 
10 milyar lira ecri misil talebi var sizin hükümetiniz aracılığıyla yapılan uygulamalar sonucunda. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Hayır, eskiden var o. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî, Sayın Başkanın, bu 

açıklamaları yaparken, konut problemiyle ilgili olarak Türkiye'de yaşanan göç sorununun yarattığı 
problemlerle ilgili olarak, sanayileşme sürecinin konut problemine getirdiği sorunlarla ilgili olarak 
nasıl sığ bir yaklaşım içerisinde olduğunu bir vesileyle görmüş olduk. Sizi iktidara taşıyan o kent
lerin varoşlarını, şimdi, "ur", "kentleri sarmış habis", orada yaşayan insanları da "işgalci" diye ifade 
eden yaklaşımları Sayın Başbakanın ağzından duymak, doğrusu, beni hayretlere düşürdü. 

Değerli arkadaşlar, İktidar Partisinin, AKP'nin gecekondu sorununa ilişkin tek yaklaşımı, bun
lar durup dururken köyden kente geldiler ve buralarda bizim de bir arazimiz olsun, bir yer çevirelim, 
bir yer kapatalım anlayışıyla sahiplenip kapattığı yerler midir?! Sizin Bakanınız, uyduruk birtakım 
evraklarla, belgelerle, kendisi 50 dönüm yer kapatırken, o işgalci olmuyor; ama, kimsesiz, garip bir 
vatandaş, işsizliğin yarattığı problemler nedeniyle büyük kentlere göç ettiğinde ilk yapacağı iş 
başını sokacak bir yer bulabilmek olduğu için, gidip, kimden bulabilirse, mafyaysa mafya, oradaki, 
işte, o alanı işgal etmiş kişilerse o kişiler, o kişilere para vererek, başını sokabilecek, 100 briketle, 
200 briketle, 2 tenekeyle yapmış olduğu gecekondusu, onu, oralarda, büyük kentlerin etrafında, ur
ları yaratmış unsurlar ve oralarda işgalci pozisyonuna mı sokuyor değerli arkadaşlar?! Şimdi, siz, 
şu ifadeleri, yarın, gidip bu gecekonduda yaşayan yurttaşların içerisinde tekrar kullanabilecek 
misiniz?! Şimdi, bu gecekonduların var olduğu bölgelerde yaşayan ve o bölgelerde seçmenleri olan 
milletvekili arkadaşlarımız o gecekondu bölgelerine gittiklerinde, orada yaşayanlara, sizi gidi işgal
ciler sizi, siz bu büyük şehirlerin etrafını sarmış bir ursunuz diyecek mi?! Bu nasıl bir anlayıştır?! 

Değerli arkadaşlarım, sanayici arkadaşlarımız var içinizde; bizim içimizde de var, sizin içiniz
de de var. Büyük kentlerin etrafını sarmış gecekondular -bunların içerisinde elbette bunu istismar 
edenler vardır; ama, büyük çoğunluğu- devletin sosyal bir devlet olarak, sanayileşmenin yaratacağı 
sorunları önceden görüp, tespit edip, ona dönük önlemler almamış devlet olarak, yurttaşımızın ve 
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış olan bu göçün büyük kentlere taşıdığı yurttaş
larımızın, kendiliğinden buldukları bir çözümdür ve Türkiye'nin bugün sanayileşmede gelmiş ol
duğu noktada, şimdi, Sayın Başbakanın "işgalci" diye tarif ettiği "büyük kentlerin etrafını sarmış, 
kuşatmış ur" diye tarif ettiği bu gecekondularda yaşayan insanlarımızın, yurttaşlarımızın çok ciddî 
katkıları vardır; çünkü, bunlar, büyük şehirlere göç ettiklerinde, gelip, büyük şehirlere yerleştik
lerinde, büyük şehirlerin varoşlarına yerleştiklerinde ilk yaptıkları iş, kendilerini kırsal alandan 
büyük şehirlere göç etmiş sanayi işçileri olarak bulmuş olmalarıdır. Dolayısıyla, Türkiye'de, aslın
da, gecekondularda yaşayan yurttaşlarımıza, Sayın Başbakanın ifadeleriyle, olağanüstü biçimde 
haksızlık yapılmıştır. Bunu, oralarda yaşayan yurttaşlarımız adına kabul etmek, kabullenmek müm
kün değildir. Devlet kendi üstüne düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirmediği için, vatandaş, 
kendiliğinden birtakım çözüm arayışları içerisine girmiştir. Hatta, devlet, denilebilir ki, gecekondu 
arazilerinin işgal edilmesine, kendisi, orada vatandaşın 200 briketle yapabileceği gecekonduyu ona 
verme cesaretini gösteremediği, bunu kendine yakıştıramadığı için, vatandaşın oralardaki arazileri 
bir şekilde işgal etmesine "hadi, arazi bizden; üstüne de o ne yaparsa yapsın" biçiminde bir anlayış
la müsaade etmiştir. Yoksa, devlete rağmen, vatandaşın gidip, büyük kentlerin etrafındaki devlete 
ait arazileri işgal etmiş olmasını kabullenmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Burada, devletin bu 
işe bir göz yumması kesinlikle söz konusudur. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, elbette, buralardaki yapılaşmayı bizim, bugün, geçerli, sahiplenen 
ve savunan bir anlayışla bu işe yaklaşmamız mümkün değildir. Bunlar, büyük kentlerin etrafındaki 
ur değildir, buradaki insanlar sadece, burada yaşayan insanlarımız sadece rant elde etmek için gelip, 
bu gecekondu arazilerini işgal etmiş insanlar değildir; ama, bugünkü gecekondulaşma mantığını da, 
insanlarımızın bu ilkel koşullarda yapılmış gecekondular içerisinde yaşamasını da sahiplenmemiz 
ve savunmamız mümkün değildir. Elbette, bir kentsel dönüşüme kesinlikle ihtiyaç vardır. 

Peki, kimdir Türkiye'de kentsel dönüşümün muhatabı; herkes; TOKÎ muhataptır, büyükşehir 
belediyeleri muhataptır, Bayındırlık Bakanlığı muhataptır, Turizm, Kültür Bakanlığı muhataptır; 
herkes bu işin muhatabıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu muhataplığı mutlaka bir birime indirmek zorunluluğumuz vardır. 
Peki, uygulamaya muhatap olanlar aynı uygulamayla karşı karşıya mıdırlar; hayır. Ankara'da başka 
bir uygulamayla karşı karşıyadırlar, İstanbul'da başka bir uygulamayla karşı karşıyadırlar, An
kara'nın Mamak'ında başka bir uygulamayla karşı karşıyadırlar, havaalanı yolunda başka bir uy
gulamayla karşı karşıyadırlar; İstanbul'un Kadıköyünde başka bir uygulamayla karşı karşıyadırlar, 
İstanbul'un Pendik'inde, Kurtköy'ün Sülüntepesinde başka bir uygulamayla karşı karşıyadırlar. 

Ankara'nın Dikmen Vadisinde gecekondusu olan her vatandaşa, onun bundan sonraki yaşamın
da ona önemli rahatlıklar sağlayabilecek konutlar verilmiştir. Ankara'da, şimdi, havaalanı güzergâhı 
üzerinde, havaalanı yolu üzerinde yapılmış olan gecekondularda yaşayan yurttaşlarımıza, daha 
geçen hafta, burada, onlarla ilgili yaptığımız düzenlemede, arkadaşlarımız "her birine ayda 200 mil
yon kira yardımı, her birine şu kadardan şu kadar metrekareye kadar konut" diye buradan ifade et
mişlerdir; ama, aynı hükümet döneminde, mesela, Pendik'in Sülüntepesinde, insanlar daha sabah
leyin uyanmadan, gece uykularında iken, yirmi yıllık konutlarından, konutları başlarına yıkılır-
casına, kendilerini, çocuklarını zor dışarı atar bir anlayışla konutları yıkılmış ve kendilerine sadece 
enkaz bedeli verilmiştir. Şimdi, bu, nasıl bir uygulamadır; hangisi sizsiniz değerli arkadaşlarım; 
havaalanı yolunda konutu yıkılacak kişiye bir daire, dairesi kendisine teslim edilinceye kadar 
200 000 000 lira kira yardımı yapan mı sizsiniz; yoksa, Pendik'in Sülüntepesinde, daha uykuda iken 
çocukları, konutları ancak insanların kendi canlarını dışarı atacak biçimde eşyalarıyla birlikte baş
larına yıkan yapı mı sizsiniz; siz hangisisiniz?! Bu anlamda da bir tutarlılık söz konusu değil. 

Değerli arkadaşlarım, büyük kentlerimizin etrafında, sadece İstanbul'da 80 000 gecekondu var. 
80 000 gecekondu, oradaki yurttaşlarımızın direnmesine rağmen, rızası alınmamasına rağmen, bu 
kentsel dönüşüm projeleri kapsamı içerisine alınamaz. Eğer, gerçekten bu konuda samimiysek ön
ce yapmamız gereken şey, bir defa, buradaki hukukî altyapıyı oluşturmaktır. Neye göre biz buralar
da uygulama yapıyoruz; belediye başkanlarının inisiyatifine göre; sanki onlar kendi ceplerinden bir 
şey dağıtıyorlar, babalarının kesesinden bir şey dağıtıyorlar gibi. Kimi yerde alabildiğine cömert, 
kimi yerde alabildiğine gaddar; kimi belediye başkanı alabildiğine cömert, kimi belediye başkanı 
alabildiğine gaddar. Arazinin çok yüksek rant edeceği yerlerde gecekondu yapmış olan vatandaş
larımıza karşı yapılan uygulama farklı; ama, daha kenarlarda, arazinin daha az rant getireceği yer
lerde gecekondu yapmış olan vatandaşlarımıza karşı yapılan uygulama alabildiğine farklı. 

Değerli arkadaşlarım, TOKİ de dahil olmak üzere, kentsel dönüşüm projeleri noktasında eğer bir 
samimî yaklaşım içerisindeysek, gerçekten kentlerimizin dönüşmesini istiyor ve talep ediyor isek, ger
çekten insanlarımızın insanca koşullarda yaşayabileceği bir kent yapısı içerisinde onların da yaşamasını 
sahiplenip savunuyorsak, ilk yapmamız gereken şey, bu işin hukukî altyapısını oluşturmaktır. Tür
kiye'de, bugün, özelleştirmede olduğu gibi, bu kentsel dönüşüm projesinde de hiçbir hukukî altyapı 
yoktur. TOKİ'ye yetki veriyoruz. TOKİ, verdiğimiz yetkiyi neye göre kullanıyor; TOKİ'nin... 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Uzlaşıyla. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Uzlaşı; yani, hukukî bir altyapı yok. Uzlaşı; uz-

laşı olmadığı yerde ne oluyor; yani "uzlaşamadık, yıkacağım, jandarma gelsin; işte, kepçelerle, 
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dozerlerle burayı biz kaldırıyoruz." Sayın Başbakanın dediği gibi "bunlar işgalcidir, sökün atın iş
galcileri" dediği zaman ne oluyor? 

RECEP KORAL (İstanbul) - Kanun var, kanun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - "Sökün atın" dediği zaman sökülüp atılıyor 

değerli arkadaşlarım. Kim bunlar; bizim insanlarımız. Sayıları kaç; milyonlarca. 
Değerli arkadaşlarım, 40 tane gecekonduyu yıkmak için 5 000 jandarmayı bir araya getirip 

veya binlerce polisi, jandarmayı bir araya getirip, günlerce orada önlem alıp, sanki bir işgali ortadan 
kaldırmaya veya devlete karşı bir ayaklanmayı ortadan kaldırmaya gidiyor gibi oraya gitmek 
durumunda kalıyorsunuz. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Var mı böyle bir örnek? Bu olay nerede?.. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sizin, dönüştürme iddiasını taşımak zorunda ol

duğunuz sayılar yüzbinlerle ifade ediliyor. 
Değerli arkadaşlarım, 40 gecekondu için bile bu denli büyük önlemlerin alındığı, alınmak 

zorunda kalındığı bir süreçte, bunun hukukî altyapısı oluşturulmadan, oradaki yurttaşlarımızın, bir 
sosyal dönüşüm sürecinin sonucunda zorunlu olarak kırsal alandan, tarımsal alandan kentlere 
sanayi işçisi olarak göç etmiş olan yurttaşlarımızın zorunlu konut ihtiyaçlarını çözebilme adına ken
dilerinin bulduğu bir çözüm önerisidir. Dolayısıyla, burada "senin tapun yok, ne yapalım... Sen, 
şimdi, ne halin varsa... Git buradan" diyerek, bu sorunu, bu, yüzbinlerce gecekondunun ve milyon
larca yurttaşımızın yaşadığı bu alanlardaki sorunları böylece çözmemiz mümkün değildir. Peki, 
böyle çözmeye kalktığımızda ne oluyor; böyle çözmeye kalktığımızda, TOKİ'de olanlar oluyor. Ne 
oluyor TOKİ'de?.. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Hiçbir şey olmuyor. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 

raporları var, diyor ki; TOKİ -işte, bu, sizin söylediğiniz anlaşma, vesaire yöntemleriyle- Türkiye'nin 
en değerli bölgelerindeki en değerli arazileri yüzde 27'yle yüzde 35 arasında değişen rakamlarla, 
güya kat karşılığı değil, bir başka isim bulunmuş buna; ama, sonuçta, yüzde 27 ile yüzde 35 arasın
daki rakamlara, Toplu Konut İdaresi, kendi kontrolündeki, kendi elindeki en değerli arazileri, daha 
önce yüzde 55'lerle, 60'larla, 65'lerle, o, hiç beğenmediğimiz süreçler içerisinde müteahhitlere veril
miş olan arazilerde, arsaların bitişiğinde, şimdi yüzde 27 ile yüzde 35 arasındaki rakamlarla, Toplu 
Konut İdaresi, işte, o sizin söylediğiniz modellerle, yöntemlerle arazilerini veriyor ve Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri, bununla ilgili rapor tutuyorlar. Hemen ardından başka girişimler 
söz konusu ediliyor. Bize, Plan ve Bütçe Komisyonunda bunları söylediğimizde; efendim, Cumhur
başkanı Denetleme Kurulu da buraya geldi diye, birtakım eksik, yanlış bilgiler verildiğini daha son
radan öğrenmiş oldum. Burada, kurul üyeleri üzerinde baskı yapılıyor, kurul üyelerinin içerisinden... 
İşte, her zaman olduğu gibi, hani, işte, Başbakanı bir davadan kurtarmışsa bir hâkim, o, işte, Yar-
gıtaya gidiyor, savcıysa çok önemli bir ilin başsavcılığına geliyor; burada da, bu anlamda katkı yapan 
çalışanlarımız önemli ölçüde taltif edilmişler, terfi ettirilmişler, ekonomik anlamda çok daha iyi kat
kılar elde edebilecekleri alanlarda görevlendirilmişler. 

Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, kurumlar bir gün iyi insanlarla yönetilirler, bir gün kötü in
sanlarla yönetilirler. Biz, kurumları yöneten insanların iyi niyetinden yola çıkarak, bugün bu görevi 
yapan arkadaşlarımız iyi niyetli de olabilirler, ama, biz, kurumları yöneten arkadaşlarımızın iyi 
niyetinden yola çıkarak, milyonlarca yurttaşımızı ilgilendiren bu devasa sorunun çözümü noktasın
da o iyi niyete dayalı birtakım çözümleri çözüm önerisi olarak göremeyiz. Bizim görevimiz, herkes 
için geçerli olan, bugün, gecekonduda yaşayan her yurttaşın kendisi için yarın "evet, bizim böl
gemizde de dönüşüm projesi uygulanacak" dendiğinde, söylendiğinde kendisini nasıl bir akıbetin 
beklediğini biliyor olması ve gönül rahatlığı içerisinde, gönüllü olarak bu dönüşüm projesine fiilen 
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kendisinin de katılmasını sağlayabilecek altyapıyı, hukukî altyapıyı, vatandaşımızı memnun 
edebilecek, vatandaşımızı bu çözümün içerisine sokabilecek bir altyapıyı bizim oluşturup 
kamuoyuna sunmamız lazım. Aksi halde, biz burada havanda su döveriz. Yapabileceğimiz en ileri 
şey, en değerli arazilerimizi, şu anda arsa piyasasında da, inşaat piyasasında da bir canlılık olduğu 
için, en değerli arazilerimizi yok pahasına birilerine vermek olur; ama, o yok pahasına vermek kar
şılığında bile bugün bir şeyler alabiliriz. 

Ama, değerli arkadaşlarım, eğer, sen, gerçekten milyonlarca konutu dönüştürme iddiası içinde 
isen, o zaman, her zaman, verdiğin arazinin karşılığında, sana oradan daha fazla -ne kadar bedavaya 
vermiş olursan ol- gelir elde edebileceğin bir süreç, bir sonuç ortaya çıkmaz. Yakında, bir doyum 
noktasına ulaşır bu piyasa; ama, milyonlarca yurttaşımız, hâlâ, kentsel dönüşüm projelerine ihtiyacı 
olan bir anlayışla, yaklaşımla gecekondularda yaşamaya devam ediyor olabilirler. O zaman, biz, 
gerçekten, bu projeyle ilgili bir ciddî yaklaşım içerisindeysek, zamanla, bu sürece, bizim, bütçeden 
belki katkı yapmamızın bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı dönemler de karşımıza gelecektir. 

Şimdi, TOKİ anlatıyor "biz kârlıyız" diyor. Kime bu kadar araziyi bedava versen, herkes bu 
kadar araziyle gidip bu işi yapsa, kâr eder; hiçbir şey yapmana lüzum yok. İstanbul'un neresinde bir 
arsan varsa, git, hangi müteahhide verirsen ver, sana yüzde 50 pay veriyor. Yani, bunu bir marifet
miş gibi "kâr ettik, kârlı çalışıyoruz, kârlı uğraşıyoruz..." 

Ne yapıyorsun Sayın TOKİ, yaptığınız şey ne; milyon dolarlara daire satıyoruz. Henüz İstan
bul'da kaç gecekonduyu dönüştürebildiniz?! Henüz İstanbul'da gecekonduda yaşayan kaç vatan
daşımızı gönüllü olarak bu uygulamanın kapsamı içerisine alarak, onların da bu uygulama içerisin
de gönüllü olarak yer tutup, hem daha modern, daha çağdaş evlere taşınmasını sağladınız hem de 
orada kentsel dönüşüm projesinin gereklerini yerine getirebildiniz?! Henüz böyle bir uygulama yok. 
Ne yapıyoruz şimdilik; milyon dolarlara villa satıyoruz. Yüzde 30'la, daha önce yüzde 60'la veril
miş yerlerde araziler veriyoruz müteahhitlere. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, lütfen, tamamlar mısınız. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Toparlayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - O müteahhitler, televizyonlara ve gazetelere en 

fazla reklam veren kuruluşlar olarak gündemdeler; dolayısıyla, her ne hikmetse, buralardaki yolsuz
luklar üzerine medyanın, basın yayın organlarının gitmesi de bir şekilde mümkün olmuyor. Böyle 
bir saadet zinciri kurulmuş; TOKİ, arazileri veriyor, müteahhitler milyon dolarlara inşaatlar yapıp 
daireler satıyorlar. Basın yayın organları, en yüksek düzeyde reklamları bu kuruluşlardan alıyor, 
dolayısıyla, buralarda yaşananların ve yapılanların üzerine gitmiyor, gidilmiyor; Sayın Başbakan da 
buradan açıklama yapıyor: "Aylık 100 YTL karşılığında vatandaşa konut vereceğim." 

Değerli arkadaşlarım, tekrar başa dönüyorum. Elbette versin; ama, öyle, vatandaşın ağzına bir 
9 parmak bal çalarak bu işler olmaz. Eğer, bu konuda samimiysek, önce, bu gecekondularda yaşayan 

milyonlarca yurttaşımızın bu dönüşüm projeleri karşısındaki konumunun, pozisyonunun ne 
olacağını yasal olarak bir çerçeveye bağlayacak. İçinizde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlar var, 
bir tanesi karşımda duruyor, gecekondusu olan da bir bölgede. Çıksın şu kürsüden söylesin; böyle 
bir altyapı oluşturulmadan, İstanbul'da, gecekondularla ilgili dönüşüm projesi hayata geçirilebilir 
mi; geçirilemez. Ne yapabilirsin?.. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Hem soruyorsun hem cevap veriyorsun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Burada söylesin o zaman, oradan söylesin, 

geçirilebilir desin, söylesin. 
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RECEP KORAL (İstanbul) - Zaten geçiriliyor hayata. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Geçirilemez. Nerede mesela?.. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Her yerde geçiriliyor. 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Havaalanı yolunda. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Yani, siyasî mecburiyet içerisinde arkadaşımız 

bunu söylüyor; ama, tabiî, bu kadar baskıdan sonra... 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Biraz sonra okuyacağım. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu kadar baskıdan sonra... 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Havaalanı yolu... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Havaalanındakine, bak, oradakine bir şey verdin. 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - 7 000 tane. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Bir şey verdin. Oradakine bir şey verdin. Neyle 

veriyorsun?! Sen kendi cebinden, babanın kesesinden bir şey mi dağıtıyorsun belediye başkanı?! 
Sen, bu kamunun malını kamuya veriyorsun. 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Cebinden mi verecekti?! 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Ne olacaksa, ne verecekse, onu bura belir

leyecek. Burada bunun hukukî altyapısını kuracağız, oluşturacağız... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞOĞLU (Muğla) - Anlaşmayla yapılması daha iyi ya. 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, lütfen, teşekkür için, buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Tamam Başkanım. 
Burada bunun hukukî altyapısını kuracağız, oluşturacağız ve vatandaş ne olduğunu, yarın 

başına nelerin gelebileceğini bilecek ve bu sorunları, bu çerçevede, söylenilen çerçevede, ancak bu 
altyapıyı oluşturarak çözebiliriz. 

Bu yasayla talep edilenler, aslında, TOKİ'nin uygulamada fiilen hayata geçirdiği şeyler. Ar
kadaşlarım, sanıyorum, daha sonra maddeler üzerindeki görüşmelerde, bu maddelerin ayrıntısıyla 
ilgili, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ifade edecekler. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kumkumoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Özdoğan. 
Buyurun Sayın Özdoğan. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum)- Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; 1138 sıra sayılı, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi üzerine söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, bu konudaki fikirlerime geçmeden önce, eli kanlı PKK terör örgütünce şehit 
edilen subaylarımıza ve askerlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle hemen vurgulamak isterim ki, katrilyonların telaffuz edildiği 
bir kurumun 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Yasasının kapsamı dışına çıkarılması ve 
bütçesinin Parlamentoya getirilmemesi uygulamasının değiştirilmesi gerekmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, ülkemizde nüfus hareketleri ve buna bağlı olarak konut ihtiyacını or
taya koyan sağlıklı istatistikî bilgiler mevcut değildir. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
belediyelerden toplanan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerine ilişkin bilgilerin, yapı kul
lanma izin belgesi alınmadan iskân edilmiş binaların toplam binaların yüzde 50'sinden fazlasını 
oluşturduğu veya ruhsatsız gökdelenlerin yapılabildiği bir ortamda, hiçbir istatistikî değer bulun
mamaktadır. 

Aynı şekilde, son nüfus sayımı olan 2000 yılı sayımına ilişkin tüm bilgiler -örneğin mahalle 
bazında sosyoekonomik veriler gibi- henüz bütünüyle işlenerek kamuoyunun bilgisine sunulmamış-
ken, kentlerin şu anki nüfuslarının ne olduğunu, önümüzdeki dönemde ne olacağını kim tahmin 
edebilir ki?! Hal böyleyken, bir kentin konut ihtiyacının ne olduğu gibi sorulara nasıl sağlıklı cevap
lar verilebilir ve ülke çapında nasıl sağlıklı bir konut planlaması yapılabilir?! Daha vahimi, TOKİ, 
hangi sağlıklı kriterlere göre inşaatlarını yapmaktadır? Ayrıca, büyük şehir ve tüm ilçe 
belediyelerinin konut ve konut ağırlıklı dönüşüm projelerine soyundukları ve bu yolda kamu kay
naklarını seferber ettikleri bir ortamda, kentlerimizin nitelik ve nicelik olarak konut ihtiyacıyla il
gili herhangi bir araştırmaya dayalı ve üzerinde hemfikir olunmuş bir rakam bulunmamaktadır. Bu 
durum, herhangi bir konuda hemfikir olmaktan çok daha önemli bir husustur; çünkü, zaten kısıtlı 
olan kamu kaynaklarının ihtiyaca uygun şekilde kullanımı veya çarçur olması, gerçek durumun 
doğru bir şekilde bilinmesiyle doğrudan ilgilidir. Bu itibarla, konutta kentsel dönüşüm ve inşaat sek
törünün daha sağlıklı olması için yapılması gerekenlerin iyi bilinmesi gerekir. 

Şimdi, sizlere, Anavatan Partisinin konut sorunundaki çözümlerinden bahsetmek istiyorum. 
Beş yıllık kalkınma planları kâğıt üzerinde kalan kararlar olmaktan çıkarılmalı, fizikî planlar

la desteklenmelidir. Bugüne kadar büyük bir vurdumduymazlıkla ihmal edilen ülkesel fizikî plan
lama ve bölgesel planlama çalışmalarına zaman geçilmeden başlanılmalı, kentsel gelişmelerin üst 
ölçekli plana bağlı olarak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. İşlevsel olarak bir bütünlük arz eden yer
leşim alanları ve bölgeleri metropolitan bölge olarak planlanmalı, bölge içindeki konut alanı-çalış-
ma alanı ilişkileri ile ulaşım ve altyapı kararlan birlikte ele alınarak düzenlenmelidir. Bu kapsam
da, yönetsel sınırlara bağlı olarak sürdürülen planlama anlayışı ile buna bağlı yetki düzenlemelerin
den en kısa sürede vazgeçilmelidir. Sayıları her geçen gün artan, teknik ve ekonomik açıdan güç
süz, dışsal her türlü baskıya açık, ama, yetkisi sonsuz yeni belediyeler kurulmasına son verilmelidir. 

Her tür zeminde yapı yapılabilir türünden, ülke gerçeklerini gözardı eden anlayış terk edil
melidir. Planlamaya yön gösterecek nitelikte ve içerikte jeolojik etüt çalışmaları ve zemin etütleri 
yapılmalı ve yer seçim kararlarında bu etütlere mutlaka uyulmalıdır. 

Kent planlama bilimine aykırı ve tamamen rant amaçlı talan politikalarının aracı haline getirilen 
imarcılık zihniyetinden vazgeçilmelidir. Gerçek ve çağdaş anlamıyla planlama kararlarını plancıların 
verdiği, kamu yaranna özerk çalışma yapacak planlama yapısının kurgulanması gereklidir. Karar 
verme konumundaki tüm teknik kadrolar, politik ve ekonomik baskılardan kurtarılmalıdır. 

Kentlerin yer seçimine ilişkin kararları, bilimsel veriler ve etütlere dayalı olarak, yalnızca 
konunun eğitimini almış şehir plancılarının vermesi sağlanmalıdır. 

Şehir planlama meslek alanı ve yetkileri, kamu kurumlarında dosya inceleme ve düzenlemey
le geçen memuriyet yıllarının sonrasında verilen ikramiye konumundan çıkarılmalıdır. 

Tüm yurt çapında mevzi imar planı kavramı ve buna göre yapılaşmalar terk edilmelidir. Plan
lamalar kent bütününe yönelik yapılmalı, yeni gelişme yatırım talepleri bu bütüncül plan üzerinde 
birden fazla gerekçeye dayanarak yapılabilecek revizyonlarla karşılanma ya da reddedilme yoluna 
gidilmelidir. 

Planlar, fiilî durumların kâğıt üstüne işlenmesi şeklinde değil, kentleşme eylemine yol gösterici 
içerikte olmalıdır. 
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Sanayi yer seçimi kararları sermaye sahibinin seçimine bağlı olmaktan çıkarılmalı, ülke çapın
da kalkınma ve düzenli gelişme amaçlı programlara dayalı sanayi planları planlaması gerçekleştiril
melidir. 

Ülkemizin tüm kıyılarının işgali ve yok edilmesi anlamına gelen, deprem sonrasında da büyük 
can kayıplarının yaşanmasına neden olan ikinci konut, yazlık konut yapılaşmaları durdurulmalıdır. 
Bu tür yapılaşma talepleri engellenmeli, ikinci konut kavramı, gerek yasa, yönetmelik ve gerekse 
var olan her ölçekteki plandan çıkarılmalıdır. 

Yerel yönetimlerin yetkileri artırılmalı, teknik eleman eksiklikleri kısa sürede giderilmeli, plan
lamaların ve yapılaşmaların denetimleri, kamu adına, kamu eliyle yapılmalıdır. Planlama ve uy
gulamada kamu yararı ve meslek etiği ilkeleri esas alınmalıdır. 

Deprem sonrasında bir felaketin ortaya çıkmasında sorumluluk sahibi olan kurumların eski 
alışkanlıklarıyla sürdürdükleri çalışmalar sonucunda yer seçimleri yapılan gerek geçici ve gerekse 
kalıcı iskân alanlarının yer seçimleri, bilimsel verilerin tümü değerlendirilerek, yeniden değerlen
dirilmelidir. Aceleyle yapılan yer seçimlerinin yeni felaketlere neden olabileceği düşünülerek, çok 
geç olmadan gerekli önlemler alınmalıdır. 

Deprem bölgesinde ve ülkenin tüm kıyılarında yasadışı deniz dolgularına son verilmelidir. Hiç
bir zemin etüdü yapılmadan enkaz yığılması yapılan heyelan riskli alanlarda, yeni bir felaket yaşan
madan, yapılan dolgular durdurulmalıdır acilen. 

Değerli milletvekilleri, şimdi ise, Sayın Başbakanın sürekli övdüğü, fakat, gerçekte, büyük bir 
plansızlık, ileride yeni -banker facialarına benzer- konut facialarına yol açacak, fonlaması yapıl
mamış, fınans problemleri nedeniyle inşaatların duracağı kesin olan TOKİ uygulamalarından bah
setmek istiyorum. Örneğin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Emlak Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığının Ataşehir'deki binlerce konut içeren 4 inşaat ihalesi başta olmak üzere, 7 
ihalesiyle ilgili hazırladığı ve 2004 Aralık ayında tamamlanan raporda "önümüzdeki iki üç yıllık 
zaman aralığında, şirket bünyesinde kalması gereken yaklaşık 1 katrilyon 105 trilyon lira tutarın
daki kamusal servetin, kaynak geliştirme projelerinin amacına aykırı olarak, haksız ve örtülü kazanç 
şeklinde yüklenici firmalara aktarılacağı ve bu tutarda kamu zararı oluşacağı tahmin edilmektedir" 
denilmiştir. 

Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin kendi özkaynaklarını kullanarak 
yaklaşık 2,1 katrilyon toplam kâr elde edeceğinin belirtildiği raporda, ayrıca, Emlak Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi yöneticilerinin ve yapılan ihalelerin Başbakanlık Teftiş Kurulu 
veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından birlikte soruşturması istenmiştir. 

Yine, TOKİ hakkında da benzer iddialarla sunulan bir rapor olduğu bilinmektedir. Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu ise, ihaleleri Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Sermaye Piyasası 
Kurulunun birlikte soruşturmasını gerekli görmüştür. Ayrıca, usul, kamuyla ilgili inceleme ya da 
soruşturmalarla ilgili benzer sorunlar TOKİ'nin yıllık raporlarında da bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, TOKİ gibi kurumlarda kamu zararı katrilyonluk değerlerle tespit edil
mişken, inşaatların devam etmemesi gerekmektedir. Konutları satın alan vatandaşların soruştur
madan haberleri olması, usulsüzlüklerin kesinleşmesi ve ihalelerin iptal edilmesi halinde, şirketlerin 
isteyeceği tazminatların kimin cebinden ödeneceğinin de önceden bilinmesi gerekmektedir. Dahası, 
TOKİ ihalelerinde tespit edilen sorunlar nelerdir, kamu zararı ne kadardır, Türkiye'nin her yerinde 
yeni konutlar yaptıran TOKİ ve Emlak Gayrimenkul Yatınm Ortaklığına halk bundan sonra nasıl 
güvenecektir? Bunların da cevaplarının verilmesi gerekmektedir. 

Yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmalar tamamlanıp, ihaleler iptal edilse de, iş işten geçmiş 
ve belki de inşaatların büyük kısmı tamamlanmış olacağından, bu konuların açıklığa kavuşturul
ması elzemdir. 
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Değerli milletvekilleri, ülkemizde, yaklaşık olarak, 1,5 katrilyonluk konut ihtiyacı bulunmak
tadır ve ülkemizde asıl dargelirlilerin, yani fakir fukaranın evi yoktur. TOKİ'nin asıl yapması 
gereken ise, bir model oluşturarak ve örnek uygulamalar yaparak fiyatları aşağıya çekmek, özel sek
törün gitmediği bölgelerde konut üretimi yapmak, belediyelerle işbirliği yaparak gecekondu 
dönüşümlerini gerçekleştirmek ve böylece, düzenli kentleşmeye katkı sağlayarak, dar ve orta gelir 
sahibi grubun kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamaktır. 

Yalnız, kentsel dönüşüm öyle kolay bir iş değildir. TOKİ ve özellikle de Bayındırlık Bakanlığı 
ve belediyelerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar da bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 
büyük şehirleri yaşanmaz hale getiren plansızlığın önüne geçmek ve çağdaş yerleşmeler oluşturmak 
amacıyla üretilen kentsel dönüşüm projeleri son dönemde hız kazanmıştır. Dahası, herkesçe bilin
diği gibi "kentsel dönüşüm" kavramı, son yasal düzenlemelerin de etkisiyle, günümüzde kent plan
lamasının en önemli konusu haline gelmiştir. Birçok belediye, şu veya bu ölçekte, gecekondu alan
larının iyileştirilmesinden başlayıp, uluslararası sermayenin veya gayrimenkul yatırım ortaklık
larının dahi ilgisini çeken büyük projelere kadar uzanan bir yelpazede projeler hazırlamaktadır. AB, 
Dünya Bankası ve benzer uluslararası kredi kuruluşları ve bankacılık sistemi, bu projelerin finans
manına yönelik girişimlerde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, bu projelerin karar verme aşamasında 
yapılacak yanlışlıkların veya proje aşamasında olabilecek yanlışlıkların faturası, kentlerimiz ve 
kentliler açısından çok pahalıya mal olabilir. 

Her ölçekte gündeme getirilen kentsel dönüşüm projelerinin ortak özellikleri nedir diye bakıl
dığında, yeni bir sosyal ve ekonomik ilişki sistematiği öngörmeleri, uzun vadeli makro planlardan, 
nâzım planlarından bağımsız olarak düşünmeleri, genel olarak iyileştirmeyi değil, yıkıp yeniden 
yapmayı esas almaları ve bütün bunları ekonomik olarak yapılabilir kılmak için kentsel rantı artır
maya ve artan bu rantın yeniden paylaşımının Örgütlenmesine yönelik olduğunu görmekteyiz. 

Bu durumda, bu tür projelerin yapılacağı alanlardaki mülkiyet yapısına ve öngörülen plan ve 
projelerin içeriğine, yani, öngörülen değişimin niteliğine bakmak gerekmektedir. 

Bu araziler kimindir? Hangi süreçte nasıl el değiştirmişlerdir veya değiştirileceklerdir? Artan 
bu rantın birilerinin cebine girmesi söz konusu ise, kimin cebinden çıkacaktır? Yani, hangi toplum
sal sınıflardan hangi toplumsal sınıflara kaynak aktarımı söz konusu olacaktır? Kısacası, artan rant
tan kim pay alacak, karşılığı kimler tarafından ödenecektir? Yeniden yapılacak altyapının 
maliyetinin kimler tarafından, hangi süreçlerde, nasıl karşılanması öngörülmektedir? Altyapı 
projelerinin finansmanı konusunda uluslararası kredi kuruluşlarının payı nedir? Belediyelerin mev
cut gelirleriyle bu kredilerin geri ödenmesini sağlamaları söz konusu mudur? Ödenemediği takdir
de ne olacaktır? Bu soruları cevap bulunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tip projeleri özendirmek adına, öncelikli olarak, projeyi vatandaşa 
doğru ve anlaşılır şekilde anlatmak gerekir. Daha sonra ise, projede vatandaşların hakları nedir, ne 
verilecek, ne isteniyor; bunları açık şekilde, bıkmadan, yorulmadan defalarca anlatmak, zeminde 
gecekonduları tek tek gezerek diyalog kurmak, karşılıklı fikir alışverişi yapmak, daha sonra da an
laşmaya çağırmak ve anlaşma isteklerinin her safhasında vatandaşa yardımcı olmak gerekmektedir. 
Projelerin kendilerine getireceği yararı anlatmak, ikna etmek ve rızasını alarak projeleri gerçekleş
tirmek daha şık olur. 

Değerli milletvekilleri, kentlerde yeni arsa üretmek kolay bir iş değildir. Var olan arsaların 
üzerinde inşa edilen konutların arsa payı çok yüksek bir orana ulaşmaktadır. Diğer yandan, kentsel 
dönüşüm projelerinin süratle geliştirilmesi ve uygulanması, ancak ilgili kurum ve kuruluşların yet
ki, görev ve koordinasyonunun, projenin özelliklerine göre özel olarak belirlendiği hukukî düzen
lemelerle mümkün olabilecektir. Nitekim, ülkemizde bu tür özel projeler, özel hukukî düzenlemeler 
yapılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Şimdi, tabiî, bir de olayın istismar boyutları var. Birazdan TOKİ'deki yolsuzluklara da 
değineceğim; ama, ilkönce, AK Partinin bazı işlerinden bahsedeceğim. 

Biliyorsunuz, geçtiğimiz aylarda bazı AK Partili belediyelerin, proje ve yapı denetiminde çok 
güzel bir şekilde organize işler çevirdiğini öğrendik. Eskişehir-Odunpazarı ile diğer merkez ilçesi 
Tepebaşı'nın AK Partili belediyeleri hakkında yolsuzluk şikâyetleri yapılmıştır. İki belediyede 
görevli imar komisyonu başkanları ve belediye meclis üyelerinin ortağı oldukları yapı denetim şir
ketine iş yaptırıp bedelini kendi belediyelerinden onay vererek tahsil ettikleri ortaya çıkmıştır. İmar 
komisyonu başkanı ve meclis üyelerinin ortağı oldukları Eskişehir Anadolu Yapı Denetim Limitet 
Şirketinin, iki belediyede en fazla iş yaparak en çok gelir elde eden firma olduğu ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, başka örnekler vermek istiyorum: İsparta Belediye Başkanının yetkileri, yolsuzluk ve 
usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle elinden alınmıştır. Yaptığı yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle ilgili, 
gazetelerde günlerce yayın yapılmış, Belediye Başkanı, haberi yazan gazetecileri odasına çağırmış 
ve onları hastanelik edinceye kadar dövmüştür. 

Adana-Havutlu Belediye Başkanı, zimmet ve görevi kötüye kullandığı iddiasıyla yargılanmaya 
başlanmıştır. 

Amasya Belediye Başkanının, belediye ihalelerini belediye meclis üyelerine vererek yolsuzluk 
yaptığı öne sürülmüştür. 

Hatay'da, halk arasında yolsuzluk şirketi anlamına gelen "Ali Dibo" şirketi kurulduğu gazete 
manşetlerine yansımış, bir siyasî partinin grup başkanvekilinin... 

BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen, yasayla ilgili konuşur musunuz! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Yasayla ilgili konuşuyorum. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Ne alakası var?! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Özdoğan! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Yani, bunlarda sorun var Sayın Başkan. 
Teşekkür ediyorum. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Ne alakası var?! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - El yazısını taşıyan belge başta olmak üzere Ali 

Dibo'culara ihale dağıtıldığı iddiaları, diğer tüm belgelerle ortaya konulmuştur. 271 ihalenin AK 
Parti mensupları arasında paylaştınldığı belgelenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, toplukonuttaki bir diğer önemli husus ise, devletin ve özel sektörün eş
güdümlü hareket etmesi, yasal boşlukların ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması gibi önemli 
konulardır. Yani, mortgage gibi yasal düzenlemelerin ve TOKİ'nin planlamalarının, yaklaşık 324 alt 
sanayii olan ve ülke kalkınmasında sektör olarak çok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özdoğan; lütfen toparlayabilir misiniz. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
... ve ülke kalkınmasında çok önemli bir yeri olan, ivme kazandıracak ancak durumda olmaları 

gerekmektedir bu inşaatların. Zaten, bu hükümet de, yatırımlara pay ayırmadığı için, hükümet prog
ramında da belirtildiği üzere, duble yol ve toplukonut projelerine ağırlık vererek, genel büyüme 
rakamlarıyla oynamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, TOKİ satışlarından elde edilecek gelirlerin, yasa yürürlüğe 
girdikten sonra mortgage kapsamında değerlendirilmesi oldukça uygun olacaktır; çünkü, bu model, 
alt gelir grupları ve yoksullara yönelik uzun vadeli tek finansman uygulamasıdır. Ayrıca, TOKİ 
modelinin sürekliliğinin sağlanması, ipotekli konut finansman modelindeki ikincil piyasa ayağının 
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geliştirilmesi açısından da büyük önem taşıyacaktır. Dahası, TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut 
satışlarının, kredi kuruluşları kullanılarak, konut finansmanı sistemi aracılığıyla finanse edilmesi 
imkân dahilindedir. Bu arada, TOKİ projelerinden konut satın alan kimselere vadeli satışlar yerine 
peşin satış yapılması, ancak, konut kredisi kullanma imkânının getirilmesiyle, tüketicilerin yeni 
konut finansmanı sisteminden yararlanabilmeleri mümkün olacaktır. Bu çerçevede, konut 
alıcılarının TOKİ tarafından kredi kuruluşlarına yönlendirilmesi veya vatandaşlara, TOKİ tarafın
dan, kredi kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalar dahilinde kredi kullandırılması mümkün olabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, apayrı bir dünyada yaşamak, TOKİ'nin fonlamasına çok yardımcı ol
maz. Türkiye'de, çok ciddî, ipoteğe dayalı bir menkul kıymet piyasası olacaksa, TOKİ de 
likiditeden faydalanmak için bu işin içine girmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, teşekkür için Sayın Özdoğan... 
Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Böylece, hem daha ucuz hem de daha şeffaf bir fonlama sağlanabilir. Ayrıca, TOKİ'nin çok cid

dî bir arsa portföyü vardır ve TOKİ de, fonlama anlamında daha çok arsa portföyünü kullanmak
tadır. Bu nedenlerle, TOKİ'nin bu sisteme entegre olması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, diğer düşüncelerimizi maddeler üzerinde konuşacağız. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
Sayın Koral, söz talebiniz vardı; ne için istiyorsunuz? 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partili sözcü, iki sefer beni 

işaret etmek suretiyle, kendi söylediklerine katılmamama rağmen katılıyormuşum imajını verdi; 
düzeltmek istiyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Düzeltti, düzeltti... 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri... 
Sayın Koral, yerinizden kısa bir açıklama; buyurun. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz evvel ifade ettiğim gibi, 

kentsel dönüşümle alakalı uygulamalar, burada, bu TOKİ Kanunu görüşülürken çok farklı olarak 
ele alındı. Gecekonduların neden yapıldığından neden yıkıldığına kadar çok geniş bir şekilde 
konular işlendi. 

Ancak, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ilgili olarak şu son döneme baktığımızda, Belediye 
Kanununda, İmar Kanununda, Gecekondu Kanununda, kentsel dönüşüm projeleri uygulamalarında, 
gecekondu sahiplerine ve diğer hak sahiplerine bugüne kadar yapılan uygulamalarda asla bir mağ
duriyet söz konusu olmamıştır. TOKİ'nin yaptığı uygulamalarda, bırakın hak sahipliği olanların 
mağdur olmasını, dargelirli olan, diğer konut ihtiyacı olan insanlara da insanca yaşayabileceği 
konutlara sahip olma imkânı getirmiştir. 

AK Partili belediyelerle TOKİ uygulamaları, bugüne kadar hiçbir gecekondu sahibini evsiz 
bırakmadığı gibi, modern bir konuta da kavuşturma imkânı sağlamıştır. 

Benim kanaatim bu şekildedir. Düzeltilmesini istiyor; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koral. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergin. 
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SADULLAH ERGİN (Hatay) - Anavatan Partisi Grubu adına konuşan hatibin, Hatay'da 
yapılan birtakım ihalelerle ilgili, Ali Dibo şirketi kurmakla ve bununla ilgili olarak bir siyasî par
tinin grup başkanvekilinin de bu işe karıştığına dair bir beyanı olmuştur. Sataşmadan dolayı cevap 
hakkı kullanmak istiyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sataşma nedeniyle, buyurun Sayın Ergin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Kısa bir açıklama Sayın Ergin, buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, konuşma

sında partisine ve şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Yaklaşık iki aydan beri, ulusal bir gazetemizin köşesinde çıkan bir haberden sonra, iki aydır 

yayınlar yapılıyor. Hatay'da yapılan ihalelerin önemli bir kısmının AK Parti teşkilatı mensuplarına 
dağıtıldığı, bu dağıtımda şahsımın da belirleyici olduğu, başrolde olduğu, kendi el yazımla yaz
dığım bir talimatın buna da delil olarak ortaya konulduğu ifade edilmiştir. 

Bugün, Anavatan Partisinin iki değerli sözcüsü, bunu tekraren -bir önceki konuşmada da diğer 
grup başkanvekilimiz- bahsetti. 

Değerli arkadaşlar, ben, bu haberlerle ilgili, çıktığı andan itibaren bir basın toplantısı yaptım ve 
bu haberlerin doğru olmadığını ifade ettim. Adı geçen yazıda ismi olan 3 tane şahsın, bahsedilen 
hastanede hiçbir iş almadığını resmî belgelerle ortaya koyduk. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Akrabaları aldı!.. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Artı, bu iddiayı gündeme getiren bürokratın o hastanede 

dörtbuçuk ay görev yaptığını, o dörtbuçuk ay dışında... Ki, bu dörtbuçuk aylık süre, 2004 yılındaki 
dörtbuçuk aydır; dikkatinizi çekiyorum, o bürokrat 2004 yılında dörtbuçuk ay çalışmıştır o 
doğumevinde. Şimdi, belge diye ortaya koyduğu şey, 2006'nın şubatında ortaya çıkarılan bir yazıdır. 
İsmi geçen kişiler de, o hastanede, bırakınız o dörtbuçuk ayı, AK Parti işbaşına geldiğinden bu yana, 
kırk ayı aşkın süredir, bir tek kuruşluk alışveriş yapmamışlar. 

Bunun üzerine, Kamu İhale Kurumu, o gazete haberinde adı geçen kişileri, kendisi de 4 kişi 
ilave etmek suretiyle, 19 ismi Hatay'a soruyor, diyor ki: "Bu 19 ismin Hatay'daki resmî kurumlar
dan almış olduğu işlerin listesini bize gönderin." 

Hatay Valiliği bir çalışma yapıyor. Bu çalışma sonunda, o 19 isme, bu kurumlarda 271 adet iş 
verildiğine dair bir liste gönderiyor. 

Şimdi, gazete şöyle manşet çekiyor: "Hatay'daki bütün işleri AKP'liler almış. 3'ü 5'i hariç, 
tamamını AK Partililer almış." 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - 271 az mı?! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Şimdi, sorduğu kişiler zaten AK Partinin yönetiminde olan 

kişiler. Gelecek cevabın başka isimlerden müteşekkil olması imkânı yok. Ahmet'i, Ali'yi, Veli'yi 
sormuşsun; gelen cevapta da Ahmet, Ali, Veli var. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Yetmez mi, daha ne söyleyecekler?! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ha, şimdi, oraya geliyorum değerli arkadaşlarım. 
Şimdi, bu kurumlar, sorulan kurumlar 5 751 tane ihale yapmışlar. 5 751 iş yapmışlar. Bu 5 751 

iş içerisinde, AK Partililerin aldığı söylenen iş 266. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Az mı?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - 5 700'ünü de verselerdi! 
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SADULLAH ERGİN (Devamla) - Müsaade edin... 
Oran itibariyle yüzde 4,6. 
Gazetenin attığı manşet ne: "3'ü 5'i hariç, tamamını AKP'liler aldı" diye manşet çekiyor. 
Şimdi, burada, çok büyük bir haksızlık ve yanıltma var. Bu haksızlık ve yanıltma üzerine... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - İhale bedelinin yüzde kaçı? 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Onun da hesabı yapılabilir. 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Esas önemli olan o zaten! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - ...ben, Ankara mahkemelerinde tekzip için müracaat ettim 

ve her iki gazetenin manşet haberleriyle ilgili iki tane tekzip kararı çıktı. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kaç liralık ihale almış bu 271 kişi? 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunun hesabını, kitabını, muhasebesini 

oturur yaparsınız; ama, ben, size, KİK'in sormuş olduğu, 6-7 tane kurumdan bu 19 kişinin aldığı iş
lerin sayısını söylüyorum... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayı değil, bedel kaç lira? 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Anadol... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Elbette... Oturun, hesap edin. 
Bu kurumların yapmış olduğu 5 751 işten yüzde 4,6'sını almış bunlar. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Tebrik ederim!.. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada, şimdi ben, listeleri çıkarır 

sayarım. 
BAŞKAN - Sayın Ergin... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Allah gözünüzü doyursun; hepsini istiyordunuz herhalde! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - AK Partili belediyeden, Cumhuriyet Halk Partisi belediye 

başkan adaylarının, meclis üyelerinin, MHP'lilerin, DYP'lilerin, ANAP'lıların... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - "ANAP" değil, Anavatan... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ayıptır, günahtır!.. Bu insanların almış olduğu bu işlerde, 

bakınız, sizin partinizden de var, ANAP'tan da var, Doğru Yol'dan da var, MHP'den de var. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Açıklayın, açıklayın. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - CHP'li kim var?! 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - CHP'li kim varsa, açıklayın! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Burada, bir usulsüzlük iddiası var mı?! 
AHMET IŞIK (Konya) - Yasal bir şey. 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Bir haksızlık iddiası var mı? Bir yolsuzluk iddiası var mı?! 
Bakınız, Sayın Deniz Baykal kendi Parti Grubunda konuşurken bir şey ifade etti. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ergin, lütfen, yeni bir sataşmaya mahal vermeden teşekkür eder misiniz; lütfen... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Yok, sataşma yok; Sayın Baykal'ı tasdik anlamında bir şey 

söyleyeceğim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - "Deniz Baykal" dedi, sataşma oldu Sayın Başkan... 
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SADULLAH ERGİN (Devamla) - Sataşmadım. Sayın Baykal'm sözünü destekleyen bir şey 
söyleyeceğim. Sayın Baykal kendisiyle ilgili iddialara cevap verirken Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunda, şunu söylüyor: "Değerli arkadaşlarım, akıl var, mantık var. Saygıdeğer bir insan, makine 
mühendisleri odası, bu konularda en duyarlı, en ahlaklı insanlardan biri. Ben yine aynı anlayışta ol
duğumu söylüyorum. Çıkıp bizim hakkımızda bir şey söylüyorsunuz ya; hiç vicdan yok mu sizde; 
hiç hak, adalet duygusu yok mu sizde?! Söylediğini kanıtla, göster, yapılmış özel bir muameleyi, 
özel bir işlemi kanıtla, göster; var mı bir şey?!" 

Sayın Baykal kendisiyle ilgili çıkan haberlere karşı, Grubunda böyle serzeniyor ve şikâyet 
ediyor. Ben de Sayın Baykal'ı bu serzenişinde haklı bulduğumu ifade ediyorum. Doğru söylüyor; 
ama, şimdi, aynı şekilde, bir gazete haberi ve bu gazete haberinin doğru olmadığı yönünde açık
lamalarımız var, gelen resmî belgeler var, Hatay Valiliğinin yaptığı açıklamalar var. Ayrıca, bir şey 
daha var: Bu haberleri yapanlar, KESK'e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikasını arıyor, Hatay'daki... 

BAŞKAN - Sayın Ergin, lütfen... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkan. 
BAYRAM ALÎ MERAL (Ankara) - Grup adına mı konuşuyor! 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - "Hatay'da sağlık sektöründe bu kadar yolsuzluk iddiaları 

var. Yahu, sendika olarak sizin de mensuplarınız sağlık kurumlarında çalışıyor, bu yolsuzluklarla il
gili bir rapor yazın da bize gönderin" deniyor. Sağlık Emekçileri Sendikası Hatay Şubesi oturuyor, 
bir raporu kaleme alıyor ve ilgili gazeteciye gönderiyor ve burada diyor ki: "Üç yılda, bahsi geçen 
müteahhit firmalara verilen ihaleler konusunda Devlet İhale Kurumu şartnamelerine uygunluk 
içerisinde yapıldığı, yolsuzluk ve kayırmacılık konusunda herhangi bir bulguya rastlanmadığı 
görülmüştür. Ayrıca, AKP İktidarının göreve geldiği günden bu yana, ülkenin her yerinde kadrolaş
ma çalışmaları ilimizde de yoğun bir şekilde yaşanmaktadır" diyor bu sendikacı arkadaşlarımız. "Bu 
süreçte göreve gelen İl Sağlık Müdürünün de göreve gelmesi bizleri kaygılandırmışsa da, zaman 
içerisinde objektif, tarafsız ve adil yönetimi bu kaygılarımızı azaltmıştır" diye. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Hangi sendika o? 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - ... KESK'e bağlı Sendika, rapor da yazmış. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, buradan, bu kürsüden, gelip gelip bunu buraya getiren arkadaş

larıma şunu ifade ediyorum: Lütfen, burada, şayet bir ahlaksızlık varsa, bir yolsuzluk, bir hukuk
suzluk varsa, hep beraber üzerine gidip kafasını ezelim; ama, ne olur, insanların onurunu, hay
siyetini, hiçbir belgeye, bilgiye dayanmadan, sadece bir cümlenin yarısını alarak bu şekilde infaz et
meye kalkarsak, inanınız, yarın her birimiz için... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Maliye Bakanının yaptığı o değil miydi; "4 trilyon" dedi, 4 mil
yar çıktı! 

BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen... 
SADULLAH ERGİN (Devamla) - Yarın, her birimiz için bu şekilde ithamlarla karşılaşmak 

mümkün. Kaldı ki, bu haberleri yapanlarla ilgili biz mahkeme kararlarımızı aldık, bundan sonra taz
minat süreçleri de devam edecek ve mücadelemiz yargı alanında devam edecek. 

Ben Muhterem Heyetinizi, Sayın Başkanımı ve değerli milletvekili arkadaşlarımı bilgilendir
me ihtiyacı içinde bunları aktardım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 20.30'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.33 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

1138 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
7.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak

kında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin tümü üzerinde, şimdi, söz sırası, şahsı adına, Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'ye 

aittir. 
Buyurun Sayın Şali. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALİ OSMAN SALİ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 1138 sıra sayılı yasa tek

lifiyle ilgili olarak huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almak, toplukonut teşebbüslerini 

desteklemek, 1982 Anayasasına göre devletin görevi. 80'li yıllarda, 1984 yılında, hatırlarsınız, Top
lu Konut İdaresi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi olarak kuruldu, sonra, Toplu Konut olarak 
ismi kısaltıldı, daha doğrusu kamu ortaklığı faaliyetlerinden ayrıldı. 

Sonraki yıllarda, yakın geçmişte, Konut Müsteşarlığı kuruldu, Toplu Konut İdaresi, bu müs
teşarlığın bağlı kuruluşu haline getirildi. Yakın geçmişte, tekrar, biz, Konut Müsteşarlığını lağvet
tik, iptal ettik, efendim, Arsa Ofisini kapattık, bunun yerine, tekrar, Toplu Konut İdaresi faaliyet
lerine devam etti. Teşkilat, tarihî olarak bu şekilde. Fonksiyon olarak toplukonut faaliyetleri 1980'li 
yıllardan itibaren nasıl yürüdü dersek ve hafızalarımızı tazelersek şu ortaya çıkıyor: İlk başlarda 
kooperatiflere kredi desteği sağladı Toplu Konut İdaresi. Bir ara kendi başına yine doğrudan şirket
lerle üretim yolunu tercih etti. Bir ara yine altyapısı tamamlanmış arsa üretip vatandaşlara sat
masının daha uygun olup olmayacağı tartışıldı, ama, bu konuya fazlaca girilmedi. Son durum 
itibariyle, Toplu Konut İdaresi, benden önceki arkadaşlar da izah ettiler, bir yandan doğrudan konut 
üretiyor, diğer yandan da belediyelerle işbirliği halinde toplukonut ve kentsel dönüşüm projelerini 
uygulamaya devam ediyor. 

Yoğun bir faaliyet içerisinde çalışmalarını sürdüren teşkilatın vatandaşlarımız açısından 
faaliyetlerinin önemli olduğu aşikârdır. Bu duygu ve düşüncelerle kanun teklifinin hayırlı olmasını 
temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şali. 
Şahsı adına söz isteyen Osman Nuri Filiz, Denizli Milletvekili. 
Buyurun Sayın Filiz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
OSMAN NURİ FİLİZ (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 190 Sayılı Genel Kad

ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi hakkında söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar.sunarım. 
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Anayasanın "sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler" başlığı altında yer alan 56 ncı maddesin
de "herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" hükmü yer almaktadır. Bu çer
çevede, ilkönceleri 1980'li yıllarda Toplu Konut İdaresi kurulmuştur, toplukonutu idare etmek üzere 
kurulmuştur; fakat, bunun gelir kaynaklan tamamen bütçe kaynaklı olduğu için, yeterli kaynak 
temin edilemediği için, maalesef, istenilen seviyede konut üretememiştir. Daha sonra, 1984 yılında 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi kurulmuş ve bu, kurulduğundan itibaren, gerçekten, başarılı 
bir çalışma yapmıştır. Bu dönem içerisinde yaklaşık 944 konut üretmiş ve bunun büyük bir kısmını, 
920 civarındaki konutu tamamen kredilendirmiştir. Diğer konutlar, Emlak Bankasından devraldığı 
konutlardır. Dolayısıyla, ondokuz yıl içerisinde, toplam 950 civarında konut üretimi sağlanmıştır. 

Bizim dönemimize gelince, özellikle Toplu Konut İdaresi büyük bir atılım içerisinde. Toplu 
Konut İdaresi, özellikle, her yöreye her vatandaşa hizmet ederek, bir taraftan kentsel dönüşümü sağ
layarak, bir taraftan tabiî afetler sonucu evsiz ve yurtsuz kalan insanlara konut yaparak, sosyal 
donatılarla birlikte, modern şehirlerin kazanılmasını sağlamaktadır. Ben, bunu, kendi ilimde 
görüyorum. Denizli'de kentsel dönüşümün çok güzel bir örneği yaşandı ve yaşanıyor da. Bugün, 
üretilip teslim edilen konutlar, gerçekten, o gecekondu halkını sevindirmektedir. Yine, 7 000 nüfus
lu Kale İlçemizde, Kale İlçemizin görünümünü değiştiren, gerçekten, 404 konut üretildi. Gerçek
ten, ilçemizin görümünü değiştirdi. 

Yine, Honaz İlçemizde 400 civarında konut üretimine başlanıyor. Yine, Irlıganlı Beldesinde 
400 civarında konut üretimi yapılmaktadır. Yani, Toplu Konutun girdiği yerlerde, gerçekten, bir 
şehirleşme, bir görünüm, her şeyiyle değişiklik arz ediyor. Bu başarısından dolayı, başta Toplu 
Konut İdaresini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. 

Bu kanun teklifinin hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Filiz. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Niye acele ediyorsunuz?!. Arayacağım Sayın Anadol. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Karar yetersayısını 

arayacağım. Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yok; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.40 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.51 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELtK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

1138 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
7.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak

kında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin maddelerine geçilmesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, teklifin maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını 

arayacağım. 
Teklifin maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı var

dır; maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 
TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- Ekli (1) sayılı Listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Adana Millet
vekili Sayın Tacidar Seyhan. 

Buyurun Sayın Seyhan. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TACÎDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben, bu kanunun geneliyle ilgili bir farklı çerçeve 
getirmek istiyorum size. Değerli arkadaşlar, Toplu Konut İdaresi, geçmişten bu yana, konut üret
mek, ürettiği konutla dar gelirlileri konut sahibi yapmak, afet vesaire durumunda devletin o böl
gedeki politikalarını yürütmek için kurulmuş bir kuruluş. Ancak, bu görev ve sorumluluğu yerine 
getirirken, şehrin konumunu ve burada kamu yararını sonuna kadar gözeten bir politika da bunun 
ana hedefi; ancak, bunu yapabilmesi için bir kurumun, genel yapısı itibariyle enstitü niteliğinde 
çalışabilecek kadrosunun ve yapılanmasının olması lazım. 

Neler yapılacak, bakın, ben, eksiklikleri dile getireyim: İnşaat maliyetlerinin analiz edilmesi, 
projelerin, satış ve pazarlama tekniklerinin araştırılması, yüklenici firmayla maliyet ekspertizlerinin 
yapılması, elde edilen, kamudan ayrılan ve ödemeler kısmında elde edilen kaynağın katılımcı lehine 
verimli kullanılmasını sağlamak; bunların hepsi TOKİ'nin görevidir diyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, pratiğe bir baktığımızda bu mu işliyor... Arkadaşım diyor ki, biz 
bunun hepsini yapıyoruz. Sayın Başkan da burada; kimsenin şahsıyla ilgili bir şey söylemiyoruz. 
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Türkiye geneline şöyle bir baktığınız zaman, lütfen, gidin, deprem konutlarına bir bakın. Artık, bir 
bürokrat, bir bilim adamı kanunu bir senede yapıyor, bir siyasetçi kanunun açığını bir dakikada 
buluyor, Türkiye buraya geldi. Tenzih ediyorum; yani, şu anda birine yönelik bir şey söylemiyorum. 
Amaç, kanunda açık bulup keyfiyet kazandırmaksa, bunu, biz, maalesef, Türkiye'de en ince ayrın
tısına kadar yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, deprem konutlarına bir bakın allahaşkına!.. Yüklenici firmaya, TOKİ, an
laşmasını yapmış, vermiş, TOKİ'nin işi bitmiş. Yüklenici firma taşerona vermiş. Taşeronun 
taşeronu da var bu ülkede. Denetleme mekanizması kim? Önemli olan işin yapılması. Siz, TOKİ'nin 
yaptığı konutlara, özellikle deprem konutlarına bakın -Adana'ya da yapıldı konutlar- bir in
celediğinizde, başlangıçta çok güzel, boyalı -değerli milletvekili arkadaşım da burada- iki sene son
ra konuta gidin, inanın dökülüyor. Neden; çünkü, yüklenici firma birim maliyetlerinin çok altında 
konutu yaptırmış. Bir de, bu işler yapılıyor diyor. Peki, bu sonuç nasıl çıktı ortaya? Değerli arkadaş
lar, bu sonuç nasıl çıkıyor? 

Bakın, bir kere, ilçe merkezlerine göre bir planlama yapması TOKİ'nin, ellerindeki arsayı 
değerlendirmesi son derece yanlış. Kent nereye gidiyorsa, sosyal yapı nasıl bütünlük kazanacak-
sa, TOKİ'nin toplukonut projelerini ona göre yapması lazım. Örnek il Adana; Adana'da, belediye, 
Çatalan Barajı'ndan su getirdi. Su getirince, yerden aldığı, pompayla aldığı suyu, artık, çıkarmaz 
oldu, kapattı o istasyonları, Adana'da yeraltı su seviyesi yükseldi. Dolayısıyla, konutların, aşağıda, 
tarım arazisinde kalan konutların, yeraltı suyu seviyesi yükselince, zemin katları su altında kal
maya başladı. Yarım metre-1 metre, konutların içerisinde su var değerli arkadaşlar. Şehir kuzeye 
gelişiyorsa, Toplu Konut İdaresinin görevi, bir ilçede kendine ayrılan, var olan alanı yapmak değil; 
şehri oraya geliştiriyorsa, kanununda değişiklik yapacak, enstitü gibi çalışacak, insanları oraya 
taşıyacak. 

Az önce bir arkadaşım dedi ki: "Demografik yapı öyle ise veya yoksul insanın bulunduğu yer
de, ille müteahhidin yaptığı yere değil, müteahhidin yapmadığı yere hizmet götürsün." 

Değerli arkadaşlar, bizim amacımız, sosyal, kültürel bütünlük değil mi; yani, kültürel eğitimini 
tamamlamaya doğru yönlendirilmiş arkadaşlarımızı alıp, kültürel olarak en üst seviyeye çıkarmayı, 
şehrin en iyi yerinde yaşatmayı hedeflemek zorunda değil miyiz; o zaman, böyle bir felsefeyle yola 
çıkarsak, gecekondunun toplukonutunu gecekondu merkezinde yaparsak, kentin gelişim merkez
lerini yine gecekonduda oturan insanların bulunduğu yerden ayırırsak, bunlar arasındaki sosyal 
farklılığı nasıl kaldıracağız? Böyle sosyal devlet anlayışı olur mu?! 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Öyle olmuyor zaten. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Böyle olmuyor... Nerede olmuyor?! Ben uzayda mı 

yaşıyorum?! 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Evet, uzayda yaşıyorsunuz!.. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Benim kentimde, kalmış orada konut, öbür tarafa gelişmiş, 

kuzeye gelişmiş -işte, orada benim arkadaşım duruyor- şehir kuzeye gelişmiş, Toplu Konut, tam ter
si yerde götürmüş konutlarını yapmış. 

Değerli arkadaşlar, yani, bir yere bakmadan söylemiyorum; burada kişiye yönelik bir eleştiri 
ya da kuruma yönelik bir eleştiri yok; birlikte doğru yapmaya çalışıyoruz. Eğer bunu yapacaksa, 
fizibilitesinin doğru yapılması lazım. 

Bir de yetkilendirmeye bakın değerli arkadaşlar. Bakanlar Kurulu bile... Hazine arazilerinin 
tahsisi Bakanlar Kurulunun kararına bağlı. Çok iyi olabilir, mükemmel çalışabilir bu kurulun 
yöneticileri, başkanları; onların şahsıyla alakalı bir şey yok; ama, burada, kurul başkanının o kadar 
büyük yetkisi var ki, salahiyeti var ki, diğer kurumlar arasında farklılık yaratılıyor. Türkiye'de, bir 
paralellik sağlanmak zorunda. 

- 2 6 1 -



TBMM B:86 11.4 .2006 0 : 4 

Deniliyor ki: "Belediyelerle beraber, kentleşmenin sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır." 
Yapılmalıdır; ama, Toplu Konut İdaresi, en gelişmemiş belediyeyle, gidip, bir çalışma içerisine 
girerse; yani, belediyenin genel yapısını ayağa kaldırmak, burada yeni siyasî rantlar yaratabilmek 
için oraya konutu tahsis etmeye çalışırsa, şehrin gelişen bölgelerinden halkı uzaklaştırırsa, birini 
kırsal kesimin insanı, birini şehir merkezinin insanı haline dönüştürürse, buradaki sosyal dengesiz
liği nasıl kapatacağız? Bırakın; kaliteyi bir kenara bırakıyorum. 

Bir de şuna dikkat edilmiyor: Bütün konutları inceledim, en az yüzde 60'ında şehrin genel altyapısı 
tali kılınmış değerli arkadaşlar. Şehir, diyelim, kuzeye gelişiyor; büyükşehir belediyeleri, şehir oraya 
doğru geliştiği için, altyapıyı, kolonları oraya doğru yapmış, diğer tarafta, teknik altyapı, kanalizasyon, 
su şebekesi kaldıracak düzeyde değil. Oraya biz yapıyoruz 5 000 konut. Konutu yapan Toplu Konut 
İdaresi mükemmel dahi yapsa, ana artere akınca, şehirde problem başlıyor. Suyu veremediği zaman 
nehre doğru, yine, geliyor, o süzeklerden, su, yaptığımız toplukonutlann içinden çıkmaya başlıyor. 

Değerli arkadaşlar, şehrin altyapısını düşünmeyecekseniz, şehrin su dağıtım şebekesini düşün-
meyecekseniz tek başına, nehre akıncaya kadar takip etmeyecekseniz... Toplu Konut İdaresinin 
başında oturup "bu insanlar burada oturuyor, konuta ihtiyacı var; verelim konutu, orada kalsınlar" 
diyerek teknik çalışma yapılmıyor. 

Bizden kadro isteniyor. Burada kadro cetveli var. Değerli arkadaşlar, bu kurum -benim şahsî 
görüşüm- enstitü niteliğinde yeniden yapılandırılmalıdır. Bu kuruldaki kararlar, bireysel yetkiden 
çıkarılıp, teknik kararlar haline getirilmelidir. İhale Yasasında verme yetkisi vardır, yoktur, o olur; 
bu olur diye bunu tartışmıyorum. Hep birlikte, bu kurulu tartışılır olmaktan çıkarmak zorundayız; 
şeffaf, saydam bir hale çekmek zorundayız. Eğer, bunu yapmazsak, Türkiye'de iki kurum çok tar
tışılır: Birincisi, Bayındırlık, İmar, İskân ve buna bağlı kuruluşlar, TOKİ gibi, inşaat yapan kuruluş
lar. İkincisi, Enerji Bakanlığı. Biz, bu bakanlıkları elli yıldır tartışıyoruz. 

O halde, iki kurum bünyesinde olan kuruluşların hepsini şeffaf, saydam, enstitü niteliğinde 
bilimsel çalışan ve aldığı kararları bireysel yetkiyle değil, toplumsal iradeye dönüştürebilecek bir 
yapıya çevirmemiz lazım. TOKİ'nin bugünkü yapısı buna müsait değil. TOKİ'nin parasını nasıl 
değerlendireceği konusunda -halktan topladığı parayı- bir açıklık yok, istediğini yapıyor. Yüklenici 
firmayla anlaşmasında kâr, zarar, denetim yetkisine bakıyorsunuz, burada bir açıklık yok. Her şey 
iyiydi de -arkadaşım "iyi" diyor- değerli arkadaşlar, Başbakanlık Denetleme Kurulu, bu kadar id
diayı nereden buldu?! Nereden buldu; ben mi yazdırdım?! 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Ben, onu, şimdi anlatacağım. 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, lütfen... 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar böyle bir şey varsa... 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Şimdi anlatacağım... 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Seyhan, buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada, bir de atamalara değinmek is

tiyorum. Atamalarda şu veya bu yöntem kullanılabilir. Az önce söylediğim gibi, bilim adamının bir 
yılda yaptığının açığını bir günde siyasetçi bulur. Daha önce, TAEK'te, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu Kanunu görüşülürken, onunla ilgili bir kanun görüşülürken belirtmiştim; kurum, kendi per
soneliyle ilgili bir statüyü kendisi bildiriyor "ben bu nitelikte eleman alacağım, sınavla alacağım" 
diyor ve ilk ihlal eden kurum. 

Burada yapmak istenilen şu: Niteliği siz koyuyorsunuz, o çerçeveyi siz çiziyorsunuz. Bari, 
kurumlarınız ya da kurullarınız arasında dengesizliği siz yaratmayın. Yabancı dil değerlendirme 
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sınavı sonucu istiyorlar; hiç yabancı dil sınavına girmemiş kişi işe alınıyor. Bu, doğru bir yaklaşım 
tarzı değil. Kimsenin şahsına söylemiyorum. Eğer, biz, liyakat yerine siyasallaşmayı hedef alırsak, 
Türkiye'de, işin içinden çıkılmaz bir hal alırız. Sizden ricam budur. 

Hassas bir kurum olduğu için, TOKİ'nin, hepimiz birlikte çalışarak, yeniden yapılandırılması, 
yeniden değerlendirilmesi, TOKİ içerisinde teknik düzeyde yeni kurullann kurulması için, alt 
bölümlerin açılması için çaba göstermemiz lazım. Bunu yapmadığımız sürece, Türkiye kentleşme 
projesine en büyük baltayı TOKİ vurmuş olur. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan. 
Madde üzerinde şahsı adına Ali Osman Şali, Balıkesir Milletvekili; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
ALİ OSMAN SALİ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 1138 sıra sayılı yasa tek

lifinin 1 inci maddesiyle ilgili olarak huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, Toplu Konut İdaresi, bildiğiniz gibi, taşrası olmayan küçük bir teşkilatımız. 

Bu teşkilatımızın toplam 194 kadrosu var, 176'sı dolu, 18 tanesi de boş; çeşitli sınıflarda boş kad
roları da var. 

Değerli arkadaşlar, Toplu Konut İdaresi, konut üretmenin dışında başka ek görevler de üstlenmiş 
durumda. Bunları, şöylece sıralayabiliriz: Türkiye Emlak Bankasının bankacılık dışındaki görevleri 
Toplu Konut İdaresine geçti. Konut Müsteşarlığının -kaldırılan Konut Müsteşarlığının- görevleri de 
yine bu Başkanlığımıza geçti. Arsa Ofisinin görevleri, keza, bu Başkanlığımıza geçti. Yine, göçmen 
konutlarının koordinasyon görevi de bu Başkanlığımızda. Yani, çok çeşitli görevleri olan bir Başkan
lığımız. Mevcut 194 kadro; 18'i boş, 176'sı dolu. Bu kadrolarla bu işleri yürütmesi tabiatıyla mümkün 
görünmüyor, mümkün değil. O bakımdan da, 4 yönetici -3'ü daire başkanı, l'i başkan yardımcısı-10 
uzman idarî gruptan, 18 uzman teknik gruptan, 2 uzman yardımcısı idarî grup, 2 uzman yardımcısı 
teknik grup, 4 tane de müşavir avukat kadrosu veriyoruz. Nihayetinde, kadro veriyoruz, bu kadrolar 
ihdas edildiğinde hemen eleman alınacak değil. Yine, bildiğiniz gibi, bütçe kanununda da, bu yıl mer
kezî idarenin, taşra kuruluşlarıyla beraber merkezî idarenin alacağı eleman sayısı da belli. 

Tabiî, bu kadar çeşitlenmiş ve farklılaşmış görevleri yürütecek Başkanlığın, kadro ihdası 
yanında eleman almasına da imkân sağlanması gerekir. Bildiğim kadarıyla, efendim, bu seneki kad
rolar dağıtıldı, bu seneye de bir faydası olmayacak; ama, ümit ediyorum ki, 2007 senesinde ihtiyaç
larını daha kolay karşılayabilir diye düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şali. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Sayın Seyfı Terzibaşıoğlu, Muğla milletvekili; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz

lerime başlamadan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Biraz önce söz alan Sayın Kumkumoğlu, birkaç defa, Sayın Başbakanımız, geçtiğimiz günler

de yaptığı konuşmada, bu gecekondu mahalleriyle ilgili bir sıfat kullandı "urlaşmış bölgeler" dedi... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Başbakan dedi, Başbakan!.. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Sayın Başbakanımız... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O söyledi. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Evet, Sayın Başbakanımız "urlaşmış böl

geler" dedi, ur haline gelmiş bölgeler. Buradan, ben de teyit ediyorum ve aynı cümleyi ben de kul-
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lanıyorum. Evet, çünkü, bugüne kadar, rahmetli -65-70 yılları arasında senatörlük yapan- Muğla 
Senatörü Haldun Menteşeoğlu'nun İmar İskân Bakanlığı yaptığı dönemde yaptığı konutların dışın
da, rahmetli Özal'ın kooperatiflere verdiği kredilerin dışında, Türkiye'de, bu konuya, konut 
kredisine el atan hükümet olmadı. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Haksızlık yapma!.. Bir bakanlık kuruldu bu konuda. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Evet, böyle... 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Konut bakanlığı kuruldu... 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Ben iyi biliyorum bunları, ben iyi biliyorum. 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yasa çıktı yahu!.. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Bakın, bugüne kadar 47 000 konut yapılmış; 

biz, bir yılda 160 000 konutun sözleşmesini yapmışız, bunun 90 000 adedi satılmış. 
Bakın, değerli arkadaşlarım, bizim, gecekondularda oturan vatandaşlarımızı küçümsemek gibi 

bir tutumumuz olamaz. Biz, iktidara gelirken "kimsesizlerin kimsesi olacağız" diye geldik. Biz, o 
kimsesizlerin kimsesiyiz, onların derdinden biz anlarız (AK Parti sıralarından alkışlar) 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Belli, belli!.. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Biz, Kadıköy'ü köy zanneden, halkı da halk 

otobüsünde gören insanlardan değiliz. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar [!]) 

Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, enstitü kurulmasından, enstitü şeklinde çalışılmasından bah

sediyor arkadaşlarımız. Toplu Konut İdaresi enstitü şeklinde çalışıyor. Halkın ihtiyaçları araş
tırılarak bu konutlar yapılıyor. 

Bakın, Muğla'da, biz, 880 konut yapıyoruz, yani Toplu Konut İdaresi yapıyor. Bu konutların 
100 tanesini belediyemize verdik -ki, Muğla Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisinin belediyesidir-
bu konutların tanesini 75 milyar liradan sattığını düşünürsek... 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Peki, gecekonduda kim alabilir 75 milyara?! 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Muğla'da gecekondu yok. 
Muğla'daki insanlar, Muğla'da konut ihtiyacı olan insanlar bugün sırada bekliyorlar. Belki 

birinci etap bittikten sonra ikinci etap yapılacak. 
Geçtiğimiz günlerde, Ankara'da, gündelik işlerde çalışan bir karı-koca yanıma geldiler; ben 

yardımcı oldum onlara. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Alabildi mi? 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Aldılar. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Neyle aldılar; hangi parayla aldılar yahu?! 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Evet, kıyıda köşede biriktirdiklerini sattılar, 

kollarındaki bilezikleri sattılar... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Oğlunun sünnetinde altın gelmiş! 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) -... peşinatını yatırdılar, aldılar. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Oğlunun sünnetinde altın gelmiş! 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Aldılar... 
Ama, Toplu Konut İdaresi, pahalı konutlar da satıyor; gelir paylaşımı sistemiyle çalışıyor. 
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Bakın, Toplu Konut İdaresiyle ilgili "ne kadar kâr ediyor, zarar ediyor..." Hayır, zarar falan et
tiği yok. 250 000 konut yapıldığında -ki, bunun 160 000'i, biraz önce söylediğim gibi, ihale edilmiş 
durumdadır- 16 katrilyon hâsılat temin edilecek. Bunun 9 katrilyonu masraftır; geriye kalan 7 kat
rilyon kâr edecek; bunu da, başka konutlar yapmak için kullanacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, buradan, ben, 7 arsanın değerlerini okuyacağım; yüzde kaç 
kazanılmış, bunları da göreceksiniz. 

İstanbul'da 31 ada arsanın ekspertiz değeri 3,5 milyon YTL. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Semt söyleyin, semt!.. Bilelim nerede olduğunu. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Bakın... Dinleyin bir defa, dinleyin. 

İtirazınız varsa, öbür maddede onların cevabını veririm ben. 
Gelir payı karşılığı, satış ihalesi sonucu alınacak satış bedeli, yani idarenin alacağı hâsılat payı, 

10,3 milyon YTL'dir, gelir payından sonra. 1864 arsanın ekspertiz değeri 109 milyon YTL'dir; gelir 
payı neticesinde alacağı bedel 135,9 milyon YTL'dir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, lütfen tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hulasasını söy

lüyorum: Ekspertiz raporlarına göre 412,2 milyon YTL'lik arsalar, değerlendirme sonunda 770,6 
milyon YTL gelir payı elde edilmiş olacaktır. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yüzde kaç?.. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Devamla) - Bu da demek oluyor ki, Toplu Konut İdaresi 

kâr ediyor, ettiği kârdan yeni konutlar yaparak halkımızın ihtiyacına sunuyor. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Terzibaşıoğlu. 
Madde üzerinde, 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. Soru sorma süresi 5 

dakikadır. 
Sayın Ülkü, buyurun. 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: 

Deniliyor ki bize gelen sıra sayısında "gecekondu dönüşümü kapsamında 70'i aşkın belediyeyle 
müşterek proje başlatıldığı ve bunların 40'ında uygulamaya geçildiği..." 

Tabiî, bunların içerisinde bölgesel, bölgelere göre, illere göre dağılımı bir kenara bırakırsak 
eğer, kendi yöremden örnek vereyim: Evet, toplukonut yapılmaya başlandı. 25 dekarlık eğitime ay
rılmış bir alan eğitim alanı olmaktan çıkartıldı, yerine bir başka eğitim alanı konmadan buhar olup 
uçtu orası ve yerine, şimdi, toplukonutlar yapılmakta. Üstelik de, bu toplukonutlann 6 kat olması 
gerekirken, hiçbir kimseden izin almaksızın 10 katlı toplukonutlar yapılmaktadır. Bunu, ne zemin 
etüt raporları kabul eder ne de bir başka bilimsel kurul bunu kabul eder. Neden böylesi bir uy
gulamaya gidiliyor? Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ülkü, lütfen, sorunuzu sorar mısınız. 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sordum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Öğüt, buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Başkanım, aracılığınızla, Sayın 

Bakanıma soru sormak istiyorum. 

- 265 -



TBMM B: 86 11. 4 . 2006 O: 4 

1- Maliye Bakanlığının, milletvekilleri lojmanlarını Toplu Konut Dairesine devrettiğini duy
duk; doğru mu? Devretmişse, orada, herhangi bir proje çalışması var mı; ne gibi bir çalışma yap
mayı düşünüyorsunuz? 

2- Özellikle doğu ve güneydoğuda Toplu Konutun yapmış olduğu projelerin eksikliğini 
görüyoruz. Büyük bir talep olmasına rağmen, İstanbul ve büyük şehirlere daha çok, yoğun 
yapılıyor; ama, başta Ardahan olmak üzere, toplukonut talebi olmasına rağmen, niçin doğu ve 
güneydoğuya Toplu Konut konut yapmıyor? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; milletvekili lojmanlarının, Toplu Konut İdaresine, arsalarıyla birlikte devredildiği doğrudur; 
çünkü, bu işin Türkiye'deki en uzman kuruluşu olan Toplu Konut İdaresi, milletvekili lojmanlarının 
kurulu olduğu arsanın değerlendirilmesini en iyi yapabilecek, devletin yegâne kuruluşudur. 

Doğu ve güneydoğudaki illerde daha fazla toplukonut projesi yapılmasıyla alakalı Sayın Ensar 
Öğüt Beyin sormuş olduğu soru: Doğu ve güneydoğu illerindeki Toplu Konut İdaresinin yapmış ol
duğu projeler... Bütün illerde bu projeler yapılıyor; yani, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin
de, toplukonut projesi olmayan bir tek il bile yok. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Biraz daha fazla yapılsın diyorum, demek istediğim o. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Şunu söyleyeyim: Tabiî, şu anda 

Toplu Konut İdaresinin Türkiye genelindeki uygulamalarına baktığımız zaman, 78 il, 179 ilçe, 450 
tane şantiyesi var. Bu, gerçekten çok ciddî bir rakam. Elbette ki, onlar, belli bir plan dahilinde, arz 
ve talep doğrultusunda yapılacak olan projelerdir. Ama, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, 
şu anda, Toplu Konut İdaresinin projeleri süratli bir şekilde devam ediyor; bir kısmının satışı belli 
oranda gerçekleşmiş, bir kısmının inşaatı başlamış, bir kısmının inşaatı bitmek üzere. 

İzmir'deki bir eğitim tesisine ait olan arsa, 22 dönümlük arsanın... 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - 25... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Evet, 25 dönümlük bir arsanın top

lukonut arsası haline dönüştürülerek, Toplu Konut marifetiyle 10 katlı, 12 katlı bloklar yapıldığın
dan bahsedildi. Tabiî, bu doğru değil. Bu imar değişikliği, plan değişikliği belediye tarafından 
yapılan bir değişiklik. 

Bir de şunu söyleyeyim: Tabiî, Toplu Konut İdaresinin İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyle ortak projeleri var. 

Toplu Konut İdaresi, bu gecekondu dönüşüm ve... 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Bakan, Aliağa İlçesi. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Şimdi, müsaade ederseniz söz

lerimi tamamlayayım. 
Toplu Konut İdaresinin, Türkiye'deki belediyelerle ortak proje yürütürken, belediyelerin par

tilerine göre değil bölgenin ihtiyacına göre proje ürettiğinin ve bu projeleri hayata geçirdiğinin al
tının çizilmesinde fayda olduğunu ifade ediyorum ve teşekkür ediyorum. 

HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Cevap değil ki bu, Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır. 
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Okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1138 sıra sayılı Yasanın 1 inci maddesine eklenen ekli (1) sayılı listede yer 
alan GİH uzmanlarının THS uzmanlarına eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu Osman Kaptan Vezir Akdemir 

Malatya Antalya İzmir 
Mehmet Vedat Yücesan Mehmet Sevigen 

Eskişehir İstanbul 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) -

Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, gerekçeyi mi okutayım? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hayır, konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Değerli milletvekilleri, hiç düşündünüz mü; okul, hastane, sağlık ocağı gibi inşaatlar yapılıyor 

Türkiye'de, değişik bakanlıklar ihale ediyor. 
Şimdi, benim cehaletime bağışlayın, inşaatçı değilim; bazı kurumlar metrekaresi 180 000 000'a 

ihale ediyor, bazı kurumlar metrekaresi 200 000 000'a ihale ediyor, bazı kurumlar 300 000 000'a, 
bazı kurumlar 500 000 000'a ihale ediyor. Bağışlayın, benim cehaletime bağışlayın; yani, devletin 
hiçbir kademesinde, hiçbir yetkili çıkıp da, acaba, bunun içini yaldızla mı yapıyor metrekaresini 
500 000 000'a ihale eden, diye kimse bir ses çıkarmıyor mu? Hakikaten merak ediyorum. 

Okul; belli, projesi belli. Ben 8 tane okul yaptırdım, dilenerek. Belli, bunun maliyeti belli, met
rekare fiyatı belli. Tek tip bir proje; 12 derslik, 8 derslik, 12 derslik, 16 derslik... Belli, arkadaşlar, 
bunun metrekare fiyatı belli; ama, kamunun, örneğin, ben biliyorum Toplu Konut İdaresinin ihale 
ettiği okulları; değişik illere göre, metrekaresi 185 000 000, 220 000 000 maksimum 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Değişik semtlere göre. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Peki, değişik yörelerde... 240 000 000 var bazı 

yörelerde. Peki, bazı bakanlıklara bakıyorum, sağlık ocağının metrekaresi 385 000 000,400 000 000. 
Millî Eğitim Bakanlığına bakıyorum... Hakikaten, ben, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Onun 
için, kamunun, bazı ihtisas isteyen işlerini tek bir merkez kontrolüne mi veriyorsunuz, yoksa, onlar 
mı yapacak; ben, bunu, hakikaten dikkatlerinize sunuyorum. 

Tabiî, hâsılat paylaşımı... Sayın Seyfı Terzibaşıoğlu Beyefendi söyledi. Ben dedim, yer söy
leyin bana. O yerleri ben size söyleyeyim: İstanbul Ataköy, İstanbul Bahçeşehir. Ha, buralarda yüz
de 60, artık, bugünün koşullarında yüzde 60 mal sahibine veriyorlar. 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Yüzde 80 var. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Yüzde 20 değil mi?! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Yani, arsa sahibine yüzde 70 yeriyorlar. 
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VEZİR AKDEMİR (İzmir) - İstanbul'da yüzde 20 idi. Sayın Maliye Bakanı yüzde 20 diyor. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Onun için, hâsılat paylaşımı yerine, senin arsanı 
vermek yerine, orada Toplu Konut kendi yapsın, bir başkasının arsasını alsın, yüzde 30 verecekse, 
yüzde 30 onlara versin. 

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Dubai kulelerini yüzde 20'yle verdiler. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, rakamsal değil, yüzde 70; 
arsanın maliyet fiyatıyla değil. Bugün, arsanın maliyet fiyatının yarattığı katmadeğer, o, sizin arsa 
fiyatınızın 5 katıdır Sayın Terzibaşıoğlu. 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Onlar, ihaleye çıkmış iki defa, müşteri çık
mamış arsalardır. 

BAŞKAN - Sayın Terzibaşıoğlu, lütfen... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Beyefendi, konjonktür, o tespit edilen arsa 

fiyatının 5 katıdır diyorum. 

TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Cehaletine veriyoruz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Peki... 
Bir başka olay: Şimdi, kurumlarla hiç paslaşmıyoruz. Yani, örneğin, polislerimiz... Lojman 

yapımını durdurduk, lojman yapmıyoruz. Öğretmenlerimiz, polislerimiz, düşük ücret alan birsürü 
kamu görevlimiz var -örneğin, Silahlı Kuvvetlerimizde, örneğin emniyet müdürlüğümüzde- ama, 
bunu lojman olarak değil, lojman olarak yapmıyorsunuz. 

ORHAN ŞEFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Toplu Konut, parasıyla yapıyor bunu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Toplu Konutun bu kurumlarla, özellikle o ile 

tayin edilen insanlar ev arıyor ve aldığı maaşın yarısından fazlasını kira olarak veriyorlar. Yetmiyor; 
özellikle, polis arkadaşlanmız, öğretmen arkadaşlarımız ev bulmakta çok büyük güçlük çekiyorlar 
arkadaşlar, özellikle büyük illerde ve il merkezlerinde. Bu açıdan, özellikle kamu görevlilerimizin 
-lojman demiyorum artık- bu ihtiyaçları, bu kurumlarla öncelikle giderilmelidir. 

Tabiî, bir başka konu: Burada, demin bir milletvekilimiz bahsetti; özellikle illerde yapılan -
Muğla gibi, Malatya gibi yerlerde yapılan- bu toplu konut alanlarında ilin konumu, özellikle sos
yoekonomik çevre, bunlar çok dikkate alınmıyor. Sırf hazine arazisi orada var diye, özellikle yoğun 
bir trafik yükü veriliyor. Mutlak, bunların da dikkate alınması gerekiyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Önergeyi oylarınıza... 

III.- Y O K L A M A 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Anadol. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Tek kişi kalkmakla olmaz, şu anda 20 kişi yok ayakta. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayarsınız... 
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BAŞKAN - Önce, isimleri alacağım: 

Sayın Anadol, Sayın Yücesan, Sayın Öğüt, Sayın Sevigen, Sayın Keleş, Sayın Özyürek, Sayın 
Ekmekcioğlu, Sayın Emek, Sayın Aslanoğlu, Sayın Ülkü, Sayın Seyhan, Sayın Önder, Sayın Gün, 
Sayın Bayındır, Sayın Tamaylıgil, Sayın Hacaloğlu, Sayın Kaptan, Sayın Özcan, Sayın Özakcan, 
Sayın Akdemir, Sayın Karademir. 

Yoklama için 5 dakika süre veriyorum. 
Adlarını okuduğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica 

ediyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklamaya başlandı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, kâğıtlar okunacak mı? 

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.33 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.41 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TUZUN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Teklifin 1 inci maddesi üzerinde verilmiş olan önerge oylanmadan önce yapılan 

yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı; bu nedenle, yeniden yoklama yapacağım. 
Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 12 Nisan 2006 

Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.45 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Muğla'nın Datça İlçesindeki elektrik kesinti
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/12268) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorularımın &«>.fc>«*L*v-» ^x?^t -\ £-e.tM^> Covy,„p ££jfâŞg,/f$j 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arzederim. 

YAKA 
Muğlş/Mi lletvekil i 

Muğla İli,Datça İlçesi,Reşadiye yarımadası üzerinde kurulmuş bir turizm ve tabiat 
cennetidir.Bu cennetin sürekli rüzgarlı olması sonucu yaz kış sık sık elektrik kesintisi 
yaşanmaktadır.Öyle ki kış sezonunda bazen bu kesintiler 2-3 günü bulmaktadır. 

Buna göre; 

1-Yörenin rüzgar durumu göz önüne alınarak enerji nakil hatlarının bakımı hangi 
aralıklarla yapılmaktadır? 

2-Özellikle ilçe merkezinde enerji hatlarının yeraltına alınması çalışmaları var mıdır? 

3-Şehir merkezinde ve köylerdeki trafoların güçlendirilmesi çalışmaları var mıdır? 

4-Elektrik kesintilerine karşı TEDAŞ İl Müdürlüğü veya TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü'nün çalışması var mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say. :B .15 0 . S G B ^ 1 0 - H İ ^ - 4 2 9 1 0 4 NİSAN 2 0 0 6 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 01.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/12268-18553/47482 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 07.03.2006 tarih ve B.02.0. 

KKG.0.12/106-503-14/1094 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali Cumhur YAKA'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/12268 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EKLER : D r - Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ CUMHUR YAKA'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/12268) 

Soru I : 

Muğla tli, Datça İlçesi, Reşadiye yanmadası üzerinde kurulmuş bir turizm ve tabiat 

cennetidir. Bu cennetin sürekli rüzgarlı olması sonucu yaz kış sık sık elektrik kesintisi 

yaşanmaktadır. Öyle ki kış sezonunda bazen bu kesintiler 2-3 günü bulmaktadır. 

- Yörenin rüzgar durumu göz önüne alınarak enerji nakil hatlarının bakımı hangi 

aralıklarla yapılmaktadır? 

Cevap 1 : 

Yörenin rüzgar durumu da göz önüne alınarak enerji nakil hatlarının bakımı her yıl 

olağan şekilde ve periyodik olarak yapılmaktadır. 

Soru 2 : 

özellikle ilçe merkezinde enerji hatlarının yeraltına alınması çalışmaları var mıdır? 

Cevap 2 : 

İlçe merkezinde AG şebekesinin %60'ı, OG şebekesinin ise %40'ı oranındaki kısmı 

zaten yeraltındadır. Havai hatlı şebeke ise son olarak 1998 yılında tamamlandığı için henüz 

ekonomik ömrünü doldurmamıştır. 

Soru 3 : 

Şehir merkezinde ve köylerdeki trafoların güçlendirilmesi çalışmaları var mıdır? 
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Cevap 3 : 

İlçenin şebekesi halen yatınm programında devam eden projeler arasında yer almakta 

ve aym zamanda ihaleli olup tesis çalışmaları da devam etmektedir. 

İlçede gerek rezerv güç, gerekse şebeke ihtiyacı karşılanmış durumdadır. İlçede Muğla 

İşletme İl Müdürlüğüne bağlı Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait kurulu trafo gücü 16 

MVA olmasına karşın puant gücü ise 8,5 MVA ve şebekenin doluluk oram %53,12 

seviyesindedir. 

Som 4 : 

Elektrik kesintilerine karşı TED AŞ İl Müdürlüğü veya TED AŞ Genel Müdürlüğü'nün 

çalışması var mıdır? 

Cevap 4 : 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden kaynaklanmayan ancak coğrafi 

şartlardan dolayı olabilecek arızalara müdahale süresinin minimuma indirilebilmesi için şu 

ana kadar son derece yetersiz personel sayısı ile işletilmeye çalışılan tesislerde işletmesinin 

anza bakım ve onanm adı altında 09.02.2005 tarihinde ihalesi yapılmış, sonuçlandmlmış, 

yüklenici firma işe başlatılmış ve 15.01.2006 tarihinden itibaren de deneme süresi de 

tamamlandığı için tesisler bu yüklenici tarafından işletilmektedir. 

Böylece işletme anlamında da personel yetersizliği ortadan kalktığı için tüm sıkıntılar 

giderilmektedir. 
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2.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALl'nın, İzmir'de ABD ve NATO kaynaklı bazı faaliyetler 
yürütüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün 
cevabı (7/12279) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

Son günlerde basında çıkan haberler ve yerel kaynaklardan edinilen 
bilgiler doğrultusunda İzmir'in Urla ilçesinde Amerikan askerlerinin ev tutmaya 
başladığı ve Mordoğan ilçesinde havaalanı inşaatına yönelik faaliyetler 
gözlemlendiği iddia edilmektedir. Ayrıca bu çalışmaların özellikle ABD'nin 
Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında yürütülmekte olduğu ve çalışmaların hem 
yerel yöneticilerden hem de halktan gizlendiği ifade edilmektedir.Bu bağlamda ; 

1- Son yıllarda Urla ve çevresinde ev tutan ABD'li askerler ve sayıları 
hakkında bir bilginiz var mıdır ? Napoli'deki NATO üssünün Urla'ya 
taşınacağı iddiaları ile bu olay arasında bir bağlantı var mıdır ? 

2- Mordoğan'da askeri amaca hitap edebilecek bir tesis var mıdır ? Varsa 
amacı, özelliği ve kapasitesi nedir ? Şu anda ne gibi inşaat faaliyetleri 
yapılmaktadır ? Bu çalışmalar hangi ülke yada kuruluş adına, ne 
amaçla yapılmaktadır ? 

3- Stratejik olarak İzmir körfezi çıkışını tutan Uzunada'da çeşitli 
faaliyetler yapıldığına dair duyumlar alınmaktadır. Bu konudan 
bilginiz var mıdır ? 

4- Bir sır gibi saklanan ve gizlilik içinde yürütüldüğü iddia edilen 
faaliyetler, ABD veya NATO'ya ait bir üssün kurulmasına mı 
yöneliktir ? Böyle bir karar alınmış mıdır ? Alınmışsa içeriği nedir ? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2006/7011-ŞŞY-CS ( W > J "){ MART2006 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.hğının 01 MART 2006 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.ĞNS.0.10. 
00.02-7/12279-18783/47898 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 07 MART 2006 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-503-25/1071 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi (a) üzerine 
ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip edilen 
7/12279 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Vecdi GÖNÜL ( 
Savunma Bakanı 

EKİ • 
(Soru Önergesinin Cevabı) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI TARAFINDAN VERİLEN 

7/12279 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Uluslararası konjonktür ve tehditlerin niteliğindeki gelişmeler temelinde devamlı bir 
süreç olarak öngörülen transformasyon, halihazırda NATO'daki en önemli ve geniş 
kapsamlı eğilim durumundadır. Bu değişim kapsamında NATO'nun Komuta ve Kuvvet 
yapıları da yeniden düzenlenmiştir. Türkiye, millî menfaatleri doğrultusunda NATO'daki 
transformasyon faaliyetlerine etkin şekilde girdide bulunmaktadır. Bu politikaya paralel 
olarak uygun faaliyetler desteklenmekte ve içinde aktif olarak yer alınmaktadır. 

2. Bahse konu değişim faaliyetleri kapsamında izmir'de konuşlu NATO Güneydoğu 
Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapatılmıştır. Türkiye'nin girişimleri sonucu 
Napoli'de konuşlu Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki Hava Unsur Komutanlığı 
Karargâhı (CC-Air HQ)'nın İzmir'de konuşlanması sağlanmıştır. Anılan karargâh; yine 
daha önce Napoli'de konuşlu AIRSOUTH'un fonksiyonlarını üstlenmiştir. C-Air HQ, NATO 
Yeni Komuta Yapısı Uygulama Planına uygun olarak 11 Ağustos 2004 tarihinde aktive 
edilmiştir. 

3. Bahse konu karargâhta; aralarında ABD'ninde bulunduğu 16 NATO üyesi ülkeden 400 
civarında personel bulunmaktadır. Karargâhın verimliliği açısından bu personelin aileleri ile 
birlikte gelmeleri teşvik edilmektedir. Karargâhta çalışan yabancı personel genellikle İzmir 
ve çevresindeki yerleşim birimlerinde ikamet etmektedir. 

4. izmir bölgesinde; CC-Air HQ tarafından icra edilen karargâh faaliyetleri dışında, ikili 
veya çok taraflı anlaşmalarla icra edilen herhangi bir altyapı ve tesis çalışması 
bulunmamaktadır. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
J^JpJecd\ GÖNÜL 

Millî Savunma Bakanı 
3.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, yenilenebilir enerji projelerine ilişkin sorusu ve 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12296) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEĞÜSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.24.01.2006 

1-Yenilebilir Enerji Kanunu çıktıktan sonra EPDK' ya başvuru yapılmış kaç proje 
vardır? 

2-Başvurusu yapılan projelerin kaç adedi onay almıştır? Ve bu projelerin kapasitesi 
kaç rnv/dır? 

3-Yenilenebilir Enerji Projelerinde 2010 yılına kadar verilmesi düşünülen bir kapasite 
planlanmış mıdır?Beklenen Enerji kapasitesi ne kadardır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.610-^21~ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

4287 
TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'mn 01.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18493 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/12296-18528 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. îç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/12296-18528) 

Soru 1.2: 

-Yenilenebilir Enerji Kanunu çıktıktan sonra EPDK'ya başvuru yapılmış kaç proje vardır? 

-Başvurusu yapılan projelerin kaç adedi onay almıştır? Ve bu projelerin kapasitesi kaç 

mw'dır? 

Cevap 1,2 ; 

18.05.2005 tarihinden sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yenilenebilir enerji 

kapsamında yapılan başvurular ekli tabloda verilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan başvurular 4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu çerçevesinde özel sektörce müracaatı yapılan projelerdir. Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün internette yayımlanan toplam proje sayısı 235'dir. Müracaat edilen proje sayısı 216 

adettir. Tüzel kişilerce geliştirilen projeler de dahil toplam müracaat 685'e ulaşmıştır. 

Soru 3 : 

Yenilenebilir Enerji Projelerinde 2010 yılma kadar verilmesi düşünülen bir kapasite 

planlanmış mıdır? Beklenen Enerji kapasitesi ne kadardır? 

Cevap 3 : 

Ülkemizin uzun dönem enerji talebini belirlemek üzere yapılan talep projeksiyonu çalışma 

sonuçlarına göre; genel enerji talebimizin 2010 yılında 126 milyon TEP'e ulaşması beklenmektedir. 

Brüt elektrik enerjisi talebinin ise yüksek senaryoda 242 milyar kWh, düşük senaryoda ise 216 

milyar kWh civarında olması beklenmektedir. 2010 yılında kurulu güç talebinin yüksek senaryoya 

göre 48 800 MW, düşük senaryoya göre 45 450 MW civarında olması beklenmektedir. 

Gelecekteki elektrik enerjisi talebinin en uygun kompozisyonla ve enerji politikalarımıza 

uyumlu bir şekilde karşılanabilmesi için yapılan uzun dönem elektrik enerjisi üretim planlama 

çalışmalarına göre; 2010 yılında hidrolik (büyük hidrolik santralar dahil) ve diğer yenilenebilir 

kaynaklardan elde edilecek enerjinin yüksek senaryoya göre 45 650 GWh, düşük senaryoya göre ise 

44 550 GWh civannda olması beklenmektedir. Büyük hidroelektrik santrallan hariç olmak üzere 

diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücünün 2010'da 1800 MW'a ulaşması 

beklenmektedir. 
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18.05.2005 TARİHÎNDEN SONRA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPSAMINDA ENERJİ PİYASASI DÜZEN 

Kaynak/ 
Yakıt 

Biyogaz 
Çöp Gazı 
Jeotermal 

Hidrolik 

Rüzgar 

Başvuru 
Adedi 

1 
3 

95 proje için 
224 başvuru 

35 

Kurulu 
Güç 

(MWm) 
5,2 

20,7 

2.766,6 

1.868,3 

Başvuru Aşaması 

Adet 

2 

31 proje için 
49 başvuru 

25 

Kurulu 
Güç 

(MWml 

15,0 

733,3 

1.518,0 

İnceleme-
Değerlendirme 

Adet 

1 

42 proje için 
141 başvuru 

Kurulu 
Göç 

(MWm) 

5,7 

1.088,4 

Uygun Bulma 

Adet 

18 

2 

Kurulu 
Güç 

(MWm) 

838,5 

38,05 

Lisan 

Adet 

3 

2 
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4.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, genel ekonomik verilere ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12467) 

*Ek cevap 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. 
Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin 
yapılmasını saygılarımla arz ederim. 06.02.2006 

ÖÎ\Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

1-) Enflasyonun düşük döviz kuru politikalarıyla kontrol altında tutulmaya 
çalışılmasıyla ihracat ve büyüme rakamları şişirilmiş, ithalat ise olduğundan düşük 
gösterilmiştir. Bunun sebebi nedir? 

2-) Vatandaşlarımızın tüketici, konut, otomobil vs. kredileriyle gelecek 9-10 
yıllarını ipotek altına alınmasını güden bir ekonomik politikayı uygulayan başka 
ülkeler var mıdır? Bunun sonucu ne olmuştur? 

3-) Sanayide rekabet gücü azalırken, istihdamda bir karınca boyu 
ilerlememenizin nedeni nedir? 

4-) 2006 yılı bütçesindeki yatırım rakamları hakkındaki görüşleriniz nedir? Bu 
rakamlarla önümüzdeki yıllarda nereye varılabilecek, ne kadarlık istihdam ve faydası 
olacaktır? 

5-) Ülkemizde tüm reel ücretler YTL olarak alınırken; kişi başına düşen milli gelir 
oranı neden dolar olarak açıklanmaktadır? 

6-) Kişi başına düşen milli geliri dolar bazında artırmak için, Merkez Bankası 
dolar stoklanndan bir kısmını piyasaya satarak kişi başına düşen milli gelirimizin 10 
bin dolar olabileceği yönündeki tespite katılıyor musunuz? 

7-) YTL bazında, sabit fiyatlarla, enflasyon arındırılmış kişi başına düşen 
gelirimiz YTL olarak ne kadardır? 

8-) 2001 yılından bu yana, yıllar itibariyle protesto olan senet sayısı kaçtır? 

(*) 06.04.2006 tarihli 85 inci Birleşime ek cevaptır. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/ol-'V9& o^/oy/2006 

Konu : 7/12467-18836 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

V rfü 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)06/03/2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18692 sayılı yazınız. 
b)05.04.2006 tarih ve B.02.1.DPT.0.06.03.23/42/1218 sayılı yazımız. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/12467-18836 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak ilgi (b) 
cevabi yazımıza ilave olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alman 23/03/2006 
tarih ve BDDK.2006.01.DHD.KİK-2942 sayılı yazı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdüUatif ŞENER ./ 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-BDDK'nun 23/03/2006 tarih ve 2942 sayılı yazısı ve ekleri.ı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı :BDDK.2006.01.DHD.KİK-^3H^. A ^ y \ •03 Konu : Soru önergesi Ci 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdûllatif ŞENER) 

İlgi:09.03.2006 tarih ve B.02.0.001/01-477 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Hatay Milletvekili Dr. 
Züheyir AMBER'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/12467 sayılı soru 
önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmaktadır. 

2) Tüketici kredileri hanehalkının konut, taşıt, dayanıklı tüketim mallan başta olmak 
üzere doğrudan kendi tüketimine dönük mal ve hizmetleri satın alabilmesi amacıyla fınansal 
kuruluşlarca kullandırılan kredilerdir. Bu krediler hanehalkı için; dar ve sabit gelirleri ile bir 
defada* sahip olamayacakları mallara -malın finansmanını zamana yayarak- sahip olmalarını 
sağlamakta, konut ve taşıt alımları açısından orta ve uzun vadeli bir tasarruf yöntemi niteliği 
taşımakta, finansal kesim için; riskin çok sayıda müşteri arasında dağıtılmasına imkan 
vermekte, kuvvetli teminat yapısıyla riski nispeten az bir kredi özelliği taşımakta, özellikle 
uzun vadeler için menkul kıymetleştirme ve ikincil piyasa yoluyla likidite imkanı sağlamakta, 
rekabetin yoğun olduğu dinamik bir karlılık alanı niteliği taşımakta, ekonomi açısından ise 
talebi canlandırıcı etkide bulunmaktadır. 

Bu özellikleri nedeniyle tüketici kredileri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
finansal sistemlerin Önemli ürünlerinden birisidir. Finansal sistemler gelişip derinleştikçe 
tüketici finansmanına yönelik araçların da finansal sistem ve ekonomi içerisindeki ağırlığı 
artmaktadır. Bu araçlar arasında en büyük pay uzun vadeli konut kredilerine aittir. Örneğin 
hanehalkı borcunun hanehalkı harcanabilir gelirine oranının 2002 yılı itibarıyla Fransa'da 
%80 civarında iken, Japonya, Hollanda, İngiltere, Avustralya, Kanada, ABD ve Almanya'da 
% 100'ün üzerinde bulunduğu görülmektedir. (Grafik 1) 

Öte yandan, ülkemizde 2003 yılından bu yana görülen tüketici kredilerindeki hacim 
artışını ekonomide sağlanan olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendirmek 
gerekmektedir. Krizler ile ertelenmiş talebin realize edilmesi, faizlerde görülen belirgin 
düşüş, hanehalkı gelirlerindeki ve beklentilerindeki iyileşme, finansal kuruluşların 
yurtiçinden ve yurtdışından daha düşük faiz ve daha uzun vade ile fon bulabilmesi, aracılık 
maliyetlerinde sağlanan iyileşmeler, bankacılık sektöründe daralan kar marjlarının ve artarı 
rekabetin etkisiyle yeni karlılık alanları arayışı tüketici kredilerinin hızlı bir artış 
göstermesine neden olmuştur 
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Grafik 1: Gelişmiş Ülkelerde Hanehalkı Borç 
Yükünün Harcanabilir Gelire Oranı 

HousehokfDebt 
Par cent of housflbold dispotablt mecra» 

«r * 

Nethcrlındsr* J 

1984 1990 1966 2002 1904 1990 1996 2002 
* Itıtfudaı unlnoDiporttsd cntsıprlm 
Sourea: Nüttul naram 

Kaynak: Avustralya Merkez Bankası 

Bu gelişmelere rağmen tüketici kredilerinin finansal sistem ve ekonomi içerisindeki 
ağırlığının hala gelişmiş ülkelerdeki seviyenin altında olduğu görülmektedir. Nitekim, 2004 
yılında %11,7 seviyesinde gerçekleşen yıllık faiz yükü dahil hanehalkı borç yükünün 
hanehalkı harcanabilir gelirine oranının 2005 yılındaki hızlı artışa rağmen %20 civannda 
bulunduğu görülmektedir (Grafik 2). Bu durumun en önemli nedenleri arasında finansal 
sistemin yeterince derin olmaması ve vade yapısının hanehalkı harcanabilir geliri ile 
kıyaslandığında daha büyük bir borç yükünü taşınabilir kılacak ölçüde uzamamış olması 
gelmektedir. 

Grafik 2: Türkiye'de Hanehalkı Borç Yükünün Hanehalkı Harcanabilir Gelirine 
Oranı 

c 
2003 

I Anapara (**) • Faias(***) 

<*) 2005 yılı tahmini hnnchuıkı gelirine duy alı olarak hesaplanmıştır. 
( • - ) Dıuıknlnr. katılım bankaları ve ınketk» riıunsınanı şirketlerince kullandırılan tüketici kredileri ılc bu kredilere ilişkin ınhsılı uccıkmi; 
Alacakları, taksitli kredi kurtı borç bukiy eleri ılc tahsili gecikmiş kredi kurtı ftlncaklurmı içermektedir. 
(•*•) Tüketici kredisi 1012lef ı ile kredi kurtı lülelerinden olusnınkludır. 

- 2 8 3 -



TBMM B:86 1 1 . 4 . 2 0 0 6 0 : 5 

Kredi vadelerinin uzaması ise bekleyişlerin iyileşmesi, kalıcı istikrarın sağlanması gibi 
olumlu ekonomik koşulların sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Olumlu bekleyişe sahip ve 
ekonomide önemli dalgalanmalar olmayacağını düşünen tasarruf sahipleri tasarruflarını daha 
fazla getiri elde etmek için daha uzun vadelerle fınansal kuruluşlara borç olarak vermeye 
istekli olurken, fınansal kuruluşlar da topladıkları bu fonları risklerini daha iyi yönetebilmek 
ve daha fazla getiri elde etmek için daha uzun vadeli kredi olarak kullanma eğilimi 
göstermektedirler. Öte yandan, kredi müşterileri de daha uzun zamana yayabildikleri 
borçlanmaları tercih etmektedirler. Bu şekilde gerek kamu borcunun gerekse hanehalkı 
borcunun ortalama vadesinin uzaması fınansal sistemlerin ve ekonominin sağlıklı işleyişi için 
olumlu bir gösterge olarak kabul edilmektedir. 

Nitekim, gelişmiş ülkelerde tüketici kredilerinin vadelerinin de oldukça uzun olduğu 
gözlenmektedir. Örneğin ABD'de 30 yıl vadeli konut kredileri çok yaygın bir kredi türüdür. 
Benzer şekilde Finlandiya'da 2002-2004 döneminde mevcut konut kredisi borç stokunun 
ortalama vadesi 16 yıl iken, aynı dönemde kullandırılan vadesi 20 yıl ve üzerinde konut 
kredilerinin oranı %39 olmuştur'. 

Ülkemiz açısından ise uzun vadeli tüketici kredileri, sağlanan olumlu makroekonomik 
gelişmelere bağlı olarak nispeten yeni bir olgu olup özellikle konut kredilerinde söz 
konusudur. Buna rağmen konut kredilerinin orta vadelerde yoğunlaştığı ve gelişmiş 
ülkelerdeki gibi 30 yılı bulan vadelerin söz konusu olmadığı görülmektedir. Eylül 2005 
itibarıyla mevcut konut kredisi stokunda vadesi 5 yılın altında olan kredilerin oranı % 6 3 , 
vadesi 5 yıl ila 10 yıl arasında olan kredilerin oranı %32 ve vadesi 20 yılın üzerinde kredilerin 
oranı %5 civarındadır 2. 

Son olarak, tüketici kredilerinin sistem içerisindeki ağırlığı arttıkça hanehalkı, fınansal 
sistem ve ekonomi açısından bir risk unsuru haline gelebileceği vurgulanmalıdır. Nitekim, 
ülkemizde 2005 yılında gösterdiği hızlı artış ile sektör bilanço büyüklüğü içerisindeki payı 
%7,2 'ye , toplam krediler içerisindeki payı ise %18,2'ye ulaşan tüketici kredilerindeki 
gelişmeler fınansal kesim ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri açısından ilgili kamu 
otoritelerince dikkatle izlenmekte, değerlendirilmekte ve gerekli görülmesi halinde çeşitli 
düzenlemelere konu olabilmektedir. Bu çerçevede; tüketici kredilerinin bankacılık sistemine 
muhtemel etkileri senaryo analizleri yoluyla incelenirken, yakın dönemde tüketici kredilerine 
ilişkin olarak bankaların kamu otoritelerine daha sık ve daha detaylı raporlama yapmaları 
sağlanmış ve tüketici kredileri üzerindeki kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranı 
%10'dan %15'e yükseltilmiştir. 

Sonuç olarak; uzun vadeli tüketici kredileri istikrarlı ve gelişmiş finansal sistemler 
içerisinde gelişme imkanı bulan, gerek finansal kuruluşlar ve gerekse tüketiciler için büyük 
yararlar içeren, finansal sistem içerisinde ağırlığı arttıkça potansiyel etkileri de daha yakından 
izlenmesi gereken vazgeçilmez bir finansal üründür. Bu nedenle, Türkiye'de son yıllarda 
tüketici kredileri alanında sağlanan gelişmeler Türk bankalarının gerçek aracılık işlevine 
dönüşü ve önemli bir rekabet zemini elde edebilmeleri açısından olumlu karşılanmaktadır. 

Diğer taraftan, söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Anonim Şirketinden alınan 21.03.2006 tarih ve B.O2.2.TCM.0.O0.0O.OO-20O6-ÖKM-
D/34-18515 sayılı cevabi yazının bir örneği de ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

EK: T.C. Merkez Bankası A.Ş.'nin 21.03.2006 tarih ve 
B.02.2.TCM.O.O0.OO.00-2006-ÖKM-D/34-18515 
sayılı yazısı. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Ynrdıncıhflı 

Ta. ıh 
Sayı 

O.^. y a . ı » a f e 
J 8 A S L 

1 Finlandiya Merkez Bankası: "Bulletin Financial Stability" Special 2004 s.38 
(http://www.bof.fi/cng/6 iulkaisut/) 
2 BDDK "Türk Bankacılık Sektörü Konut Kredileri Raporu" Mart 2006, s.l 7 (www.bddk.org.tr) 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ: YTL 25.000 
İDARE MERKEZİ : ANKARA 

İDARE MERKEZİ 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN DR ZÜBEYİR AMBER'İN TBMM 

BAŞKANLIĞINA SUNDUĞU 7/12467 SAYILI ÖNERGESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE 

CUMHURİYET MERKEZ BANKASPNIN DEĞERLENDİRMESİ 

1. Enflasyonun düşük döviz kuru ile kontrol altında tutulmaya çalışmasıyla ihracat ve 

büyüme rakamları şişirilmiş, ithalat ise olduğundan düşük gösterilmiştir. Bunun 

sebebi nedir? 

Türkiye, bilindiği üzere, 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından uygulamakta olduğu 

güdümlü kur rejimim terk ederek dalgalı kur rejimini benimsemiştir. Dalgalı kur rejiminde, 

döviz kurları bir para politikası aracı olarak kullanılmamakta ve piyasadaki arz ve talep 

koşullannca belirlenmektedir. Bu koşullar ise, kısa vadede, ekonomik programdaki 

gelişmeler, kamu borç stoku, bekleyişler, dış gelişmeler ve piyasadaki oyuncuların 

davranışları; uzun vadede, yapısal reformlar ve bunların verimlilik üzerine etkileri, ülkenin 

net dış borç pozisyonu, ekonomideki devresel hareketler ile enflasyon ve büyüme gibi 

ekonomik temeller şeklinde özetlenebilir. Bu durumda, döviz kurunun bilinçli bir politika 

çerçevesinde değerli tutulması mümkün görülmemektedir. 

2002 yılından itibaren uygulanmakta olan ekonomik program, yatırımcı ve tüketici güvenini 

artırarak ekonominin ortalama olarak 2002-2005 döneminde yüzde 7'nin üzerinde 

büyümesine katkı sağlamıştır. Bu dönemde, dış ticaretteki hızh büyüme (ihracat yıllık 

ortalama olarak dolar bazında yüzde 24, ithalat ise yüzde 30 artmıştır) ekonomideki 

canlanmayı desteklemiştir. Söz konusu verilerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

uluslararası standartlara uygun olarak hazırlandığı hatırlanmalıdır. 

2. Vatandaşlarımızın tüketici, konut, otomobil vs. kredileriyle gelecek 9-10 yıllarını 

ipotek altına alınmasını güden bir ekonomik politikayı uygulayan başka ülkeler var 

mıdır? Bunun sonucu ne olmuştur? 

Türkiye'de son yıllarda makroekonomik istikrarın sağlanmasıyla birlikte reel faiz oranlan 

önemli ölçüde gerilemiştir. Faiz oranlarındaki gerileme kredi vadelerinin uzamasına ve kredi 

talebinin artmasına yol açmıştır. Kredilerdeki artış ağırlıklı olarak başta konut kredisi olmak 

üzere bireysel kredilerde gerçekleşmiştir. Kredi artışı bir politika tercihinden çok, 

makroekonomik istikrarın sağlanmasına paralel olarak faiz oranlarındaki düşüşten ve sermaye 
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girişlerinden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda konut kredilerindeki artış oram çok hızlı 

olmasına rağmen, diğer ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye'deki kredi kullanma düzeyi hala 

düşüktür. Konut kredilerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içerisindeki payı ABD'de 

yüzde 53, AB üyesi ülkelerde ortalama yüzde 39, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5 ile yüzde 

15 arasında olmasına rağmen, ülkemizde 2005 yılı sonunda yaklaşık yüzde 2,5 seviyesindedir. 

Makroekonomik istikrarın sağlanmış olduğu ülkelerde bireysel kredilerin vadesi oldukça 

uzundur. 5 ile 10 yıl vadeli krediler birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Konut 

kredilerinde ise alışılagelmiş vade uzunluğu 30 yıla kadar çıkmaktadır. 

3. Sanayide rekabet gücü azalırken, istihdamda bir karınca boyu ilerlememenizin 

nedeni nedir? 

İhracat, uygulanan makro politikalar ve ülkemize özgü faktörler kadar uluslararası 

gelişmelerden de önemli ölçüde etkilenmektedir. Dünya talebindeki gelişmeler, Çin ve 

Hindistan gibi ucuz emek avantajına sahip ülkelerin uluslararası ticarette rekabet koşullarını 

zorlaması ile petrol fiyatlarındaki artışlar ülkemizde bazı sektörlerin rekabet gücünü olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu durum, Türkiye gibi açık ekonomilerde sektörel düzeyde bazı 

yapısal kırılmaların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu tür yapısal sorunların çözümünde, 

piyasa koşullarından bağımsız olarak kur veya faiz gibi makro fiyatlara yapay müdahalelerin 

kullanılması, orta ve uzun dönemde kaynak dağılımını bozarak toplumsal maliyeti daha 

yüksek sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Ekonomide son yıllarda gözlenen hızlı büyüme, istihdamda aynı düzeyde bir büyümeyi 

getirmemiştir. Bu durum, büyümenin sermaye birikimi ve toplam faktör verimliliğindeki 

artışlardan kaynaklandığım ifade etmektedir. Son dört yıl içinde sanayi ve hizmetler 

sektörlerinde istihdam yıllık ortalama olarak yüzde 2,8 oranında artarken tarım kesiminde 

istihdam gerilemiş ve toplam istihdamdaki artış sınırlı düzeyde (yüzde 0,6) kalmıştır. İstihdam 

yaratıcı politikalar orta ve uzun vadeli bakış çerçevesinde ele alınması gerektirmektedir. Bu 

nedenle, uygulanmakta olan para ve maliye politikalarından ötesinde yapısal reformların 

yapılmasını gerektirmektedir. 
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4. 2006 yılı bütçesindeki yatırım rakamlan hakkındaki görüşleriniz nedir? Bu 

rakamlarla önümüzdeki yıllarda nereye varılabilecek, ne kadaıiık istihdam ve 

faydası olacaktır? 

Türkiye özel sektör kaynaklı büyüme stratejisini uzun yıllardan beri benimsemiş bir ülkedir. 
Bu çerçevede istihdamı yaratmak daha çok özel sektör kaynaklı olmaktadır. Kamu 
yatırımlarının doğrudan istihdam artırıcı bir hedefi bulunmamaktadır. Ancak, kamu kesimi 
istihdamı destekleyici bazı düzenlemeler yapmak ve bu alanda altyapı yatırımlarını 
gerçekleştirmek yoluyla istihdam artışını dolaylı olarak etkilemektedir. 

5. Ülkemizde tüm reel ücretler YTL olarak alınırken, kişi başına düşen milli gelir oranı 
neden dolar olarak açıklanmaktadır? 

Ücretlerin ülkenin milli parası cinsinde ifade edilmesi o ülkedeki tüm mal ve hizmet 
fiyatlarının tedavüldeki milli para cinsinden işlem görmesiyle ilgilidir. Türkiye'de milli gelir 
rakamları yerli para cinsinden TÜIK tarafından üretilmekte ve üç aylık dönemler itibariyle 
yayınlanmaktadır. Kişi başına milli gelirin dolar cinsinden ifade edilmesi uluslararası 
karşılaştırmaların yapılmasına imkan tanımaktadır. Kişi basma milli gelir hesaplamalarında 
döviz kuru etkisini ortadan kaldırmak üzere satın alma gücü paritesi yöntemi de kullanılmakta 
ve bu veriler çeşitli uluslararası kurumlar tarafından yayınlanmaktadır. 

6. Kişi başına düşen milli geliri dolar bazında artırmak için, Merkez Bankası dolar 
stoklarından bir kısmını piyasaya satarak kişi basma düşen milli gelirimizin 10 bin 
dolar olabileceği yönündeki tespite katılıyor musunuz? 

Milli gelir kavramının tanımı şu şekildedir: Milli gelir bir ülkede belli bir dönemde mal ve 
hizmet üretiminden doğan üretim faktörleri gelirlerinin toplam parasal değerini, diğer bir 
deyişle, milli ekonominin bir yıl içinde yarattığı toplam net hasılayı ifade eder. Milli gelir 
ekonomi bütününde para akımım değil, reel olarak mal ve hizmet akımım belirtir, ama bu 
akım sadece fiyatlarla ifade edilebilir. 
Bir yıl için hesaplanan milli gelir tutarı, o yıldaki ortalama dolar kuruna bölünmek suretiyle 
dolar bazında ifade edilir. Dolar bazındaki milli gelir değerinin, bir ülkenin toplam nüfusuna 
bölünmesiyle, o ülkede kişi başına düşen milli gelir dolar bazında elde edilmiş olur. 
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Dolar bazında kişi basma düşen milli gelirin hesaplanma şeklinden de anlaşılacağı üzere, 

Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satmasıyla kişi başına düşen milli gelirin artırılması söz 

konusu olmamaktadır. Milli gelirin artırılması için, tanımmdan da görüleceği üzere, bir 

ülkenin mal ve hizmet Metinlinin artırılması gerekmektedir. 

7. YTL bazında, sabit fiyatlarla, enflasyon anndınlmış kişi başına düşen gelirimiz YTL 

olarak ne kadardır? 

Aşağıdaki tabloda sunulan rakamlar için yapılan hesaplamalarda kullanılan yıl ortası nüfus 

değerleri; 1990-1996 yıllan için 1985-1990 nüfus projeksiyonu, 1997-1999 yıllan için 1997 

yılı nüfus tespiti, 2000-2004 yıllan için ise 2000 yılı genel nüfus sayımına göredir. 

Yıl 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

1987 Sabit Fiyatlarıyla Kişi Başına 

Düşen Milli Gelir (GSMH, YTL) 

1,427282 

1,416888 

1,409056 

1,50511 

1,481321 

1,546592 

1,641872 

1,514346 

1,606454 

1,691943 

1,838576 

1,880016 

1,741293 

1,766124 

1,57077 

1,670893 

1,741783 

1,884802 

1987 Sabit Fiyatlarıyla Kişi Başına 

Düşen Milli Gelir (GSYİH, YTL) 

1,421623 

1,420577 

1,39359 

1,487082 

1,471998 

1,530808 

1,623613 

1,50754 

1,587953 

1,670657 

1,802677 

1,829754 

1,719567 

1,760856 

1,601407 

1,703562 

1,774594 

1,904088 
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8. 2001 yılından bu yana, yıllar itibariyle protesto olan senet sayısı kaçtır? 

Yıl 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Yıllar İtibarıyla Protesto Olan 
Senet Sayısı (Yıllık Toplam Adet) 

805.059 
498.748 
480.231 
589.892 
920.641 

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in, bir firmanın gümrük beyannamelerini yanlış beyanla 
doldurduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kür şad TÜZMEN'in cevabı (7/12484) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.02.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Mercedes Türk A.Ş. firmasının üst düzey yöneticileri, Bakırköy 1. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde, 103 gümrük beyannamesinin yanlış beyanla 
doldurulduğu ve bu sebeple gümrük kaçakçılığı yapıldığı iddiası ile 
yargılanmaktadır. 

Sorular: 

1- Mercedes-Benz'in 1994 başından, 2005 senesi sonuna kadar yaptığı bütün 
ithalatların da aynı şekilde bazı suçların işlenmiş olabileceği ihtimali 
dolayısıyla, bu firmanın 20 bin civarında olduğu sanılan 
beyannamelerinin hepsi teker teker incelenmiş midir? İncelenmemişse 
nedeni nedir? Ne zaman incelenmesi düşünülmektedir? 

2- Eğer 20 bin civarında olduğu tahmin edilen beyannameler tetkik edilmiş 
ise, bu tetkik ne zaman bitirilmiştir? Tetkik bulguları nelerdir? j 
Neticelenen bu müfettiş raporları yargıya intikal ettirilmiş midir? 
Ettirilmemişse nedeni nedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1 .GÜM.O.06.00.01.1/10 
Konu : Soru Önergeleri. >c 'L {£ Q 5 *() 0 7 0 ^ ü 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGl: 06.03.2006 tarih ve 18692 sayılı yazınız. 

îlgi' de kayıtlı yazınız eki, İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞÎRÎN' in tevcih ettiği 10.02.2006 
günlü, 7/12484 esas sayılı ve 15.02.2006 günlü, 7/12485 esas sayılı yazılı soru önergelerinin 
cevaplan ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

KürşadTÜZMEN 
Devlet Bakanı 

EK 
EK-1:7/12484 Sayılı Soru Önergesinin Cevabı. 
EK-2:7/12485 Sayılı Soru önergesinin Cevabı. 
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EK-2: 7/12484 Savılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/12484 esas sayılı yazılı soru 
önergesinde; Mercedes-Benz firmasının yapmış olduğu ithalat işlemlerine ilişkin sorular 
sorulmaktadır. Bu sorulara cevap teşkil eden görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir: 

1- İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü nezdinde yeteri kadar Gümrük Muayene 
Memurundan oluşan bir heyet, iddialarla ilgili olarak, 2002 yılı birinci ve ikinci aylarında 
Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğünce tescil olunan toplam 104 adet 
beyanname üzerinde inceleme yapmış ve yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, 63 
adet beyannameyle ithal edilen TSE Uygunluk Değerlendirmesine tabi otomobil aksamının 
TSE Uygunluk Belgesi alınmadan araç tip onay belgesi ve taahhütname verilmek suretiyle 
ithal edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 
maddesinin d-1 fıkrasına muhalefet suçundan ilgili firma yetkilileri ve gümrük müşavirleri 
hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuş, buna 
istinaden anılan Başsavcılıkça Hazırlık,2004/18466 sayı ve 2004-286 İddianame no'su ile 
07.0S.2004 tarihli İddianame düzenlenerek kaçakçılık davası açılmıştır ve halen söz konusu 
dava Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. 

öte yandan, Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkında açılan bu dava ile zamanaşımı süresi 
kesilmiş olmakla birlikte, Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanlarınca yapılan 
inceleme ve soruşturma yine zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak etraflıca 
yürütülmektedir. Kaçakçılık iddiasına konu olan bedelin tutan da söz konusu-soruşturma 
sonucunda ortaya çıkabilecektir. '•'_'. ' ^ " ' " ' ' / ' ' 

Bununla birlikte, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce 1998 ile =2002 yılları 
arasında anılan firma adına AHL Gümrük Müdürlüğü ile Yeşilköy Otomotiv İhtisas 
Gümrük Müdürlüğünde tescil ettirilen beyanname adedinin 20 bin civarında bulunması, 
tescil edilen gümrük beyannamelerinden Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamı dışındaki 
beyannamelerin hemen hemen tümünde Sanayi Bakanlığı'nca tanzim edilmiş Araç Tip 
Onay Belgesi ve firmanın eşyayı kendi ihtiyacı için kullanacaklarına, üçüncü kişilere 
devretmeyeceklerine, tahsis amacı dışında kullanmayacaklarına dair taahhütnamenin ekli 
olması ve beyannamelerin tamamına yakınınım birden çok kalemden oluşan eşyayı 
kapsaması, bu beyannamelere ekli faturaların çoğunun düşümlü olması, her beyannamenin 
Müsteşarlık bilgisayar sistemi ile sorgulanmasının gerekmesi, ayrıca otobüs ve kamyon 
üretiminde kullanılmak üzere Araç Tip Onay Belgesi ve taahhütname kapsamında serbest 
dolaşıma sokulan otobüs ve kamyon aksamının bu amacın dışında kullanılıp 
kullanılmadığının anlaşılmasının ancak firma envanter kayıtlarının incelenmesi ile mümkün 
olması nedeniyle, bu kez İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde görevli bir 
Başmüdür Yardımcısı başkanlığında 10 Gümrük Muayene Memurunun dahil olduğu bir 
heyet oluşturulmuştur. 

Anılan Başmüdürlükçe, konunun ayrıca denetim elemanları tarafından da tahkiki gerektiği 
hususunun Gümrük Müsteşarlığına aktarılması üzerine, bahsi geçen hususların Müsteşarlık 
merkez denetim elemanlarınca incelenip soruşturulmasına başlanılmıştır ve soruşturma 
halen devam etmektedir. 

2- Mercedes Benz Türk A.Ş. ile ilgili olarak 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
hükümlerine göre yapılmakta olan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup, sonucunda 
suç tespit edilmesi halinde adli makamlara intikal ettirilmesi izahtan vareste bir keyfiyettir. 

- 2 9 2 -



TBMM B:86 11.4 .2006 0 : 5 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Hanak Kompresör İstasyonunun gaz türbin
lerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GULER'in cevabı 
(7/12507) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN^ 
DYP Denizli Milletvekili 

1-Hanak Kompresör istasyonu inşaasını yapan Metot İnşaat'ın gaz 
tribünleri için BOTAŞ ile yapılan teknik şartnamede belirtilen Siemens gaz 
tribünlerinin yerine 2.5 milyon dolar daha ucuz olan ancak, daha fazla gaz 
tüketen Sumi gaz tribünlerinin tercih edilmesi yönünde BOTAŞ'a baskı 
yaptığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

2-Siemens firması, BOTAŞ'in teknik şartnamesine uygun olarak söz 
konusu gaz tribünlerini Mayıs 2006'ya kadar teslim edeceğini taahhüt etmiş 
midir? 

3-Makamınızda Metot İnşaat ve Siemens firması ile yapılan toplantıda 
Siemens firmasına gaz tribünlerinin 20 aydan önce teslim edemeyeceği 
yönünde yazı yazması ricasında bulunulmuş mudur? Bu yazı karşılığında 
Siemens firmasına başka ihalelerden pay verileceği taahhüt edilmiş midir? 

4-BOTAŞ tercihini kendi teknik şartnamesine uyan Simens'ten yana 
kullanırken, Metot İnşaat'ın nasıl olsa kabul ettiririm diyerek Sumi'ye 
sipariş verdiği doru mudur? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.610-l\lO 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

04 NİSAN 2006 

4289 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'mn 06.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18692 
sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/12507-19024 
esas numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Boru Hatlan 
İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/12507-19024) 

Soru 1 ; 
Hanak Kompresör istasyonu inşaasını yapan Metot İnşaat'ın gaz tribünleri için 

BOTAŞ ile yapılan teknik şartnamede belirtilen Siemens gaz tribünlerinin yerine 2.5 milyon 
dolar daha ucuz olan ancak, daha fazla gaz tüketen Sumi gaz tribünlerinin tercih edilmesi 
yönünde BOTAŞ'a baskı yaptığı iddia edilmektedir? Bu iddialar doğru mudur? 

Cevap 1 : 
23.09.2005 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe giren, Hanak Kompresör 

İstasyonu ve TÜrkgözü ölçüm Merkezi Yapım İşi kapsamında, Hanak Kompresör 
İstasyonu'nun sözleşmeye göre müteahhit firmanın gaz tüketimine yönelik taahhütü aynı 
olup, imalatçı firmaya göre değişmemektedir. Sözkonusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Soru 2 : 
Siemens firması, BOTAŞ'in teknik şartnamesine uygun olarak sözkonusu gaz 

tribünlerini Mayıs 2006'ya kadar teslim edeceğini taahhüt etmiş midir? 

Cevap 2 : 
Kasım 2005 tarihinde imalatçı firma Siemens ile Metot-Iskra Avigaz İş Ortaklığı 

arasında yapılan ön anlaşmaya göre, teslim tarihi Mayıs 2006 olarak öngörülmüştür. 

Soru 3-4 : 
-Makamınızda Metot İnşaat ve Siemens firması ile yapılan toplantıda Siemens 

firmasına gaz tribünlerinin 20 aydan önce teslim edemeyeceği yönünde yazı yazması 
ricasında bulunulmuş mudur? Bu yazı karşılığında Siemens firmasına başka ihalelerden pay 
verileceği taahhüt edilmişmidir? 

-BOTAŞ tercihini kendi teknik şartnamesine uyan Siemens'ten yana kullanırken, 
Metot İnşaat'ın nasıl olsa kabul ettiririm diyerek Sumi'ye sipariş verdiği doğru mudur? 

Cevap 3-4: 
Metot-Iskra Avigaz İş ortaklığının BOTAŞ Genel Müdürlüğüne bu yönde herhangi bir 

yazılı bildirimi yoktur. Sorunuzdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 
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7.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/12619) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. y/ , ûfi 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
ANAVATAN Partisi İğdır Milletvekili 

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de 18 
milyon insan yoksulluk sınırında yaşamlarını sürdürmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı rakamları göz önünde 

bulundurduğumuzda açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan ve hayatlarını 

idame ettirmede güçlük çeken vatandaşlarımıza, hükümet olarak 

yapmayı düşündüğünüz bir iyileştirme programınız var mı? Var ise bu 

program nedir? 

2- Seçimlerden önce yoksulun yanında olacağmızı ve yoksullukla mücadele 

edeceğinizi vaat etmiştiniz. 3 yılı geçen iktidarınız sürecinde Türkiye 

İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu veriler baz alındığında, 

seçimden önce vaat ettiğiniz yoksullukla mücadelenin yapıldığına 

inanıyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ V ^ P r 
Konu : 

o>.ftNV2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlının, 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/12619-19141/48827 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.03.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-506-16/1371 
sayıh yazısı. 

c) Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığının, 05.04.2006 tarih ve B.02.1.DPT.0. 
09.01-18-185/1216 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR* in, Say m Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/12619 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Ek: İlgi (c) yazı ve eki ı Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B.02.1.DFT.0.09.01 - f *.- t & S " " / / J J 6 
KONU : _ / 

Snnı Oneroesı f 

5 NİSAN 2006 

Soru önergesi 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 21.03.2006 tarihli ve B.02.0.00271894 sayılı yazı. 

İlgi yazı ile İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in, soru önergesine cevabın 
hazırlanarak tarafınıza iletilmesi talep edilmektedir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: Soru Önergesine İlişkin Cevaplar 

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER f 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : ot>.oV4.1AO ^ 
SAYI : ^ . V A 1 > 
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Soru önergesine İlişkin Cevaplar 

Soru 1. Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı rakamları göz önünde 
bulundurduğumuzda açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan ve bayatlarını idame 
ettirmede güçlük çeken vatandaşlarımıza, hükümet olarak yapmayı düşündüğünüz bir 
iyileştirme programınız var mı? Var ise bu program nedir? 

Cevap 1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜÎK) yoksul sayısı ve oranım değişik 
yöntemlere göre hesaplayıp yayınlamaktadır. Bu yöntemlerden biri olan gıda ve gıda-dışı 
harcamaları içeren yoksulluk sının altındaki nüfus 2004 yılı rakamlarına göre 17 milyon 991 
bin kişidir. Söz konusu sayı 2003 yılı rakamlarına göre 19 milyon 458 bin kişidir. Gıda ve 
gıda-dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırı altındaki nüfusun toplam nüfusa oram ise; 2003 
yılında %28,12 iken, 2004 yılında %25,6'ya gerilemiştir. Ayrıca, TÜÎK'in diğer yöntemlere 
göre hesapladığı yoksulluk oranlarının genelinde de düşüş görülmektedir. 

Bugüne kadar yoksullukla mücadele çok boyutlu yaklaşımla ele alınmıştır. Bu çok 
boyutlu yaklaşım önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Nitekim, 2006-2008 dönemini 
kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan beş gelişme ekseninden biri "Sosyal İçerme 
ve Yoksullukla Mücadele" olarak belirlenmiştir. Bu başlık altında, toplumsal hayatın dışında 
kalan dezavantajlı kesimlerin (sosyal güvencesi olmadan çalışanlar, eğitimsiz kişiler, 
korunmaya muhtaç ve suça eğilimli çocuklar, yaşlılar ve özürlüler gibi) hayat şartlarının 
iyileştirilmesini amaçlayan politikalara vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, yoksulluk ve sosyal 
dışlanmaya maruz veya bu risk altmda olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata 
aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve 
bütünleşmenin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, sosyal koruma ağının sosyo
ekonomik ve kültürel tüm alanlar dikkate alınarak, nüfusun tümünü kapsayan, etkin, ülke ve 
bölge şartlarını göz önünde bulunduran, dezavantajlı grupları topluma entegre eden, toplumun 
her kesimine sorumluluk vererek sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini en aza indiren bir 
yapıya kavuşturulması öngörülmektedir. OVP'deki söz konusu eksen Türkiye'nin yoksulluk 
ve sosyal dışlanma ile mücadelesinin ana hatlarını çizmektedir. 

Soru 2. Seçimlerden önce yoksulun yanında olacağınızı ve yoksullukla mücadele 
edeceğinizi vaat etmiştiniz. 3 yılı geçen iktidarınız süresinde Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun yayınlamış olduğu veriler baz alındığında, seçimden önce vaat ettiğiniz 
yoksullukla mücadelenin yapıldığına inanıyor musunuz? 

Cevap 2. Aşağıdaki Tablodan da görüleceği üzere son açıklanan Hanehalkı Bütçe 
Anketi kapsamındaki Yoksulluk Çalışması'na göre, yoksul kişi sayısı ve oranı TÜÎK'in 
kullandığı tüm yöntemlere göre 2002 yılından 2004 yılına bir azalma kaydetmiştir. 
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Tablo: Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksul Sayısı ve Oranı 

O: 5 

Yöntemler 

Gıda Yoksulluk Oranı (%) 

Gıda ve Gıda-Dışı Yoksulluk Oranı (%) 

Kişi Başı Günlük 1 S'ın Altı (%) 

Kişi Başı Günlük 2,15 S'ın Altı (%) 

Kişi Başı Günlük 43 S'ın Altı (%) 

Göreli Yoksulluk Oranı (%) 
Kaynak: TÜÎK 

2002 

1,35 

26,96 

0,20 

3,04 

30,30 

14,74 

- -" 
2004 

1,29 

25,60 

0,02 

2,49 

20,89 

14,18 

Gıda ve gıda-dışı harcamalan içeren yoksulluk sının altındaki nüfus 2004 yılı 
rakamlarına göre 17 milyon 991 bin kişidir. Söz konusu sayı 2002 yılı rakamlanna göre 18 
milyon 441 bin kişidir. Gıda ve gıda-dışı harcamalan içeren yoksulluk sının altındaki nüfusun 
toplam nüfusa oranı ise; 2002 yılmda %26,96 iken, 2004 yılında %25,6'ya gerilemiştir. 

Türkiye'de Lizbon Zirvesi'nde de öngörüldüğü gibi yoksulluk sorununun çözümüne 
bütüncül bir yaklaşım getirilmiş, bu sorunun çözümü için geliştirilen sosyal politikalann 
ekonomik büyüme ve istihdamla ilişkisi kurularak hem piyasa sistemini en etkin şekilde işler 
kılmak hem de sorunun kalıcı bir şekilde çözümü hedeflenmiştir. Yoksulluğun azaltılmasında 
öncelikle genel refah düzeyinin artmlması için sürdürülebilir büyümenin sağlanması esastır 
SAÜT"1.* ? y y a ş a n a n ne8a tİ f büyüme oranına karşın, GSMH 2003 yılında %5 9 
2004 yılında ise %9,9 oranında büyümüştür. GSMH büyüme oranının 2005 yılı için %5 
civarında olması tahmin edilmektedir. Aynca, kişi baş. GSMH 2002 yılında 2.111 dolar iken, 

LLykS. y ? ve 2005 yıhnda 5 , 0 0 ° d o l a n n üzerine *ıkması **& 
a ü v e n l i k ^ t ^ T * TSE!? 7 h ^ c t û n ^ ^ ^ i m , sağlık, çalışma hayatı, sosyal 
güvenlik gibi sektörel politikalarla da yoksulluk sorununa çözüm aranmaktadır Çalışanlar 
Ü I Z t S T * uSİmIerİ,n î u r u m I a n n l d ü z e t o ^ yönelik olarak önemli iyileştirmeler 
sağlanmıştır Ekonomik ve mali dengeler içinde kalınarak, asgari ücrette önemli orandTartıs 
yapılmıştın2001 yılmdareelolarak%14,1 oranındagerü^yenyıllıkorJamne a ^ T ü c t ? 
S , * * ̂  ° f ^ Y ' ^ y i I m d a % 2 4 ' 3 ' 2 0 0 5 y*°* h . %4,2 o l m d İ ^ ş ü ' Memur ve işçi ücretlerinde de reel olarak iyileşmeler yapılmıştır. anmışnr. 

Sosyal güvenlik sisteminin yapısal sorunlarını çözmek amacıyla son dönemlerde 
^TŞmatTuhlZİan?lJtlT- G c n e l S a*h k Sigortaŝ modelinde J L £ l S l S 2 
fty ,^- h b l f SagI lk S İgo r t a s , m o d e l i durulacaktır. Yoksul sayılabilecek d S 
Slfa^aktır^ *** *"»* ***+«* S ^ ^ ^ - S ^ J K 

i y i l e ş m e l ^ s L l ^ r 8 ^ ? f K«*°* e m * " aylıklannda önemli oranlarda 
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Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5222 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak, bu Kanundan 
yararlanacak hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ayaktan tedavi giderlerinin de 
karşılanması sağlanmıştır. 

Eğitim düzeyi arttıkça yoksulluk oranının azaldığı göz önüne alınarak, yoksullukla 
mücadelede eğitime büyük önem verilmiştir. Eğitim alanında özel sektör ve sivil toplum 
katkısı teşvik edilmektedir. Bu kapsamda Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası 
başlatılmıştır. Ayrıca, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında bedava ders kitabı uygulaması 
başlatılmıştır, ihtiyaç duyan öğrencilere sağlanan karşılıksız burslar ile kredi/harç hizmetleri 
yaygınlaştırılmıştır. 

Hükümetin sağladığı makro ekonomik ve sektörel gelişmelerle sosyal sorunlara kalıcı 
çözümler üretmeye dönük yapısal çabalarının yanısıra, acil sosyal sorunlara doğrudan 
desteklerle de müdahale edilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 
T.C. Emekli Sandığı (2022 sayılı 65 Yaş Aylığı Uygulaması), Sağlık Bakanlığı (Yeşil Kart 
Uygulaması), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından uygulanan toplam sosyal yardımların GSYİH'ya oranı 2001 yılındaki 
yüzde 0,45 düzeyinden 2004 yılında yüzde 0,66 seviyesine yükselmiş olup, 2005 yılında da 
yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Sosyal yardımlarda en önemli 
kaynaklardan biri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nunun önceki 
dönemlerde gelirlerinin bir kısmı Genel Bütçe'ye aktarılırken, 2003 yılında ilk defa Genel 
Bütçe'den Fon'a kaynak aktarılmıştır. 2003 yılında 230 milyon YTL olan bu aktarım, 2004 
yılında 380 milyon YTL olmuştur. 65 yaş aylığı ve özürlü aylığında önemli iyileşmeler 
sağlanmıştır, özellikle 5378 sayılı özürlüler Kanunu ile özürlü aylığı iki ve üç katma 
çıkarılmıştır. 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, TOKİ'nin Bingöl deprem konutları ihalesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/12620) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Öt^kck^A 5^,.-» Ce<-«p T«»$j!p E£ûOfrAM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.02.2006 , t 

01.Mayıs.2003 tarihinde yaşanan Bingöl Depremi sonrası halkımızın yaşamış olduğu 
sıkıntıları bir nebze olsun hafifletebilmek adına TOKt Başkanlığınca 2016 adet daire 
yaptırılarak depremzedelerimize dağıtılmıştır. TOKt Başkanlığınca alman karar gereği, 
ihale, davet usulü yapılmış ve Haznedaroğlu- Baytur- letaş- Tepe ve Altındağ olmak 
üzere 5 firma ihaleye tabii tutulmuştur, ihaleyi 38 Milyar TL (38 Bin YTL'ye) teklif veren 
Haznedaroğlu Firması alarak, alt yapı ve çevre düzenlemesini tam olarak yapmadan 
birtakım aksaklıklarla teslim etmiştir. Aynı firma yaklaşık 1 yıl sonra TOBB 
Başkanlığınca bölge halkı adına yapılacak 480 dairenin ihalesine iştirak ederek 30 Milyar 
TL'ye yapma hakkını kazanarak aynı projeyi aynı sahada yaparak teslim etmiştir. 

1- TOKİ ve TOBB tarafından yaptırılan iki ihale arasındaki daire başına 8 Milyar TL farkın 
gerekçesi nedir? 

2- Daire başına 8 Milyar TL daha fazla ücretle 2016 daireyi ihale ederek devleti yaklaşık 17 
Trilyon zarara uğratanlar hakkında herhangi bir hukuki yaptırım uygulanmış mıdır? 

3- Bu tarz davetiye usulü ile yapılan ihalelere davet edilen firmalar hangi kriterler 
doğrultusunda tespit edilmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ * <(,> 
Konu: l>)\)l\ 

/Û.4 /2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başk.nın, 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12620-19086/48558 say ılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.03.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-507-17/1372 
sayılı yazısı. 

c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 07.04.2006 tarih ve B.02.1.KNT.0.07.02. 
00/889 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/12620 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1 .KNT.0.07.02.00/ #S9 

Konu: Soru önergesi hk. Q m Q 6 # ^ ^ 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

Bakanlıklar/ANKARA 

İLGİ: 21/03/2006 tarih ve B.02.002/895 tarihli yazınız. 

îlgi yazınız ekinde yer alan soru önergesine ilişkin olarak hazırlanan cevaplar aşağıda yer 
almaktadır. 

Bingöl il merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 01/05/2003 tarihinde meydana gelen 
deprem sonucunda birçoktonut ve işyeri yıkılmış, birçok vatandaş hayatını kaybetmiştir. 

Sn. Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN 02/05/2003 tarihinde bölgeye giderek 
depremzede vatandaşlarımızın yaralarının çok acil olarak sarılacağını açıklamıştır. 

Bu doğrultuda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 05/05/2003 tarih, 
B.09.0.AÎŞ.0.13.00.09/5635 sayılı ve söz konusu depremin Bingöl İl Merkezi, İlçeleri, Beldeleri 
ve Bağlı köylerinde "Genel Hayata Etkili" sayılması" na dair oluru üzerine, Bingöl ili, ilçeleri ve 
beldelerinde belirlenen konut açığının İdaremizce giderilmesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
07/05/2003 tarih ve B.09.O.AİŞ.OO.00.00/5828 sayılı oluru ile kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca 4864 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 7. 
maddesine göre Bingöl ve çevresinde yapılacak olan yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale 
kanununun 21. maddesinin (b) bendi kapsamında sayılmasına karar verilmiştir. 

Bunun Üzerine, işin önemine ve aciliyetine binaen, açık ihale usulü ile yapılacak 
ihalelerde ihale sürecinin minimum 60 günde tamamlanacağı düşünülerek ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun İdaremize verdiği yetki ile Bingöl Merkezde yapılması planlanan afet 
konutlarından ilk aşamada 816 adet ve ikinci aşamada da 720 adet konutun Kamu İhale 
Kanununun 2 l/b maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilerek yaptırılmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu iki ihaleye İdaremizin bağlı olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığının oluru 
ile daha önce Bayındırlık Bakanlığı ve İdaremize karşı taahhütlerini süresinde ve problemsiz 
olarak başarılı bir şekilde yerine getirmiş olan; Prefabrik Birliği, Toplu Konut Yapımcıları 
Derneği, Türk Müteahhitleri Birliği, Uluslar arası Müteahhitler Birliği ve benzeri meslek 
kuruluşlarından bir veya birkaçının üyeleri arasında bulunan ve benzeri işleri basan ile 
tamamlamış firmalar arasında teknolojik, mali, idari, sürat ve basan seviyeleri göz önüne 
alınarak, bir kısmı idaremize iş yapmış müteahhitlerden isimleri belirlenen 10' ar adet firma 
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davet edilmiştir. Firmalar davet edilmeden önce büyük projeler gerçekleştiren Mesa, Nurol gibi 
firmaların da iştirakleri istenmiş ancak bu firmalar bölge şartlarının iyi olmaması nedeniyle 
iştirak etmeyeceklerini belirtmişlerdir. 

Sözkonusu ihalelerden ilki olan Bingöl ili Uydukent mevkiinde yapımı planlanan "816 
adet Kalıcı Deprem Konutu İnşaatı, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı" işine ait ihale 
28/05/2003 tarihinde yapılmış olup; 1. Bölge 448 Adet Konut İnşaatı, Turan Hazinedaroğlu Inş. 
Tic. A.Ş. firmasına ve 2. Bölge 368 Adet Konut İnşaatı ise Baytur Inş. Taah. A.Ş. firmasına 
olmak üzere toplam 816 Adet Konut 2 bölge halinde ihale edilmiştir. İhale bedelleri aşağıda 
belirtilmektedir. 

İşin Adı 

1. Bölge - 448 Adet Konut ile adaiçi altyapı 
ve çevre düzenleme İnşaatı 
2. Bölge - 368 Adet Konut ile adaiçi altyapı 
ve çevre düzenleme İnşaatı 

İhaleyi Kazanan Firma 

Turan Hazinedaroğlu Inş. Tic. A.Ş. 

Baytur Inş. Taah. A.Ş. 

Konut Başına 
İhale Bedeli (TL) 
38.586.808.036,-

38.121.173.913,-

Yapımı planlanan konutların ikinci etabı olarak, Bingöl ili Uydukent mevkii ve Ekinyolu 
mevkiinde yapılacak olan "720 adet Kalıcı Deprem Konutu İnşaatı, Adaiçi Altyapı ve Çevre 
Düzenleme Inşaati" işine ait ihale 09/07/2003 tarihinde yapılmış olup; 3. Bölge (Uydukent 
yerleşimi) 224 adet Konut İnşaatı Altındağ Inş. Taah. Tic. tth. İhr. Ltd. Şti. firmasına, 4. Bölge 
(Uydukent yerleşimi) 288 Adet konut İnşaatı Tepe Inş. San. A.Ş. firmasma ve 1. Bölge 
(Ekinyolu yerleşimi) 208 Adet Konut İnşaatı İçtaş Inş. San. ve Tic. A.Ş. firmasına olmak üzere 
toplam 720 Adet konut 3 bölge halinde ihale edilmiştir. İhale bedelleri aşağıdadır. 

İşin Adı 

3. Bölge-224 Adet konut 
4. Bölge-288 Adet Konut 
1. Bölge (Ekinyolu>208 Adet Konut 

İhaleyi Kazanan Firma 

Altındağ Inş. Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. 
Tepe İnşaat San. A.Ş. 
İçtaş Inş. San. ve Tic. A.Ş. 

Konut Başına İhale 
Bedeli (TL) 

36.696.428.571,-
36.673.644.214,-
38.100.961.538,-

Söz konusu işlerin tamamı çok kısa bir sürede geçici kabulleri yapılarak hak sahiplerine 
teslim edilmek üzere devirleri yapılmıştır 

TOKİ tarafından yaptırılan konutlara ilaveten 480 adet afet konutu da önergede 
belirtilenin aksine 07/07/2003 tarihinde ihalesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
yaptırılmış olup 5. Bölge 288 Adet Konut İnşaatı işi Afa Prefabrik Prefabrike Beton Sanayi ve 
Tic. A.Ş. & Erkut Inş. Yapı End. San. Ve Tic. A.Ş. iş ortaklığına ve 6. Bölge 192 Konut İnşaatı 
işi Yavuzlar Nak. Turz. Inş. Teks. San. ve Tic. A.Ş. firmasma ihale edilmiştir. Buna ilişkin ihale 
bedelleri aşağıda verilmiştir. 

İşin Adı 

Bingöl-5. Bölge-288 Adet konut 

Bingöl-6. Bölge-192 Adet Konut 

İhaleyi Kazanan Firma 

Afa Prefabrik Prefabrike Beton Sanayi ve Tic. 
A.Ş. & Erkut Inş. Yapı End. San. ve Tic. A.Ş. iş 
ortaklığı 
Yavuzlar Nak. Turz. Inş. Teks. San. ve Tic. A.Ş. 

Konut Basma 
İhale Bedeli (TL) 
30.190.972.222,-

29.843.750.000,-
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Söz konusu Afet uygulaması kapsamında konut yapımının yanı sıra 2016 Adet konutun 
tamamını kapsamak üzere, Genel ve Adaiçi Altyapı İnşaatları, 1 adet 32 derslikli ilköğretim 
okulu ve spor salonu, 1 adet 12 derslikli lise ve ticaret merkezi, atıksu arıtma tesisi, telekom 
santral binası, Karakol ile bunlara ilişkin tüm altyapı, çevre düzenlemesi ve yol inşaatı 
uygulamaları da TOKİ tarafından tamamlanmıştır. 

Ayrıca; yukarıda açıklanan 2.016 konutu kapsayan tüm yapım işlerinin kontrollüğü için 
TOKİ teknik elemanlarının yanısıra, 3.000.000 YTL bedelle müşavirlik ve kontrollük hizmetleri 
de TOKİ tarafından yaptırılmıştır. Bununla ilgili olarak TOBB ve yüklenicilerinden herhangi bir 
Ücret talep edilmemiştir. 

TOKİ ve TOBB tarafından yaptırılan konutlara ilişkin genel bilgilere ilaveten önergede 
yer alan sorulara verilmiş olan cevaplar da aşağıda yer almaktadır.. 

CEVAP 1- Sözkonusu konutlara ait uygulama projeleri TOKİ tarafından hazırlanarak 
verilmiştir. Bununla birlikte; inşaatların yapılacağı alanda ilk kez inşaat yapılacağı için; TOKİ 
yüklenicileri tarafından şantiye tesis binaları kurulmuş, şantiyeye zor şartlar altında elektrik ve su 
getirilmiş, şantiye ulaşım yolları tesis edilerek mobilizasyon sağlanmıştır. Bingöl'de yeterli ve 
uygun üretim kapasitesinde beton santralı bulunmamasından dolayı 120 m3/saat kapasiteli yeni 
bir beton santrali, taş ocağı ve konkrasör tesisi de yine TOKİ yüklenicileri tarafından kurulmuş 
ve bu tesis ve hizmetler aynı zamanda TOBB tarafından yaptırılan konutların yüklenicilerinin de 
kullanımına bedelsiz olarak sunulmuştur. Dolayısıyla bu firmalar hazır şantiye içinde ihale 
almıştır. TOBB Yüklenicileri TOKİ* nin sağladığı tüm imkanlardan istifade edeceklerini göz 
önüne alarak tekliflerini hesaplamışlardır. Ayrıca TOKİ yüklenicilerine sözleşme gereği işe 
başlanıldıktan sonra %S avans ödemesi yapılmış, TOBB ise sözleşme onaylandıktan sonra işe 
başlanmadan %20 oranında nakit olarak avans ödemesi yapmıştır. Tüm bu karşılaştırmalı 
avantajlar değerlendirildiğinde ve bugüne kadar değişik bölgelerde 900' e yakın ihale yapılarak 
bu ihalelerde müteahhit tenzilatının %7 ile %40 oranlar arasında seyrettiği göz önüne 
alındığında, ihaleler arasında fiyat farklılıkları oluşması normal sonuç olarak algılanmalıdır. 

Bütün bunların yanında TOKİ müteahhitleri inşaatlarım Şubat 2004 tarihi itibariyle 
tamamlamış, TOBB müteahhitlerinin inşaatlarını ise Haziran 2004 sonu itibariyle tamamladığı 
görülmüştür. 

Ayrıca; 2003 yılı 3B grubu konut inşaatlarının Üstyapı Yaklaşık Birim maliyet bedelinin 
300 Milyon TL/m2 olduğu göz önüne alındığı takdirde, Bingöl kalıcı deprem konutları inşaat 
ihalelerinin TOKİ tarafından Adaiçi Altyapı ve Anahtar Teslimi Üstyapı dahil olmak üzere 
ortalama 270 Milyon TL/m2' den yapılmış olmasında kamu yaran ve hizmetin gerekliliği 
görülecektir. 

TOBB tarafından ihale edilen ve TOKİ' nin yukarıda sayılan imkanlanndan (Genel 
Altyapı, sosyal Donat, şantiye mobilizasyonu vs.) yararlanarak tekliflerin verildiği ihalede 
projelendirme, ruhsat alımları, müşavirlik hizmetleri hariç, sosyal donatı ve altyapı dahil 
konut maliyeti 36.000,-YTL + KDV olarak gerçekleşmiş, TOKİ tarafından ihale edUen 
konutların ise projelendirme, ruhsat alımları, müşavirlik, genel altyapı ve sosyal donatı 
dahil maliyeti konut basma 43.000,-YTL + KDV olarak gerçekleşmiştir. 
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TOKÎ tarafından yapılan 1.536 konut için, genel altyapı, sosyal donatılar, müşavirlik 
hizmetleri, fiyat farkları ve ödenen KDV dahil olmak üzere harcanan toplam yatırım 
maliyeti 89.855.564,16-YTL olarak gerçekleşmiş ve bu bedelin toplam 2016 konuta 
bölünmesiyle konut başına ortalama maliyet ise 44.571,-YTL olarak belirlenmiştir. 

Yapılan tüm konutların maliyeti hesap edilerek Afet İşleri Genel Müdürlüğü' ne 
bildirilmiş ve konutların tamamı Afet İşleri Genel Müdürlüğü' ne devredilmiştir. 
Konutların depremzedelere tahsisi ve hak sahibi afetzedelerin borçlandırılması işlemleri Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır, tddia edildiği gibi afetzedeler 51.000,-YTL 
olarak borçlandırılmamış, 42.000,-YTL Özerinden, konut teslimleri ve tapu tescilinden 
sonra 2 yılı ödemesiz, 20 yıl vadeli ve vade farksız olarak borçlandırılmıştır. 

CEVAP 2- Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında TOKİ tarafından yapılan 1536 konuta 
ilişkin olarak devletin zarara uğratıldığı iddiasmm yerinde olmadığı görülmektedir. 

CEVAP 3- Soru önergesinde belirtilenin aksine, söz konusu iki ihaleye İdaremizin bağlı 
olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığının oluru ile daha önce Bayındırlık Bakanlığı ve 
İdaremize karşı taahhütlerim süresinde ve problemsiz olarak başarılı bir şekilde yerine getirmiş 
olan; Prefabrik Birliği, Toplu Konut Yapımcıları Derneği, Türk Müteahhitleri Birliği, Uluslar 
arası Müteahhitler Birliği ve benzeri meslek kuruluşlarından bir veya birkaçının üyeleri arasında 
bulunan ve benzeri işleri başarı ile tamamlamış firmalar arasında teknolojik, mali, idari, sürat ve 
basan seviyeleri göz önüne alınarak, bir kısmı idaremize iş yapmış müteahhitlerden isimleri 
belirlenen 10' ar adet firma davet edilmiştir. Firmalar davet edilmeden önce büyük projeler 
gerçekleştiren Mesa, Nurol gibi firmaların da iştirakleri istenmiş ancak bu firmalar bölge 
şartlarının iyi olmaması nedeniyle iştirak etmeyeceklerini belirtmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erdoğan BAYRAKTAR 

' AfrTtetHahjkföRABEL 
Başkan Yardımcısı 

rıEvier BAKANLİĞİ VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH - . ö V û ^ ' l S 0 b 

SAYI :X£>0^4 
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9.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, bir gazete ve televizyon kuruluşunun hisselerinin 
halka arz girişimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/12628) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını takdirlerinize sunarım. 

Muğla Milletvekili 

Sabah ve ATV'nin bir bölüm hisselerinin halka arz için SPK'ya başvurmak üzere 
hazırlıklar yapıldığına ilişkin medyada haberler yer almaktadır. 

1 - Bu konuda SPK'ya bir başvuru yapılmış mıdır? 

2- Daha önce Sabah ve ATV'nin hisselerini satın almış olan 34 bin civarında küçük 
yatırımcının zararları karşılanmış mıdır? 

3- Çağrı mecburiyetine uyulmaması nedeniyle Sabah ve ATV'nin yeni sahiplerine 50 
milyar TL ceza kesildiği doğru mudur? 

4- Sabah Gazetesi ve ATV'nin isim haklan ve bazı tesisleri TMSF tarafından 400 
milyon ABD dolarına satılmıştı. Bu tutann ne kadan ödenmiştir? 

5- Çağrı mecburiyetine uymayarak 34 bin küçük yatırımcının mağduriyetine yol 
açmış bulunan Sabah ve ATV'nin hakim ortaklarının yeni halka arz başvurusunun 
kayda alınmasının SPK'nin küçük yatırımcıların hakkını koruma görevi ile 
bağdaşabileceğini düşünüyor musunuz? 

6- Sabah Gazetesinin son günlerde CHP'ne ve Genel Başkan Deniz Baykal'a yönelik 
haksız ve dayanaksız bir karalama kampanyası yürütmekte olduğunu görüyoruz. 
Bu kampanyanın Sabah Gazetesinin halka arz girişiminin önünü açmak, bunun için 
gerekli hükümet desteğini sağlamak amacına yönelik olarak yapıldığı iddiaları 
doğrumudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/O1-S01 « /O^L/2006 

Konu : 7/12628-19103 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14.04.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19094 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin ÜSTÜN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/12628-19103 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 29.03.2006 tarih, B.02.1.SPK.0.13-580-4814 sayılı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 31.03.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-09 sayılı yazılan ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-SPK'nun 29.03.2006 tarih ve 4814 sayılı yazısu 
2-TMSF'nun 31.03.2006 tarih ve 09 sayılı yazısı/ 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı :B.02.1.SPK.0.13- 5<20 48 1 | ^..3-/2006 
Konu : Merkez Yayın Holding A.Ş. l ° [ 'l 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün Merkez Yayın Holding A.Ş.'nin bir bölüm 
hisselerinin halka arz başvurusuna ilişkin (7/12628) esas numaralı soru önergesi kapsamında 
Kurulumuzun yetki ve görev alanına giren sorular ile bu sorulara cevaplarımız aşağıda 
verilmektedir. 

Soru 1. Bu konuda Kurulumuza bir başvuru yapılıp yapılmadığı: 

Merkez Yayın Holding A.Ş. (Şirket); mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının 
tamamen kısıtlanması suretiyle sermayesinin 30.000.000 YTL'den 42.253.500 YTL'ye 
artırılması ve artırılan 12.253.500 YTL nominal değerli paylar ile Şirket ortaklarından Park 
Enerji Yatınm Holding A.Ş.'nin portföyünde bulunan 1.689.972 YTL nominal bedelli 
payların halka arz edilmesi suretiyle halka açılabilmesini teminen esas sözleşme değişikliğine 
uygun görüş verilmesi ve Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçirilmesi talebiyle 16.01.2006 
tarihinde Kurulumuza başvurmuştur. Şirket'in başvurusu dosyasmda yer alan bilgi ve belgeler 
çerçevesinde, Merkez Yayın Holding A.Ş.'nin; 

a) Başta, Sabah, Takvim, Pas Fotomaç gazeteleri ile diğer mevkutelerin isim hakkına 
sahip Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Yeni Asır gazetesinin isim 
hakkına sahip Merkez İzmir Gazete Dergi Basım Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş., ATV 
televizyon kanalının isim hakkı ve geçici frekans hakkına sahip Merkez ATV Televizyon ve 
Prodüksiyon A.Ş. olmak üzere toplam 20 şirketin tek hakim ortağı konumunda bulunan bir 
holding şirketi olduğu, 

b) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yapılan 03.05.2005 tarihli protokol 
kapsamında "asli unsurlar" olarak ifade edilen Sabah Gazetesi isim hakkı, ATV televizyonu 
isim hakkı ve ATV televizyonuna tahsis edilen geçici frekans hakkım 413.000.000 ABD 
Dolan karşılığında satın aldığı, söz konusu bedeli 2005 yılından başlamak üzere 2015 yılına 
kadar 10 yıllık süre içerisinde TMSF'ye ödemesi gerektiği, 

anlaşılmaktadır. Asli unsur olarak ifade edilen Sabah Gazetesi'nin yayın hakkı Bilgin 
Yayıncılık A.Ş.'den, ATV Televizyonunun yayın hakkı ise yine aynı Gruba dâhil olan Satel 
Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'den satm alınmış olup bu satın alma işleminde Bilgin 
Grubu'nun halka açık şirketlerinin (Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah 
Pazarlama A.Ş.) ve bunların ortaklarının taraf olmadığı görülmektedir. 
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Soru 2. Daha önce Sabah ve ATV'nin hisselerini satın almış olan 34 bin civannda 
küçük yatınmcmm zararlanmn karşılanıp karşılanmadığı: 

Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetlerinin sırası, Etibank A-Ş.'nin temettü hariç ortaklık 
haklan ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesiyle ilgili 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 86 sayılı kararının, Resmi Gazete'nin 
27.10.2000 tarih ve 24213 mükerrer sayısında yayınlanmasına ilişkin olarak basında yer alan 
habere istinaden Sabah Yayıncılık A.Ş.'den açıklama istenilmesi nedeni ile İMKB tarafından 
30.10.2000 tarihli 1.Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmış; söz konusu kapalılık 
hali, konu ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi nedemyle 16.08.2002 tarihine kadar devam 
etmiştir. 

İMKB Yönetim Kurulu'nun 16.08.2002 tarihli toplantısında alınan kararla, Sabah 
Yayıncılık A.Ş.'nin mevcut idari, mali ve hukuki durumu ile faaliyetlerinin devamına ilişkin 
önemli belirsizliklerin devam ettiği de göz önüne alınarak, halen borsa kotunda bulunan ve 
işlem sırası 30.10.2000 tarihinden itibaren kapalı olan Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse 
senetlerinin borsa kotundan çıkanlarak kot dışı pazar kaydına alınmasına ve geçici olarak 
işlem görmekten men edilmesine karar verilmiştir. 

Bu çerçevede Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetleri 19.08.2002 tarihinden itibaren 
Borsa dışında aracı kurumlar vasıtasıyla alınıp satılabilmektedir. 

20.10.2000 tarihinde, Bilgin Yayıncılık A.Ş.'ye ait Sabah Gazetesi'nin (Gazete) lisans 
hakkını ücretsiz olarak kullanarak Gazete'nin basım ve dağıtımım yapan ve satış ve reklam 
geliri elde eden Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin ortaklanndan Medya Holding A.Ş.'nin sahip 
olduğu (A) Grubu hisse senetlerinin bir kısmı (toplam hisse senetlerinin %19'u) Penyelüks 
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park 
Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanlan 
Ticaret A.Ş. ile Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN'e (Park Grubu) devredilmiş, 3 gün sonra 
Erhan AYGÜN'ün sahip olduğu hisse senetlerinin bir bölümünün tekrar Medya Holding 
A.Ş.'ye satılması sonucu, devredilen hisse senedi tutan A Grubu hisselerin %50'sini, toplam 
sermayeyi temsil eden hisselerin ise %15,93'ünü oluşturmuştur. Park Grubunun anılan hisse 
alımlanna ilişkin çağn yükümlülüğünün görüşüldüğü Kurulumuzun 04.01.2001 tarih ve 1/6 
sayılı toplantısında; Park Grubu 'na Sabah Yayıncılık A.Ş. 'nin diğer ortaklarına ait hisse 
senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Turgay CİNER ve sahibi olduğu Park Grubu'na Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklanna 
çağnda bulunma yükümlülüğü getirilmesine ilişkin, Kurul Karar Organı'nın 04.01.2001 tarih 
ve 1/6 sayılı kararının iptali istemiyle açılan dava, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 29.3.2002 
tarih ve E. 2001/270, K. 2002/630 sayılı karan ile reddedilmiştir. Ancak, Ankara 3. İdare 
Mahkemesi'nin Kurul işleminin iptali talebinin reddine ilişkin 29.3.2002 tarih ve E. 2001/270, 
K.2002/630 sayılı karan, davacılarm temyiz başvurusu üzerine Damştay 10. Dairesi'nin 
17.5.2004 tarih ve E.2002/4538, K.2004/4889 sayılı karan ile bozulmuştur; Karara karşı 
Damştay 10. Dairesi nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulmuş olup, Damştay 13. 
Dairesi'nin 3.5.2005 tarih ve E.2005/5773, K.2005/2474 sayılı karan ile karann düzeltilmesi 
talebimizin reddine karar verilmiştir. 

Bu gelişmeler üzerine, Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde Danıştay'ın bozma karan 
ile ilgili yeniden görülen davada, anılan mahkemenin 31.5.2005 tarih ve E.2005/995, 
K.2005/871 sayılı karan ile Damştay 10. Dairesi'nin yukanda belirtilen bozma karanna 
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uyularak, davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karar, Kurulumuzca temyiz edilmiş olup, 
Danıştay nezdinde incelemesi devam etmektedir. 

Diğer taraftan Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin 19.12.2000 tarihli özel durum açıklamasında, 
Park Grubunun sahip olduğu hisse senetlerinin MTM Haber Yatırım Ticaret A.Ş.'ye (MTM) 
devredilmesine izin verildiği belirtilmiştir. Devir tarihi itibariyle MTM'nin %65'i Çukurova 
Grubu, %20'si Park Grubu ve %15'i Murat Vargı'nın sahip olduğu şirketlere aittir. Bunun 
üzerine Park Grubunun çağn yükümlülüğünü yerine getirmemesi hususu ile MTM'nin çağn 
yütomlülüğünün incelendiği Kurulumuzun 04.07.2003 tarih ve 35/815 sayılı toplantısında 
MTM'nin çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurusu kabul edilmeyerek, çağrıda 
bulunma yükümlülüğü Park Grubuna ilave olarak MTM'ye de getirilmiştir. 

MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından kendisine "Sabah Yayıncılık A.Ş. 
ortaklarına yönelik ellerindeki Sabah hisse senetlerini satın almak için çağrı yapma 
yükümlülüğünden muaf tutulma talebinin kabul edilmemesine ve Sabah Yayıncılık A.Ş. 'nin 
diğer ortaklarının hisse senetlerini satın almak üzere Kurulumuza başvurması gerektiğinin 
bildirilmesine" ilişkin Kurul Karar Organfnın 04.07.2003 tarih ve 35/815 sayılı kararının 
iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi nezdinde E. 
2003/1292 no'lu dosya üzerinden dava açılmıştır. Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 
17.12.2003 tarih ve E.2003/1292 sayılı karan ile yürütmenin durdurulması talebinin reddine 
karar verilmiştir. Davacımn bu karara karşı itiraz istemi üzerine, Bölge İdare Mahkemesi'nin 
03.03.2004 tarih ve Y.D. İtiraz No:2004/498 sayılı karan ile itiraz talebinin reddine 
hükmedilmiştir. 

Ancak Danıştay 10. Dairesi'nin 17.5.2005 tarih ve E.2002/4538, K2004/4889 sayılı 
kararı ile Park Grubu 'na çağrı yükümlülüğünün getirilmesine ilişkin Kurul işleminin iptali 
talebini reddeden Mahkeme kararının bozulması üzerine Ankara 12. İdare Mahkemesi 'nin 
23.9.2005 tarih ve E. 2003/1292, K.2005/858 sayılı kararıyla Kurul işleminin iptaline karar 
verilmiştir. Karar Kurulumuzca temyiz edilmiştir. 

Soru 3. Çağn mecburiyetine uyulmaması nedeniyle Sabah ve ATV'nin yeni 
sahiplerine 50 milyar TL ceza kesilip kesilmediği: 

Kurulumuzun 04.07.2003 tarih ve 35/815 sayılı toplantısında Park Grubu hakkında, 
taraflardan her biri için ayrı ayrı Kanundaki azami miktar üzerinden 38 milyar TL (toplam 
190 milyar TL) idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Ancak, Park Grubu tarafından haklannda verilen idari para cezası uygulanmasına 
ilişkin 04.07.2003 tarih ve 35/815 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 11. İdare 
Mahkemesi nezdinde ayn ayn davalar açılmış olup, Mahkemece kararda dava konusu para 
cezasının dayanağım oluşturan çağrıda bulunma yükümlülüğüne ilişkin 04.01.2001 tarih ve 
1/6 sayılı Kurul kararının Danıştay 10. Dairesi'nin karan ile hukuka aykınlığının ortaya 
konulduğundan, davacıya çağnda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle 
para cezası verilmesinde hukuka uyarbk görülmediği gerekçesiyle Kurul işleminin iptaline 
karar verilmiştir. 

Söz konusu kararlara karşı Kurulumuzca Danıştay 13. Dairesi nezdinde temyiz ve 
yürütmenin durdurulması isteminde bulunulmuş olup, Danıştay tarafından anılan Mahkeme 
kararlarının onanmasına karar verilmiştir. Kararlar Kurulumuzca temyiz edilmiştir. 
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MTM hakkında da, verilen süreler içerisinde çağn yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi üzerine, aynı şekilde 19.12.2003 tarih ve 35/815 sayılı Kurul toplantısı ile 
MTM A.Ş. hakkında SPKn uyarınca 38 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. 

MTM A.Ş.'nin söz konusu Kurul Karan'na itirazı üzerine Ankara 12. İdare 
Mahkemesi'nin 23.9.2005 tarih ve E.2005/1406, K.2005/859 sayılı kararıyla Kurul işleminin 
iptaline karar verilmiştir. Karar Kurulumuzca temyiz edilmiştir. 

Soru 5. Çağn mecburiyetine uymayarak 34 bin küçük yatırımcının mağduriyetine yol 
açmış bulunan Sabah ve ATV'nin hakim ortaklanmn yeni halka arz başvurusunun kayda 
alınmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun küçük yatınmcılann hakkmı koruma görevi ile 
bağdaşıp bağdaşmayacağı: 

Merkez Yayın Holding A.Ş.'nin başvurusu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 
l'inci maddesi uyannca sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması, 
tasarruf sahiplerinin hak ve yararlannın korunması çerçevesinde, Kurul Karar Organı 
tarafından değerlendirilecek ve sonucundan kamuoyuna bilgi verilecektir. Başvuruya ilişkin 
eksik bilgi ve belgelerin edinilme süreci devam ettiğinden konu henüz Kurul Karar Organı'na 
sunulmamıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkam 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan V^rotr-cıltğı 

Sayıl ?sıg 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-O2» 

Konu : Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
(Sn.Doç.Dr.AbdülIatif ŞENER) 

Ügi: 14/03/2006 tarih ve B.02.0.001/01-559-02/19094 sayılı yazınız. 

Ilgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Muğla Milletvekili Sn. Fahrettin ÜSTÜN'ün soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-) Sabah ve ATV'nin bir bölüm hisselerinin halka arzı için SPK'ya başvurmak üzere 
hazırlıklar yapıldığına ilişkin medyada yer alan haberlere ilişkin olarak bu konuda SPK'ya başvuru 
yapılıp yapılmadığı hususunda bilgi talep edilmiş olup, halka arz işlemi ile ilgili olarak SPK'ya 
başvuruda bulunulduğu, Merkez Grubu'nun Kurumumuza hitaben yazdığı Merkez Yayın Holding 
A.Ş.'nin halka arz işlemlerine Fonun muvafakat vermesi yönündeki talebi içeren 26/01/2006 tarih 
ve 126 evrak kayıt no'lu yazısından ve konuya ilişkin bilgi talebinde bulunan SPK'nın 
Kurumumuza hitaben yazdığı 07/02/2006 tarih ve B.02.I.SPK.0.13/175 sayılı yazısından 
anlaşılmakla birlikte, bahse konu halka arz başvurusu ile ilgili detaylı bilginin talepte bulunan 
şirket ve ilgili Kurumdan temin edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

2-) Daha önce Sabah ve ATV hisselerini satın almış olan 34 bin civarında küçük yatırımcının 
zararının karşılanıp karşılanmadığı hususunda bilgi talep edilmiştir. Fona önemli ölçüde borçlu 
olan söz konusu şirketlerin küçük yatırımcılarının mağduriyeti ile ilgili olarak TMSF'nin herhangi 
bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamakta olup, konunun SPK mevzuatı çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerektiğinden, istenen bilgiler için SPK ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 

3-) Çağrı mecburiyetine uyulmaması nedeniyle Sabah ve ATV'nin yeni sahiplerine 50 Milyar 
TL ceza kesilip kesilmediği hakkında bilgi talep edilmekte olup, konu ile ilgili Kurumumuz 
nezdinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak SPK'dan bilgi talep 
edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

4-) Sabah Gazetesi ve ATV'nin isim hakları ve bazı tesislerinin TMSF tarafından 400 Milyon 
ABD Dolarına satıldığı ifade edilmiş olup bu tutarın ne kadarının ödendiği hususunda bilgi talep 
edilmektedir. Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ve Bilgin 
Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Grubu şirketleri ve TMSF arasında imzalanan 03/05/2005 tarihli 
protokol, Medya Grubu'na ait bir kısım varlıkların, Merkez Grubu'nca edinilebilmesine Fonun 
muvafakat etmesi esasına dayalı bir anlaşmadır. Bahse konu protokol kapsamında, Merkez 
Grubu'nun 6 aylık taksitler halinde ve 10 yıllık bir Ödeme planı çerçevesinde toplam 433.000.000 
USD ödeme yapması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak tahsilatlar Medya Grubu ile 

MJûll&ooC 
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Fon arasında imzalanan 17/11/2003 tarihli protokolde belirlenen Medya Grubu borçlarına mahsup 
edilecektir. Yazımız tarihi itibariyle protokolün 1. taksit tutarı olan 30.000.000.-USD ve 
15.10.2005 tarihli taksit tutarı olarak I 1.500.000.-USD olmak üzere toplam 41.500.000.- USD 
tahsilat sağlanmıştır. 

5-6-) Merkez 
talebi Kurumumuzca 
Bilgin Yayıncılık A. 
Grubu şirketlerine li 
Grubu tarafından 
imzalanan 
değerlendirilmekte 
sermaye piyasası 
ilişkin değerlendi 

03/05/2005 

Bilgilerinize arz ederim 

Ya|ym Holding A.Ş.'nin halka arz işlemine Fonun muvafakat etmesi yönündeki 
Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ve 

. jle Merkez Grubu şirketleri ve TMSF arasında, daha önce bir kısım Merkez 
şans sözleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez 

protokolde mutabık kalınan şekil ve şartlarda edinilebilmesine yönelik olarak 
tarihli protokol hükümleri ve Fon mevzuatı çerçevesinde 

olup, çağrı muafiyeti ve küçük yatırımcıların mağduriyeti ile ilgili hususlar 
mevzuatını ilgilendiren hususlar olduğundan, halka arz talebinin bu hususlara 

i ilgili Kurumlar nezdinde yürütülmektedir. 

D e v l e t BaK^»n> /»_ 
B a ş b a k a n '••_• •«•: ılıg 

Ta. ıh 
S a y ı 

J O . 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 

-ÎLSkûL. 

10.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, İstiklal Marşı Şairinin anılmasına ve Hacet
tepe kampusundaki kaçak yapılaşmaya ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/12640) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 09.02.2006 

Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 

Soru 1: 27 Aralık 2005 tarihinde 69. ölüm yıldönümünü idrak ettiğimiz, İstiklal Marşımızın 
yazarı milli şairimiz merhum Mehmet Akif ERSOY için Tacettin Dergahında düzenlenen, 
devlet erkanından kimsenin iştirak etmediği sönük anma törenleri merhumun aziz hatıratına 
uygun düşmektemidir? 

Soru 2: Merhum şairimizi, yeni yetişen nesiller ile iç ve dışta şanına yakışır şekilde tanıtmak 
amacıyla bakanlığınızca yapılmakta veya yürütülmekte olan program ve projeler varmadır?, 
varsa nelerdir?. 

Soru 3: İstiklal marşının kabulünün 85. ve Akif in ölümünün de 70. yılı olması nedeniylı 
2006 yılının Mehmet Akif Yılı olarak ilan edilip, etkinlerinde bu çerçevede TBMM ve Milli 
Eğitim Bakanlığı müşterekliğinde yapılmasını düşünmektemisiniz? 

Soru 4: Merhum milli şairimizin Burdur Mebusu olarak Ankara'da bulunduğu dönemde ve 
istiklal marşımızı kaleme aldığı ikametgahı olan Tacettin Dergahı ve Camisi üzerine 
karabasan gibi çöken; Hacettepe Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi olarak imarsız 
ve ruhsatsız inşa edilen, mahkemelere açılan dava ve inşaatı durdurma kararlarına rağmen 11 
katı tamamlanan hukuksuz olduğu iddia edilen bina ilgili bakanlığınızın veya bağlı 
kuruluşlarının yapmış olduğu bir işlem varmıdır? 

Soru 5: Bakanlığınıza bağlı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 
19.03.2004/9032 sayılı kararı ile söz konusu kaçak binanın 2 katının yıkılarak kampusun imaı 
planının ona göre düzeltilmesi kararı verilmesi yeterli bir işlemmidir?, Değilse, konunun 
yeniden ele alınması, merhumun aziz hatıratına uygun, Tacettin Dergahı ve Camisi ile 
Karacabey Camiinin çevresinin yeniden düzenlenmesi yönünde bir karar tesis edilmesi 
yolunda bir işlem yapılmaktamıdır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.O0.00.O0/*o23X3 [O /OM / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19094 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın 7/12640-19113 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

|EK: Atilla KOÇ 
C e v a P Bakan 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA UZUNKAYA'NIN 7/12640-19113 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: 27 Aralık 2005 tarihinde 69. ölüm yıldönümünde idrak ettiğimiz, İstiklal 
Marşımızın yazarı milli şairimizin merhum Mehmet Akif ERSOY için Tacettin Dergahında 
düzenlenen, devlet erkanından kimsenin iştirak etmediği sönük anma törenleri merhumun aziz 
hatıratına uygun düşmekte midir? 

CEVAP 1: Bakanlığım ve Hacettepe Üniversitesi organizasyonuyla 15 Mart 2005 
tarihinde Hacettepe Üniversitesi "M" salonunda düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve 
İstiklal Marşı'nın Kabulü" programında ve ayrıca, Bakanlığım, Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü ve Altındağ Belediye Başkanlığının ortaklaşa 27 Aralık 2005 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi "M" salonunda düzenlediği etkinlikte Bakanlığıma bağlı Ankara Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu'nca, Mehmet Akif Ersoy'un bestelerinden oluşan konserler verilmiştir. 

Bu yıl da Bakanlığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
Başkanlığı işbirliğiyle "istiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilişinin 
85. Yıldönümü" münasebetiyle 10 Mart 2006 tarihinde Bakanlığım Ankara Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi'nde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Mehmet Akif Ersoy'un 
bestelerinden oluşan bir konser gerçekleştirmiştir. 

SORU 2: Merhum şairimizi, yeni yetişen nesiller ile iç ve dışta şanına yakışır şekilde 
tanıtmak amacıyla Bakanlığınızca yapılmakta veya yürütülmekte olan program ve projeler 
varsa nelerdir? 

CEVAP 2: Bakanlığım Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından 239 kitap, 721 makale 
ile 62 kitap dışı materyal künyesinden oluşan Mehmet Akif Ersoy Bibliyografyası 
hazırlanmıştır. 
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SORU 3: İstiklal Marşının kabulünün 85. ve Akif in ölümünün de 70. yılı olması 
nedeniyle 2006 yılının Mehmet Akif Yılı olarak ilan edilip, etkinliklerin de bu çerçevede 
TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı müşterekliğinde yapılmasını düşünmekte misiniz? 

CEVAP 3: Bu yönde bir projemiz bulunmamaktadır. 

SORU 4: Merhum milli şairimizin Burdur Mebusu olarak Ankara'da bulunduğu 
dönemde ve İstiklal Marşımızı kaleme aldığı ikametgahı olan Tacettin Dergahı ve Camisi 
üzerine karabasan gibi çöken; Hacettepe Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi olarak 
imarsız ve ruhsatsız inşa edilen, mahkemelere açılan dava ve inşaatı durdurma kararlarına 
rağmen 11 katı tamamlanan hukuksuz olduğu iddia edilen bina ilgili Bakanlığınızın veya 
bağlı kuruluşların yapmış olduğu bir işlem var mıdır? 

CEVAP 4: Ankara İli, Altındağ İlçesinde bulunan, Hacettepe Üniversitesi Merkez 
kampusunun bir bölümü, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 
27/02/1987 gün ve 3033 sayılı kurul karan ile yeniden belirlenen kentsel sit sınırlan içinde 
kalmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi olarak kullanılmak üzere inşa 
edilmek istenen yapının inşaatına başlanmak üzere olduğunun bildirilmesi üzerine, Ankara 
Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulunca 05/05/1992 gün ve 2360 sayılı karar alınmış 
ve söz konusu kararla 1/500 ölçekli planda yapılması düşünülen yeni inşaatlann ve tescilli 
taşınmazlann yerlerinin gösterilerek projeleriyle birlikte kurulda değerlendirilmek üzere 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

21/09/1994 gün ve 3659 sayılı kararla Karacabey Camii-Türbesi-Kalp ve Damar 
Cenahisi Hastanesi ve yer altı otoparkının kapladığı alana yönelik karara varılabilmesi için 
Altındağ Belediyesince durdurulan inşaatla ilgili bilgi ve belgeler istenerek inşaat hakkında 
Hacettepe Üniversitesi görüşünün ve vaziyet planının Kurula iletilmesine karar verilmiştir. 

28/11/1994 gün ve 3799 sayılı kurul karan ile de Hacettepe Üniversitesi sahasında 
yapılacak olan mevzii inşaatının en üst katının yıkılmasının, üstteki iki katın birer aks içeri 
çekilerek tesisat katı olarak kullanılmasının uygun olduğuna, revize edilecek olan Hacettepe 
Üniversitesi Merkez Kampusuna ait imar planının buna göre düzeltilmesine karar verilmiştir. 

SORU 5: Bakanlığınıza bağlı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma 
Kurulu'nun 19.03.2004/9032 sayılı karan ile söz konusu kaçak binanın 2 katımn yıkılarak 
kampusun imar planmın ona göre düzeltilmesi kararı verilmesi yeterli bir işlem midir? 
Değilse, konunun yeniden ele alınması, merhumun aziz hatıratına uygun, Tacettin Dergahı ve 
Camisi ile Karacabey Camiinin çevresinin yeniden düzenlenmesi yönünde bir karar tesis 
edilmesi yolunda bir işlem yapılmakta mıdır? 

CEVAP 5: 19/03/2004 tarih ve 9032 sayılı karar üzerine konu, Bakanlığım Kültür 
Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Ankara Kültür Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünce takip edilmekte olup, Ankara Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
14/03/2006 tarih ve 604 sayılı yazısıyla anılan kurul kararı gereği yapılan işlemler hakkında 
ilgili Belediye Başkanlığı ve Üniversite'den bilgi istenmiştir. 
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//.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, THY'nin yer hizmetleri ihalesine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12648) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 27.02.2006 

A ^ 
Dr. Zifteyir AMBER 

^ , : Hatay Milletvekili 

1-) Türk Hava Yollan'nın Yer Hizmetleri ihalesi Kamu İhale Kurumu kapsamında 

mı yapılmıştır? 

2-) Hava-lş Sendikası'nın 05 Aralık 2005 tarihinde, o tarihteki yer hizmetlerini 

yürüten ve alt işveren kuruluşunuz olan Euroserve firması işçilerinin toplu sözleşme 

görüşme yetkisi kesinleştikten sonra, neden böyle bir ihaleye gerek duyulmuştur? 

3-) Resmi komisyon önünde yapılan ihalenin teknik şartları bir önceki ihaleden 

farklı mıdır? Resmi komisyon önünde yapılan ihalede en düşük teklifi hangi firma 

vermiş ve bundan diğer firmaların haberi olmuş mudur? 

4-) Resmi komisyon önünde kazanan firmadan daha sonra neden ve hangi 

gerekçe ile ve hangi yöntemle indirim istenmiştir? 

5-) İlk ihalede yüksek teklif vererek kazanamayan firmalar daha sonra nasıl çok 

yüksek kırımlar yapmışlardır? Bu indirimler hangi resmi yöntemle talep edilmiş, ihale 

sözleşmesinde bir değişiklik yapılmış mıdır, yoksa ilk ihale sözleşmesinin maddeleri 

geçerli midir? 

6-) Resmi komisyon önünde yapılan ihaleden sonra fiyat indirim talebi hangi 

resmi şartlara dayanarak, hangi tarihte talep edilmiştir? 

7-) Euroserve firmasında çalışan yaklaşık 1400 işçinin işsiz kalması söz 

konusudur. Hükümetinizin temel amacı mevcut istihdamı artırmak mı, yoksa azaltmak 

yönünde midir? 

8-) Euroserve firmasında çalışan yaklaşık 1400 işçinin işsiz kalmamaları için 

hazırladığınız proje ve yaklaşım nedir? Bu vatandaşlarımızın ailelerine, yuvalarına 

ekmek, aş götürebilmelerini sağlamak için Bakanlığınızın, Türk Hava Yolları Genel 

Müdürlüğü'nün tutumu ne zaman açıklanacaktır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 3 6 1 5 ' ° NİS2n 2006 

KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hatay Milletvekili Züheyir AMBER tararından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/12648 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Türk Hava Yolları 'nın Yer Hizmetleri İhalesi Kamu İhale Kurumu kapsamında mı 
yapılmıştır? 

CEVAP 1- "Yer Hizmetleri İhalesi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi uyarınca 
ticari faaliyet kapsamında Türk Hava Yollan A.O. (THY)'nm 17.010 Alım Satım 
Yönetmeliğine göre yapılmıştır. 

SORU 2- Hava-İş Sendikası'mn 05 Aralık 2005 tarihinde, o tarihteki yer hizmetlerini 
yürüten ve alt işveren kuruluşunuz olan Euroserve firması işçilerinin toplu sözleşme 
görüşme yetkisi kesinleştikten sonra, neden böyle bir ihaleye gerek duyulmuştur? 

CEVAP 2- Söz konusu hizmete ilişkin THY ile Euroserve firması arasındaki sözleşme 
31.12.2005 tarihinde sona ereceğinden ihale süreci başlatılmış olup ihalenin Euroserve Hizmet 
ve İşletmecilik A.Ş. firmasının işçilerinin toplu sözleşme görüşme yetkisinin kesinleşmesiyle 
bir ilgisi bulunmamaktadır. 

SORU 3- Resmi komisyon önünde yapılan ihalenin teknik şartları bir önceki ihaleden farklı 
mıdır? Resmi Komisyon önünde yapılan ihalede en düşük teklifi hangi firma vermiş ve 
bundan diğer firmaların haberi olmuş mudur? 

CEVAP 3- Söz konusu hizmete ilişkin teknik şartname, bir önceki ihalenin (Euroserve firması 
tararından 31.12.2005 tarihine kadar yürütülen işin) teknik şartnamesinden farklıdır. Bir önceki 
şartnamede hizmet, kişi başı ücretlendirme şeklinde tarif edilmişken, yeni şartname, verilen 
hizmet karşılığı ücretlendirme esasına dayanmaktadır. 

İhaleye Euroserve Hizmet İşletmecilik A.Ş. (Euroserve), Çelebi Hava Servisi A.Ş. (Çelebi) ve 
Havaalanlan Yer Hizmetleri A.Ş: (Havas) firmaları iştirak etmiş, teklifler Komisyon ve katılan 
firma yetkilileri huzurunda açılıp ilan edilmiştir. İhale süreci sonunda İstanbul İstasyonundaki 
yer hizmetleri, Havas uhdesinde, diğer istasyoniardaki (Ankara, Adana, Antalya ve İzmir) yer 
hizmetleri ise, Çelebi uhdesinde kalmıştır. 
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SORU 4- Resmi Komisyon önünde kazanan firmadan daha sonra neden ve hangi gerekçe ile 
ve hangi yöntemle indirim istenmiştir? 

CEVAP 4- Kamu yaran ve THY'nın menfaatleri gerekçesiyle en uygun fiyata ulaşıncaya kadar 
ihaleye devam edilmiştir. 

SORU S- İlk ihalede yüksek teklif vererek kazanamayan firmalar daha sonra nasıl çok 
yüksek kırımlar yapmışlardır? Bu indirimler hangi resmi yöntemle talep edilmiş, ihale 
sözleşmesinde bir değişiklik yapılmış mıdır? Yoksa ilk ihale sözleşmesinin maddeleri geçeni 
midir? 

CEVAP 5- İhale, çeşitli safhalarda ve oturumlar şeklinde icra edilmiş olup tek bir ihaledir. 
İhale sürecinde tüm firmalar ilk tekliflerine nazaran, son tekliflerini büyük indirimlerle 
oluşturmuşlardır. Firmaların ihale stratejileri kendi tasarruflanndadır. İhale öncesinde 
firmalara teknik ve idari şartnameler yanında verilen sözleşme tasarısı ile uhdesinde ihaleye 
kalan firmalarla akdedilen sözleşmeler arasında bir farklılık bulunmamaktadır ancak bir önceki 
dönemde 31.12.2005 tarihine kadar hizmeti yürüten Euroserve ile akdedilen sözleşme, hizmetin 
esası farklı olduğundan, bu dönemde imzalanan sözleşmelerle aynı değildir. 

SORU 6- Resmi komisyon önünde yapılan ihaleden sonra fiyat indirim talebi hangi resmi 
şartlara dayanarak, hangi tarihte talep edilmiştir? 

CEVAP 6- Söz konusu ihaleye 23.11.2005 günü saat 10.00'da başlanmış olup, saat 22.00'de ilk 
oturum kapatılmıştır. Euroserve ile 25.11.2005 günü II. Oturum yapılmış ve en son 28.11.2005 
günü saat 11.00'de tüm firmaların katılımıyla III. Oturum icra edilerek ihale 
sonuçlandırılmıştır. 

SORU 7- Euroserve firmasında çalışan yaklaşık 1400 işçinin işsiz kalması söz konusudur. 
Hükümetinizin temel amacı mevcut istihdamı artırmak mı? Yoksa azaltmak yönünde midir? 

CEVAP 7- Bir önceki dönemde Euroserve Firması tarafından gerçekleştirilen hizmet ortadan 
kalkmamış ve hâlihazırda hizmet ihaleyi kazanan firmalar tarafından sürdürülmekte olup, 
İstihdamı azaltma yönünde bir uygulama söz konusu değildir. 

SORU 8- Euroserve firmasında çalışan yaklaşık 1400 işçinin işsiz kalmamaları için 
hazırladığınız proje ve yaklaşım nedir? Bu vatandaşlarımızın ailelerine, yuvalarına ekmek, 
aş götürebilmelerini sağlamak için Bakanlığınız, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünün 
tutumu ne zaman açıklanacaktır? 

CEVAP 8- Yapılan ihale ile istihdam ortadan kaldırılmamış olup ihaleyi kaybeden Euroserve 
çalışanlarının bir bölümü yeni işverenle iş sözleşmesi imzalayarak çalışmaya devam 
etmektedirler. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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12.- Muş Milletvekili Şerif ERTUGRUL'un, Muş Havaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/12692) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki yazılı som önergemin sayın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arzederim. 

ŞerifErtuğrul 

/ Muş Milletvekili 

i—=t—-—-—-
-\ ^- Muş havaalanı geniş bir bölgeye yayılan birçok ilimize ve ilçemize ülkemizin 

diğer bölgeleriyle ulaşım imkanı sağlayan ve halkımız için vaz geçilmez 
nitelikte bir havaalanıdır. 

d — Bu havaalanımızın önümüzdeki Nisan ayından itibaren tamirat gerekçesiyle sivil 
ulaşıma kapatılacağı öğrenilmiştir. 

3~-Bölge halkının mağduriyetine yol açacak bu kapatma kararının gerekçesi nedir? 

iC|—Aynı zamanda NATO amaçlan da dikkate alınarak inşa edilmiş bulunan bu 
havaalanımızın sivil uçuşlara kapatılmasının İran veya diğer Orta Doğu 
ülkelerine yönelik askeri bir amacı var mıdır? 

S~-~Muş havaalanından Amerika'nın veya başka yabancı ülkelerin yararlanması 
öngörülmekte midir? Türkiye'nin bu alanda alınmış bir karan var mıdır? 

O-Hükümet bütün bu konularda Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermeyi ve 
Anayasamızın hükümleri gereğince Meclisten yetki istemeyi düşünmekte midir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.ıı.o.sGB.o.ıo.oı.6io.oı/~^»qa _ [Zffît >%nSAN 2008 
KONU : Muş Milletvekili 

Sayın Şerif ERTUGRUL'un 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 14.03.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19094 sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Sayın Şerif ERTUGRUL'un 7/12692-19122 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . O^ Binali YILDIRIM 
1-Cevap formu Ulaştırma Bakam 
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MUŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞERİF ERTUĞRUL'UN 
7/12692-19122 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Muş havaalanı geniş bir bölgeye yayılan birçok ilimize ve ilçemize ülkemizin 
diğer bölgeleriyle ulaşım imkanı sağlayan ve halkımız için vazgeçilmez nitelikte bir 
havaalanıdır. 

Bu havaalanımızın önümüzdeki Nisan ayından itibaren tamirat gerekçesiyle sivil 
ulaşıma kapatılacağı öğrenilmiştir. 

SORU:l) Bölge halkının mağduriyetine yol açacak bu kapatma kararmın 
gerekçesi nedir? 

CEVAP: 1) Bilindiği üzere; Muş Hava Alanı, 1992 yılında sivil hava trafiğine 
açılmış, askeri sivil meydanlarımızdan birisidir. Hava alanında, 3550x45m. ebadında 
pist ve 3550x22,5m. ebadında paralel taksi yolu, 500.000 yolcu/yıl kapasiteli terminal 
binası ve 2 uçak kapasiteli apronu mevcuttur. 

Söz konusu hava alanı pistinin onarımı hususu, 2000 yılından bu yana DHMI 
Genel Müdürlüğünün gündeminde yer almaktadır, Milli Savunma Bakanlığı verilerine 
göre; hava alanının ana pisti, en son 1988 yılında, % 100 NATO Fonları kullanılarak 
restore edilmiştir. Uzun yıllar boyunca askeri ve sivil amaçlı uçuşlar çerçevesinde 
kullanılmış olan "ana pistin", 2000 yılından sonra, restorasyon ihtiyacının ortaya 
çıkması üzerine, Milli Savunma Bakanlığı tarafından pistin onarımı hususunda NATO 
nezdinde girişimde bulunulmuştur. Sözkonusu talep, 3.550 x 45 m. boyutlarında olan 
ana pistin, % 100 NATO ödeneği kullanılarak, sadece 2.800 x 45 m,'sinin onarılması 
şeklinde kabul edilmiştir. Bu çerçevede; pistin geriye kalan 750m'lik bölümünün, 
DHMİ Genel Müdürlüğü kaynaklarından onarılması gerekmiştir. Muş Hava Alanı Ana 
Pisti'nin Restorasyonu Projesinin ihalesi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2005 
yılında yapılmış ve sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaat çalışmalarının, 2007 yılı sonu 
itibarı ile tamamlanması planlanmaktadır. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere; sözkonusu onarım ihtiyacı ve kararı, yakın 
dönemde alınmış bir karar olmayıp, 2000 yılından bu yana DHMİ Genel Müdürlüğü 
tarafından bilinen ve gerekliliği noktasında Milli Savunma Bakanlığı ile hemfikir 
olunan bir planlamadır. 

SORU:2) Aynı zamanda NATO amaçları da dikkate alınarak inşa edilmiş 
bulunan bu havaalanımızın sivil uçuşlara kapatılmasının İran veya diğer Orta Doğu 
ülkelerine yönelik askeri bir amacı var mıdır? 

CEVAP:2)Yukarıda da ifade edildiği üzere; söz konusu hava alanının uçuşlara 
kapanması kararı, ortaya çıkan onarım ihtiyacı nedeniyle alınmıştır. Henüz hava 
alanının, hava ulaşımına kapatılma tarihi netleşmemiş olmakla birlikte, mevcut paralel 
taksi yolunun "emer^fiçy"pîst" olarak kullanılmaması halinde, söz konusu ana pistin 
kapatılması ile biriikfe hava -alanı, sadece sivil uçuşlara değil, askeri uçuşlara da 
kapatılmak zorundadır.^p-'-'İyl v t; 
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S0RU:3) Muş havaalanından Amerika'nın veya başka yabancı ülkelerin 
yararlanması öngörülmekte midir? Türkiye'nin bu alanda alınmış karan var mıdır? 

SORU:4) Hükümet bütün bu konularda Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi 
vermeyi ve Anayasamızın hükümleri gereğince Meclisten yetki istemeyi düşünmekte 
midir? 

CEVAP:3,4) Bilindiği, üzere, Muş Hava Alanı da dahil olmak üzere, ülkemizdeki 
tüm hava alanlarından' Artıerikâ'nın veya başka yabancı ülkelerin yararlanması yetkisi 
T.B.M.M.'ye aittir. 

13.- istanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, Kyoto Protokolünün imzalanmamasının nedenine iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/12694) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.02.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Soru: 

Türkiye, Kioto protokolünü neden imzalamamıştır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 18.0.SGB.0.03-02-610.01 -1£3 • ^Oj^ Oİ10İ/2OO6 

Konu: Sayın Emin ŞÎRİN'in 
Yazılı Soru Önergesi 

17287 

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

İlgi :TBMM'nin 14/03/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-712694-19142/48828 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİNİn "Kyoto 
Protokolünün imzalanmamasının nedenine ilişkin " 7/12694 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
"KYOTO PROTOKOLÜNÜN İMZALANMAMASININ NEDENİNE İLİŞKİN" 

7/12694 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN 
BAKANLIĞININ CEVABI 

Ülkemiz aşağıda belirtilen nedenlerle Kyoto Protokolüne taraf olmamıştır; 

a) Atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının, 
iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve başta karbondioksit olmak üzere sera 
gazı emisyonlarını 1990 yılı seviyesinde tutmak amacıyla hazırlanan İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesine (tDÇS) ülkemiz 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuştur. 

b) Sözleşmenin Ek-1 listesinde olan, ancak Kyoto Protokolüne henüz taraf olmayan 
ülkemiz, taraf olması halinde Protokolün Ek-B listesinde yer alacaktır. Kyoto Protokolü EK-
B listesinde yer alan ülkeler endüstrileşmiş ülkeler olup, 2010 yılında Protokol kapsamında 
sınırlama getirilen karbon dioksit (CO2), metan, hidrofloroklorokarbonlar, perflorokarbonlar, 
kükürthekzaflorit, azotoksit olarak belirlenen altı sera gazının toplam emisyonlarını 2008-
2012 döneminde 1990-2000 dönemine ait 1990 yılı seviyesinin en az %5 altma indirmeleri 
gerekmektedir. Bunun sağlanması ise önemli bir mali külfeti üstlenmeyi zorunlu kılmaktadır. 

c) Ek-I ülkelerinin 1990-2000 yılları arası sera gazı emisyon indirim performansına 
bakıldığında, AB'ne aday ülkelerin ortalama %35 civarında indirim sağladıkları, ülkemizin 
ise aynı dönem için %65 oranında artış kaydettiği görülmektedir. 

d) Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, ülkemizde birincil enerji 
kaynaklı CO2 emisyonu 1990 yılında 127,2 milyon ton olarak gerçekleşirken, alman tüm 
tedbirlere rağmen 2000 yılında CO2 emisyonları, artan enerji ihtiyacına paralel olarak 210,4 
milyon tona ulaşmıştır. Ayrıca birincil enerjiden kaynaklanan toplam CO2 emisyonunun 2005 
yılında 295,3 milyon ton , 2010 yılında ise 403,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. Ülkemizin yalnızca birincil enerjiden kaynaklanan CO2 emisyonundaki 
artışın 2010 yılında 1990 yılına göre %217 civarında olacağı öngörülmektedir. 

e) Ülkemizin 2004 yılında taraf olduğu tDÇS kapsamında 1.Ulusal Bildirim 
Raporunun hazırlanması gerekmektedir. 1 Ağustos 2006 tarihi itibariyle bitirilecek olan 
Ulusal Bildirim Raporunda, ülkemizin durumu net olarak ortaya konulacak olup özel şartların 
belirlenmesinde büyük önem taşıyacaktır. Kyoto Protokolüne taraf olup olamayacağımızın 
değerlendirilmesi bu çerçevede yapılabilecektir. 

f) Hedefimiz, ülkemizin gelişmesine mani olmadan, iklim değişikliğine yol açan ve 
ülkemizi de etkileyecek olan sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla küresel işbirliğini 
daha fazla artırmaktır. Sera gazı emisyonlarının azaltılması çabalan, ülkemiz kaynaklarının 
daha verimli kullanılmasını ve insanımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verilmesini temin edecek 
önemli bir adım olacaktır. 

g) Ülkemizce eşitlik temelinde, ortak fakat farklı sorumluluklar ilkesi ve kendi 
yeteneklerimiz doğrultusunda, küresel iklim sistemini korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı 
devam ettirmek için özgün politika ve tedbirler üretilerek uluslararası platformlarda 
uygulanmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 
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14.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, TÜBİTAK'ın, görevine son verdiği özürlü bir per
sonele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in 
cevabı (7/12712) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddeleri uyarınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13^00^005 

Harun AKIN 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Halkımızın verdiği oyla Milletvekili seçilen bizlerin görevi, onların haklarını 
savunmak, huzurlu ve mutlu şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bu, ülkemizde yaşayan her 
birey için geçerlidir. Bizlerin yani ülkeyi yönetenlerin, özellikle özürlü vatandaşlara karşı çok 
daha hassas davranması, onlara kötü kaderlerini unutturup, mutlu bir hayat sürmeleri için her 
türlü kolaylığı sağlaması gerektiği konusunda, hemfikir olduğumuz inancındayım. 

Hükümetin bu konuda çıkardığı kanunlar, yaşama tam olarak yansıması, özürlü 
vatandaşların kendilerini mutlu hissetmesi, topluma yük değil, toplumun bir parçası olduğunu 
göstermesi için, kanun yapıcı siyasilerin ve uygulayıcı bürokratların son derece adil ve hassas 
davranmaları zorunludur. 

Bu soru önergeme gerekçe olan ancak bir çok özürlü vatandaşımızın sorunu olan olay 
TÜBİTAK'ta yaşanmıştır. 

Gülcan AKSOY isimli özürlü vatandaşımız 7 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan "Özürlü Uzman Yardımcısı" ilanı üzerine başvuru yapmış, ardından yapılan 
mülakat sonucunda 18 Şubat 2005 tarihinde TÜBÎTAKta sözleşmeli işçi kadrosunda memur 
olarak işe başlamıştır. 

Doğuştan özürlü , %60 iş göremez raporlu olmasına rağmen, azimle çalışmış, Ankara 
Üniversitesi istatistik bölümünden mezun olmuş, yetmemiş Hacettepe Üniversitesinde Master 
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yapmış, çok iyi İngilizce bilen, acı kaderine rağmen yaşama dört elle sarılmış, pırıl pırıl genç 
beyniyle ülkesine sınırsız hizmet verme amacıyla başladığı bu işten 4 ay sonra çıkarılmıştır. 

Çıkış gerekçesi olarak, altı aylık süresi dolmadığı için •" sözleşmesi 
yenilenmemiştir.Hiçbir insani ve hukuki dayanağı olmayan bu gerekçe , işten çıkarmak için 
bahane edilmiştir. 

TÜBİTAK yönetimi, Gülcan AKSOY'u sanki özürlü değilmişçesine, bu konumu 
göz ardı ederek, kendi kendine yetmediği gerekçesiyle, çalışma bilgisayarı masası alınmış, bir 
sandalyeye oturmaya mecbur bırakılmıştır. Bir özürlü vatandaşa psikolojik baskı yapılmıştır. 

Tüm bunların sonucunda part-time çalışma teklif edilmiş kabul etmeyince de 
sözleşmesi uzatılmamıştır. 

Tüm bu bilgilere dayanılarak; 
1- TÜBİTAK'ın özürlü kadrosuna mülakatla alınanlardan kaç kişinin işine, işe 

başladıktan ne kadar sonra, hangi sebeplerle son verilmiştir? İşine son verilen özürlülerden 
sonra yerlerine başka özürlü personel alınmış mıdır? 

2- Kamu kuruluşlarında çalışan özürlü personellerle ilgili makamınıza başka şikayetler 
intikal etmiş midir? 

3- Doğuştan %60 iş gücünü kaybetmiş olmasına rağmen, büyük bir azimle çalışıp, 
üniversiteleri bitirmiş olan Gülcan AKSOY'a TÜBİTAK'ta yapılan haksız muamele hakkında 
inceleme başlatacak mısınız? 

4- Kendini yetiştirip, sınavla kazandığı iş hakkını, haklı bir gerekçe göstermeden 
elinden alman bu özürlü vatandaşımızın hakkını iade etmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2>U9^L^ 
K ° n U : /&4/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12712-19360/49118 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.03.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-507-22/1376 
sayılı yazısı. 

c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığının, 03.04.2006 
tarih ve B.02.1.TBT.0.61.659-103-1375 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Harun AKIN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/12716 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur j*~\ 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Mehmet Ali J A H İ N 
Devlet Bakanı ve 

Ek: İlgi (c) yazı Başbakan Yardımcısı 
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^ g j T TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU 
/TÜştaTAy Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere, 06100 ANKARA • Telefon: (0.312) 468 53 00 • Faks: (0.312) 427 2 6 1 € 

Sayı : B.02.1.TBT.0.61.<^ -K>3> - I 2 A S OS/04/2006 
Konu: Harun AKIN'ın soru önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN) 

İlgi: a) TBMM Başk.'nın 14/03/2006 tarihli ve KA.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12712-19360/49118 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20/03/2006 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-507-22/1376 sayılı yazısı. 
c) Bakanlığınızın 21/03/2006 tarihli ve B.02.0.002/1899 sayılı yazısı. 

İlgi (c)'deki yazınız ile, Bakanlığınıza intikal eden ve Kurumumuz eski personeli 
Gülcan AKSOY ile ilgili olarak Zonguldak Milletvekili Harun AKIN tarafından ilgi (a)'daki 
yazı ile sunulan soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü 
sorulmaktadır. 

Gülcan AKSOY 07/12/2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Özürlü Uzman 
Yardımcısı" ilanı üzerine Kurumumuza başvurmuş, kendisi ile yapılan mülakat sonrasında 
18/02/2005 tarihinde iki aylık deneme süreli iş sözleşmesi ile Kurumumuzda çalışmaya 
başlamıştır. Bu tarihten itibaren başta birim amiri olmak üzere tüm mesai arkadaşları Gülcan'ı 
çok önemsemiş ve Kuruma adapte olabilmesi için TÜBİTAK'ın tüm birimleri seferber olmuş, 
ancak maalesef olumlu sonuç alınamamıştır. 

Özür durumuna göre çalışma gücü kaybı, soru Önergesinde belirtildiğinin aksine % 60 
değil Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınmış sağlık raporu uyarınca % 
65 olan Gülcan'ın oturarak çalışması zorunlu olduğundan, sadece bilgisayar ile çalışılan, 
evrak veya dosya alma veya bunları yerine koyma gereği olmayan ve masada oturularak 
yerine getirilebilen bir iş ayarlanmıştır. 

Diğer yandan Gülcan AKSOY'un Kurumumuzda işe alınırken, mesleki ve şahsi 
yetenekleri hakkında sınav kuruluna yaptığı beyanın gerçekleri yansıtmadığı (bilgisayarda C 
programını bildiğini ifade etmesine rağmen bilmediği), istatistik konusunda dahi beklenen 
mesleki bilgiden yoksun olduğu fark edilmiştir. Buna rağmen, kendisini kötü hissetmemesi ve 
iş yaptığını düşünmesi için, çalıştığı birim ile ilgili gruba disket ile gelen verileri tek tek 
veritabanına kaydederek kendisini iyi ve işe yarar hissetmesi, mutlu olması amaçlanmış, böyle 
bir hoşgörünün Kurum olarak gösterilmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Ancak bu arada Gülcan ile yakın çalışma yapan personelin tek tek ortamdan ayrıldığı, 
yeni personelin de yakın çalışmaktan kaçındığı gözlemlenmiştir. Zira, Gülcan'ın tuvalet gibi 
en mahrem ve en temel ihtiyaçlarını dahi tek başına gideremediği, yemeğini alamadığı, bıçak 
kullanamadığı, belli bir aşamadan sonra da mesai arkadaşlarının Gülcan'ın ihtiyaçlarının 
karşılanması sırasında zorlandıkları, yardımcı olma konusunda sabırlarının kalmadığı, 
birimdeki işlerin bu nedenle aksamaya başladığı görülmüştür. 

Belirtmek gerekir ki; Kurumumuzda bedensel engelli diğer çalışanlar diledikleri 
takdirde, diledikleri zaman yemekhanemize telefon edip yemeğini ofisine getirtme imkanına 
sahiptirler. Gülcan AKSOY'un rahat edebilmesi için bu servisten yararlanabileceği 
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düşünülerek bu husus Gülcan'm gururunu incitmemek adına, babasına özel olarak iletilmiş 
ancak babası, oldukça katı bir tarzda teklifimizi reddederek bu imkanı da olanaksız kılmıştır. 

Gülcan AKSOY'un iki aylık deneme süresi sona erdiğinde insan kaynakları birimi 
dahil tüm Kurumumuz yetkilileri bir araya gelerek son ana kadar kendisini kazanmaya 
çalışmış ve bu kapsamda deneme süresi 2 ay daha uzatılmıştır. Ancak bu süreçte de, 
ailesinden yardım alınamadığı için sorun büyüyerek varlığını sürdürmüştür. Gülcan 
AKSOY'un kişisel ihtiyaçlarını gidermek için Kurumumuzun başka bir personel tahsis etmesi 
mümkün olmadığına göre, onun buradaki ihtiyaç olasılığım azaltarak yardım etme olasılığı 
düşünülerek kendisini, "Bilim ve Teknik" dergisine ya da "Bilim ve Çocuk" dergisine yazar 
olarak transfer etmek suretiyle, orada yayınlanacak çevirileri gerektiğinde evinden yapmasına 
da olanak sağlanabileceği ve bilgisayarla editöre yollayabileceği kısacası çalışma sistem, 
zaman ve mekanını kendisinin tayin edebileceği; eğitim ve yeteneklerine uygun bu dergilerde 
çevirmenlik/redaktörlük pozisyonu teklif edilmiştir. Bu öneri, Gülcan AKSOY tarafından 
uygun karşılanmasına rağmen, babası bu öneriye şiddetle karşı çıkmış ve kızının böyle bir işte 
çalışarak emekli olmasının mümkün olmadığım ileri sürerek öneriyi reddetmiştir. Bunun 
üzerine artık Kurumumuzun başka bir seçeneği ve daha fazla yapabileceği birşey kalmamış, 
Gülcan AKSOY'un sözleşmesi bu şartlar altında yenilenememiştir. 

Gülcan AKSOY tarafından Kurumumuza karşı işe iade talebiyle Ankara 4. İş 
Mahkemesinde açılan dava mahkemece reddedilmiş; söz konusu mahkeme karan temyiz 
edilmiş; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından da onaylanarak kesinleşmiştir. 

Gülcan AKSOY için gösterilebilecek tüm hoşgörü Kurum olarak sonuna kadar 
gösterilmiştir, özürlü olması nedeniyle Gülcan'a yönelik herhangi bir olumsuzluk içinde 
bulunulmamış, aksine kendisini kazanmak için olağanüstü çaba sarfedilmiştir. Ancak, bu çaba 
ailesinin katkısı olmadığı, aksine ailesi bazı şeyleri görmemezlikten geldiği için sonuçsuz 
kalmıştır. 

TÜBÎTAK'da sadece Başkanlık binasında 16 özürlü personel çalışmakta olup, Gülcan 
AKSOY ile birlikte mülakat ile işe başlayan diğer özürlü çalışanımız halen Kurumumuzun 
sürekli işçisi durumunda görevine devam etmektedir. Bunun yanı sıra Gülcan AKSOY'un iş 
aktinin feshinden sonra 1 özürlü personel işe alınmış olup, halen Kurumumuz bünyesinde 
çalışmaya devam etmektedir. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan tüm bu nedenlerle Gülcan AKSOY'a haksız 
muamele yapıldığı iddiaları tamamiyle gerçekdışı olup konunun yeniden ele alınarak 
inceleme yapılması veya yukarıda açıklanan gerekçeler karşısında Gülcan AKSOY'un 
hakkının iade edilmesi gibi bir durum da Kurumumuz açısından sözkonusu değildir. 

Bilgi ve takdirlerinize saygıyla arz ederim. 

Prof. Dr. Nüket YETİŞ 
Başkan Vekili 

t .v t . ..;,ıo»Llöl 
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15.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Gediz Nehrindeki kirlilikle mücadeleye yönelik bir 
projeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/12755) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın aracılığınızla Çevre ve Orman Bakam Osman PEPE 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ülkemizdeki değerli su kaynakları ve nehir havzaları ekonomik ve sosyal 
yönden bölgeler için büyük önem arz etmektedir. Nüfus artışına bağlı olarak hızla 
gelişen sanayi ve kentleşme havzaların ve su kaynaklarının hızla kirlenmesine neden 
olmakta bu da doğal yaşamı olumsuz etkilemektedir. Gediz nehri ve havzası bölgemiz 
açısından hayati değer taşımaktadır. 1980'li yıllardaki düzensiz endüstriyel ve kentsel 
gelişimle birlikte aşın derecede kirlenmiştir. Ülkemiz açısından bu kadar önemli olan 
Gediz nehri Türkiye'nin de taraf olduğu "Uluslararası öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşmenin" (RAMSAR) eklerinde sayılarak uluslar arası koruma altına 
alınmıştır. 

Bakanlığmız tarafından 2001 yılında " Gediz Nehir Havzası Su Kaynakları 
Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi" adı altoda bir çalışma yaptırılmıştır ve 
havzanın kirlilik haritası çıkarılmıştır. Yapılan proje sonrasında Gediz havzasında 
kirliliğin Önlenmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak aynı yönde 
bir proje ispanya firmalarma ihale edilerek yeni bir çalışma yapılmaya başlanmıştır. 

Bunlara göre; 

1- Bakanlığınız tarafindan 2000-2001 yıllarında yaptırılan " Gediz Nehir Havzası Su 
Kaynaklan Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi" hangi firmaya ne kadar 
bedelle yaptınlmıştır? Harcamalar hangi kaynaktan karşılanmıştır? 

2- Gediz Nehir Havzası Su Kaynaklan Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi ile 
Gediz havzasının kirlilik haritası çıkanlmıştır. Rapor sonucunda ortaya çıkan kirlilik 
durumu Bakanlığmız tarafından nasıl değerlendirilmektedir. Bitkisel üretimi ve yaşamı 
olumsuz etkileyen kirlilikle mücadele için, Bakanlığmız tarafindan bu rapora istinaden 
herhangi bir çalışma yapıldı mı? 

3- 2000 yılından önce Gediz nehri ve havzası kirliliği ile ilgili bir araştırma yapildı mı? 
Yapıldıysa çıkan sonuçlara göre herhangi bir çalışma yapıldı mı? 

4- Halen devam etmekte olan ve İspanya firmalarma verilen projenin bedeli ne 
kadardır? Proje ne zaman tamamlanacaktır. Bu projenin harcamalan hangi kaynaktan 
karşılanmaktadır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.SGB.0.03-02-610.01-1S£- S O ? 

Konu: Sayın Hasan ÖREN' 
Yazılı Soru Önergesi ' ' ^ ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 14/03/2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN'İn "Gediz nehrindeki 
kirlilikle mücadeleye yönelik bir projeye ilişkin" 7/12755 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 

Cfy 04/2006 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖREN'İN "GEDİZ NEHRİNDEKİ 
KİRLİLİKLE MÜCADELEYE YÖNELİK BİR PROJEYE İLİŞKİN" 

7/12755 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Havzadaki mevcut su kaynaklarının entegre yönetimini sağlayabilecek bir modele 
ulaşmak ve suyun verimli kullanımının sağlanması amacıyla yapılan ve 2000-2001 yatırım 
programında yer alan 2000 K 100170 Kod numaralı, "Gediz Nehir Havzası Su Kaynaklan 
Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi" Nen Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti.ne, 22.500 
YTL. (KDV DAHİL) bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/i Maddesine göre 
Pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. 

2- Bakanlığımız tarafından yaptırılan "Gediz Nehir Havzası Su Kaynaklan Yönetimi 
ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi" çerçevesinde; Gediz havzasında, kirliliğe neden olan 
kaynaklann tespit edilmesi, bu kirletici kaynakların yüzeysel sular, yeraltı sulan ve tarımsal 
amaçlar için kullanılan sulama sulanna olan olumsuz etkilerinin tesbiti ve bunun yanında, 
havzada bordan kaynaklanan kirlilik yükünün tespit edilmesine yönelik ölçme ve izlemenin 
yapılması, elde edilen veriler ışığında havzanın kirlilik haritasının çıkarılması, belirlenen 
kirliliğin önlenmesine ve giderilmesine yönelik metodlar tespit edilmiştir. 

Söz konusu proje çerçevesinde elde edilen veriler ile; Gediz nehri havzasmda bulunan 
yerleşimlerden kaynaklanan evsel katı ve sıvı atıklar ile sanayiden kaynaklanan katı ve sıvı 
atıkların en uygun bertarafmm sağlanmasına yönelik, ileride bütüncül bir çevre yaklaşımını 
sağlayacak teknik alt yapının oluşturulması amacıyla bölgenin sosyo-ekonomik, teknik ve 
çevresel özelliklerini belirleyen etüd ve fizibilite yapılması amacıyla, İspanyol Hükümetince 
hibe kredi verilerek desteklenen 14 ay süreli "Gediz Nehir Havzası Atık su ve Katı Atık 
Yönetimi Master Planı Projesi" ile ilgili olarak Teknik Şartname (ToR) hazırlanmış ve 
projenin sözleşmesi ilgili taraflarca imzalanmış olup, projeye Şubat 2005 yılı itibari ile 
başlanmıştır. Proje ile bölgede öncelikli çevre sorunlan belirlenerek, söz konusu sorunlann 
giderilmesine yönelik olarak, Çevre Yönetimi Master Planı kapsamında bölgede öncelik arz 
eden iki adet yatırım projesi için seçilen Manisa İli Düzenli Katı Atık Deponi Tesisi ve İzmir 
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Antma Tesisi fizibiliteleri ve ÇED Projeleri 
hazırlanması amacıyla başlatılan çalışma devam etmektedir. 

3- Bakanlığımız ve Fransa Çevre Bakanlığı arasında 5 Mart 1997 tarihinde imzalanan 
"Çevre Alanında İkili işbirliği Anlaşması" çerçevesinde başlatılan "Büyük Menderes, Küçük 
Menderes, Gediz ve Kuzey Ege Nehir Havzalan Entegre Su Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik 
Kontrolü Projesi" nin Ön Fizibilite Çalışması Mart 1999'da tamamlanmış olup, proje sonunda 
Gediz Havzası pilot bölge olarak seçilmiştir. 

Bu bağlamda öncelikli olarak ele alınacak alt projeler tespit edilmiş olup, bu 
projelerden Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çalışma alanına giren "Gediz Nehir Havzası Su 
Kaynaklan Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi" çerçevesinde, Gediz Havzasında, 
kirliliğe neden olan kaynaklann tespit edilmesi, bu kirletici kaynakların yüzeysel sular, yeraltı 
sulan ve tarımsal amaçlar için kullanılan sulama sularına olan olumsuz etkilerinin tesbiti ve 
elde edilen veriler ışığında havzanın kirlilik haritasının çıkarılması, belirlenen kirliliğin 
önlenmesine ve giderilmesine yönelik metodlann tespit edilmesi amaçlanmışt^s.-=9^¥«ia, 
havzada yer alan İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından periyodik olarak sı^uifturielerp 
alınarak izleme ve denetim çalışmaları gerçekleştirilmektedir. / **' . .— '$/-
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Ayrıca, Bakanlığımız tarafından, Ülkemizdeki çevre sorunları havza düzeyinde ele 
alınarak, kirliliğin yoğun olduğu havzalarda çevre sorunlarına çözümler bulmak amacıyla, bu 
havzalarda yaşanan çevre sorunlarının, ülke şartlarının durumu da göz önünde tutularak, 
çözüme yönelik kararların alındığı toplantılar yapılmıştır. 

Gediz Havzası Çevre Sorunları ve Çözümü Konulu toplantı 19.02.1999 tarihinde 
İzmir ili'nde yapılmıştır. İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya Valiliği, üniversiteler, yerel yönetim 
ve sivil toplum Örgütleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonunda 26 
maddeden oluşan " Gediz Havzası Çevre Sorunları Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirgesi" 
yayınlanmış olup, bu bildirgenin 1. maddesinde yer alan "Gediz Havzasında Çevre Yönetimi 
için uygun bir yönetsel yapı oluşturulmalıdır." kararı gereğince su yönetimi modeline dayanan 
ve bölgede yer alan illerin ve belediyelerin imkanlarını aşan çevre sorunlarının ve 
sürdürülebilir kalkınma süreçlerine ilişkin diğer sorunların tesbiti, çözüm yolu alternatifinin 
uygulama alanına konulması için bir Birlik kurulması kararlaştırılmış olup, merkezi Manisa 
olan "Gediz Havzası İlleri Çevre Koruma Hizmet Birliği"nin kuruluşuna; Bakanlar Kurulunun 
15.12.1999 tarih ve 99/13855 sayılı karan ile izin verilmiştir 

4- İspanyol Hükümetince hibe kredi verilerek desteklenen 14 ay süreli "Gediz Nehir 
Havzası Atık Su ve Katı Atık Yönetimi Master Planı Projesi" ile ilgili olarak Teknik Şartname 
(ToR) hazırlanmış ve projenin sözleşmesi ilgili taraflarca imzalanmış olup, projeye 2005 yılı 
şubat ayında başlanmış ve 2006 yılı nisan ayında bitirilmesi planlanmıştır. İki Türk Firması 
ve iki İspanyol Firmasının konsorsiyumunda gerçekleştirilmekte olan 350.000 € bütçeli Proje 
ile bölgede öncelikli çevre sorunları belirlenerek, söz konusu sorunların giderilmesine yönelik 
olarak, Çevre Yönetimi Master Planı kapsamında iki adet yatırım projesi için fizibiliteler ve 
ÇED Projeleri hazırlatılacaktır. 

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Telsimin satışına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12763) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A ; 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılanmla.23.02.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

Sabah Gazetesinde, 23.02.2006 tarihinde, 2005 senesinin kasım ayının 
14'ünde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'm kızı Zeynep Basutçu Unakıtan ile 
ayrıca, aynı saatlerde, bilahare Telsim ihalesine giren Vodafone yöneticilerinin 
Telsim'i ziyaret ettikleri, ayrıca, Telsim Genel Müdürü Mehmet Taşaltın 
tarafından da bu ziyaretlerin teyit edildiği anlaşılmıştır. 

Sorular: 

1- TMSF 'n in Telsim'i satmak üzere yapmış olduğu ihalede en yüksek fiyatı 
veren Vodafone'a satış henüz neden gerçekleştirilmemiştir? Gecikmenin 
sebepleri nelerdir? 

2- Unakıtan-Ofer görüşmesine benzer Basutçu Unakıtan-Telsim-Vodafone 
görüşmelerinin ihalenin sıhhatini zedelediğini düşünüyor musunuz? 

£T 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/O1-800 H /©«f/2006 

Konu : 7/12763-19396 esas sayılı 
yazıh soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-1923 3 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRÎN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/12763-19396 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 06.04.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-37 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
1 -TMSF'nun 06.04.2006 tarih ve 37 sayılı yazısı.* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000- 1"V Ot»/©V2<**» 

Konu : İstanbul Milletvekili F.min ŞİRİN""in 
Soru önergesi hakkında, 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

tlgi: 14/03/2006 tarih, B.02.0.001/01-561 - 7/12763 sayılı yazınız. 

Îlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan tstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Telsim Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü onay için henüz Fon Kurulu'na sunulmamış 
olup; İhale Şartnamesi gereğince Fon Kurulu onayından önce yapılması gereken işlemler devam 
etmektedir.Telsim Varlıkları Ticari ve iktisadi Bütünlüğü'nün ihalesi Kurumumuz tarafından 
4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15 inci maddesinin 7 numaralı fıkrasının (a) bendi ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Ticari ve tktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına 
İlişkin Yönetmelik kapsamında ticari ve iktisadi bütünlük oluşturularak gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan satış cebri icra satışı olup; ihale ile ilgili her türlü düzenleme İhale Şartnamesinde yer 
almaktadır. 

2) Soru önergesinde bahsi geçen görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda 
Kurumumuzun bilgisi olmamakla birlikte, Söz konusu ihale mevzuata ve İhale Şartnamesine 
uygun olarak objektif ve şeffaf gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

D e v l e t B a k a n > «/e 
Ba?t..^k-9n '•:' rı . -ılığı 

S a y ı V«o.og 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 
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17.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, Eximbank ile ilgili bir iddiaya ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12764) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İç tüzüğün 96. maddesine istinaden Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Serpil YILDIZ 
İzmir Milletvekili 

Bazı basın yayın organlarınca bir dönemin Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ve şu 
anda Hükümette Bakan olduğu1 iddia edilen bir Sayın Bakan'in Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğu dönemle ilgili olarak, Eximbank Yönetim Kurulunun bir firmaya verdiği kredinin, geri 
dönmemesine rağmen ay m firmaya verilmeye devam edildiği ifade edilmektedir.. 

SORULAR: 

1- Söz konusu verilen krediyle ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu bir rapor 
düzenlemiş midir? Bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi kredinin geri dönmediği 
ve devletin 64 Trilyon TL(64 Milyon YTL)'sinin battığı doğru mudur? 

2- Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlandığı iddia edilen raporla ilgili olarak 
söz konusu dönemin Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri hakkında herhangi bir 
işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Bir gazetemizin köşe yazannca ifade edildiği gibi Başbakanlık Teftiş 
Kurulunca hazırlanan raporun Bakanlığınıza bağlı bir birim olan Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından 6,5 aydır bekletildiği ve bu durum neticesinde zaman aşımı 
süresinin çok kısıtlı kaldığı ve yargılamanın imkansız olduğu belirtilmektedir. Bakanlık olarak 
iddia edilen söz konusu durumun zamanaşımına uğramaması için ne gibi önlemler aldınız? 
Şayet zaman aşımı söz konusu olursa zaman aşımma neden olan yetkililer konusunda bir 
yaptırımınız olacak mıdır? îddia edilen olayda adı geçen şahıslardan Milletvekili 
Dokunulmazlığı bulunanların dokunulmazlığının kaldınlarak yargılanmaları için bir girişimde 
bulunacak mısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/O1-T-S3 °?-/oT/2006 

Konu : 7/12764-19450 esas sayılı _ 
yazılı soru önergesi / .A (j£> 6-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Serpil YILDIZ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/12764-19450 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu'nun 04.04.2006 tarih ve BDDK.2006.01.DHD.KİK-3406 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. y^" j 

Bilgilerinize arz ederim. '^ /^^ <*• 

EKLER: üoç.Dr.AbdüllatifŞENER ^ 
1 -BDDK'nun 04.04.2006 tarih ve 3406 sayılı yazısı.* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı : BDDK2006.01.DHD.KÎK-3UCfe , , 
Konu : Soru önergesi _ o*-»»•»-200ü 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi:22.03.2006 tarih ve B.02.0.001/01-601 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Serpil 
YILDIZ'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/12764 sayılı soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1-2-3) Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, sektörün 
düzenlenmesine ilişkin faaliyetlerde bulunduğu gibi, anılan Kanun ve diğer kanunların 
bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanması kapsamında kişi ve kuruluşlarla ilgili olarak da 
eylem ve işlemlerde bulunmaktadır. 

T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulunun soru önergesinde anılan banka ile ilgili olarak 
yaptığı incelemelerde tespit edilen hususların, Kurumumuza intikal ettirilmesi üzerine konu 
Kurumumuz denetim elemanları tarafından incelenerek, inceleme sonucu düzenlenen rapor, 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, tespit edilen mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak adli 
mercilere başvuruda bulunulmasına karar vermeye yetkili Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kuruluna (Kurul) sunulmuştur. 09.02.2006 tarih ve 1805 sayılı Kurul karan ile 
rapora konu eylem ve işlemlerin özel kanun ve öncelikli olan mülga 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri yönünden de değerlendirilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmış ve konunun ilgili birimler tarafından bu hususlar gözetilerek 
ivedilikle değerlendirilmesine ve Kurul gündemine tekrar getirilmesine karar verilmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yukarıda zikredilen kararı 
çerçevesinde halen devam etmekte olan incelemede, eylemin mülga 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri kapsamında mevzuata 
aykırılığının tespiti halinde, buna ilişkin gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 
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Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun, bankacılık sektöründe sağlanan 
güven ve istikrarın devamı açısından bankaların itibarının korunmasına ve bankacılık 
sırlarının açıklanmamasına büyük önem verdiği hususunun göz önünde tutulmasında yarar 
bulunduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ahmet ŞİRİN 

y Başkan V. 

İkinci Başkan 
Ta.ıhTo 

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, engelli personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12765) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınız, merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne 
kadardır? 

2. Bu personellerin eğitim durumları nedir? 

3. Bu personellerin görev yaptıkları birimler nereleridir ve görevleri nedir? 

4. Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştırılması yönünde çalışmalarınız 
mevcut mudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI1 

Sayı :B.02.0.001/Oİ->3V oV«><f/2006 

Konu : 7/12765-19482 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

7 ' >hS 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

yW 

İlgi :14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/12765-19482 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bakanlığım 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının yazılan ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

> Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER / 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-DPT Müsteşarlığının 23.03.2006 tarih ve 999 sayılı yazısı ve eki.ı 
2-BDDK Başkanlığımın 23.03.2006 tarih ve 2945 sayılı yazısı.! 
3-SPK Başkanhğı'nın 21.03.2006 tarih ve 4419sayılı yazısı. 
4-Tütün, T.Mam.ve A.l.Piy.Düz.Kur. Bşk.'nın 21.03.2006 tarih ve 1966;sayılı yazısı 
5-TMSF'nun 06.04.2006 tarih ve 36 sayılı yazısı.ı 
6-GAP İdaresi Başkanlığı'nın 22.03.2006 tarih ve 0914 sayılı yazısı.( 
7-Avr.Birl. Eğt.ve Gençlik Prog.Mrk.Bşk.'lığının 24.03.2006 tarih ve lOgjajrıh yazısı 
8-T.Kalkınma Bankası'nın 27.03.2006 tarih ve 1055 sayılı yazısı ve eki.ı" 
9-Kıbns İşleri Başmüşavirliği'nin 22.03.2006 tarih ve 94 sayılı yazısı.ı" 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
Genel Sekreterlik 

Sayı :B.02.1.DPT.0.70.71.929.f * — Yl\& J?? A } 3 " 2 3 MART 2006 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 17/03/2006 tarih ve B.02.0.001/01-563 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 7/12765 Esas No.lu önerge ile sunmuş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili 
ilgi yazınız incelenmiştir. 

Söz konusu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere önergenin 
Müsteşarlığımızca cevaplandırılması mümkün bulunan sorulanna karşılık gelen bilgiler 
ek'te açıklanmıştır. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

^ _ _ J ^ İ W « J A M A - / 

EKLER: 
Ek-1 Açıklama 
Ek-2 İlgi yazı ve ekleri 

Dr. Ahmet TIKTIK 
Müsteşar 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan V^rdırkçılığı 

Sayı •San-
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

21/03/2006 tarihi itibarıyla Müsteşarlığımızda; 

Soru l'in Cevabı 

Görev yapmakta olan Bedensel/zihinsel engelli personel sayısı 9'dur. 

Soru 2'nin Cevabı 

6 kişi Yüksekokul, 1 kişi Sanat Enstitüsü, 2 kişi Ortaokul mezunudur. 

Soru 3'ün Cevabı 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Gn.Md.lüğü (1 Planlama Uzmanı, 1 Planlama Uzman Yrd.) 
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Gn.Md.lüğü (1 Planlama Uzmanı, 1 Mühendis) 
Avrupa Birliği İle İlişkiler Gn.Md.lüğü (1 Bilgisayar İşletmeni) 
Hukuk Müşavirliği (1 Bilgisayar İşletmeni) 
İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.lığı (1 Bilgisayar İşletmeni, 1 V.H.K.İşletmeni, 1 Teknisyen) 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Doç.Dr.AbdülIatif ŞENER) 
EVRAK AKIŞ VE TALİMAT FORMU 

SAYI :B.02.0.001/ol-S&3 EVRAK GİRİŞ TARİHİ: \ f / 0 3 / 2006 

DOSYA NO : EVRAK ÇIKIŞ TARİHİ: f^./ 0 3 / 2006 

İLGİ : 

HAVALE EDİLEN KURULUŞ 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıma 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na 
BDDK Başkanlığı'na 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'na 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 
Tütün, T.Mamulleri ve A.l.Piyasası Düzenleme Kurumu'na 
Türkiye'Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Proq.Merkezi Başkanlığı'na 
Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği'ne 
EKLER: 

İDfcVT-* • • • ^ / 

- — • ' . • u ftte | 

NOT: Verilecek cevaplarda Tarih ve sayısının açıklanması. 

GEREĞİ 

* 
V 
V 
-/ 
X 
V 
V 
x > 
* 

BİLGİ 

/ / 
/ / 

ARZ 

/ <w\ r/f ı 
[ / A j j c a n GÖÇER 

—Jç y Bakan a. 
Özel Kalem Müdürü 

DOSYA 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KüRUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı : BDDK.2006.01.DHD.KİK- 2 . 9 ^ T 23 - 03 - 2006 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 17.03.2006 tarih ve B.02.0.001/01-563 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Bursa Milletvekili Kemal 
DEMİREL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/12765 sayılı soru 
önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmaktadır. 

1-2-3) Kurumumuzda görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 
Taun * * - c ^ . o ^ k 
Savı ? c v 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı : B.02.1.SPK.0.73.71-5321- 13 3 - Lf 4 / $ * L/03/2006 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

îlgi: 17.03.2006 tarih ve B.02.0.001/01- 563 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

Bursa Milletvekili Saym Kemal DEMİREL'in, ilgide kayıtlı evrak akış formu ekinde 
yer alan soru önergesinde belirtilen statüde Sermaye Piyasası Kurulunda personel istihdam 
edilmediğinden, verilecek cevaba esas teşkil edecek herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

T&,ıh 1 1 . ^ - ^ r ^ 
Sayı] ^ÖTl 
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T.C. 
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI 

DÜZENLEME KURUMU 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

SAYI :B.62.0.TDK.0.71.00.01/Z3-

KONU : Soru Önergesi 
2 1 Hart 2006 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ : 17.03.2005 tarih ve B.02.0.001/01-563 sayılı evrak akış talimat formu. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 28.02.2006 tarihli soru önergesi 
incelenmiş olup cevaplarımız aşağıdadır. 

Kurumumuzda bedensel ve zihinsel engelli personel istihdam edilmemektedir. Anayasa 
Mahkemesi'nin 4733 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 9 uncu maddesinin (A) bendinin personelle 
ilgili düzenlemeleri içeren (2) sayılı alt bendini 20.11.2003 tarihinde iptal etmiş olması 
(sözkonusu iptal kararı 11.8.2004 tarih ve 25550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 
nedeniyle Kurumumuza 11.8.2004 tarihinden buyana personel alımı yapılamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

l H.Nıyazi ADALI 
Başkan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan y^-dımcthflt 

Ta. ıh 
Sayı 

a**«p-
^go 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SÎGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-31^ 

Konu : Soru Önergesi 
CkjfcVOöofc, 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

îlgi: 14/03/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 563 - 7/12765 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Kurumlunuzda bedensel ve/veya zihinsel engelli 1 personel görev yapmaktadır. Söz konusu 
personel lise mezunu olup Kurumumuzda Tahsilat Dairesi Başkarüığı'nda İdari Personel 
unvanıyla çalışmaktadır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda görev yapacak personelin nitelikleri 5411 sayılı Kanunun 
121. maddesinde belirtilmiştir. Bu koşullara uygun olarak yapılacak yasal başvurular 
değerlendirmeye alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTURKT 
BAŞKAN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Te,.ıh 
Sayı 

9 <5>- V t j . "3dtt«k 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.0.2.GAP.0.İKKS.02.01/ Qg/L 

Konu: Soru Önergesi 
2.03.29)6 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 17.03.2006 tarih ve B.02.0.001/ 01 - 563 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan, Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in 7/12765 esas sayılı yazılı 
soru önergesine Başkanlığımızın cevabı aşağıdadır. 

Bakanlığınız, merkez ve taşra teşkilatlarında; 

SORU 1- Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne kadardır? 

CEVAP 1- Başkanlığımızda bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı merkez teşkilatında 4, 
bölge teşkilatında 2 olmak üzere toplam 6'dır. 

SORU 2- Bu personellerin eğitim durumları nedir? 

CEVAP 2- Bu personellerin eğitim durumları; l ' i ilkokul mezunu, 5'i lise mezunudur. 

SORU 3- Bu personellerin görev yaptıkları birimler nereleridir ve görevleri nedir? 

CEVAP 3- Bu personellerin 4'ü merkez, 2'si taşra teşkilatımızda olup, geçici işçi statüsünde 
büro memuru olarak istihdam edilmektedirler. 

SORU 4- Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştırılması yönUnde çalışmalarınız 
mevcut mudur? 

CEVAP 4- Başkanlığımızca, engelli personel istihdamı hususunda ilgili yönetmelik hükümleri 
uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
BaşbakanJ^lC£i!!âl 
Tsmrt|3-i>.»*3' 
Sayıl 

- 3 4 3 -



TBMM B:86 11.4 . 2006 O: 5 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 

Sayı: B.02.2.EGP.O.OO.OO//{003 %A 'O $ / 2006 

Konu: Soru önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: Bakanlıklarının 17.03.2006 tarihli ve B.02.0.001/01-563 sayılı Evrak Akış ve Talimat 
Formu. 

ilgi form ekinde yer alan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Sayın 
Başbakan Yardımcımıza tevcih ettiği soru önergesinde yanıtlanması istenen hususlara 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Merkez Başkanlığımız, 4968 sayılı Kanunla kurulmuş olup personel istihdam biçimi, 
sözleşme esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, kadrolu personel çalıştırılmamaktadır. 
Mevzuatımıza göre Başkanlığımızın personeli; ya kamu kurum ve kuruluşlarından ücretsiz 
izinli sayılmak suretiyle yatay geçiş yoluyla gelenlerden ya da yürürlükteki mevzuat 
uyarınca sınava tabi tutularak açıktan alınanlardan oluşmaktadır. Her iki yöntemle 
gelenlerle de Başkanlığımızda sözleşme yapılmaktadır. 

Bu itibarla, tevcih edilen sorulara cevap olmak üzere; 
1- Başkanlığımızda bedensel engelli 1 personelimiz bulunmaktadır. 
2- Başkanlığımızda bedensel engelli olarak çalışan personelimiz Meslek Yüksek Okulu 

Mezunudur. 
3- Başkanlığımızda bedensel engelli olarak görev yapan personelimiz Leonardo da 

Vinci Genel Koordinatörlüğünde büro görevlisi olarak çalışmaktadır. 
4- Bedensel ve zihinsel engelli personel çalıştırmak için herhangi bir çalışmamız 

mevcut değildir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr 
Başkan 

Devlet Bakanı ve 
Başftjkan rrrdımcıhflı 

Sayıl 3v.o 1 
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TÜRKIYE KALRIAM A BANKASI A.Ş. 
Sayı : B.02.2.TKB.0.12.00.01/ ( ö 5 $ 7.>/03/2006 

Konu : Soru Önergesi 

1821 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 15/03/2006 tarih ve B.02.0.001/01-563 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu 
Eki 14/03/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. 
Bülent ARINÇ) makamlarına hitaplı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Makamlarının yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Bahanın SEKKİtt 
OtfMi Mûdûf Y«rdımcı»ı 

EK: 
Soru Önergesi Cevabı ı 

T}&A 
Yönetim K u n * » ^ 

ve 
GenetMftJOr 

Devlet Bakanı ve 
p«'-- .«kan Yardımcılığı 

LŞsy. il . . . f p H , — • 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
SORU ÖNERGESİ CEVABI 

1- Bankamızda bedensel engelli 20 personel görev yapmaktadır. Zihinsel engelli 
personel bulunmamaktadır. 

2- Bedensel engelli personelden 4'ü İlkokul mezunu, 4'ü Ortaokul mezunu, 9'u Lise 
mezunu, 3'ü ise Yüksek okul mezunudur. 

3- İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğünde; 9 Dağıtıcı, 2 Müracaat Memuru, 1 Memur, 1 
Teknisyen, 1 Amir, 
Kredi Değerlendirme Müdürlüğünde; 1 Şef 
Kredi İzleme ve Tahsilat Müdürlüğünde; 1 Dağıtıcı 
Teknoloji İzleme ve Araştırma Müdürlüğünde; 1 Şef Yardımcısı 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğünde; 1 Kd.Uzman 
Eğitim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde; 1 Şef 
Hukuk Müşavirliğinde; 1 Dağıtıcı 

4- Kurumumuzun bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

KIBRIS İŞLERİ BAŞMÜŞAVİRLİĞİ 

SAYI : B.02.0. KİM 00.00.00.610/3^ «2? . o 3 . . ? 0 o 6 
KONU: Soru Önergesi 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ : a) Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in 28.02.2006 tarih ve 
7/12765-10449 esas nolu soru önergesi 

b) T.B.M.M. Başkanlığı Gen-Sek.liği'nin 14.03.2006 tarih vel9233 
sayılı yazısı. 

c) 17.03.2006 tarih ve 01-563 sayılı yazınız. 

İlgi (c) yazınız ekinde yeralan ve ilgi (a) de kayıtlı bulunan yazılı soru 
önergesi ile cevaplandınlması talep olunan konulara ilişkin olarak 
Başmüşavirliğimizde bedensel ve zihinsel engelli personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

M. Murat OĞUZ 
Büyükelçi 

Devlet Bakanı a. 
Kıbrıs İşleri Başmüşaviri 
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19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'ye AK Parti Genel Merkezinden Telsimin 
satışıyla ilgili bir faks gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/12771) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Doç.Dr.AbdülIatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz 
ederim. 01.03.2006 

Emin ŞİRİN 
istanbul MİLLETVEKİLİ 

Bana intikal eden bir iddiaya göre, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'e, Şubat-2005 
tarihinde, AKP Genel Merkezinden Cüneyt Zapsu imzalı 2 sayfalık bir faks gönderilmiştir. 

Faksta özetle şu bilgiler yer almaktadır: 

"Geçen hafta İngiltere seyahatim esnasında benim ile görüşen Vodafone yetkilileri 
Telsim'i satın almak için çok istekliler. Vodafone şirket ve marka olarak bilinilirliği çok 
önemli ve kıymetli bir şirkettir. 
Türkiye'de yatınm yapmaları bu anlamda çok önem arz edecektir. Kendilerine Telsim'in satışı 
için gerekli kolaylık ve desteği göstereceğinize eminim. Telsim, Motorola ve Nokia borç 
ilişkileri için de faydalan olacaktır" 

Sorular: 

1- Bu bilgi doğru mudur? 
2- Ahmet Ertürk'e ve/veya TMSF'nin herhangi bir yetkilisine Cüneyt Zapsu'dan 

Vodafone ile ilgili bir faks gelmiş midir? Faksın tarihi ve metni nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.00l/O1-fco4 

Konu : 7/12771-19571 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/12771-19571 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 06.04.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-34 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
1-TMSF'nun 06.04.2006 tarih ve 34 sayılı yazısı 

$L 

H /otfj: 2006 

Doç.Dr.AbdülIatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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T.C 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla tlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-3Lı 

Konu : Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. AbdUUatif ŞENER) 

İlgi: 14/03/2006 tarih ve 8.02.0.001/(01) 558 - 7/12771 sayıh yazımz. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MİUotvddU Emin ŞİRİN'in soru önergesinde 
bilgiye r a s t l a m l m a V d ^ ^ b a t o i ^ e " f a k s ™* * 4 ü i bir 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başıo . ıy -̂ «ı • v:;-, kılığı 

Ti-. ıh 
Sayı 

O ^ - t t ^ T yna(n 
İ S S 2 -

Ahmet ERTÜRK ~~"* 
BAŞKAN 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

HAKKI ÜLKÜ 
İZMtR MİLLETVEKİLİ 

1 * hâİgİfer idirr5 0 y U n l a r m d a n e l d e e d i l e n 8 e l i r l « üzerinden devletin yapüg! kesintiler 

2 ' î S Î S u r ? 6 2 ° 0 5 y i U n d a Ş 3 n S ° y u n l a n n d a n k a m ^ aktarılan kesintilerin toplamı ne 3 ;̂ŝ  
" S r ^ L ^ — - l i r Üzerinden yapılan 

5* ^ î J S t a ^ ^ ^ ^ . İ ^ e r i , 1 , k , , i y a p i l a n k ç s i«ilerin yeniden düzenlenmesi 
hangi ̂ a d a X ? & ^ d Û Z C n l e m e y a p , l m a k ^ « " * * ^ p ü ı y ^ a 

6" h ^ İ e r i d i r ? ^ d Ü 2 e n l e m C SÖZ k — i s e ****** öngörülen kesintiler 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/^-Sf c ~ Q 
K o n u : . . 

//İ..Jk\./2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başlının, 14.03.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazısı. 
b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 03.04.2006 tarih ve B.12.0.SGB.0.03-212/1204 

sayılı yazısı. 
c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 04.04.2006 tarih ve B.02.1.GSGM.0.065. 

00.000/315 sayılı yazısı. 
d) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.04.2006 tarih ve B.07.1.MPİ. 

074.00.00/1911-2580 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün Bakanhgıma tevcih ettiği, 7/12774 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER Mehmet Ali Ş A h İ N 
ı i, . „ v . . Devlet Bakan» ve 1-i lgi (b) yazı ve eki ö . . _. .~ „ 4. . ; \J , . Başbakan Yardımcısı 2- ilgi ( c) yazı ve eki 
3-tlgi (d) Yazı 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0. SGB.0.03-212//2ö9 3 NİSAN 2006 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
( Sayın M. Ali ŞAHİN ) 

İLGİ : 17.03.2006 tarih ve B.02.0.002/ 1830 ayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ' ye ait 7/12774 esas 
nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDİMCİLİĞİ 
EKLER: TARİH : C>> U • i****» *~ 
1-Görüş 7/12774 S A Y I : ^Oî-O 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge sahibi . Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

Önerge No : 7/12774 

SORU 1) Türkiye'de şans oyunlarından elde edilen gelirler üzerinden devletin yaptığı 
kesintiler hangileridir? 

CEVAP 1) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre; Bakanlar Kurulunun 22.11.1993 
tarih ve 93/5043 sayılı Kararına dayalı olarak Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at 
yarışları üzerine oynanan müşterek bahislerden yapılan yasal kesintiler aşağıda gösterilmiştir. 
• Şans Oyunları Vergisi 
• Katma Değer Vergisi 
• Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
• Olimpiyat Fonu 
• Yüksek öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Fonu 
• Türk Tanıtma Fonu 
• Belediye Eğlence Vergisi 
• Çocuk Esirgeme Kurumu Fonu 
• Veraset ve İntikal Vergisi 
• Kurumlar Vergisi 

SORU 2) Türkiye'de 2005 şans oyunlarından kamuya aktarılan kesintilerin toplamı ne 
olmuştur? 

CEVAP 2) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre; Bakanlar Kurulunun 22.11.1993 
tarih ve 93/5043 sayılı Kararına dayalı olarak Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at 
yarışları üzerine oynanan müşterek bahislerden 2005 yılında Kamuya aktarılan paylar aşağıda 
gösterilmiştir 
Kesinti Kalemi Tutar (YTL) 
Şans Oyunları Vergisi 118.910.890 
Katma Değer Vergisi 181.389.493 
Belediye Eğlence Vergisi 48.236.666 
Veraset ve İntikal Vergisi 14.426.322 
Vergiler Toplamı 362.963.371 

Savunma Sanayi Destekleme Fonu 100.771.940 
Olimpiyat Fonu 10.077.194 
Yüksek Öğr.Kredi Yurt.Kur.Fonu 32.775.610 
Türk Tanıtma Fonu 30.105.727 
Çocuk Esirgeme Kurumu Fonu 1.930.135 
Fonlar Toplamı 175.660.606 

GENEL TOPLAM 538.623.977 

SORU 3) Türkiye'de şans oyunları faaliyeti içinde yer alan kuruluşlar içinde mali açıdan 
zarar edenler hangileridir? Bunların son beş yıldaki zararları nedir? 
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CEVAP 3) Türkiye Jokey Kulübü 2001-2005 yıllan Kar/Zarar durumu aşağıda gösterilmiştir 
Yıllar Kar/Zarar (YTL.) 
2001 70.198.469 
2002 12.909.290 
2003 -40.979.346 
2004 -53.987.647 
2005 -56.499.065 

SORU 4) Türkiye Jokey Kulübü'nün faaliyetlerinden elde edilen gelir üzerinden yapılan 
kesintiler ve bunların yasal dayanakları nelerdir? 
CEVAP 4) Türkiye Jokey Kulübü'nün faaliyetlerinden elde edilen gelir üzerinden yapılan 
yasal kesintiler ve bunların yasal dayanakları aşağıda gösterilmiştir. 

Yasal Kesintiler Yasal Dayanaklar 
Şans Oyunları Vergisi 12.02.2004 Tarih 5035 sayılı Kanun 45.Madde 
Katma Değer Vergisi 02.11.1984 Tarih 3065 sayılı Kanun 8/F.Madde 
Savunma San. Destek. Fonu 07.11.1985 Tarih 3238 sayılı Kanun 12/E.Madde 
Olimpiyat Fonu 30.01.1992 Tarih 3796 sayılı Kanun 11/F.Madde 
Yük. öğr. Krd. ve Yurt. Kur. Fonu 22.08.1961 Tarih 351 sayılı Kanun 28/C.Madde 
Türk Tanıtma Fonu 10.06.1985 Tarih 3230 sayılı Kanun 3/B.Madde 
Belediye Eğlence Vergisi 25.05.1981 Tarih 2464 sayılı Kanun 21/1 l.Madde 
Çocuk Esir. Kurumu Fonu 24.05.1983 Tarih 2828 sayılı Kanun 18/H.Madde 
Veraset Ve İntikal Vergisi 08.06.1959 Tarih 7338 sayılı Kanun 16.Madde 
Kurumlar Vergisi 03.06.1949 Tarih 5422 sayılı Kanun 5.Madde 

SORU 5) Türkiye Jokey Kulübü'nün faaliyetlerinden yapılan kesintilerin yeniden 
düzenlenmesi veya azaltılması için herhangi bir yasal düzenleme yapılmakta mıdır? 
Yapılıyorsa hangi aşamadadır? 

CEVAP 5) Kesintilerin yeniden düzenlenmesi ve azaltılması için yasal düzenleme çalışması 
yapılmaktadır. Maliye Bakanhğınca,Türkiye'de şans oyunları üzerindeki vergi ve fonların 
düzenlenmesi ve haksız rekabete yol açan farklılıkların ortadan kaldırılması için bir çalışma 
başlatılmıştır. Bu çalışmada; 
• " Şans Oyunları Vergisi" nin tüm şans oyunlarında aynı oranlara getirilmesi, At Yarışları 
Müşterek Bahisleri hasılatından çeşitli Kanunlarla kesilmekte olan, atçılık ve yarışçılık 
sektörü ile bir ilgisi olmayan fonların azaltılması veya kaldırılması, 
• At Yarışları Müşterek Bahislerine iştirak edenlere dağıtılan ikramiye tutarını artırarak, 
oyunların cazibesinin artırılması ve böylece yüksek kesintiler sebebiyle yarış 
müessesesince dağıtılan tutarın % 30 daha fazlasını ödemeyi teklif eden yasa dışı oyunlara 
yönelmelerinin önüne geçilerek, vergi kaybının önlenmesi hedeflenmektedir. 

SORU 6) Böyle bir yasal düzenleme söz konusu ise kaldırılması öngörülen kesintiler 
hangileridir? 

CEVAP 6) At Yarışları Müşterek Bahisleri hasılatından çeşitli Kanunlarla kesilmekte olan 
vergi ve fonların azaltılması veya bir kısmının kaldırılması ile ilgili çalışmalar Maliye 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

O: 5 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.000/345 

KONU : Soru Önergesi 

OCf cOLf̂ d^DO^ 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

tlgi: 17/03/2006 tarih ve B.02.0.002/1830 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'ye ait 7/12774 
esas no' lu yazılı soru önergesinin Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren 1.2. ve 3. maddelerine 
esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EfATALAY 
Genel Müdür V. 

EKLER: 
1-1 Soru Önergesi Cevabı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: OT. U.^aoC 
SAYI 23?/ 
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İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ' nün Bakanlığıma tevcih ettiği 7/12774 esas no1 

lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORU :1. Türkiye'de şans oyunlarından elde edilen gelirler üzerinden devletin yaptığı 
kesintiler hangileridir ? 

2. Türkiye'de 2005 yılında şans oyunlarından kamuya aktanlan kesintilerin toplamı ne 
olmuştur. 

3. Türkiye'deki şans oyunları faaliyeti içinde yer alan kuruluşlar içinde mali açıdan 
zarar edenler hangileridir ? Bunların son beş yıldaki zararları nedir ? 

4. Türkiye Jokey Kulübünün faaliyetlerinden elde edilen gelir üzerinden yapılan 
kesintiler ve bunların yasal dayanakları nelerdir ? 

5. Türkiye Jokey Kulübünün faaliyetlerinden yapılan kesintilerin yeniden 
düzenlenmesi veya azaltılması için herhangi bir yasal düzenleme yapılmakta mıdır ? 
Yapılıyorsa hangi aşamadadır ? 

6. Böyle bir yasal düzenleme söz konusu ise kaldırılması öngörülen kesintiler 
hangileridir? 

CEVAP: 1. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bağlı kuruluşu 
olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünce oynatılan şans oyunlarından elde edilen gelir 
üzerinden devletin yaptığı kesintiler; 

A.Vergive davalı kesintiler 
a) Şans Oyunları Vergisi 
b) Katma Değer Vergisi 
c) Damga Vergisi 
d) İştirakçi ikramiyeleri üzerinden Veraset ve tntikal Vergisi olarak belirlenmiştir. 

B. Yasalarla belirlenen devlet kurumlarına yapılan kesintiler 
a) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
b) Kredi ve Yurtlar Kurumu 
c) İstanbul Olimpiyatları Hazırlık Denetleme ve Düzenleme Kurulu 
d) Başbakanlık Tanıtma Fonu 
e) Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 

2. Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından oynatılan Spor Toto ve Iddaa oyunlarının 
2005 yılı gelirleri ile; 

Vergiler yoluyla Hazinemize 
Sosyal Kuruluşlarımıza 
Futbol Kulüplerimize 
İştirakçi ikramiyesi 
Bayi Komisyonu 

216.78l.629.17.-YTL 
15.255.105.12.-YTL 

114.409.597,89.-YTL 
674.020.515,39.-YTL 
97.020.644,90.-YTL 

Toplam : 1.117.487.492,47.-YTL mali kaynak yaratılmıştır. 
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Ayrıca; 2005 yılı içerisinde Türk sporunun altyapısı için 35 Milyon YTL tutarında 
harcama yapılmıştır. 

3. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bağlı kuruluşu 
olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğtl, kar/zarar esasına dayalı olarak çalışan ticari bir 
kurum değildir. Devlet bütçesinden hiçbir pay almayarak faaliyetini sürdüren 
Teşkilatın tüm harcamaları Sayıştay denetimine tabi olarak kendi gelirlerinden 
karşılanmaktadır. Personel, işletim giderleri ve yasal kesintiler dışında kalan 
gelirlerinin tamamı Türk sporu için kaynak olarak kullanılmaktadır. 

2000'li yıllardan başlayarak mali bir darboğaz içerisine giren Spor Toto Teşkilatı, 
2001 yılını 7.226.651.744.259.-TL. , 2002 yılını 6.172.032.075.163.-TL , 2003 yılını 
1.005.992.076.645.-TL borç ile kapatmıştır. 2004 yılında başlatılan tddaa Oyunu ile 
tarihinin en yüksek hasılat rakamlarına ulaşan ve özelleştirme uygulamalarından elde 
edilen gelirle boy ölçüşebilir duruma gelen Spor Toto Teşkilatı, bir devlet kurumu 
olarak Türk sporu ve ekonomisi için önemli bir finans kaynağı oluşturmuştur. 

T.C. 
MİLLİ PİYANGO İDARESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ^ Q N İ ^ A N 2006 

SAYI :B.07.1.M.P.L074.00.00/4âU 
2580 

KONU: 
DEVLET BAKANLIĞI 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 17.03.2006 tarih B.02.002/1830 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün Bakanlığınıza tevcih ettiği, 7/12774 esas 

nolu yazılı soru önergesinde Banlığınızı ilgilendiren hususlara ilişkin cevabımız aşağıdaki 
gibidir. 

Milli Piyango İdaresi bilet satışları, şans oyunları vergisi ve KDV'ye tabi bulunmakta 
olup, ayrıca gayri safi satış hasılatının % 10'u oranında "Tanıtma Fonu", % Ti oranında S.H. 
Çocuk Esirgeme Kurumu, % Vi oranında "Araştırma Yenileme ve Geliştirme", safi hasılatın 
% 95* i oranında Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve % 5' i oranında Olimpiyat Oyunları 
kesintisi yapılmaktadır. 

Şeffaf yönetim anlayışı gereği, kamu gelirleri ile harcamaları düzenli olarak kamuya 
açıklanmakta olup yıllar itibariyle toplanan vergi ve ceza tutarları ile kamunun harcamaları 
aylık olarak kamu hesaplan bültenlerinde yayımlanmaktadır. Diğer taraftan Milli Piyango 
İdaresi tarafından kamuya yapılan aktarımlar ile idarenin bilanço ve gelir tabloları da düzenli 
olarak kamuya açıklanmaktadır. Söz konusu bilgilerin, www.miHiof vanoo.oov.tr ve 
www.muhasebatoov.tr internet adresinden tedarik edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ial UNAKITAN 
'Maliye Bakanı 

T.C. 

TARİH. t O . p l u O O O f e -
SAYI : 2_<>LîÇ> 
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21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, engelli personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/12795) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınız, merkez ve taşra teşkilatlarında; 
1. Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne 

kadardır? 
2. Bu personellerin eğitim durumları nedir? 
3. Bu personellerin görev yaptıkları birimler nereleridir ve görevleri nedir? 
4. Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştırılması yönünde çalışmalarınız 

mevcut mudur? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.610-^^ }-

Konu .Yazılı Soru Önergesi 
4 3 0 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 14.03.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği 7/12795-19497 esas 
no'lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
1. Önerge cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREUİN 
7/12795 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatlarında; 
1. Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne kadardır? 

2. Bu personelin eğitim durumları nedir? 

3. Bu personellerin görev yaptıkları birimler nerelerdir ve görevleri nedir? 

4. Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştırılması yönünde çalışmalarınız 

mevcut mudur? 

CEVAPLAR: 

TABLO 1 

EĞİTİM DURUMU 

İLKÖĞRETİM 

LİSE 

MESLEK YÜKSEK OKULU (2 YIL) 

ÜNİVERSİTE (4 YIL) 

TOPLAM 

SAYISI 

1 

13 

3 

2 

19 

TABLO 2 

GÖREV YAPTIKLARI BİRİM 

İDARİ VE MALI İŞLER 

PERSONEL DAİ. BŞK. 

BAĞLI VE İLG.KURL.DAİ.BŞK. 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 
DAİ. BŞK. 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

DIŞ İLİŞKİLER DAİ.BŞK. 

ENERJİ İŞLERİ GEN. MÜD. 

MADEN İŞLERİ GEN. MÜD. 

TOPLAM 

UNVANI VE SAYISI 

ŞEF 

1 

1 

2 

MEMUR 

2 

3 

1 

1 

1 

8 

VERİ HZ.VE 
KNT.İŞL. 

1 

1 

1 

3 

BİLGİSAYAR 
İŞL. 

3 

1 

1 

5 

TEKNİKER 

1 

1 

NOT: Kamu kurum ve kuruşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi gereğince toplam dolu 

kadronun %3'ü oranında özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü bulunulmakta olup bu itibarla Bakanlık merkez 

teşkilatında 617 adet dolu kadromuz bulunduğundan bu sayının %3'üne tekabül eden 19 adet özürlü personel 

istihdam edilmektedir. 
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22.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da atıl durumdaki tarihî yerlere ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12816) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞFNA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

L ADOUS^^ 

Antalya ili ve civan turistik bir bölge olmasının yanı sıra tarihi güzellikleriyle de dikkat 
çeken bir yerdir. Nitekim, sahil kesimi ile birlikte sözkonusu tarihi mekanlar da gerek yerli 
gerekse yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ancak sözkonusu tarihi bölgelerin bir kısmı 
atıl durumdadır ve bu yüzden de bölge ekonomisine yeterli katkı yapılamamaktadır. Bunun en 
önemli nedenlerinden bir tanesi de yetersiz kazı çalışmalarıdır. Bu çerçevede; 

1. Antalya bölgesinde atıl durumda bulunan tarihi yerlerin kazı çalışmalarına yeterli 
ödenek verildiği düşünülmekte midir? 

2. Eğer böyle bir ödenek aynlmamışsa bunun nedenleri nelerdir? 
3. ileride, bölgenin atıl durumdaki tarihi yörelerinin ekonomiye katkı yapar hale gelmesi 

için neler yapılması planlanmaktadır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.00.00.00/5i" :r^ A O / O q / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/12816-19200 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K . AtiUa KOÇ 
Cevap, B a k a n 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 7/12816-19200 
ESAS NO'LÜ YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Antalya bölgesinde atıl durumda bulunan tarihi yerlerin kazı çalışmalarına 
yeterli ödenek verildiği düşünülmekte midir? 

SORU 2: Eğer böyle bir ödenek aynlmamışsa bunun nedenleri nelerdir? 

SORU 3: İleride, bölgenin atıl durumdaki tarihi yörelerinin ekonomiye katkı yapar 
hale gelmesi için neler yapılması planlanmaktadır? 

CEVAP 1, 2 ,3 : Antalya İlinde mevcut 9 Bakanlar Kurulu Kararlı Türk, 2 Bakanlar 
Kurulu Kararlı Yabancı ve 3 Müze Kurtarma kazısı bulunmaktadır. Bakanlığım bütçe 
imkanları çerçevesinde 2005 yılmda Bakanlar Kurulu Kararlı Türk Kazılarına 777.220.-YTL 
ödenek aktarılmıştır. 

Ayrıca, kazı çalışmalarının yanı sıra Antalya İlindeki tarihi yerlerde restorasyon 
çalışmaları da sürdürülmekte ve söz konusu faaliyetler turizme büyük katkı sağlamaktadır. 

Bu kapsamda Antalya İlinde bilimsel kazı ve araştırmalara ilişkin hazırlanan bir 
projenin Bakanlığıma sunulması ve talep edilmesi durumunda, mevcut mevzuatımız 
kapsamında değerlendirilecektir. 
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2005 YILI BAKANLAR KURULU KARARLI TÜRK KAZILAR (ANTALYA) 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

KAZI ADI VE YERİ 

ALANYA KALESİ-
ANTALYA 

KARAİN/ANTALYA 

PERGE AKSU/ANTALYA 

ARYKANDA-ANTALYA 

PATARA/ANTALYA 

AZİZ 
NİKOLAOS/ANTALYA 

BADEMAĞACI/ 
ANTALYA 

SİDE 
TİYATROSU/ANTALYA 

HACIMUSALAR/ 
ANTALYA 

KAZI BAŞKANI 

PROF.DR.OLUŞ 
ARIK 

PROF.DR.IŞIN 
YALÇINKAYA 

PROF.DR.HALUK 
ABBASOĞLU 

PROF.DR.CEVDET 
BAYBURTLUOĞLU 
PROF.DR.FAHRİ 

IŞIK 
PROF.DR.YILDIZ 

ÖTÜKEN 
PROF.DR.REFİK 

DURU 

Ülkü İZMİRLİGİL 

Doç. Dr. ilknur 
ÖZGEN 

BAKANLIK ÖDENEĞİ 

8.680 

15.500 

14.880 

14.880 

16.120 

11.160 

11.160 

9.920 

9.920 

DÖSİMM ÖDENEĞİ 

100.000 

60.000 

40.000 

35.000 

200.000 

100.000 

35.000 

30.000 

65.000 

TOPLAM 

108.680 

75.500 

54.880 

49.880 

216.120 

111.160 

46.160 

39.920 

74.920 

2005 YILI BAKANLAR KURULU KARARLI YABANCI KAZILAR (ANTALYA) 

NO 

1 

2 

KAZI ADI 

XANTHOS 

LIMYRA 

KAZI YERİ 

Antalya-Kaş 

Antalya-Finike 

KAZI BAŞKANI 

Prof.Dr.Jacques Des COURTILS 

ThomasMARKSTEINER 

2005 YILI MÜZE KURTARMA KAZILARI 

NO 

1 

2 

3 

ILI 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

KAZI YERİ 

Gazipaşa, Selinus Antik Kenti, 
Şekerhane Köşkü 

Selinus Antik Kenti odeon 

Manavgat, Side, Dokuz 
Çeşme'nin kuzeyi 

MÜZESİ 

Alanya Müzesi 

Alanya Müzesi 

Side Müzesi 

ÖDENEK 

Mahalli İmkanlar 

Mahalli İmkanlar 

Mahalli İmkanlar 
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23.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki bir ören yerinin elektriğinin kesil
mesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12819) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

Phaselis antik kenti, Antalya'nın en önemli ören yerlerinden bir tanesi olan bir eski 
Roma kentidir. Bu kent, doğal güzellikleriyle bir çok turistin ilgisini çekmektedir. Ancak 
28.01.2006 tarihinde Milliyet gazetesinde çıkan bir habere göre, Antalya Müzesi'ne bağlı olan 
antik kentin elektriği, 5000 YTL'lik fatura nedeniyle 2 aydır kesiktir. Bu durum da bölgedeki 
bariyer sistemlerinin çalışmaması, çalışanların ısınamaması gibi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 
Bu çerçevede; 

1. Phaselis'in elektriklerinin tekrar bağlanması için ne yapılmaktadır? 
2. Böyle bir antik kentin borç nedeniyle elektriklerinin kesilmesi doğru mudur? 
3. Bu sorunun elektrikler kesilmeden çözülmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16 .0 .BHI.0 .00 .00 .00/*?2."T2X ( 0 / o q / 2 0 0 6 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/12819-19204 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
Cevap 

* 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACPNIN 7/12819-19204 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
SORU 1: Phaselis'in elektriklerinin tekrar bağlanması için ne yapılmaktadır? 

SORU 2: Böyle bir antik kentin borç nedeniyle elektriklerinin kesilmesi doğru 
mudur? 

SORU 3: Bu sorunun elektrikler kesilmeden çözülmesi için herhangi bir çalışma 
yapılmış mıdır? 

CEVAP 1, 2, 3: Phaselis Örenyerinde faaliyet gösteren Antalya Kültür Kurumlan ve 
örenyerleri Geliştirme Demeği iktisadi İşletmesi satış standlannın elektriğini Antalya Müze 
Müdürlüğü'ne ait trafo aboneliğinden karşılamaktadır. 

01/03/2004-28/02/2005 tarihleri arasında da elektrik giderlerinin 19/03/2004 tarih ve 
2004/9 sayılı yazılan ile dernekleri tarafından ödenmek istendiği ilgili müze müdürlüğüne 
bildirilmesine karşın ödeme yapılmadığından örenyeri elektriği kesilmiştir. 

Kesik olan elektriğin açılması için, Müze Müdürlüğünce Akdeniz Elektrik Dağıtım A. 
Ş. hitaplı 23/01/2006 tarih ve 120 sayılı yazı ile Phaselis örenyerine ait elektrik borcunun adı 
geçen demekten icraen tahsili cihetine gidilmesi ve örenyerine ait kapalı elektriğin açılması 
istenmiştir. 

Konuyla ilgili olarak Antalya Valiliği il Kültür ve Turizm Müdürlügü'ne söz konusu 
elektrik borcunun ödettirilmesi ve elektriğin açılmasının sağlanması hususunda talimat 
yazılmıştır. 

24.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Türk turizmindeki tanıtım sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12822) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Uluslararası Pazarlama Şirketi GMI'nın yapmış olduğu 'Marka1 araştırması hakkında 
ki aşağıdaki sorularımın, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. ^ * 

Atila EMEK 
Antalya Milletvekili 

Uluslararası Pazarlama Şirketi GMI'm, 35 ülkenin kültürü, halkı ve turizm'i ve 
benzeri ölçütleri kullanarak yaptığı araştırmada Türkiye son sırada yer almakta ve 'en kötü 
imajlı ülke* olarak belirtilmektedir. Bu doğrultuda; 

Sorular: 

1) Uluslararası piyasalarda saygın bir konumu bulunan, bu şirketin yapmış olduğu 
araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, bakanlığınızca dikkate alınarak bu sorunlann 
çözümü için her hangi bir çalışma başlatılmış mıdır? 

2) Başlatılmış ise üretilen projeler nelerdir? 
3) Turizm'i, zengin kültürü ve sıcakkanlı insanlan ile ünlü olan ülkemizin, araştırma 

sonucunda, kültürde Endonezya, Estonya ve Sinagapur'u, turizmde de sadece Çek 
Cumhuriyeti, Polonya, Güney Kore ve Estonya'yı geçebilmiş olması ile ülkemizin 
bulunduğu durumda, özellikle hükümetinizin uygulamış olduğu turizm politikalarının 
eksikliği ve yanlışlığı ortaya çıkmış olmuyor mu? 

4) Türkiye'mizin, hükümetiniz döneminde, özellikle son aylar da turizr» alanında 
uyguladığı yanlış politikalar sonucu, Avrupalı charter şirketlerinin bile 2006 yılı için 
Türkiye'nin 500 bin koltuk kapasitesini İspanya'ya yönlendirmesi gibi başka olayların 
yaşanmaması için bakanlığınız ne gibi önlemler almayı düşünmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.00.00.00/52">2.5 4ö £>q / 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Atila EMEK'in 7/12822-19349 Esas No ' lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

EK: 
Cevap 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLA EMEK'İN 7/12822-19349 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Uluslararası piyasalarda saygın bir konumu bulunan, bu şirketin yapmış 
olduğu araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, Bakanlığınızca dikkate alınarak bu sorunların 
çözümü için herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? 

CAVAP 1: Bakanlığımda Türkiye'nin dünya ölçeğinde bir marka olması ve turizmin 
bütün yıla yayılarak gelişmesi yönünde, gerek tanıtım faaliyetleri gerekse çeşitli projeler 
yoluyla birçok çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalara dair birkaç örnek şöyledir: 

2006 yılı yurtdışı tanıtımları için yeni reklam filmi hazırlanmakta ve 5 ülke grubuna 
yönelik, her ülke grubunun kendi özelliklerine göre farklı tanıtım stratejileri geliştirilmektedir. 
Bu açıdan, 2006 yılı reklam faaliyetleri pazar ülkelerimizin çoğunda başlamıştır. Yurtdışı fuar 
faaliyetleri devam etmektedir. Tanıtımımızı arttırmak için yurtiçinde de yabancı basın 
mensupları ve tur operatörlerinin ağırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

SORU 2: Başlatılmış ise üretilen projeler nelerdir? 

CEVAP 2: Türkiye'nin markalaşması yönündeki üretilen projeler şunlardır: 

Şehirlerin markalaşmasının sağlanmasına yönelik, İstanbul ve Antalya için ayrıca 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup, zengin kültürel potansiyele sahip ülkemizde, 
turizm açısından gelişmemiş destinasyonlar tespit edilerek bu destinasyonlann geliştirilmesi 
için de projeler üzerinde çalışılmaktadır. Bu projelerin bir kısmı uygulamaya geçmiş olup, bir 
kısmına da 2006 yılı içerisinde başlanacaktır. 

Türkiye turizminin sadece deniz-kum-güneşle sınırlı kalmayıp 12 aya yayılması ve bu 
yönde markalaşmanın sağlanması için "termal turizm" gibi çeşitli turizm türlerine yönelinmiş 
olup, ilgili birimlerle bu konuda çalışmalar yapılmakta ve yurtdışında dağıtımı yapılmak üzere 
tanıtıcı yayınları hazırlanmaktadır. 

SORU 3: Turizmi, zengin kültürü ve sıcak kanlı insanları ile ünlü olan ülkemizin, 
araştırma sonucunda, kültürde Endonezya, Estonya ve Singapur'u turizmde de sadece Çek 
Cumhuriyeti, Polanya, Güney Kore ve Estonya'yı geçebilmiş olması ile ülkemizin bulunduğu 
durumda, özellikle hükümetinizin uygulamış olduğu turizm politikalarının eksikliği ve 
yanlışlığı ortaya çıkmış olmuyor mu? 
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CEVAP 3: Bugün Türkiye turizmi gittikçe gelişen, büyüyen, değişen ve turizm 
alanında gelişmiş diğer ülkelerle rekabet edebilirliği yüksek bir pazardır. Türkiye, WTO 
verilerine göre, 2004 yılındaki 17.516.908 varışla dünya genelinde en çok turist çeken ülkeler 
arasında 11. sırada yer almış, bu rakam 2005 yılında 21.122.798 varışa ulaşmıştır. Turizmdeki 
bu gelişmeyle Türkiye, dünya turizminde yıllık ortalama turist sayısındaki artış oranı 
bakımından birinci ülke konumuna yerleşmiştir. Aynı şekilde, WTO verilerine göre, 2004 
yılında turizmden 15,9 milyar dolar gelir elde edilmiş olup, Türkiye en fazla gelir elde eden 
ülkeler arasında 8. sırada yer almıştır. Bu rakam 2005 yılında 18,15 milyar dolara ulaşmıştır. 
Dolayısıyla, dünya turizmi yıllık %10'luk bir büyüme gösterirken Türkiye'de turizm 2004 
yılında %24,86, 2005 yılında da %20,59 değişim göstermiştir. WTO da, Türkiye'nin 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde en çok talep gören destinasyon olacağmı öngörmektedir. 

Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde, Türkiye'nin dünya turizminde önemli bir 
konuma sahip olduğu, dünya üzerinde tanınırhğının her geçen gün arttığı ve "marka" olma 
yolunda büyük adımlar attığı görülmektedir. GMI'ın araştırması da sadece turizme yönelik 
olmayıp, ihracattan yönetime, yatırıma kadar geniş bir alandaki markalaşmayı kapsamaktadır. 
Bu nedenle, dünya turizminde gerek gelen turist sayısı, gerek gelirler ve gerekse turizminin 
gelişmesi göz önüne alındığında Türkiye'nin "marka"laşma yolunda en son sırada yer aldığını 
belirten söz konusu araştırmanın gerçeği tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. 

SORU 4: Türkiye'mizin hükümetiniz döneminde, özellikle son aylar da turizm 
alanında uyguladığı yanlış politikalar sonucu, Avrupalı charter şirketlerinin bile 2006 yılı için 
Türkiye'nin 500 bin koltuk kapasitesini İspanya'ya yönlendirmesi gibi başka olaylann 
yaşanmaması için Bakanlığınız ne gibi önlemler almayı düşünmektedir? 

CEVAP 4: Nitekim Bakanlığım da bu durumu dikkatle değerlendirmekte olup, gerekli 
önlemleri almıştır. Gerek kuş gribi ve karikatür krizi gibi dış basın tarafından çok fazla ele 
alınan olumsuz konuların etkisini azaltmak, gerekse bu yıl ana pazarlarımız olan Avrupa 
ülkelerinde yaşanacak ekonomik durgunluktan Türkiye turizminin de etkilenebileceği 
öngörüsüyle, Pazar ülkelerimizdeki büyük tur operatörlerine destek sağlamak ve birlikte 
faaliyetler gerçekleştirmek için harekete geçmiştir. Bu açıdan Bakanlığım tur operatörleri ile 
temaslarda bulunmuş olup, gerekli faaliyetlere başlanmıştır. 

Öncelikle turizm sektörü olarak dünyanın her yerinde Türkiye'yi temsil etme ve 
Türkiye'nin sahip olduğu kültür ve turizm potansiyellerini anlatma ve tanıtmaya yönelik 
çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Türk turizm sektörü son derece başarılı bir dönem 
yaşamaktadır. 

2005 yılı tanıtım ve pazarlama stratejilerimiz çerçevesinde yapılan çalışmalar, yurtdışı 
Müşavirlik/Ataşeliklerimizin bulundukları ülkelerde yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve 
çıkardıkları pazar profili sonucu, yürütülmekte olan tanıtım faaliyetlerimiz yenilenmektedir. 

Bu çerçevede; geçmiş yıllarda yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız 2006 
yılında da daha etkin bir şekilde yürütülmektedir. 

Ancak, turizmimizi çok olumsuz yönde etkileyebilecek ve kriz yaratabilecek 
durumlarda, olumsuzlukları bertaraf etmek ya da en aza indirgemek için geliştirilen ekstra 
tanıtım stratejilerimizin yanı sıra, çalışmaların güven artırıcı tedbirler alınması ve 
uygulanması kapsamında sürdürülmesi, kaçınılmaz bir gerçek olarak değerlendirilmektedir. 

- 3 6 3 -



TBMM B : 8 6 1 1 . 4 . 2 0 0 6 0 : 5 

25.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, yurt dışına çıkarılmış tarihî eserlerin geri alın
masına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12825) 

24 Şubat 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla JCOÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Îpr/Dr. Canan ARI' 
CHP îzmir Milletvekili 

23.02.2006 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan bir habere göre Sayın Kültür ve 
Turizm Bakanı ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin iadesinin çok masraflı bir iş olduğunu 
belirtmiştir. Haberde Karun Hazineleri'nin değerinin 4 milyon Dolar olduğunu ama 21 
milyon Dolar masraf yapılarak geri alındığım, üstelik bu geri alınma işleminin çok uzun 
zaman aldığı yer almaktadır. Oysaki tarihi eserlerin, kültür varlıklarının üzerinde bir fiyat 
etiketi bulunmadığı gibi onlara parasal anlamda değer biçilemeyeceği tüm dünya tarafından 
bilinmesine rağmen kültürden sorumlu bir Bakan tarafından bilinmemesi hayret vericidir. 
Üstelik birçok kazının yıllar, onyıllar hatta yüzyıllar boyu sürdüğü düşünüldüğünde geri alma 
işleminin uzun sürdüğü gibi bir tespitin de anlamsızlığı ortaya çıkmaktadır. Bu tür geri alma 
mücadeleleri tabiî ki iktidardayken, bakanken görülemeyecek sürelerdir. 
Bu itibarla 

1- Karun hazinelerinin 4 milyon dolar olduğu tespiti neye göre yapılmıştır? 
2- Bir ülkenin sahip olduğu kültür ve medeniyet birikimlerini geri alması her şeyden önce o 

ülkenin onur meselesi değil midir? Bir ülkenin onuru patta ile'ölçülebilir mi? 
3- Hangi ülkelerde hangi tarihi eserlerimiz vardır? Bakanlığınız döneminde başlatılan geri alma 

işlemleri bunlardan hangileridir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.0.BHI.0.0O.00.00/B2.>2l 40 / O < H / 2 0 0 6 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Canan ARITMAN'ın 7/12825-19462 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap• 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN CANAN ARITMAN'IN 7/12825-19462 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Karun hazinelerinin 4 milyon dolar olduğu tespiti neye göre yapılmıştır? 

CEVAP 1: ABD'de bulunan eserlerimizi tespit, takip ve dava aşamalarını sürdürmek 
üzere yetki verilmiş olan Herrick, Feinstein Avukatlık Firması 1987 yılından 1999 yılına 
kadar ülkemizi temsil etmiş olup, bunlar arasında en önemlileri Karun hazineleri ile Elmalı 
Sikkelerinin ülkemize getirilmesi davalarıdır. Lidya Eserleri 1993 yılında, Elmalı Sikkeleri 
davası 1 Şubat 1999 tarihinde uzlaşma suretiyle sona ermiş ve adı geçen avukatlık firmasının 
faaliyetleri durdurulmuştur. Ücretleri oldukça yüksek olan Herrick Feinstein avukatlık 
firmasına Lidya eserleri, Elmalı Sikkeleri ve ülkemize kazandırılan diğer eserler ile ilgili 1999 
yılma kadar 17.000.000 Dolar ödenmiştir. Bakanlığımız bütçesinin çok üstünde bulunan bu 
meblağ oldukça zor ödenmiş ve borçlarımız 2004 yılında ödenebilmiştir. Lidya eserleri ile 
ilgili davaya 2,5 - 3 milyon dolar ödenmiştir. Söz konusu davaların açılmasında amacımız, 
davanın kazanılması halinde ABD'de bulunan binlerce eserimizin ülkemize iadesinde emsal 
teşkil etmesiydi. Bu olasılığa karşılık davalar sürüncemede bırakılarak ülkemize daha fazla 
maddi yük getirmemesi amacıyla uzlaşma suretiyle sonuçlandırılmıştır. 

Ancak yurtdışında bulunan diğer eserlerimizin ülkemize iadesi çalışmaları aşağıda da 
belirtildiği gibi Dışişleri Bakanlığı ve Elçiliklerimiz aracılığı ile bulunan avukatlık firmaları 
tarafından daha makul fiyatlarla yürütülmektedir. 

SORU 2: Bir ülkenin sahip olduğu kültür ve medeniyet birikimlerini geri alması her 
şeyden önce o ülkenin onur meselesi değil midir? Bir ülkenin onuru para ile ölçülebilir midir? 

CEVAP 2: Ülkemizden yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılmış eserlerimizin ülkemize 
iadesi ile ilgili çalışmalarımız; yerli-yabancı basının, yerli - yabancı müzayede kataloglarının, 
web sayfalannın, yayınlann takip edilmesi, ihbarlann araştınlması, Îçişleri-Dışişleri ve Adalet 
Bakanlıklan ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizden yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan Anadolu kökenli eserlerin iadesi 
amacıyla; 

a-Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı İnterpol Dairesi ve yurt dışı 
temsilciliklerimiz kanalıyla gerekli girişimlerde bulunulmaktadır, 

b-Eser kaçak kazılarla bulunup kanunsuz yollarla yurtdışına çıkanlmışsa, 1970 
UNESCO Sözleşmesi veya Avrupa Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesi ve ikili 
anlaşmalar ile iadesi sağlanmaya çalışılmakta, 

c-Eserin kanunsuz yollarla yurtdışına çıkanldığının belgelerle ispat edilmesi halinde 
iadesi talep edilmekte, isteğin kabul edilmemesi halinde (Söz konusu sözleşmelere üye 
olmayan ve kültür varlığı ticareti yapan ülkeler yapılan iade isteklerini geri çevirmekte ve 
ülkelerindeki kendi yasalarım öne sürmektedirler) yurtdışında bulunan avukatlık Tırmalan 
aracılığıyla davalar açılmaktadır, 

Konunun öncelikle; yurtiçindeki kültür varlıklanmızın korunması, bakımlarının 
yapılması, müzelerimize personel ve donanmım sağlanarak gerekli güvenlik önlemlerinin 
alınması, değişen koşullara paralel mevzuatımızın güncellenmesi, yurtdışına kaçınlmalarmm 
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önlenmesi şeklinde çözülmesi gerektiği bir gerçektir. Bu anlamda yapılan çalışmaların yanı 
sıra yurtdışında bulunan eserlerimizin ülkemize iadesi ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde 
sürdürülmekte olup aşağıda son dönemde yapılan çalışmalar belirtilmiştir. 

SORU 3: Hangi ülkelerde hangi tarihi eserlerimiz vardır? Bakanlığınız döneminde 
başlatılan geri alma işlemleri bunlardan hangileridir? 

ALMANYA 

1-Boğazköy Sfenksi: Berlin Devlet Müzesi, 1917 yılında onarım için 
gitmiş, iadesi için 1970 UNESCO Sözleşmesi, Kültür 
Varlıklarının İadesi Komitesi'nin gündemine alındı 

2-Bergama-Zeus Sunağı: Berlin, Pergamon Museum 1868-1878 yıllarında 
gitmiş, 

3-Aphrodisias-İhtiyar Balıkçı Gövdesi Berlin, Pergamon Museum'da, 1904 yılında 
Heykeli: gitmiş, baş kısmı bizde, 

4-Konya-Beyhekim Camii Berlin, Pergamon Museum, 1907 yılında gitmiş, 
Mihrabı: 

5-Hacı İbrahim Veli Türbesi Berlin, Doğu Asya ve İslam Sanatları Müzesi, 1906 
sandukası: yılında gitmiş, ülkemizde tespit davası açılmıştır, 

6-Troya Eserleri: Berlin, 1871-1890 yıllarında 480 civarında ziynet 
eşyası, troya tipi kaplar v.b., 

Almanya'da bulunan eserlerimizin ülkemize iadesine ilişkin girişimlerimiz Dışişleri 
Bakanlığı aracılığıyla 1991 yılından beri ikili girişimler ve toplantılar yoluyla 
sürdürülmektedir. Almanya herhangi bir uluslararası anlaşmaya imza atmadığından eserlerin 
iadesine olumsuz yaklaştığı, konunun siyasi boyutlarının da göz önüne alınması gerektiği ve 
Alman tarafının anılan toplantıların sürekli yapılarak kurumsallaşmasına karşı oldukları 
öğrenilmiştir. Hukuki platformda Almanya kendini haklı addetmektedir, bu ülkelerle mevcut 
ilişkilerimiz de dikkate alınarak, eserlerin iadesini sağlayacak bir uzlaşma politikasının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

7-KocaeIi Müzesi Müdürlüğü fuar alanından çalınan heykel başı: 

16.11.2004 tarihinde Münih polisi tarafından yapılan bir operasyonda; Fuat 
ÜZÜLMEZ'in Münih'de bulunan galerisinde ülkemizden 2002 yılında çalman heykel 
başının bulunduğu 26.11.2004 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Eserin 
2002 yılında Kocaeli Müzesi Müdürlüğü fuar alanından çalman 7 envanter no'lu heykele ait 
baş olduğu tespit edilmiştir. İnterpol bülteninde yayınlanmış olan eserin ülkemize iadesi ile 
ilgili gerekli girişimlerin yapılması 2005 yılında istenilmiştir. Eserin en kısa zamanda 
ülkemize iadesi beklenmektedir. 

8-Aydın Dikmen'de ele geçirilen eserler: 

Almanya'da yaşayan Aydın Dikmen adlı bir Türk vatandaşının Münih'deki evinde 
yapılan aramalarda, ele geçen eserler Münih'de görevlendirilen uzmanlarımız tarafından 

- 3 6 6 -



TBMM B:86 11.4 .2006 O: 5 

incelenmiş ve yaklaşık 6.000 eserden 1.100 adedinin Anadolu kökenli olduğu tespit edilmiş 
ve gerekli girişimlerin yapılması ilgili Bakanlıklardan istenmiştir. 

Ancak Aydın Dikmen ile ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan kamu 
davasında, CMUK'nun 253/4 maddesi gereğince yargılamanın durmasına karar verilmesi 
nedeniyle Dikmen'e karşı Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde açılan cezai hukuk davasının 
16.06.2004'de olumsuz kararla sonuçlanmıştır. Eserlerin ülkemize iadesi amacı ile, adli 
yardımlaşma çerçevesinde ilgili ülke nezdinde yeniden girişimde bulunulması 2006 yılmda 
İçişleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndan istenmiştir. 

9-İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden Çalınan Afrodit Heykelciği: 

19.05.2004 tarihinde İzmir Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden çalman ve 
Bakanlığımızca uluslararası İnterpol bülteninde yayınlanması sağlanan Afrodite heykeline 
benzer bir heykelin Almanya'da yapılan bir operasyonda satılmak istendiğinin öğrenildiği 
İçişleri Bakanlığı tarafından 14/10/2004 tarihinde bildirilmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan araştırmalar ve söz konusu eserin fotoğrafının incelenmesi 
sonucunda İzmir'den çalman eser olduğu tespit edilmiştir. 18/11/2004 tarihinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince yapılan bir 
operasyonla eser ele geçirilerek İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 
Yakalanan şahıslar hakkında dava açılmış olup dava sonucunda eser İzmir Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

10-İzmir Agora Örenyeri Deposundan Çalman Mermer Erkek Heykel Başı: 

İzmir İli, Agora Örenyeri deposundan 16/02/2004'te çalman ve Bakanlığımca 
uluslararası İnterpol bülteninde yayınlanması sağlanan, mermerden sakallı erkek heykeline ait 
başın Münih Polisi'nce, 16/06/2004 tarihindeki açık artırmaya sunulmak üzereyken Gorny & 
Mosch Müzayede Evi'nde Almanya İnterpolünce ele geçirildiği bildirilmiş, eserin Fuat 
Üzülmez isimli şahsa ait Artemis Şirketi tarafından müzayede evine gönderildiği İçişleri 
Bakanlığı'ndan 22/06/2004 tarihinde öğrenilmiş ve Bakanlığımca 06/12/2004 tarihli ve 
31/01/2005 tarihlerinde eserin ülkemize iadesiyle ilgili gerekli girişimlerin başlatılması 
istenmiştir. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yetkili savcılığın 265 JS 216339/04 dosya numarasına 
kayden söz konusu eserin iadesi konusunun çözümlenmesini talep ettiği ve eserin Baviere 
Adli Polis Ofisi Mühürlü Eşyalar Salonu'na teslim edildiği, henüz karar verilmediği 
bildirilmiştir. 21/03/2006 tarihinde de bahse konu kültür varlığının ülkemize iadesine ilişkin 
işlemlerin sonuçlandırılması ve istinabe talebinin gönderilip gönderilmediğinin bildirilmesi 
talep edilmiştir. Eserin en kısa zamanda ülkemize iadesi beklenmektedir. 

RUSYA FEDERASYONU 

Troya Eserleri: 
1990 yılında Moskova - Pushkin ve St.Petersburg - Hermitage Müzelerinde olduğu öğrenilmiş, 
ziynet eşyası, troya tipi kaplar v.b.1991 yılından beri eserlerimizin ülkemize iadesine ilişkin 
girişimlerimiz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ikili girişimler yoluyla sürdürülmektedir. 
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ABD 

1-Herakles Heykeli: 

Alt yansı Antalya Müzesinde, üst yarısının mülkiyeti Boston Museum of Fine Arts ile 
Shelby White-Leon Levy adlı koleksiyonerlerin elinde, 1980'den sonra gitmiş, 1993 yılından 
beri iadesi amacıyla girişimlerimiz sürdürülmüş olup, dava açılması düşünülmektedir. 

2-KumIuca Eserleri: 

Dumbarton Oaks Müzesi, Antalya Kumluca'da bir kiliseden 1963 yılında gitmiş, dini 
amaçlı gümüş kaplar, bir kısmı Antalya Müzesinde,Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 
girişimlerimiz sürdürülmüştür, bu eserlerle ilgili dava yoluna gidilip gidilemeyeceği ile ilgili 
araştırma yapılmaktadır. 

3-İtatya Tarafından Açılan Dava ve ABD J.Paul Getty Müzesinde bulunan eserlerimiz: 

İtalya tarafından California, Malibu kentinde bulunan J.Paul Getty Müzesi eski 
kuratörü Dr. Marion True aleyhine çalıntı sanat eseri kaçakçılığı yapmak iddiasıyla dava 
açıldığı yabancı basından öğrenilmiş ve ülkemize de örnek teşkil etmesi açısından 2005 
yılında Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla söz konusu davanın takip edilmesi istenmiştir. 

Bakanlığımca konu ile ilgili olarak J.Paul Getty Müzesinde Anadolu kökenli eser olup 
olmadığı konusunda müzenin web sayfasında araştırma yapılmış, saptanan 40 adet Anadolu 
kökenli olduğu belirtilen eser Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlannca 
incelenmiş ve eserlerin Anadolu kökenli olduklan anlaşılmıştır. Aynca Dışişleri Bakanlığı 
aracılığıyla da ilgili müzenin katalogunun sağlanması istenmiştir. 

DANİMARKA 

David's Samling Koleksiyonu: 

1-Diyarbakır Müzesi Sfenks Figfirini; 1979 yılında gitmiş Diyarbakır Müzesine ait olduğu 
tespit edilmiş, 
2-Akşehir Şeydi Mahmut Hayrani Türbesi'ne Ait Sanduka; 1976 yılında gitmiş, 
3-Cizre Ulu Camii Kapı Tokmağı: 1969 yılında gitmiş, 
4-İstanbul Nuruosmanrye Kütüphanesinden çalınan Kur'an sayfalan; iki sayfa 1991'de 
çalındığı tespit edilmiş, 

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan girişimler sonucunda Danimarka'nın pazar 
ekonomisi uygulayan bir ülke olduğuna işaretle kültürel varlıklann iadesine ilişkin 
uluslararası sözleşmelere imza atmadıklan ve "Islamic Art The David Collection" adlı 
müzenin özel bir müze olduğunu belirtmişlerdir. Buna rağmen Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 
girişimlerimiz Eserlerin iadesine yönelik Kopenhag Büyükelçiliği'miz ve Müze yetkilileri 
arasında görüşmeler şeklinde sürdürülmüştür. 

İTALYA 

İtalya İnterpolü'nce Ele Geçirilen Yazıt: 
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İtalya İnterpolü tarafından Galeotti isimli İtalyan vatandaşında bir adet Lidya yazıtının 
ele geçirildiği 14.11.1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilmiş ve eserin 
fotoğrafının uzmanlarımızca incelenmesi sonucunda Anadolu kökenli olduğu tespit edilerek 
ülkemize iadesinin sağlanması için açılan davaya taraf olunmuştur. 02/06/2005 tarihinde 
Dışişleri Bakanlığı taraflından, eserin iadesi amacıyla başlatılan hukuki sürecin devam ettiği, 
Prato Sulh Hakimliğine sevk edilen dava ile ilgili herhangi bir karar aşamasına varılamaması 
nedeniyle dosyanın savcılık tarafından Ceza Mahkemesine sevk edildiği, ayrıca eseri elinde 
bulunduran Galeotti'nin Prato Mahkemesine eserin yasal sahibi olduğunun tespiti amacıyla 
yaptığı başvurunun 20 Eylül 2005 tarihine ertelendiği bildirilmiştir. 

Söz konusu davada Büyükelçiliğimizi temsil eden Avukat Brachi'nin ceza davası ile 
ceza davası dışında yürütülecek olan medeni hukuk sürecini takip etmesi istenmiş ve 
avukatlık temsil masrafları gönderilmiştir. 

FRANSA 

Ayasofya Camii-II.Selim Türbesi Çinileri (Louvre Müzesi) 

Ayasofya Cami Hazinesi'nde bulunan Sultan II. Selim Türbesi'ne ait çinilerin Louvre 
Müzesi'ne intikal edişi ile ilgili bilgi ve belge araştırması, oluşturulan bir komisyon tarafından 
yapılmış ve inceleme sonucunda, İstanbul'da Albert Dorigny ismindeki Fransızın, Evkaf 
nezaretine türbenin eksik çinilerini tamamlamak üzere müracaat ettiği ve sol panodaki hakiki 
çinileri alarak yerlerine Fransa'da imal ettirdiği taklit çinileri bugünkü panoya koyduğu tespit 
edilmiştir. Devlet Arşivlerinden Dorigny'nin çinileri yurtdışına götürmesi ile ilgili herhangi 
bir kayıt olup olmadığı araştırılmakta olup, Dışişleri Bakanlığı'hdan çinilerin hangi yolla 
Louvre Müzesine intikal ettiğinin öğrenilmesi istenmiştir. Araştırmalar devam etmekte olup 
gerekirse dava yoluna gidilecektir. 

İSVİÇRE 

Lidya Eserleri 

Paris'de Galerie Biondeel-Deroyan'ın elinde bulunan 13 parça Lidya eserinin 1993 
yılında ülkemize iadesi sağlanan Karun Hazinesi'ndeki eserlerin (kaplar, takılar vb.) aynısı 
olduğu, özellikle küpelerin kalıplarının Uşak Müzesi'nde bulunduğu Dışişleri Bakanlığı'na 
bildirilmiş ve eserlerin Cenevre'ye gönderildiği öğrenilerek gerekli girişimler Cenevre 
Başkonsolosluğumuz nezdinde yapılmıştır. Eserlerin iadesi amacıyla dava yoluna gidilebilir. 
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26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, engelli personele ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12827) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınız, merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne 
kadardır? 

2. Bu personellerin eğitim durumları nedir? 

3. Bu personellerin görev yaptıkları birimler nereleridir ve görevleri nedir? 

4. Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştırılması yönünde çalışmalarınız 

mevcut mudur? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B. 16.0.BHI.0.OO.00.OO/ 52/Hfl 
Konu : Soru Önergesi 

4û/Oif / 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/03/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/19233 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/12827-19492 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 

KOÇ 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/12827-19492 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Halen görev yapmakta olan bedensel ve zihinsel engelli personel sayısı ne 
kadardır? 

CEVAP 1: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 253 adet 
özürlü personel bulunmaktadır. 

SORU 2: Bu personelin eğitim durumları nedir? 

CEVAP 2: Bu personelden 65 kişi İlköğretim, 128 kişi ortaöğretim, 33 kişi iki yıllık 
yükseköğretim ve 27 kişi de dört yıllık yüksek okul mezunudur. 

SORU 3: Bu personelin görev yaptıkları birimler nereleridir ve görevleri nedir? 

CEVAP 3: Bu personel Bakanlığım merkez birimlerinde ve taşra teşkilatında bulunan 
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Kütüphane, Müze, Koruma Kurulları, Rölöve, Güzel 
Sanatlar Galerileri, Turizm Danışma Büroları ve Kültür Merkezlerinde çeşitli unvanlarda (İl 
Müdür Yardımcısı, Uzman, Şef, Ayniyat saymanı, Mütercim, Raportör, Memur, Bilgisayar 
İşletmeni, Teknisyen, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı) görev yapmaktadırlar. 

SORU 4: Bakanlığınızda daha fazla engelli personel çalıştırılması yönünde 
çalışmalarınız mevcut mudur? 

CEVAP 4: Bakanlığımda kanun gereği çalıştırılması gereken özürlü personel 
sayısında 1 eksiğimiz olmasına rağmen bir önceki yapılan özürlü sınavından kalan 8 yedek 
adayın tamamımn alınması için gerekli çalışmalar devam etmekte olup, en kısa sürede göreve 
başlatılacaktır. 

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, mayınlı arazilerin temizlenmesinde izlenen 
usule ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12836) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin mayından temizlenerek çiftçilere 
kazandırılması çalışmaları bazı basın ve yayın organlarında sıkça yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1-Mal iye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bu arazileri Yap-
İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkarmasının hukuki dayanağı nedir? 

2 - Bu ihale yöntemi ile arazilerin çiftçilerimizin kullanımına kazandırılması 
nasıl mümkün olacaktır? 
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3 - Yapılan ihaleye teklif veren firmaların tamamı yabancı olduğuna göre, 
bu arazilerin yabancılara verilmesi, yabancıların mülk edinmesini kısıtlayan 
Yasal düzenlemelere karşı hile değil midir? 

4 - Güvenlik bölgesindeki (sınır arazileri) bu arazilerin yabancılara 49-50 
yıllığına verilmesi güvenlik sorunu yaratmaz mı? Herhangi bir sınır bölgesi 
güvenlik operasyonunda yabancılara ödenmesi muhtemel tazminatlar 
ve/veya bu arazilerin yabancılarda olmasından kaynaklanacak sosyal 
sorunlar ihale sürecinde göz önüne alınmış mıdır? 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.14/3361-42950/ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

07.04.06* 14214 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : 14/03/2006 tarihli ve 19233 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'm yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlar incelenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti kara sınırında yer 
alan mayınların temizlenmesi faaliyetine ilişkin ihale yapma görev ve yetkisi; Bakanlar 
Kurulunun 31/01/2005 tarihli, 2005/8450 sayılı ve 13/06/2005 tarihli, 2005/8982 sayılı 
kararlarıyla Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) verilmiş olup; bu çerçevede 3996 
sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanuna tabi olmaksızın 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine uygun olarak 
yapılacak ihaleye esas şartnamede, mayından temizlenen arazilerin münhasıran tarımsal amaçla 
kullanılacağı şart olarak konulmuştur. Yine hazırlanan şartnameye göre, mayınlı arazilerin 
temizlenmesi karşılığında yükleniciye kullanma hakkı verilmekte ve bu haliyle mülkiyet 
devredilmeyip Hazinede kalmaktadır. 

Ayrıca, mayın temizleme ihalesine katılacak isteklilerin gerekli soruşturmaları güvenlik 
birimlerince yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

rai UNAKITAN 
[aliye Bakanı 
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28.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, hazine adına tescil edilen mera ve tarım arazilerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12837) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ULKU 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

4342 sayılı Mera Kanunu'nun geçici 3 üncü maddesinde değişiklik yapan 03.05.2005 tarih ve 
5334 sayılı kanunun birinci fıkrasında "Belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde kalan ve 
1.1.2003 tarihinden önce kesinleşen imar plânlan içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek 
mera olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis 
amacı değiştirilerek Hazine adına tescilleri yapılır." ikinci fıkrada ise, "Hazine adına tescil 
edilmesi gerekirken doğrudan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri adına tescil edilmiş 
taşınmazlara ilişkin Hazinece açılan davalardan, taşınmazlann emlak ve rayiç bedellerinin 
toplamının yansı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerce Hazineye Ödenmesi kaydıyla 
vazgeçilir." Denmektedir 

Oysa, Anayasa'nın 45'inci maddesi gereği "Devlet, tanm arazileri ile çayır ve meraların amaç 
dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek" ile yükümlü bulunmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1. Söz konusu 5334 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İzmir'de hazine adına tescil 
edilen mera ya da tarım arazilerinden satışa çıkarılanlar var mıdır? Varsa bunların miktarı 
nedir? Bunlar İzmir'in hangi ilçelerinde bulunmaktadırlar? 

2. İzmir ili Tire ilçesinde mülkiyeti Hazine'ye ait olan tarım arazileri ve meralardan son dört (4) 
yılda satışa çıkarılan ve satılan arazi miktarı nedir? 

3. Bunlar hangi yasal gerekçelere dayanılarak satılmıştır? 

4. İzmir'de Haziran 2005 itibariyle Mera olarak kullanılan alanlardan, imar, taşocağı, maden, 
karayolu, turizm, enerji, eğitim, güvenlik vb. kullanımı için tahsis amacı değişikliklerine 
uğratılan bölümlerin miktarı nedir? 

5. Tire'de Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarına 
tahsis edilen gayri menkullerden tahsisi kaldırılanlar hangileridir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.O7.O.MEG.0.9/310O-1898 
Konu : Yazı lı soru önergesi 

05.04.06* 13800 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının (Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı) 14.03.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ilgi 
yazısı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ tarafından Sayın Maliye Bakanımız 
Kemal UNAKITAN'a yöneltilen 7/12837 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara 
ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1) Bilindiği üzere, 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri gereğince tahsis amacı 
değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaklardan Mera Kanununda gösterilen amaçlar dışında 
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna karşılık, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısı, nüfus 
artışı, şehirleşme gibi olgular nedeniyle zamanla mera vasıflı taşınmazlar, şehir ve kasabaların 
yerleşim alanları içerisinde kalmış ve belediyelerin imar uygulamaları neticesinde belediyeler ve 
şahıslar adına tescil edilerek bu yerlerin yapılaşmaya açılması sağlanmıştır. Bu uygulamalara karşı, 
Hazinece ilgili belediyeler ve şahıslar aleyhine açılan tapu iptali ve tescil, men'i müdahale ve kal 
davaları büyük bir çoğunlukla Hazine lehine sonuçlanmasına karşın, bu taşınmazların imar 
uygulamaları ile bir çok parsellere revizyon görmesi ve üçüncü şahıslar arasında sürekli el 
değiştirmesi nedeniyle yargı kararlarının infazı kimi zaman yapılamamış, tapu iptali ve tescile 
ilişkin yargı kararlan infaz edilse dahi teknik imkansızlık nedeniyle bu taşınmazların mera olarak 
geriye dönüşümleri sağlanamamıştır. 

Bu sorunları aşmak amacıyla, 4342 sayılı Mera Kanununa 27.05.2004 tarihli ve 5178 sayılı 
Kanunla geçici 3 üncü madde hükmü eklenmiş, daha sonra 20.04.2005 tarihli ve 5334 sayılı 
Kanunla bu madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, evveliyatı mera olup da Hazine adına tescil edilerek 
Hazinece gerçek ve tüzel kişilere satışı yapılabilecek olan taşınmazlar; sadece, belediye ve mücavir 
alanda, 01.01.2003 tarihinden önce kesinleşen imar planı içerisinde bulunan ve yine bu tarihten 
önce yerleşim yeri olarak işgal edilen (üzerinde kalıcı nitelikte yapı bulunan) ve ayrıca teknik 
yönden de hiçbir şekilde mera olarak kullanılamayacak olan taşınmazlardır. 

Yapılan incelemede; İzmir İli ve İlçelerinde 4342 sayılı Mera Kanununun 5334 sayılı 
Kanunla değişik geçici 3 üncü maddesi kapsamında satışı yapılan herhangi bir taşınmaz 
bulunmadığı, buna karşılık, İzmir İli, Aliağa İlçesinde bulunan ve anılan Kanunun 14 üncü maddesi 
gereğince tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescil edilen 2 adet taşınmazın genel hükümlere 
göre satışının yapıldığı anlaşılmıştır. 

2) İzmir İlinde 01.01.2002 tarihinden bu yana 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4070 
sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre satışı yapılan Hazineye ait 
tarım arazilerinin sayısının; Çeşme İlçesinde 71, Menderes İlçesinde 77, Bergama İlçesinde 62, 
Menemen İlçesinde 54, Kemalpaşa İlçesinde 161, Aliağa İlçesinde 53, Torbalı İlçesinde 94, Beydağ 
ilçesinde 20, Kiraz İlçesinde 14, Bayındır İlçesinde 24, Tire İlçesinde 38, Buca İlçesinde 3, 
Seferihisar İlçesinde 34, Urla İlçesinde 120, Karaburun İlçesinde 22, Güzelbahçe İlçesinde 19 ve 
Gaziemir İlçesinde 14 adet olmak üzere toplam 880 adet olduğu anlaşılmıştır. 
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3) Bir önceki maddede de belirtildiği üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tarım 
arazisi niteliğindeki bu taşınmazların satışı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 178 sayılı Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı KHK. ile değişik 13 üncü maddesinin (b) 
bendinin verdiği yetkiye dayanılarak, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile 4070 sayılı Hazineye Ait 
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereğince ve bu Kanunlarda belirtilen usul ve esaslara 
göre yapılmış olup, Anayasamızm 45 inci maddesi ile Devlete yüklenen, tarım arazilerinin tarım 
dışı amaçlarla Mlamlmasım ve tahribim önleme görevi ile satiş işlemleri arasında herhangi bir 
çatışma ya da bağlantı bulunmamaktadır. 

4) 4342 sayılı Mera Kanununun 5178 sayıh Kanunla değişik 14 üncü maddesi gereğince 
mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı değişikliği işlemleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
mahalli teşkilatı tarafından yapıldığından ve bu konuda Bakanlığımızda yeterli bilgi ve belge 
bulunmadığından, 2005 yılı Haziran ayı itibariyle İzmir İlinde tahsis amacı değiştirilen mera vasıflı 
taşınmazların sayısı bildirilememiştir. 

5) İzmir İli, Tire İlçesi, Mahmutlar Köyünde bulunan 154,426,427,428,430,431 numaralı 
parseller ile Yenioba Köyünde bulunan 267 numaralı parsel olmak üzere toplam 7 adet taşınmazın, 
"Köy okullarına uygulama toprağı olarak Milli Eğitim Bakanlığına fiili tahsisli iken tahsis amacı 
doğrultusunda kullanılmadığı anlaşıldığından Bakanlığımızca tahsisleri kaldırılmış ve 2686 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre satışa çıkarılan bu taşınmazlardan Mahmutlar 
Köyünde bulunan 6 adet taşınmazın satışı gerçekleşmiş, Yenioba Köyündeki 267 parsel numaralı 
taşınmaza istekli çıkmadığından bu taşınmaz satıştan kaldırılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

[aliye Bakanı 
[emalUNAKITAN 
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29.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOGLU'nun, vekil öğretmenlerin özlük haklarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/12852) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Milli Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Yüksel ÇORBACIOĞLU 
Artvin b üietvekili 

Öğretmen atamaları hakkında bir süredir bazı branşlarda ve özellikle Yapı Öğretmenliği 
ve Tapu Kadastro Öğretmenliği branşında eğitim alan öğretmen adayları ile ilgili kendi 
branşlarında atama yapılmamaktadır. 

Bu durumda olan mağdur gençlerimiz çok zor koşullarda görev yaptıklarını ve kadrolaıı 
olmadığı için maddi ve manevi olarak mağdur olduklarını beyan ederek,bizlerden kadrolu 
öğretmen olabilmek için yardım talep etmektedirler. 

1.Vekil öğretmenleri öncelikle kadrolu öğretmenliğe atamayı düşünüyor musunuz ? 

2.Bu öncelik usul ve yasalara uygun değil ise aynı görevi yapan kadrolu Öğretmenler ile 
vekil öğretmenler arasında oluşan l'e 3 maaş farkını vekil öğretmenler lehine yeniden 
düzenlemeyi düşünüyor musunuz? 

3.Vekil öğretmenler sağlık karnesi alamadıklarından,sağlık hizmetlerinden 
yararlanamamaktadırlar.Vekil öğretmenlerin sağlık hizmeti.ile. ilgili herhangi bir çalışmanız 
var mıdır ? Varsa bu konuda açıklama yapar mısınız ? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.SGB.O.O3.O6.03-11/ / < £ / ^ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14.03.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazı. 

Artvin Milletvekili Sayın Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, "Vekil öğretmenlerin özJük 
haklarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/12852 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2005-2006 eğitinı-öğretim yılında vekil öğretmenlik için atama izni alınmamış olup 
kadroya dayalı olarak illerde vekil öğretmen çalıştırılmamaktadır. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86'ncı maddesinde; "Memurların kanunî 
izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle 
işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan 
veya açıktan vekil atanabilir. (...) 

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık. 
mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil 
atanabilir.". 175'inci maddesinin birinci fıkrasında ise; "Bir göreve vekâleten atanan 
memurlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri. açıktan 
atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146'ncı maddede yazılı asgari 
ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir 
yerdeki bir göreve vekâlet suretiyle atananlara, Harcırah Kanunu'nun geçici görevle başka 
yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır." denilmektedir. 

Diğer taraftan, zam ve tazminat ödemelerine ilişkin 14.02.2005 tarihli ve 2005/8501 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9'uncu maddesinin (B) bendinde; bir göreve açıktan 
vekâlet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatların 657 sayılı Kanun'un 175'inci 
maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödeneceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Görüleceği üzere öğretmenlik görevine açıktan vekil olarak atananlar, vekalet edilen 
görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte ikisi üzerinden vekâlet aylığı almakta, zam 
ve tazminatları ise tam olarak ödenmektedir. Dolayısıyla öğretmenlik görevine açıktan vekil 
olarak atananlar, soru önergesinde iddia edildiği gibi vekâlet ettikleri kadro için öngörülen 
ücretin üçte biri oranında değil, vekâlet ettikleri kadro için öngörülen hakların tamamına yakın 
bir ücretten yararlanmaktadırlar. 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 175'inci maddesinin son fıkrasında; 
"Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da 
yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekâlet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil 
edilir." hükmüne yer verilmiştir. 

Bu hüküm çerçevesinde, öğretmenlik görevine açıktan vekil olarak atananlar ile 
bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşleri, bakmakla yükümlü 
oldukları anne. baba ve çocukları sosyal hak kapsamında bulunan sağlık yardımından T.C. 
Emekli Sandığına tabî olarak yararlandırılmaktadırlar. Bu nedenle, vekil öğretmenlerin 
herhangi bir sorun bulunmayan sağlık hizmetleriyle ilgili ayrıca bir çalışma yapılmasına gerek 
bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/Ot*? /2006 

LİK 
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30.- istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Mercedes-Benz firması ile ilgili ihbara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/13075) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.03.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

2005 yılı eylül ayında Mercedes-Benz firmasının 2005 model araçlara ait 
uygunluk belgesi ile ithal edildiği İstanbul Gümrük Başmüdürlüğüne ihbar 
edilmiştir. 

Sorular: 

1 - Bu konu ile ilgili olarak bir tetkik yapılmış mıdır? 
2- Yapılmışsa sonucu nedir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1 .GÜM.O.06.00.01.1/10 
Konu : 7/13075 Sayılı Soru Önergesi. • 0. 04. ü 6 *0 0 8 9 4 ' ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGİ: 28.03.2006 tarih ve 19389 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRÎN' in tevcih ettiği, ilgi' de kayıtlı yazınız eki, 08.03.2006 
tarih ve 7/13075 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerine arz ederim. ı . .^ 

MA4A>L|ft>0 
EKLER Kürşad TÜZMEN 
EK-1: 7/13075 Sayılı Soru önergesinin Cevabı. Devlet Bakanı 
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EK-1: 7/13075 Sayılı Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/13075 esas sayılı yazılı soru 
önergesinde; Mercedes-Benz firmasının, 2005 model araçlara ait belgelerle 2006 model 
araçları ithal ettiği konusunda İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü' ne yapılan 
ihbar konusu ile ilgili bir tetkikat yapılıp yapılmadığı ve yapıldı ise sonucu sorulmaktadır. 

Mercedes-Benz firması hakkında yapılan, söz konusu soru Önergesine konu ihbar 
doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, 4926 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılmak üzere, suç duyurusunda bulunulmuş 
ve bu duyuru üzerine anılan savcılık tarafından 2006/12249 hazırlık numaralı dava dosyası 
açılmıştır. 

31.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13095) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. v t . 

Mehmet ERASL; 
DYP Hatay Milletvekili 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti sınırındaki mayınlı 
arazilerin mayından temizlenerek bölge çiftçi halkına kullandırılması çalışmaları 
bazı basın ve yayın organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1 - Daha önce bu arazilerin bölgedeki çiftçilere kullandırılacağı söylenirken 
şimdi ise, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüce bu 
arazilerin Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkarılmasını doğru 
buluyor musunuz? Bunun sebepleri nelerdir? 

2 - Söz konusu bu sınır arazilerinin yabancı firmaların teklif vermelerine de 
açık olması ülke menfaatleri ve bölge hassasiyeti açısından sakıncalı 
değil midir? 

3 - İki Kıbrıs büyüklüğündeki yaklaşık 508 bin dönümlük sınır arazisinin 
yabancılara 49 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeli ile verilmesini doğru 
buluyor musunuz? Bölgenin hassas yapısı dikkate alındığında, bu durum 
ileride güvenlik sorunu yaratmaz mı? 

4 - B u arazilerin yabancılara verilmesi neticesinde doğabilecek sosyal 
sorunlar tespit edilmiş midir? 

5 - Söz konusu arazilerin bir kısmının halka ait olduğu ve bununla ilgili 
yargı sürecinin devam ettiği bilgileri doğru mudur? Doğru ise, bu durum 
ihale sürecinde ne şekilde değerlendirilmektedir? 

6 - Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kendi sınır arazilerimizi mayından 
arındırma noktasında herhangi bir yetersizliğimizin olduğu söz konusu 
mudur? Değil ise, neden Yap-İşlet-Devret modeli ile yabancı firmalara 
bu arazileri alma ve işletme imkanı verilmektedir? 

7 - Bu sınır arazilerinin mayından temizlenme işini ayrı, toprakların 
kullanımı işini ayrı değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

- 3 7 9 -



TBMM B:86 11 .4 .2006 0 : 5 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.MEG.0.14/3361-42950/ 
Konu :Yazıh Soru Önergesi 07 .04.06* 1 4 2 1 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : 28/03/2006 tarihli ve 19389 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlar incelenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti kara sınırında yer 
alan mayınların temizlenmesi faaliyetine ilişkin ihale yapma görev ve yetkisi; Bakanlar 
Kurulunun 31/01/2005 tarihli, 2005/8450 sayılı ve 13/06/2005 tarihli, 2005/8982 sayılı 
kararlanyla Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) verilmiş olup; bu çerçevede 3996 
sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanuna tabi olmaksızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak 
yapılacak ihaleye esas şartnamede, mayından temizlenen arazilerin münhasıran tarımsal amaçla 
kullanılacağı şart olarak konulmuştur. Yine hazırlanan şartnameye göre, mayınlı arazilerin 
temizlenmesi karşılığında yükleniciye kullanma hakkı verilmekte ve bu haliyle mülkiyet 
devredilmeyip Hazinede kalmaktadır. 

Ayrıca, mayın temizleme ihalesine katılacak isteklilerin gerekli soruşturmaları güvenlik 
birimlerince yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıalUNAKITAN 
[aliye Bakanı 
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32.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, TRT 2'de yayınlanan bir tekzip metnine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13174) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlel Bakanı Sayın Beşir Atalay israfından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim, i 3.03.2006 

3c':". İYİ î> 11\\̂ İ"-K 
istanbul Milletvekili 

1- TRT-? 'de sabah bültenlerinde kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan 
Okuîr iie ii£iii bir cekzip metni yayınlanmış mıdır? 

2- Bu :t.:K/lp metni niçin yayınlanmıştır? Tekzip konuşa ol&n '^aber TRT muİMirıirlvri 
tarafından mı hazırlanmıştır? 

3- Tekzip konusu olan haberin günlük bir gazetede yayınlandığı. TRT-2 sabah 
bültenlerinde ise günlük gazeteler okunurken söz konusu haberin de okunduğu doğru 
mudur? 

4- TRT kene: hazırlamadığı bir haber nedeniyle niçin tek/ip metni yayınlamıştı:-? li-.; 
K.iw.i;;> iYKMninin yayınianmasınm yasal dayanağı nedir? 

5- Söz konusu tekzip metninin yayınlanması için yargı karavı \vr mıdır? Yarışı karır-
varsa, davanın TRT avukatları tarafından takip edilmediği için kaybedildiği yö'iiîııdeki 
iddialar doğru mudur? TRT yönetiminin davanın takip edilmemesi yönünde kurum 
avukatlarından bir talebi olmuş mudur? 

6- Bu iddialar doğru ise IRT'nin haklarının savunması kcnurcında gerekli duyarlılığı 
gö.-^remeyeı» Hukuk Müşavirliği hakkında bir işlem yr«jy :n-ısş „nj<;:r? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.00SO3>\/lj2 & / O ^ 2 0 0 6 

Konu : Soru önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 03.04.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 

00.02-19741 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından tevcih edilen 7/13174 esas 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 10.04.2006 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00. 

00/963 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

E K L E R 

1- Cevabi yazı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ â t 2> 
KONU : 7/13174 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi: 04.04.2006 tarih ve B.02.0.005/031/428 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞÎMŞEK'in verdiği 7/13174 sayılı yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- TRT-2'de 10.02.2006 tarihinde Sabah Haberleri programında, Adnan OKTAR vekili 
Av.Kerim KALKAN'in cevap ve düzeltme talebinin Ankara l.Sulh Ceza Mahkemesinin 
31.10.2005 tarih ve 2005/800 Müt. sayılı kararıyla reddine dair verilen karara itirazı üzerine, 
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kesin olarak verilen 04.01.2006 tarih ve 2005/12 D.İŞ 
sayılı tekzip karan, yayınlanmıştır. 

2- Yukarıda belirtildiği gibi, söz konusu tekzip metni yargı karan doğrultusunda 
yayınlanmıştır. Tekzip konusu olan haber TRT muhabirleri tarafında hazırlanmamış; 17.10.2005 
tarihli Sabah Haberleri Programında "Gazete Başlıklan" bölümünde program spikeri tarafindan 
günlük gazeteden alıntı yapılarak okunmuştur. 

3- Tekzip konusu olan haber günlük bir gazetede yayınlanmış, TRT-2 Sabah Haberleri 
bültenlerinde ise günlük gazeteler okunurken söz konusu haber de okunmuştur. 

4- 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Düzeltme ve Cevap Hakkı başlıklı 
27. maddesi ile bu düzenlemenin yerini alan ve aynı hususu düzenleyen, 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonlann Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun "Düzeltme ve Cevap Hakkı" başlıklı 28. 
maddesi uyannca, "kişilere düzeltme ve cevap için Ankara Sulh Ceza Mahkemesine başvurma, bu 
Mahkemenin vereceği karara karşı da bir üst mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesine itirazda 
bulunma" hakkı verilmiştir. Söz konusu olayda TRT, kendi hazırlamadığı haberin ekrandan 
okunması nedeniyle tekzip metnini, yukarıdaki Kanun hükümlerine istinaden verilen yargı kararı 
doğrultusunda yayınlayarak yasal yükümlülüğünü yerine getirmiştir. 

5- Yukanda 1. maddede belirtildiği üzere söz konusu tekzip metni, Adnan OKTAR vekilinin 
düzeltme cevap talebinin yayınlanmasına karar verilmesi isteminin ilk aşamada Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafindan reddi üzerine bir üst ve son başvuru yeri olan Asliye Ceza Mahkemesinin 
04.01.2006 tarih ve 2005/12 D.İş sayılı kesin karan uyarınca yayınlanmıştır. 

Türk Hukuk Sisteminde düzeltme ve cevap (tekzip) için yargı prosedürü gerek 5187 sayılı 
Basın Kanunu, gerekse 2954 sayılı Kanunun 27. ve 3984 sayılı Kanunun 28. maddesinde 
belirtildiği üzere Sulh Ceza Mahkemesine başvuru üzerine aleyhine karar verilen tarafın üst 
mahkeme ve son itiraz mercii olan Asliye Ceza Mahkemesine itiraz etmesi üzerine Asliye 
Mahkemesinin vereceği kararla tamamlanmaktadır. İncelemeler evrak üzerinde yapıldığından 
diğer tarafın beyan veya savunması alınmadan karar verilmektedir. 

JCUi{../2006 
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Somut olayda da ilk başvuru üzerine Sulh Ceza Mahkemesi kararı Kurumumuz lehine 
olduğundan, diğer taraf Asliye Ceza Mahkemesine itirazda bulunmuş; Mahkemece evrak üzerinde 
yapılan inceleme sonucu itirazın kabulü ile tekzip metninin yayınlanmasına karar verilmiştir. 
Kurumumuz olaydan, aleyhine kesin olarak verilen Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin 
04.01.2006 tarih ve 2005/12 DİŞ sayılı tekzip kararının tebliği sonucu haberdar olmuştur. Bu 
karar kesin olup, başka bir başvuru mercii de bulunmadığından, Kanun hükümleri doğrultusunda 
zorunlu olarak yargı kararının gereği yapılmıştır. Dolayısıyla Kurum avukatlarının davayı takip 
etmemesi veya TRT Yönetiminin davanın takip edilmemesi yönünde talebi söz konusu değildir. 

6- İddialar doğru olmadığından Hukuk Müşavirliği hakkında herhangi bir işlem yapılması da 
söz konusu olmamıştır. İddiaların hukuki bilgi eksikliği ve Kurumu yıpratma çabalannın ürünü 
olduğu değerlendirilmektedir. 

Arz ederim. 

ili GÜNEY 
Genel Müdür' 

33.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 
yaptığı yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13175) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir AT ALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞANN 

DYP Denizli Milletvekilf 

1- 1997-2005 yılları arasında her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vâkfı tarafından ayrılan kaynak ve 
dağıtılan yardımın toplam parasal değeri ne kadardır ? 

2- 1997-2005 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere toplam kaç aileye 
yardımda bulunulmuştur ? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.005/C i <A2 °» £>V C S/2006 

Konu : Soru önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanhğımn 03.04.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-19741 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN tarafından tevcih edilen 7/13175 
esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden alman 06.04.2006 tarihli ve 
B.02.1.SYD.0.06/4616 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K L E R BeşirATALAY <-
1-Cevabi yazı ı Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1 .SYD.0.06/ ^ & t £ Ch İZUI 2006 
Konu : 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sn. Beşir ATALAY) 

İlgi: 04.04.2006 tarih ve B.02.0.005/031/429 sayılı yazı. 

ilgi yazınız eki Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 7/13175 esas sayılı 
yazılı soru önergesine ilişkin cevap ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Meylüt BİLİCİ 
Genel Müdür 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 7/13175 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI: 

Soru-1 1997-2005 yılları arasında her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ayrılan kaynak ve dağıtılan yardımın 
toplam parasal değeri ne kadardır? 

Cevap-1 1997-2005 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu tarafından vakıflara aktarılan kaynak miktarını içeren veriler ekteki tabloda yer 
almaktadır. 

Soru-2 1997-2005 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere toplam kaç aileye yardımda 
bulunulmuştur? 

Cevap-2 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan 
yardımlardan yararlanma sayısına ilişkin veriler 2003 yılında itibaren takip edilmeye 
başlanmıştır. Yardımlardan yararlanma sayıları 2003 yılında 10.076.775,2004 yılında 
7.244.573, 2005 de ise 7.401.477 olup; bu veriler Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarından alınan faaliyet raporlarından elde edilmiştir. Bu veriler kişi 
sayısını değil yardımlardan yararlanma sayısını göstermektedir. Zira 1 kişi birden 
fazla yardımdan yararlanabilmektedir. 
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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU'NDAN 
1997-2005 DÖNEMİNDE YAPILAN YARDIMLARIN DAĞILIMI 

00 

GİDERLER 

PERİYODİK YARDIMLAR 
SAĞLIK YARDIMLARI 
EĞİTİM YARDIMLARI 
PROJE DESTEKLERİ 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

(YTL) 

1997 

5.400.905 
1.045.343 
8.854.526 
4.080.363 
8.509.137 

SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ 
DİĞER GİDERLER 
TOPLAM 

284.900 
28.175.174 

(YTL) 

1998 

7.894.502 
2.465.861 

24.538.687 
8.586.119 

25.862.651 

25.497 
69.373.317 

(YTL) 

1999 

14.013.669 
4.356.364 

38.080.982 
7.977.524 

93.888.043 

128.906 
158.445.488 

(YTL) 

2000 

21.760.993 
10.974.056 
59.217.790 
7.726.080 

228.712.433 

237.444 
328.628.796 

2001 

46.575.979 
17.266.588 

193.165.454 
7.129.748 

126.660.532 

395.793 
391.194.094 

(YT 

2002 

96.613.0 
158.692.0 
224.664.0 

11.703.0 
113.923.0 

3.313.0 
556.0 

609.464.0 

1- SYD vakıflarına il/ilçe nüfusu, sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak aylık gönderilen miktarlar toplam 
2- Sosyal güvenceden yoksun ve yeşil kart almaya hak kazanamayan vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan sa 
giderleri, özürlülerimizin el ayak protezleri, sakat arabası, işitme cihazları gibi yardımcı araç ve gereç ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. 
3- Bu kapsamda her öğretim yılının başlangıcında dar gelirli ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocukları için eğ 
materyali yardımı yapılmaktadır. Yüksek öğrenim öğrenci bursları, taşımalı sistem öğle yemeği yardımları ve özü 

yapılan eğitim yardımlan da bu başlık altında toplanmıştır. 
4- Fon tarafından yürütülmekte olan tüm proje destekleri için aktarılan tutardır. 
5- Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yapılan temel ihtiyaç yardımları, aşevi işletme giderleri, yangın-barı 
vb. çeşitli yardımları kapsamaktadır. 
6- SRAP kapsamındaki sosyal hizmet projeleri, istihdam ve gelir sağlayıcı proje destekleri, Şartlı Nakit Transferi, 
eğitim ve sağlık yardımları, kurumsal gelişime yönelik destekler için yapılan aktarmalardır. 
7-Emekli Sandığı ile yapılan protokol çerçevesinde sosyal güvencesiz vatandaşlara yapılan sağlık yardımlarının k 
ve denetimi için Sağlık Yardımları Denetim Projesi ve vakıfların teftiş denetleme pay ödemeleri ile diğer giderleri k 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 4 

86 NCI BİRLEŞİM 
11 NİSAN 2006 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M I L L E T I N D İ 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.- Genel Kurulun; 11.4.2006 Salı ve 12.4.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soru

lar ile diğer denetim konularının görüşülmemesinin, 11.4.2006 Salı günkü birleşiminde Gündemin 
Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alan 1061 sıra sayılı raporun görüşmelerinin ardın
dan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinin; 

Genel Kurulun; 11.4.2006 Salı günü 15.00-22.00, 12.4.2006 Çarşamba günü 15.00-21.00 ve 
13.4.2006 Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; Genel 
Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 5.4.2006 tarihli 84 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu * (10/254, 258) Esas Numaralı 
11.4.2006 Salı - Saat: 14.30 Meclis Araştırması Komisyonu 
12.4.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 13.4.2006 Perşembe - Saat: 14.00 
13.4.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* (10/81, 234, 286) Esas Numaralı 
* Plan ve Bütçe Komisyonu Meclis Araştırması Komisyonu 

11.4.2006 Sah - Saat: 15.00 12.4.2006 Çarşamba - Saat: 14.00 

* Dışişleri Komisyonu 
13.4.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
13.4.2006 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
86 NCI BİRLEŞİM 11 NİSAN 2006 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 Milletvekili ile Bursa Milletvekili Şevket 
Orhan ve 30 Milletvekilinin; Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz 
Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla 
Bu Süreçte SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca birer Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/16, 262), 
(S. Sayısı: 1061) (Dağıtma tarihi: 5/4/2006) 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCtk: RP 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

07 _ SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) 
(S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.1.2003 ve 9.2.2006) 

2. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/277) 
(S. Sayısı: 1079) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 

3. - 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) 

4. 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) 

5. X - Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 1112) (Dağıtma tarihi: 10.3.2006) 

6. X - Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

7. - İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/733) (S. Sayısı: 1135) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

8. - Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

9. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1098) (S. Sayısı: 1122) (Dağıtma tarihi: 
21.3.2006) 

10. - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1133, 1/1074) (S. Sayısı: 1099) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

12. X - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1072) (S. Sayısı: 1043) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2005) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
15. X - Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1153) (S. Sayısı: 1102) (Dağıtma tarihi: 6.3.2006) 
16. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 

Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

17. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

18. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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 Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 

Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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 Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

34. 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 Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

35. 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 Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

36. 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 Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

37. 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 Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

50. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

- 7 - 86 NCI BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
51. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

52. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

54. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

55. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

56. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

57. - 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 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

58. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

59. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

61. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

62. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

63. - 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) 

64. - 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) 
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65. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

66. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
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) (*) 

67. - 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) (*) 

68. - 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) (*) 

69. - 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) 

70. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 
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79. - 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) 

80. - 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) 

81. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'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 (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 
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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 
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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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 (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100.- 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) 

101. - 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: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - 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 (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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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106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110. - 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) 

111.- 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) 

112.- 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) 

113.- 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) 

114.- 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) 
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115.- 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 
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) 

116. - 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) 

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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

118. - 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) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - 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 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) 

123. - 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 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - 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: 517ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - 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) 

126. - Karaman Milletvekili Fikret Unlü'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 Unlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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) 

131. - 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: 53 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

132. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139.- 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) 

140. - 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 
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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) 

141. - 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) 

142. - 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 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
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Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

150. - 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) 

151. - 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 (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

152. - 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 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) 

153.- 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) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156. - 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) 

157.- 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) 

158. - 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 
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Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 
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167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - 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 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 (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'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 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - 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 (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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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) 

176. - 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) 

177. - 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 (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - 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) 

179. - 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 (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

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 (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189. - 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) 

190. - 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) 

191. - 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) 

192. - 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) 

- 22 - 86 NCI BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
193. - 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) 

194. - 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) 

195.- 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) 

196. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'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 (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

197.- 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) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'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 (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

201. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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 
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) 

207. - 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) 

208.- 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) 

209. - 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) 

210. - 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 
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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) 

211. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 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) 

212. 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) 

213. - 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) 

214. - 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) 

215.- 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) 

216. 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) 

217. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları 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) 

218. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 4.3.2005) 

219. - 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) 

220. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

221.- 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 
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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) 

222. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

223. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları 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) 

224. - 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) 

225. - 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 (3/525) (S. Sayısı: 743 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Mersin Milletvekili Hüseyin GüleVin 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 Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - 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) 

230. - 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) 

231.- 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 
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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) 

232. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - 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 
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) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239.- 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 
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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) 

240.- 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) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - 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) 

245. - 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 (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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 
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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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251.- 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) 

252. - 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) 

253.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

254. - 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) 

255. - 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) 

256. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları 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) 

257. - 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) 

258.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
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) 

259.- 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) 
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260. - 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) 

261.- 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) 

262. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

263. - 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) 

264. - 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) 

265. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

266. - 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) 

267. 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 Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

268. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

269. X - İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

270. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

271. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

272. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

273. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 
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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) 

274. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'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 (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

275. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmezin 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 (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - 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) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280.- 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) 

281. - 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) 

282.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
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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) 

283. - 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) 

284. - 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 v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 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 (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286.- 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 Ertelen
mesine 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) 

287. - 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 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) 

288. - 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) 

289. - 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) 

290. - 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) 
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291.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1129) (S. Sayısı: 1019) (Dağıtma tarihi: 21.11.2005) 

292. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

293. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

295. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

296. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

297. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

301. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

302. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

303. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 
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304. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis

yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 
305. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

306. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

307. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

308. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

309. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

310.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

311.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

312. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

313. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

314.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

315. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

316. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

317. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 
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318. - 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 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

319.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

320. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

321. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

322. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

323.- İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

324. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

325. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 
1091) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

326. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

327. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

328. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 
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329. - İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

332. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

333. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

334. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

335. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

336. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

337. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

339. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

340. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

341. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

343. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

344. X - Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1177) (S. 
Sayısı: 1123) (Dağıtma tarihi: 22.3.2006) 

345. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

346. - Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

347. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) (S. Sayısı: 
1126) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

348. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1103) (S. Sayısı: 1127) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

349. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

350. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

351. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

352. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

353. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 
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354. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

355. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

356. - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 
Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili 
Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur 
Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir 
Milletvekilleri Bülent Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem 
Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile 
Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 
Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli 
ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; 
Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
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Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin 
Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı 
Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen 
(G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1008, 1/8, 1/14, 1/408, 1/568, 1/571, 1/574, 
2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 
2/654) (S. Sayısı: 1139) (Dağıtma tarihi: 7.4.2006)) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1061) 

İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 Milletvekili ile 
Bursa Milletvekili Şevket Orhan ve 30 Milletvekilinin; Bazı 
Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz 
Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol 
Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK'nın 
Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlem
lerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/16, 262) Esas Numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sermaye piyasalarının sağlıklı gelişmesi, büyük ölçüde bu piyasanın güven ve açıklık içinde 

çalışmasına ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasına bağlıdır. Ancak yurt içi ve yurt 
dışında yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirme eğilimlerini yanlış yönde kullanan 
ve "holding" ticarî kimliğinde faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştirdiği eylemlerin yurttaş
larımızı mağdur ettiği bilinmektedir. Bu konuda; 

1. "Holding" kimliğinde faaliyet gösteren bu şirketlerin işlemlerinin Bankalar Kanunu, Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu açısından değerlendirilmesi ve çıkan aykırılıkların 
saptanması, 

2. İlgili kamu kuruluşlarının yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarının araştırılması, 

3. Yurt dışında ve yurt içinde yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarının daha sağlıklı ve güven
li değerlendirilmesine olanak sağlanması, 

için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğün 
104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

7/1/2003 

Bihlun Tamaylıgil Kemal Kıhçdaroğlu Bülent Tanla 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Mehmet Yıldırım Yaşar Nuri Öztürk Sıdıka Aydoğan 
Kastamonu İstanbul İstanbul 

Halil Ünlütepe Algan Hacaloğlu Ayşe Gülsün Bilgehan 
Afyon İstanbul Ankara 

Ersin Arıoğlu Hasan Aydın Mehmet Sevigen 
İstanbul İstanbul İstanbul 
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Özlem Çerçioğlu Mehmet Semerci Şükrü Mustafa Elekdağ 
Aydın Aydın İstanbul 

Memduh Hacıoğlu Engin Altay Ahmet Sırrı Özbek 
İstanbul Sinop İstanbul 

Muharrem Eskiyapan Abdulkadir Ateş Yüksel Çorbacıoğlu 
Kayseri Gaziantep Artvin 

Halil Tiryaki Canan Arıtman Onur Öymen 
Kırıkkale İzmir İstanbul 

Nuri Çilingir Muharrem Toprak Muharrem İnce 
Manisa İzmir Yalova 

Sedat Pekel Mehmet Küçükaşık Mustafa Özyurt 
Balıkesir Bursa Bursa 

Kemal Demirel Nezir Büyükcengiz 
Bursa Konya 

GEREKÇE 
Başkalarının sırtından menfaat elde etmek amacında olan bazı kişi ya da kuruluşların "holding" 

adı altında kurdukları şirketlerin tasarruf sahibi olan pek çok kişinin mağduriyetine yol açtıkları 
bilinmektedir. 

İzinsiz halka arz yapan bu kuruluşların ortaklarının mağduriyetlerinin ne olduğunu incelersek; 
1. Bu kuruluşların hisse senetlerinden alan kişilerin zarara uğramaları halinde, bu zararı kar

şılayacak bir fon yoktur ve mağduriyetleri kaçınılmazdır. 
2. Bu kuruluşlara ortak olan tasarruf sahiplerine çoğu kez makbuz verilmesi nedeniyle ortak ol

duklarım belgeleyecekleri yasal bir belge ellerinde yoktur. Bu nedenle ortaklık haklarını kullan
maları engellenmektedir. 

3. Bu kuruluşların çoğu kez yeni ortaklarını pay defterine kaydetmedikleri ve mevcut ortakları 
özel kayıtlarda izledikleri bilinmektedir. Bu durumda herhangi bir uyuşmazlıkta kişi ortak ol
duğunun ispatında zorluklar yaşamaktadır. 

Kamuoyunda çeşitli adlarla bilinen şirketlerin temel faaliyetlerinin yurt dışında yerleşik vatan
daşların tasarruflarını Türkiye'de kurulu holdingler aracılığı ile Türkiye'ye getirip değerlendirmeye 
çalışmak olduğu görülmektedir. 

• Bu kuruluşlar hangileridir, ne amaçla kurulmuşlardır? Kuruluş özellikleri nedir? 
• Bu kuruluşlar bankacılık mı yapmaktadırlar, özel fınans kurumu veya normal ticaret şirketi 

midirler? 
• Yüksek montanlı reklam kampanyaları ile hangi hedefleri göstererek hangi dayanakları or

taya koyarak halkı inandırmış ve tasarruflarını kendi lehlerine kullanmışlardır? 
• Fon toplama yöntemleri, toplanan fonlara karşılık verilen belgelerin hukukî niteliği, fon 

transfer etme işlemleri, kâr dağıtma yöntemlerinin mevcut yasal düzenlemeler karşısındaki durum
ları nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 
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• Holding kimliğinde bugüne kadar ulusal ve uluslararası ortamda yaptıkları icraatlar ile bir
çok başarıya imza atmış, vatana hizmet etmiş olan şirketlerle aynı kimliği kullanarak bu şirketlere 
haksızlık edilmesine neden olanlar kimlerdir? 

• Tabela holding diye tabir edebileceğimiz bu kuruluşların yaptıkları faaliyetler nasıl bu kadar 
denetimsiz kalabiliyor? Eskiden üç yıl süreyle faaliyet gösteren beş şirketin bir araya gelmesi ile 
kurulan holdinglerin bugün önce tabelayı al sonra altını doldur haline gelmesinin sonuçlan neler
dir? 

• Kaç yurttaşımızın mağduriyetine sebep olmuşlardır? Bu yapı içinde kaç milyar dolarlık kay
nak batmıştır? 

• Bu konuda yetkili kamu otoriteleri görevlerini yeterince yerine getirmiş midir? Bugüne kadar 
kanuna aykırılıkları tespit edilen holdingler hakkında uygulanan cezaî şartların yaptırımı ne derece 
başarılı olmuştur? 

• Yurt dışına çalışmak amacıyla yıllar öncesinden gitmiş ve oldukça zor şartlarda elde ettikleri 
gelirlerinden ayırdıkları tasarrufları değerlendirmeyi hedefleyen vatandaşların ortaya çıkan bu ör
neklerden sonra kendi anavatanlarına yapmayı düşünecekleri yatırımlar ne derece etkilenecektir? 

Böyle bir etkilenim varsa bu konulardaki yasal boşlukların doldurulması, bu yurttaşlarımıza 
güvenli bir ortamda tasarruflarını Türkiye'ye getirmeleri için gerekli yasal altyapının hazırlanması 
gerekmektedir. 

Bütün bu başlıklarda yapılacak araştırma sonrası ortaya çıkacak sonuçların değerlendirilmesi 
ile gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için Meclis araştırması gerekmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye ekonomisinde sermaye hareketleri 1980'li yıllardan itibaren çeşitlilik kazanmış, buna 
karşılık sistemin işleyişi gerekli hukuksal düzenlemeleri taşımadığı ve ilgili denetim otoritelerinin 
yeterli önlemleri zamanında alamadığı için, yatırımcıların malî açıdan büyük zarara uğradıkları 
olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. 

1990'h yılların başından itibaren, finansman ihtiyacını kredi sistemi dışında arayan bazı 
girişimciler, holding adı altında örgütlenerek, mevzuata aykırı bir şekilde, faaliyet gelirleri ile bağ
lantısı olmaksızın kâr payı ödemesi ve sermayedarların talebi halinde hiçbir yasal anlam taşımayan 
ortaklık belgelerini geri alma vaadinde bulunarak, çoğunluğu yurt dışındaki vatandaşlarımızdan 
oluşan geniş bir kesimin mağduriyetiyle sonuçlanan izinsiz halka arz fiilini gerçekleştirmiştir. 

Bu şekilde faaliyet gösterdikleri daha sonra tespit edilen 74 şirket hakkında SPK tarafından 107 
suç duyurusu yapılmış, ancak, alındığı belirtilen bir çok idarî tedbir ve yargı sürecinin işlemesine 
rağmen, bahse konu holdinglerin; defter kayıtlarına, gerçek ortak sayısı ve hisse nispetlerine, 
üzerinde taşıdıkları malî risklere, para toplayan aracıların kimliklerine ulaşılmasında büyük güçlük
ler çekildiği görülmüştür. 

Bu nedenle, izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuçları ile yaşanan bu 
süreçte SPK'nm sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü 
ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

22/3/2005 

Şevket Orhan 
Bursa 

Cahit Can 
Sinop 

Ali Ay ağ 
Edirne 

Niyazi Pakyürek 
Bursa 

Mehmet Fehmi Uyanık 
Diyarbakır 

Ahmet Kambur 
Tekirdağ 

Eyüp Ayar 
Kocaeli 

İbrahim Köşdere 
Çanakkale 

Adem Baştürk 
Kayseri 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Mehmet Sarı 
Osmaniye 

Recep Garip 
Adana 

Abdulmecit Alp 
Bursa 

Selahattin Dağ 
Mardin 

Yüksel Çavuşoğlu 
Karaman 

Ayhan Zeynep Tekin Börü 
Adana 

Abdullah Erdem Cantimur 
Kütahya 
Nihat Eri 
Mardin 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu 
Muğla 

Agah Kafkas 
Çorum 

Mehmet Asım Kulak 
Bartın 

Mustafa A taş 
İstanbul 

Sabri Varan 
Gümüşhane 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 

Öner Ergenç 
Siirt 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Hüsnü Ordu 
Kütahya 

Cavit Torun 
Diyarbakır 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 
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GEREKÇE 

Türkiye ekonomisi, geride bıraktığımız on yıl boyunca, bankacılık ve fınans sektöründe 
yaşanan krizlerin yanı sıra, izinsiz halka arz yoluyla ağırlıklı olarak yurtdışından sermaye transferi 
sağlayan bazı holdinglerin yol açtığı sorunlar nedeniyle ciddi ölçüde sarsılmıştır. 

Bunun doğal sonucu olarak piyasalar, reel sektörün ihtiyaç duyduğu fonları sağlamada güçlük 
çekmiştir. Ülke ekonomisinin gerek duyduğu yabancı sermaye girişi de, yaşanan bu olumsuzluklar
dan etkilenmektedir. Bu sorunun ortaya çıkmasında, ilgili otoritelerce alınması gereken yasal ve 
idarî tedbirlerin yerinde ve zamanında alınmaması etkili olmuştur. 

Önergemize konu edilen izinsiz halka arzlar nedeniyle, sermaye piyasalarında haksız rekabet 
ortamı yaratılmış, vergi kayıpları ortaya çıkmış ve hepsinden önemlisi çok geniş bir kesim bu hol
dinglere yatırdığı tasarrufları büyük ölçüde yitirmiştir. 

Gerçek sayıları hakkında bilgi edinilemeyen bu kesimin, malî kayıpları hakkında da tahmin 
dışında fikir yürütülememektedir. Ancak, yaşanan bu dramatik tablonun ekonomimize verdiği 
kayıplar, başta güven kaybı olmak üzere çok büyüktür. Zira, çoğu yurt dışında yerleşik vatandaş
larımızın, gurbette binbir güçlükle edindikleri birikimleri, gerçek dışı vaatlerde bulunan bazı hol
ding yöneticileri tarafından istismar edilmiş, her zaman anavatanlarında değerlendirme arzusu 
taşıdıkları birikimlerini, artık eski boyutuyla yurda gönderme inancı zedelenmiştir. 

Haklarını yasal yoldan aramaya çalışan bazı hissedarlar olsa da, açtıkları davaların yasal 
dayanakları, sorumlular hakkında dolandırıcılık suçlamasından öte anlam taşımadığından, oluşan 
malî kayıplarına çözüm bulamamışlardır. 

Bir kısmına değinilen mağduriyetin nedenleri ve sonuçları ile yaşanan bu süreçte SPK'nın 
sorumluluğunun araştırılması zarureti vardır. Bu doğrultuda yürütülecek çalışmaların özellikle 
aşağıdaki sorulara açıklık kazandırması yararlı olacaktır. 

• Holdinglerin kurucu ortakları ile yurtdışındaki temsilcileri kimlerdir? Ortaklık ilişkileri han
gi kayıtlarda tutulmuştur? Ortakların pay nispetleri nasıl belirlenebilir? Bu payların holding kayıt
larına yansıtılması mümkün müdür? 

• Sermaye Piyasası Kurulu sermayedarların mağduriyetini önleyecek gerekli tedbirleri almış 
mıdır? Holdingler hangi yöntemleri kullanarak bu çapta parayı toplamıştır? İzinsiz halka arzda 
bulunan holdinglerin, reklam ve ilanlarının sorumlu kurumlar tarafından takibi yapılmış mıdır? Ne 
gibi işlemler yürütülmüştür? Sorumlular hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır? Bunlar, malî 
kayıpların giderilmesini sağlamış mıdır? 

• Yurtdışındaki vatandaşlarımızın SPK tarafından yapılan tescil çağrılarına ilgisizliği, tasarruf
larının yurtdışı makamlarca araştırılması sonucu, geçmişe yönelik vergi cezası veya sosyal yardım
lardan mahrumiyet gibi cezalar nedeniyle midir? Bu konuda yurtiçi ve yurtdışı resmî makamlar 
arasında ne gibi ilişkiler kurulmuştur? 
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Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla 
Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla 

Bu Süreçte SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu 
(10/16, 262) 

Esas No.: A.0U.GEÇ.(10/16, 262)-179 8/12/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf 
Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK'nın Sorum
luluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. 

10/5/2005 tarihinde göreve başlayan (10/16, 262) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonunun yaptığı çalışma sonucunda düzenlediği rapor, ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Telat Karapınar 

Ankara 
Komisyon Başkanı 

EK: Rapor ve ekleri. 
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GERÇEKLEŞTİRİLEN İZİNSİZ HALKA ARZ 

YOLUYLA TASARRUF SAHİPLERİNİN 
MAĞDURİYETİNE YOL AÇILMASININ NEDEN VE 
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I- ÖNERGELERİN ÖZETİ VE KONUSU 
- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL ve 31 milletvekilinin 10/16 Esas Numaralı Mec

lis Araştırması önergesinde; 
Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirme eğilimlerini 

yanlış yönde kullanan ve "holding" ticarî kimliğinde faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştirdiği 
eylemlerin yurttaşlarımızı mağdur ettiği belirtilmiştir. 

Araştırma önergesinde, holding kimliğinde faaliyet gösteren bu şirketlerin Bankalar Kanunu, 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu açısından değerlendirilmesi ve çıkan aykırılık
ların saptanması, İlgili kamu kuruluşlarının yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarının araştırıl
ması, Yurt dışında ve yurt içinde yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarının daha sağlıklı ve güvenli 
değerlendirilmesine olanak sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Bir 
Meclis Araştırması istenmiştir. 

- Bursa Milletvekili Şevket ORHAN ve 30 milletvekilinin 10/262 esas Numaralı Meclis Araş
tırması önergesinde ise; 

1990'lı yılların başından itibaren finansman ihtiyacını kredi sistemi dışında arayan bazı 
girişimcilerin holding adı altında örgütlendikleri, mevzuata aykırı bir şekilde faaliyet gelirleri ile 
bağlantısı olmaksızın kâr payı ödedikleri tasarruf sahiplerinin talebi halinde hiçbir yasal anlam 
taşımayan ortaklık belgelerini geri alma vaadinde bulundukları ve çoğunluğu yurt dışındaki vatan
daşlarımızın mağduriyeti ile sonuçlanan izinsiz halka arz fiilinin gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 

Bu şekilde faaliyet gösterdikleri daha sonra tespit edilen 74 şirket hakkında 107 suç duyurusun
da bulunulduğu, alındığı belirtilen idarî tedbir ve yargı sürecinin işlemesine karşın bahse konu hol
dinglerin defter kayıtlarına, gerçek ortak sayısı ve hisse nispetlerine, üzerinde taşıdıkları malî risk
lere, para toplayan aracıların kimliklerine ulaşılmasında güçlükler çekildiği ifade edilmiştir. Bu 
nedenle izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetlerin neden ve sonuçları ile yaşanan bu süreç
te Sermaye Piyasası Kurulu'nun sorumluluğunun belirlenmesi istenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen bu iki ayrı önerge ile "Bazı Girişimcilerce 
Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağ
duriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK'nın Sorumluluğunun Araş
tırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci Maddeleri uyarınca Bir Meclis Araştırması açılması istenmiştir. 

Önergelerde yer alan hususlar araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

II- KOMİSYONUN KURULUŞU 
22 nci Dönem İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL ve 31 Milletvekili ile Bursa Millet

vekili Şevket ORHAN ve 30 Milletvekilinin Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince vermiş oldukları Araştırma önergeleri konularının 
ortak olması nedeni ile birleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29.03.2005 tarihli 76 ncı 
Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 842 sayılı Kararı ile önergelerde belirtilen hususların 
araştırılmasına karar verilmiştir. 842 sayılı karar 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Söz konusu kararda, komisyonun 12 üyeden oluşmasına, komisyonun çalışma süresinin Baş
kan, Başkan vekili, Sözcü, Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerek
tiğinde Ankara dışında da çalışması hususlarına yer verilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10.05.2005 tarihli 96 ncı birleşiminde Komisyona üye 
seçimi yapılmıştır. 

Yapılan seçim sonucunda; 

ADI SOYADI 

Telat KARAPINAR 

Mustafa TUNA 

Orhan YILDIZ 
Hasan AYDIN 
Mehmet CEYLAN 

Özkan ÖKSÜZ 
Kerim ÖZKUL 
Abdullah Erdem CANTİMUR 

Algan HACALOĞLU 
Bihlun TAMAYLIGÎL 
Oğuz OYAN 

Nezir BÜYÜKCENGİZ 

AK PARTİ (8) 

C. 

Komisyona Üye olarak seçilmişlerdir. 
Meclis Başkanlığının çağrısı üzerine, ] 

H. P. (4) 

Komisyon, 

SEÇİM 
ÇEVRESİ 

Ankara 
Ankara 
Artvin 
Giresun 
Karabük 

Konya 
Konya 

Kütahya 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

Konya 

10.05.2005 tarihinde toplantıda hazır bulunan 
üyeler arasından en yaşlı üye sıfatıyla Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ'in geçici Baş
kanlığında Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Katip üye seçimi için toplanmıştır. Bu toplantıya 8 üye 
katılmış ve yapılan gizli oylama sonucu Komisyon Başkanlığına Ankara Milletvekili Telat 
KARAPINAR, Başkan Vekilliğine Konya Milletvekili Kerim ÖZKUL, Komisyon Sözcülüğüne 
Ankara Milletvekili Mustafa TUNA ve Katip Üyeliğe Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CAN
TİMUR yedişer oy alarak seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu seçime ilişkin 847 sayılı Kararı 14. 05. 2005 tarih ve 
25815 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

III- KOMİSYONUN GÖREV VE SÜRESİ 
Çalışmalarına 10.05.2005 tarihinde başlayan komisyonumuz, Anayasanın 98 inci, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ve diğer hükümleri çerçevesinde söz 
konusu araştırmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmakla görevlendirilmiştir. 

Genel Kurul tarafından İçtüzüğün ilgili maddesi uyarınca kendisine verilen üç aylık çalışma 
süresi içerisinde araştırmasını sonuçlandıramayan komisyonumuz, çalışmalarını tamamlayabilmek 
ve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunabilmek için 25/10/2005 tarihli 15 inci 
toplantısında İçtüzüğün 105 inci maddesi uyarınca 08.11.2005 tarihinden itibaren bir aylık ek süre 
talep edilmesini kararlaştırmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 27/10/2005 tarihli 13 üncü Birleşiminde 860 
sayılı Kararı ile Komisyona araştırmalarını tamamlaması ve raporunu Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunabilmesi için 08.11.2005 tarihinden itibaren bir aylık ek süre verilmiş, bu karar 
2/11/2005 Tarih ve 25984 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3.07.2005 tarihinde tatile girmesi nedeniy
le çalışmalarına ara vermiştir. TBMM İçtüzüğünün 183 üncü maddesi hükmü gereği süre işlememiş 
ve çalışmalarına 1 Ekim 2005 tarihinden itibaren devam etmiştir. 

IV- KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ 
Komisyon, görev dağılımının yapıldığı 10.05.2005 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamış

tır. Komisyonumuz, Konya Milletvekili ve Komisyon Başkan Vekili Kerim ÖZKUL'un Başkan
lığında 12.05.2005 tarihinde ikinci toplantısını yapmış ve bu toplantıda: 

- Komisyon toplantılarında (Ankara içi ve Ankara dışında) tam tutanak tutulmasına, 
- Genel Kurulun çalışma saatlerinde komisyon çalışmalarının yapılabilmesi için içtüzüğün 

35/2 inci maddesi uyarınca TBMM Başkanlık Divanından izin istenmesine, 

- Komisyona mağdur vatandaşlarımızın yurt içinden ve yurt dışından rahat ulaşabilmesi için in
ternet sitesi oluşturulmasına, elektronik posta adresinin kamuoyuna duyurulmasına, 

- Komisyon çalışmalarında gerekli uzmanların temininde, kurum ve kuruluşlardan bilgi isten
mesinde, komisyona davet edilecek ve bilgisine başvurulacak şahısların tespit edilmesinde, Ankara 
dışında yapılacak çalışmaların belirlenmesinde Başkanlık Divanına yetki verilmesine, 

karar vermiştir. 

- Komisyonumuz, 25.10.2005 tarihli toplantısında araştırma kapsamında bulunan holdinglerin 
yurt dışında faaliyet göstermesi ve mağdurların büyük çoğunluğunun yurt dışında yerleşik vatan
daşlarımız olması nedeniyle yurt dışında da çalışabilme kararı alabilmesi için TBMM Genel 
Kurulundan izin istenmesine Karar vermiştir. Alınan bu karar 25.10.2005 tarih ve 64 sayılı yazı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletilmiştir. Komisyonumuzun bu istemi TBMM Baş
kanlık Divanınca 27.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve 94 sayılı Kararı ile Komis
yonumuzun bu istemi, konunun gereği ve özelliği nedeni ile uygun bulunmuş, ancak gidilecek ül
keler ile çalışmalara katılacak Komisyon Üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin TBMM Başkan
lığınca tespit edilmesinden sonra Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. (Ek/l) 
Genel Kurulun 8.11.2005 tarihli 15 inci Birleşiminde okunmuş ve kabul edilmiştir. 

TBMM Genel Kurulunun 8.11.2005 tarihli 15 inci Birleşiminde almış olduğu karar çerçevesin
de Komisyonumuz üç grup halinde Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'da çalışmalarda 
bulunma kararı almış ve Bu Kararını 10.11.2005 tarihli 138 sayılı yazı ile TBMM Başkanlığına ilet
miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından liste üç grup halinde Genel Kurulun 
onayına sunulmuş ve Genel Kurulun 17.11.2005 tarihli 20 nci Birleşiminde okunup kabul edilmiş
tir. (Ek/2) 

V- KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 842 sayılı Kararı çerçevesinde Ankara ve 

Ankara dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.11.2005 tarihli 20 inci Bir
leşiminde alınan Karar uyarınca yurt dışında da üç ayrı grup halinde çalışmalarda bulunmuştur. 
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Çalışma süresi içerisinde 24 toplantı yapan komisyonumuzun çalışmaları sırasında 663 sayfa 
tutanak tutulmuş, rapor yazımında yararlanmak üzere ilgili kamu kurum, kuruluşlar ile kişilerden 
belge ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 90 adet evrak komisyonumuza gelmiş, buna karşılık 
çalışmalar sırasında 179 yazışma yapılmıştır. 

Komisyonumuz, 17.5.2005 tarihli toplantısında Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına 
teknik katkı sağlamak amacıyla Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarından TBMM içtüzüğünün 
105 inci maddesi uyarınca uzman personel istenmesine karar vermiştir. 

Bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Denetleme Daire Başkan Yardımcısı İlker Evin, 
Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Necip Topuz, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Şube Müdürü Yük
sel Kızıllaş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Baş Müfettişi Ahmet Tekin Kurumlarınca Komisyonumuz
da geçici olarak görevlendirilmişlerdir. 

Komisyonumuza, çalışmaya başladığı 10.05.2005 tarihinden itibaren, yurt içi ve yurtdışından 
ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığından araştırma konusu holdinglerce mağdur edilen 
vatandaşlara ait 1098 adet şikâyet dilekçesi gelmiştir. Bu dilekçeler ilgisi nedeniyle SPK başkan
lığına 07.12.2005 tarih ve 175 sayılı yazımız ekinde değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. 

Komisyonumuz, araştırma önergelerinde yer alan iddialar ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 
temin edebilmek için, TBMM Başkanlığı, TBMM Genel Sekreterliği, Adalet, İçişleri, Dışişleri, 
Sanayi ve Ticaret, Maliye Bakanlıkları ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi kamu kurumlan ile 
yazışmalar yapmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından araştırma kapsamın
daki holdinglerin listesi istenmiş (liste-1) gelen bilgiler çerçevesinde 61 Holdinge (liste-2) yazı 
yazılarak bilgi vermek isteyen holding yetkililerine çağrıda bulunulmuştur. 

Ancak, Komisyonumuzun gönderdiği bu davet yazılarından 44 adedi adreslerinde bulun
madığından geri dönmüştür, (liste -3) 

Bu çağrımıza, Karaman'da bulunan Kimpaş Holding yöneticilerinden olumlu cevap gelmiş ve 
Komisyonumuza sözlü bilgi vermişlerdir. Ayrıca, Hadeka Holding, Alpek A.Ş., Bilgi Sağlık Hiz
metleri ve Ticaret A.Ş. ile Ray Holdingden, yazılı cevap gelmiştir. 

Komisyonumuz, SPK Başkanı ve eski başkanlarını, Ankara Ticaret Odası Başkanı ve Başkan 
Yardımcısını, bazı holdinglerin yönetim kurulu Başkanları ile yeni ve eski yönetim kurulu üyelerini, 
Konya Ticaret Odası Başkanını Komisyona davet ederek TBMM İçtüzüğünün 105 inci maddesi 
uyarınca bilgi almıştır. 

Almanya Hessen Bölgesi mağdurlarının temsilcilerini, Sivas ve Sakarya İllerinde bulunan 
Yimpaş Mağdurları Derneklerinin yöneticilerini Komisyona yapmış oldukları başvuru sonucunda 
dinlemişlerdir. 

Endüstri Holdingin eski yönetim kurulu Başkanının komisyona yapmış olduğu başvurusunu 
değerlendirmiş, 04.10.2005 tarihli 11 inci toplantısında alınan karar gereği oluşturulan bir alt 
komisyon marifeti ile Adana 1 Nolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa ERTEKİN'in 
Cezaevinde ifadesini almış, araştırma kapsamındaki holdinglerin yoğun olarak bulunduğu Konya 
ve Yozgat illerinde mahallinde incelemelerde bulunmuştur. 
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Komisyonumuz, TBMM Genel Kurulunun 17.11.2005 tarihli 20 nci Birleşiminde alınan karar 
gereği holding mağduru vatandaşlarımızın yurt dışında yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Avus
turya, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de üç ayrı grup halinde mahallinde incelemeler
de bulunmuştur. 

Holdinglerin Listesi (Liste-1) 
1 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 
2 ADYA HOLDİNG A.Ş. 
3 A.Ş. HOLDİNG A.Ş. 
4 ALDA HOLDİNG A.Ş. 
5 ALPEK HOLDİNG A.Ş. 
6 ANADOLU PLASTİK İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 
7 ANSER HOLDİNG A.Ş. 
8 APİTAŞ HOLDİNG A.Ş. 
9 ASEL ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. 
10 ASRİ HOLDİNG A.Ş. 
11 AVANTAJ HOLDİNG FİNANS LTD. 
12 AYVİNA HOLDİNG A.Ş. 
13 BAŞAK TENEKE KUTU METAL OFSET AMBALAJ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. 
14 BELEMİR HOLDİNG A.Ş. 
15 BİRSA BİRLİK GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 
16 BÜYÜK AVRASYA HOLDİNG A.Ş. 
17 BÜYÜK GRUP HOLDİNG A.Ş. 
18 BÜYÜK SELÇUKLU HOLDİNG A.Ş. 
19 DADAŞ HOLDİNG A.Ş. 
20 DEMİRKIRAN HOLDİNG 
21 ELPA AMBALAJ BASIM OTOMOTİV YEDEK PARÇA ELEKTRİK İNŞAAT VE 

MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TÜMELSAN'IN İŞTİRAKİ) 
22 EMİRDAĞ SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. 
23 ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. 
24 ESRA HOLDİNG A.Ş. 
25 GEMA HOLDİNG A.Ş. 
26 GÜRTEKS HOLDİNG A.Ş. 
27 HADEKA HOLDİNG A.Ş. 
28 HALİL DEMİRKAYA HOLDİNG GMBH 
29 HAMATEK HOLDİNG A.Ş. 
30 HASANDAĞI HOLDİNG A.Ş. VE HAS-EL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

VE HAS-EL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
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31 İLARSLAN HOLDİNG A.Ş. 
32 İMET HOLDİNG A.Ş. 
33 İNTERGENÇ HOLDİNG A.Ş. 
34 İŞLEM HOLDİNG A.Ş. 
35 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 
36 JETPA HOLDİNG A.Ş. 
37 KAİZEN TEKNOLOJİK ÜRETİM VE GENEL PAZARLAMA A.Ş. 
38 KALDERA HOLDİNG A.Ş. 
39 KAMER HOLDİNG A.Ş. 
40 KAMSA HOLDİNG A.Ş. 
41 KARTA HOLDİNG A.Ş. 
42 KAŞIKÇI HOLDİNG A.Ş. 
43 KATILIM HOLDİNG A.Ş. 
44 KEDAŞ KONYA-KARAMAN ENERJŞ DAĞITIM SAN. TİC. A.Ş. 
45 KETEN HOLDİNG A.Ş. 
46 KİMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
47 KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 
48 KOMBASSAN İNŞAAT TARIM VE SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 
49 KONADYA HOLDİNG A.Ş. 
50 KONYA ÖZEL NAKİPOĞLU BİLGİ HASTANESİ (BİLGİ SAĞLIK HİZMETLERİ 

A.Ş.) 
51 KONYA SANAYİ HOLDİNG A.Ş. 
52 KÖSEOĞLU SAĞLIK TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
53 KÜBRA HOLDİNG A.Ş. 
54 KÜBRAŞ GIDA TEKSTİL İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. 
55 MEGA İHTİYAÇ MALZEMELERİ A.Ş. 
56 NOYA HOLDİNG A.Ş. 
57 ORGANİZE HOLDİNG A.Ş. 
58 OSMANLI HOLDİNG A.Ş. 
59 PALKİM HOLDİNG A.Ş. 
60 RAY HOLDİNG A.Ş. 
61 SAYHA HOLDİNG A.Ş. 
62 SEBİL HOLDİNG A.Ş. 
63 SEFA HOLDİNG A.Ş. 
64 SER GROUP GIDA İNŞ. PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
65 SER GRUP PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. 
66 SER GRUP PVC VE AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALAT SAN. A.Ş. 
67 SÖZ-PA PAZARLAMA VE İNŞAAT A.Ş. 
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68 SUR HOLDİNG A.Ş. 
69 ŞAFAK HOLDİNG A.Ş. 
70 ŞULE BESİCİLİK SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
71 TİLMOGMBH 
72 TUĞRA HOLDİNG A.Ş. 
73 TÜMELSAN GRUP OTOMOTİV ŞİRKETLERİ A.Ş. 
74 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
75 YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
76 YİMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
77 YİMPAŞ YOZGAT SPOR A.Ş. 
78 YİMPAŞYOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 
Komisyonun Davet Gönderdiği Holdinglerin Listesi (Liste-2) 
1) JETPA HOLDİNG 
2) KAMSA HOLDİNG 
3) KALDERA HOLDİNG 
4) KAİZEN TEK. ÜRETİM VE GEN. PAZARLAMA A.Ş. 
5) İŞLEM HOLDİNG 
6) İNTERGENÇ HOLDİNG 
7) İMET HOLDİNG 
8) İLARSLAN A.Ş. 
9) HASANDAĞI HOLDİNG 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

HAMATEK HOLDİNG 
HADEKA HOLDİNG 
GÜRTEKS A.Ş. 
GEMA HOLDİNG 
ESRA HOLDİNG 
ENDÜSTRİ HOLDİNG 
EMİRDAĞ SENTETİK DOKUMA SAN. A.Ş. 
EMPA AMBALAJ A.Ş. 
DADAŞ HOLDİNG 
BÜYÜK SELÇUKLU HOLDİNG 
BÜYÜK GRUP HOLDİNG 
BÜYÜK AVRASYA HOLDİNG 
BİRSA BİRLİK GIDA İÇ DIŞ TİC. A.Ş. 
BELEMİR HOLDİNG 
BAŞAK A.Ş. 
AYVİNA A.Ş. 
ASRİ HOLDİNG 
ASEL ALIŞ VERİŞ GIDA TİC. A.Ş. 
APİTAŞ HOLDİNG 
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ANSER A.Ş. 
ANADOLU A.Ş. 
ALPEK HOLDİNG 
ALDA HOLDİNG 
AKSARAY HOLDİNG 
ADYA HOLDİNG 
TÜMELSAN A.Ş. 
TUĞRA HOLDİNG 
ŞULE A.Ş. 
ŞAFAK HOLDİNG 
SUR HOLDİNG 
SÖZ-PA HOLDİNG 
SER GROUP PAZARLAMA A.Ş. 
SER GRUP PVC VE AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş. 
SEBİL HOLDİNG 
SEFA HOLDİNG 
RAY HOLDİNG 
PALKİM HOLDİNG 
OSMANLI HOLDİNG 
ORGANİZE HOLDİNG 
NOYA HOLDİNG 
KÜBRAŞ HOLDİNG 
KÜBRAŞGIDA A.Ş. 
KÖSEOĞLU SAĞLIK A.Ş. 
KONYA SANAYİ HOLDİNG 
KONYA ÖZEL NAKİPOĞLU BİLGİ HAST. A.Ş. 
KONADYA HOLDİNG 
KİMPAŞ HOLDİNG 
KETEN HOLDİNG 
KADEŞ HOLDİNG 
KATILIM HOLDİNG 
KAŞIKÇI HOLDİNG 
KATRA HOLDİNG 

Komisyona Geri Dönen Davetiyelerin Listesi (Liste-3) 

1) JETPA HOLDİNG 
2) KAMSA HOLDİNG 
3) KALDERA HOLDİNG 
4) KAİZEN TEKNOLOJİK ÜRETİM VE GEN. PAZARLAMA A.Ş. 
5) İŞLEM HOLDİNG 
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İNTERGENÇ HOLDİNG 
İMET HOLDİNG 
HAMATEK A.Ş. 
HADEKA HOLDİNG 
GÜRTEKS A.Ş. 
ESRA HOLDİNG 
EMİRDAĞ SENTETİK DOKUM SAN. A.Ş. 
EMPA AMBALAJ A.Ş. 
DADAŞ HOLDİNG 
BÜYÜK SELÇUKLU HOLDİNG 
BÜYÜK GRUP HOLDİNG 
BÜYÜK AVRASYA HOLDİNG 
BELEMİR HOLDİNG 
AYVİNA A.Ş. 
ASRİ HOLDİNG 
ANSER A.Ş. 
ALDA HOLDİNG 
AKSARAY HOLDİNG 
AD YA HOLDİNG 
TÜMELSAN A.Ş. 
TUĞRA HOLDİNG 
ŞULE A.Ş. 
ŞAFAK HOLDİNG 
SUR HOLDİNG 
SÖZ-PA A.Ş. 
SEBİL HOLDİNG 
SEFA HOLDİNG 
PALKİM HOLDİNG 
OSMANLI HOLDİNG 
ORGANİZE HOLDİNG 
KÜBRA HOLDİNG 
KÖSEOĞLU SAĞLIK A.Ş. 
KONADYA HOLDİNG 
KETEN HOLDİNG 
KADEŞ HOLDİNG 
KATILIM HOLDİNG 
KATRA HOLDİNG 
KETEN HOLDİNG 
BİRSA HOLDİNG 
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1. Komisyon Toplantıları 

Çalışma takvimi içerisinde 24 toplantı yapan Komisyonumuz; 
- 24. 05.2005 tarihli toplantısında, Hemsen Bölgesi Giysen mağdurları temsilcilerini, 
- 31.05.2005 tarihli toplantısında Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan AYGÜN ile Başkan 

vekili Ali GÖKŞİN'i, 
- 16.06.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkan Yardım

cısı İlker EVİN'i, 
- 21.06.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doğan CANSIZLAR, Baş

kan Yardımcısı Hülya KEMAHLI ve Hukuk İşleri Daire Başkanı Çağlar MANAVGAT'I, 
- 23.06.2005 tarihli toplantısında Sivas Yimpaş Mağdurları Derneği Başkan ve Yönetim 

Kurulu Üyelerini, 
- 28.06.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Eski Başkanı Ali İhsan 

KARACAN'ı, 
- 30.06.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Eski Başkanı Muhsin MEN-

GİTÜRK'ü, 
- 13.10.2005 tarihli toplantısında Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAY

RAM, Holding Müşaviri Talat SEHER, Ortaklık İlişkileri Müşaviri Nebi ÇIĞ, Ankara Koor
dinatörü Osman ÖZTÜRK'ü, 

- 14.10.2005 tarihli toplantısında Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun UYAR, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah ÖRNEK'i, 

- 18.10.2005 tarihli toplantısında Kamer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer SEVEN-
CAN'ı, holding temsilcileri Gürsoy BİLGİN, Seyit ÖZESEN ve Salih YILMAZ'ı, 

İkram Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necip UYGUR, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 
Mustafa GÖNEY'i, 

- 27.10.2005 tarihli toplantısında İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet 
BUĞA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet AKMAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Ali KORKMAZ'ı, 

- 10.11.2005 tarihli toplantısında Sayha Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol DOĞ
RU ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat YILDIRIM'ı, aynı toplantıda 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Hol
ding Yönetim Kurulu Başkanı Yakup YÖNTEN ile Yönetim Kurulu Üyesi, Ethem Battal'ı, 

- 17.11.2005 tarihli toplantısında; Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Üzülmez'i, 
- 22.11.2005 tarihli toplantısında Umpaş Holding Yönetim kurulu Başkanı Özgür TEPE, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar KAYMAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar LEB-
LEBİCİ'yi, Kimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim UZUN, Başkan Yardımcısı 
Ramazan BÖCÜ'yü, 

- 24.11.2005 tarihli toplantısında, kamer holding eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Adem 
KOCAKAFA, Avrupa Temsilcisi Hikmet YAZICI ile eski Denetçi Mehmet ERİK'i, 

- 06.12.2005 tarihli toplantısında Sakarya Yimpaş Mağdurları Derneği Başkan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini, 

dinlemiştir. 
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2. Komisyonun Ankara Dışında Yaptığı Çalışmalar 

Komisyonumuz, Endüstri Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanının yapmış olduğu baş
vurusunu değerlendirmiş, oluşturulan bir alt komisyon marifeti ile Adana 1 Notu F Tipi Cezaevin
de tutuklu bulunan şahsın ifadesini ceza evinde almış, ayrıca holding merkezlerinin yoğun olarak 
bulunduğu Konya ve Yozgat İllerinde mahallinde incelemelerde bulunmuştur. 

2.1 Adana Çalışması 
Komisyonumuz, 04.10.2005 tarihli toplantısında almış olduğu karar çerçevesinde Adana F Tipi 

Cezaevinde tutuklu bulunan Endüstri Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Er-
tekin'in ifadesini alt komisyon marifetiyle 19 Ekim 2005 tarihinde Cezaevinde almış ve aynı gün 
Ankara'ya dönmüştür. 

Bu çalışmaya, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur, Konya Milletvekili Nezir 
BÜYÜKCENGİZ ve Giresun Milletvekili Hasan Aydın katılmıştır. Gruba Adalet Bakanlığı tarafın
dan görevlendirilen Hakim Necip TOPUZ ile Komisyon memuru Cuma KAPLAN refakat etmiştir. 

Alt Komisyonun bu çalışmaya ilişkin hazırlamış olduğu ve Komisyonumuzun 25 Ekim 2005 
tarihli toplantısında bilgisine sunulan raporu şöyledir: 

"Alt komisyonumuzla Mustafa ERTEKÎN yapmış olduğu görüşmede: 
• Kendisinin Holding faaliyetlerine bir yakınının teşvikleri ile başladığını ve Holdinge sermaye 

olarak kendisine ait fabrikaları koyduğunu, Holdingde görev yaptığı dönemde, Holdinge koymuş 
olduğu sermayenin kurucu ortaklardan toplanan paralardan fazla olmasına rağmen hiçbir kâr payı 
ya da ana para almadığını sadece maaş aldığını, 

• Ülkedeki Demokratik yetersizlikler sebebiyle Yeşil Sermaye damgası yediklerini, bu sebep
le türlü zorluklarla karşılaştıklarını Sermaye Piyasası Kurulunun adını ilk kez Kombassan Holdin
ge el koyduklarında duyduğunu, bunun üzerine Kurul kaydına girmek için girişimlerde bulunduk
larını, tüm Kamu Kurumları gibi bu Kurumun da kendilerine zorluk çıkardığını, dönemin Kurul 
Başkanı olan Muhsin MENGİTÜRK'ün adamları vasıtasıyla kendisinden on milyon dolar rüşvet is
tediğini, pazarlıklar sonucu rakamın iki milyon dolara kadar düştüğünü hatta bizzat kendisinin dört 
yüz bin dolar rüşvet verdiğini, rüşvet çarkının sadece SPK ile sınırlı olmadığını, Konya'da bulunun 
Organize Şube Müdürlüğünde görevli polislerinde bu işlere karıştığını, hatta bu polislerden bir
kaçının Holding koordinatör yardımcısında bulunan üç milyon yedi yüz bin Alman Markı parayı 
çaldıklarını, yine Konya Adliyesinde de bu uzantıların olabileceğini zira delilli ispatlı şikâyetlerde 
bulunduğu halde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararları verildiğini, Mafya 
oluşumlarının kendi öz çocuğunu bile kaçırmaya kalkıştığını, Holdingle ilgili faaliyetlerinin özel
likle savunma sanayiine girdikten sonra projelerini İsrail'den almadığı için bozulduğunu, bu 
dönemde tehditler aldığını, 

• Gerek dönemin medyasının gerekse rakip firmaların değişik zamanlarda önlerini kesmek 
amacıyla olumsuz propaganda yaptıklarını hatta bazı rakip firmaların Holding paralarını sanatçılar
la yediği yolunda propaganda yaptıklarını, 

• Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL, Mehmet KEÇECİLER ve birkaç Konya 
Milletvekili tarafından desteklendiğini, 

• Daha önceden de Holdingle ilgili davalar sebebiyle tutuklu kaldığını ve halen tutuklu bulun
duğu davanın da Holdingle ilgili olduğunu, daha önceki tutuklu kaldığı davalardan beraat ettiğini, 
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• 2001 yılında Holdingin bir kısım yurt dışı temsilcilerinin yurt dışından para girişini durdur
duklarını, bu şahısların yönetimi ele geçirmek için hareket ettiklerini hatta yönetime göndermedik
leri paralarla Sudan'da yönetimin bilgisi dışında bir altın madeni satın aldıklarını, özellikle 2001 
krizi ile birlikte şirketin yönetimini ele geçirmeye yönelik girişimlerin başarılı olduğunu ve 2001 
yılında fabrikaları tek, tek sayarak bu şahıslara teslim ettiğini, Şirketi devrettiği Ahmet TEKİN ve 
arkadaşları tarafından şirket mallarının yağmalanmaya başladığını bu hususta bir çok şikâyette 
bulunduğunu, bu şahıslardan sonra yönetime gelen Ali ALTINBAŞÇIN da aynı şekilde şirket mal
larını yağmaladığını, 

• Holding tarafından kendisinden önceki dönem ve kendisinin yönetimde bulunduğu dönemde 
6-7.000 kişiden yaklaşık 200.000.000 Alman Markı para toplandığını, kendisinden sonraki dönem
de de Ahmet Tekin isimli şahıs tarafından yaklaşık 80-90.000.000 Alman Markı para toplandığını, 
topladıkları paraların tamamını yatırıma aktardıklarını, kâr payı olarak 1996-1997 döneminde döviz 
bazında % 36 verdiklerini, aynı dönemde Kompassan Holdingin % 60 kâr payı verdiğini, toplanan 
paralardan önceleri temsilcilere %1 pay verildiğini bu oranın daha sonra %3'e çıktığını, yapmış ol
duğu yatırımların ortaklara olan borcu karşılayacağını, 

ifade etmiştir. " 
2.2. Konya Çalışması 
Komisyonumuz, 10.11.2005 tarihli toplantısında; kurulacak olan bir alt komisyon marifetiyle 

Konya ilinde faaliyet gösteren Holdinglerde inceleme yapılmasına karar vermiştir. 
14-15 Kasım 2005 tarihleri arasında Konya ilinde bulunan holdinglerde yapılan incelemeye İs

tanbul Milletvekili Alman Hacaloglu, Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan, Artvin Milletvekili 
Orhan Yıldız, Konya Milletvekili Kerim Özkul, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ katıl
mışlardır. 

Gruba, Komisyonda görevli Hakim Necip Topuz, Komisyon Uzmanı Mehmet Dünşen ve 
Komisyon Memuru Cuma Kaplan refakat etmiştir. 

Komisyonumuz bu çalışmada Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ile 
Sanayi Odasında, İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seyit BUĞA ile Holding mer
kezinde, Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile Holding merkezinde, Konya Ticaret Bor
sası Başkanı Mehmet KARA ile Borsa binasında, Kamer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer 
SEVENCAN'la Holding binasında görüşmüş, Holdinglerin fabrika ve tesislerinde incelemeler yap
mış ve fabrika yetkililerinden bilgi almıştır. 

Bu çalışmaya ilişkin hazırlanan rapor, Komisyonun 17.11.2005 tarihli toplantısında bilgiye 
sunulmuştur. 

Konya çalışmasına ilişkin Alt Komisyon raporu şöyledir. 
"Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ile yapılan görüşmede özetle; 
- Bu süreçte SPK'nın üzerine düşen görevi tam olarak yapmadığını, Holdinglerin üzerine 

siyasilerin ve basının gittiğini, Sanayi Odası olarak bu konu ile ilgili yanlış buldukları hususları 
çeşitli zamanlarda dile getirdiklerini, sorunun çözümü için holdinglerle SPK tarafından kurulacak 
bir komisyonun -batmış olanlar hariç- çözüm bulması gerektiğini, bunların geliştirilip büyütülmesi 
gerektiğini, zira çok sayıda çalışanlarının olduğunu, para toplama faaliyetlerinin genel olarak döviz
le yapıldığını, ancak Ticaret Kanununun buna izin vermediğini bu sorunun çözülmesi gerektiğini, " 
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ifade etmiş kendi odalarının kayıtlarında bulunan Holdinglerle ilgili bir dosya ibraz etmiş ve dos
yadaki şirketlerin faal olup olmadıkları hususundaki bilgilerin, gerek bizzat yapılan araştırmaya 
gerekse üyelik aidatlarını ödenip ödememe hususlarına dayandığını belirtmiştir. 

Sanayi Odası ziyaretini müteakip İttifak Holdingin merkezi ziyaret edilmiş, ziyarette Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seyit BUĞA ile görüşülmüş ve kendisi bu görüşmede özetle: 

"Kazancın paylaşımında sermayedarın, çalışanların ve toplumun haklarına önem verdiklerini, 
ayrıca çalışmalarında her konuda dayanışmayı esas aldıklarını, resmî dairelerle de dayanışma 
içerisinde hareket ettiklerini, ani büyümektense bürokrasinin izin verdiği ölçüde büyümeye özen 
gösterdiklerini, 

Gelişen yapının istismar edilen taraflarının bulunduğunu, sermaye toplanırken % 20 üstünün 
kâr, altının ise zarar olarak değerlendirildiğini, kendilerinin ana paradan da zarar edilebileceğini dile 
getirdiklerini, hiçbir zaman şu kadar süre sonra para öderiz şeklinde beyanda bulunmadıklarını, şir
ket taraftarları oluştuğunu ve bu taraftarların kendi şirketlerine daha fazla ortak toplamaya çalıştık
larını, tamahkârla sahtekarın buluşması sebebiyle ortaya bu sorunun çıktığını, kendilerinin 1994 
tarihinden itibaren bu işin sonunun kötü olacağını gördüklerini, bu sebeple bir yatırımı yapıp bitir
meden yeni bir yatırıma başlamadıklarını, istikrarlı büyümeyi esas aldıklarını; ayrıca, bu problem
lerin çözümüne yönelik hazırlık yaptıklarını; bu hususu bir dosya halinde komisyona ibraz edecek
lerini, sistemin devamının mümkün olduğunu, ancak istismarcılardan kurtarılması gerektiğini, " 
ifade etmiş, daha sonra komisyon üyelerimizle birlikte İttifak Holdinge ait İkinci Organize Sanayii 
Bölgesinde bulunan Selva Gıda Sanayii A.Ş.'ye gidilmiş, fabrikada incelemeler yapılmış, Genel 
Müdür Osman BAYDAR'dan fabrika ile ilgili bilgiler alınmıştır. İttifak Holdinge ait Selçuklu İl
çesi Kule Caddesinde bulunan Kule Site Alışveriş ve Eğlence Merkezi ziyaret edilmiş burada da 
Genel Müdür Mehmet Mihri DİCLE, Kule Site ile ilgili bilgiler vermiştir. 

İncelemeler bitirildikten sonra Kombassan Holding Şirket Merkezi ziyaret edilmiş ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM 'la görüşülmüştür. Yapılan görüşmede Haşim BAYRAM özetle: 

"Kendilerinin nominal değerle döviz arasında oluşan emisyon primlerinin tamamını şirket 
kayıtlarına geçirdiklerini, SPK'nın sermaye artırmalarına izin vermediğini, kurulan diğer Holding
lerin bu işi patlatmak amacıyla kurulduğunu, bankalarla çalıştıklarını bir önceki yıl yaklaşık 250 
milyon dolarlık ihracat yaptıklarını" ifade etmiş ve kendisi ile birlikte Kombassan Holdinge ait hol
ding merkezi yakınında bulunan Afra Ticaret Merkezi ve Otel Bera gezilmiş ve incelemelerde 
bulunularak günün çalışmalarına son verilmiştir. 

15.11.2005 tarihinde Komisyon üyelerimizden Artvin Milletvekili Orhan YILDIZ, Konya Mil
letvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ ve Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ ile birlikte Ticaret Borsası 
ziyaret edilmiş ve Başkanı Mehmet KARA ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede Mehmet Kara 
özetle: 

"Holdinglerin ağırlıklı merkezinin Konya olduğunu, İttifak Holding'in gelecekle ilgili düşün
celerini erken tespit ettiğini, Kombassan'ın başlı başına ayrı bir olay olduğunu, toplanan devasa 
paraların sektördeki sıkıntılı yerlere yatırım yapmak suretiyle harcandığını ve bu sebeple yatırım 
maliyetlerinin arttığını, toplanan paraların belirli bir inanç ve davanın içerisinde verildiğini, yasalar
da bulunan eksiklerden yararlanılarak toplanıldığını, eğer holdinglerin sağlıklı hale getirilmesi 
amaçlanıyor ise ortaklık yapılarının ve mal varlıklarının tespitlerinin yapılması gerektiğini, holding
lerin yok edilmemesi gerektiğini, sorunun çözüme kavuşturulmasının doğru olacağını, İstanbul yak
laşımı benzeri bir Anadolu yaklaşımının gerektiğini, 
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Kombassan'ın Kazım Karabekir'deki yatırımlarının kendilerini bitirdiğini, Kamer Holdingin 
ise ayakta durmaya çalıştığını" ifade etmiştir. 

Ticaret Borsasından sonra Kombassan Holdinge ait 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
kağıt fabrikaları gezilmiş fabrika ile ilgili kağıt Grup Başkanı Mehmet Eray NASÖZ bilgiler ver
miş, daha sonra yine aynı yerdeki holdinge ait MPG Makina Fabrikaları gezilmiş, fabrika ile ilgili 
Kombassan Teknoloji Başkanı Erdem UNUVAR bilgiler vermiştir. 

İstanbul yolu 45. kilometre Lâdik mevkiinde bulunan Kombassan Holdinge ait Kompen Fab
rikası gezilmiş, Fabrika Genel Müdürü Ahmet ŞAN fabrika ile ilgili bilgiler vermiştir. 

Karaman ili Kazım Karabekir ilçesinde bulunan Kombassan'a ait Kom-Gıda fabrikaları gezil
miş, fabrika ile ilgili Genel Müdür Esat ŞAHİN'den bilgiler alınmıştır. 

Kamer Holdinge ait şirket merkezi ziyaret edilmiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer 
SEVENCAN ile görüşülmüş, birlikte Holdinge ait Konaltaş Alüminyum Fabrikaları gezilmiş, fab
rika ile ilgili pazarlama Müdürü Abdullah YURDAKUL'dan bilgiler alınmıştır. 

Kamer Holdinge ait Ankara yolu 26. km'de bulunan Ak Alüminyum fabrikası gezilmiş ve fab
rika ile ilgili Genel Müdür Bekir SÜRÜCÜ'den bilgiler alınarak Konya'daki incelemelere son veril
miştir. " 

2.3. Yozgat Çalışması 
Komisyonumuz 17.11.2005 tarihli toplantısında oluşturulacak bir alt komisyon marifetiyle, 

Yozgat ilinde faaliyet gösteren Yimpaş Holding'te inceleme yapılmasına karar vermiştir. 
23/11/2005 tarihinde gerçekleştirilen bu çalışmaya Komisyon Başkanı ve Ankara Milletvekili Telat 
KARAPINAR, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ ve Giresun Milletvekili Hasan AYDIN 
katılmıştır. 

Gruba Komisyonda görevlendirilen Hakim Necip TOPUZ, SPK Denetleme Daire Başkan Yar
dımcısı İlker EVİN, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Ahmet TEKİN ve Komisyon Uzmanı 
Mehmet DÜNŞEN refakat etmiştir. 

Yozgat Ticaret Odası Başkanı Şenol DAŞDAN ile Ticaret Odasında, Yimpaş Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Dursun UYAR ile Holding Merkezinde görüşülmüş, Yimpaş'a ait Sanayi tesislerin
de incelemelerde bulunulmuş ve yetkililerden bilgi alınmıştır. 

Yozgat çalışmasına ilişkin Alt Komisyon raporu şöyledir: 
"Yozgat Ticaret Odası Başkanı Şenol DAŞDAN ile yapılan görüşmede özetle; 
Yozgat'ta 52 tane işçi şirketi kurulduğunu bunlardan Yibitaş'ın başarılı olduğunu, Anadolu ser

mayesinin bu şekilde yapılanmasını, ancak kontrol mekanizmalarının da iyi tesisi gerektiğini, 
Çok ortaklı şirketlerden ise Yozgat'ta Yimpaş ve Başarı Grubunun bulunduğunu, Yimpaş'in 

1982'lerde kurulup 2001 krizine kadar büyümeye devam ettiğini, küçük bir bakkal dükkanından bu 
büyüklüğe ulaşmalarının başarı olarak değerlendirilebileceğini, ancak gelen paranın yatırıma ak
tarılması sırasında gerekli denetimlerin yapılamaması ve bir takım yönetimsel eksiklikler ve suiis
timaller sebebiyle hataların olduğunu, sürekli sıcak para girişinin bu hataları örttüğünü, para top
lama sırasında hatalar yapıldığını, zira para toplama şeklinin sağlıklı olmadığını, evini satıp para 
yatıranların olduğunu, bu konuda da kontrol mekanizmasının iyi işlememesi sebebiyle bu tip para 
yatırmaların devam ettiğini, denetimi yapması gereken SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının top
lanan paraların yatırımı sırasında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmediğini, görsel medyada 
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çıkan reklamlann tereddütleri ortadan kaldırdığını ve özellikle 1997 yılından sonra ortak sayısının 
arttığını döviz bazında % 20-25 kâr verdiklerini, Almanların dahi para yatırdığını, ortakların bir 
kısmının emanetçi, bir kısmının resmi, bir kısmının da gayri resmî ortak olduğunu, etraftan duyduk
ları kadarıyla yaklaşık ikiyüzbin ortaklarının bulunduğunu ve yaklaşık iki milyar mark para top
ladıklarını, para toplama sırasında rekabetin oluştuğunu, hatta diğer holdingler artı bir şeklinde kâr 
verildiğini, ilk giren ortakların bir çoğunun ana paralarını aldıklarını, işletmelerin kârlılığı hususun
da denetlenmesi gerektiğini, denetimlerin de üç türlü yapıldığını şirketin kendi murakıplarının 
denetimlerinin olduğunu ve bunun herhangi bir etkisinin olmadığını, malî denetimlerinin yapıl
dığını ve SPK tarafından denetimlerinin yapıldığını, 

Ticarî açıdan bakıldığında söylenecek çok fazla şeyin olmadığını, zira ortaklıkların kar-zarar 
ortaklığı olduğunu, bu tür örneklerin kendilerine zarar verdiğini, bununla birlikte genel olarak 
bakıldığında bulundukları yerlere katma değer sağladıklarını, ilave takviyelerle ayağa kaldırılması 
gerektiğini, bu şirketlere Sermaye Piyasası Kurulunun özellikle sermaye artırımı sırasında sıkıntı 
çıkardığını duyduklarını, sorunun çözümünde KOBİ borsalarının faaliyete geçmesinin önemli rol 
oynayacağını" ifade etmiştir. 

Daha sonra Yimpaş Holding Merkezine intikal edilmiş, burada Holding Yönetim Kurulu Baş
kanı Dursun UYAR'la görüşülmüştür. 

Dursun UYAR yapılan görüşmede özetle : 
"Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 65-66 şirketinin bulunduğunu, bunlardan 40'a 

yakınının faal olduğunu, 2000 yılından bu tarafa herhangi bir şekilde kamu kurumlanna kâr 
beyanında bulunmadıklarını, yaklaşık 25 trilyon liralık vergi borcu bulunduğunu, gruba bağlı Aytaç 
Şirketinde 1800 işçi çalıştığını, bu şirketin krizden önce tamamen iç piyasaya çalıştığını, daha son
ra ise ihracata yöneldiğini, 

Yimpaş Holdinge ait olup da başkasının üzerinde bir liranın olmadığını, bununla birlikte Av
rupa' daki bazı şirketlerin yönetiminde bulunabilmek için sembolik para yatıran ortaklarının bulun
duğunu, 

Yurt dışındaki şirketlerin tamamının Almanya ve İsviçre'de kurdukları firmalarına ait ol
duğunu, yurt dışında bulunan bu şirketlerin parasının bir kısmını Türkiye'ye getirip yatırımlara da 
aktardıklarını, Almanya'daki şirketlerinin hisse senetlerini holdinge aldırdıklannı, burada bir 
zararın söz konusu olmadığını, zira bu şirketlerde sadece nakit bulunmadığını, mal varlıklarınınsa 
Holdingden daha iyi olduğunu, 

Para toplarken vatandaştan alınan meblağın miktanna göre yakınlannı Yimpaş şirketlerinden 
birisinde işe aldıklannı, ilk başlarda 25 daha sonraları 50, 100, 150 ve 250 bin mark vererek ortak 
olan vatandaşların yakınlarını işe aldıklannı, 

Gayrimenkul alım satımlarında genel olarak zararlannın söz konusu olmadığını, ancak bazen 
çok zor durumda kaldıklarında aldıkları fiyattan aşağıya sattıklarının da olduğunu, Yıldız'daki ar
sayı yedi milyon dolara aldıklarını, dört milyon dolara satmak zorunda kaldıklarını, 

Kanal 7 televizyonunun hem kendilerine ait olduğunu, hem de olmadığını, televizyona ait tüm 
malvarlığının kendilerine ait olduğunu ancak işletmesinin kendileri tarafından yapılmadığını, 

Ankara'da SPK ile aralarındaki problemlerin çözümü için verilen rüşvetle ilgili 3 sayfadan 
ibaret bir yazıyı verdiğini" 

ifade etmiş ve vermiş olduğu yazı alınmıştır. 
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Daha sonra Yimpaş Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile birlikte holdinge ait tesislerde in
celemelerde bulunmak amacıyla; Yozgat-Sivas Karayolu 13. kilometrede bulunan Holdinge ait fab
rikalar sahasına gidilmiş, burada ilk olarak Aytaç Yağ fabrikası gezilmiş, Fabrika Müdürü Yusuf 
AYDIN fabrika ile ilgili bilgi vermiş, aynı yerde bulunan Nora Mobilya Fabrikası gezilmiş Fabrika 
Müdürü Ziyaettin TÜRK'ten bilgiler alınmış, Aytaç Hayvancılık Gıda Kompleksi gezilmiş, sorum
lusu Murat KOCA'dan bilgi alınmış, Ensar Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. gezilmiş, Fabrika 
Müdürü İhsan KARA'dan bilgiler alınmış ve aynı yerde bulunan Yimpaş Otel de gezilmiştir. 

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Holdinge ait Yimteks Firması gezilmiş, Genel 
Müdür Abdullah AKYOL'dan bilgiler alınmış ve incelemelere son verilmiştir. " 

3. Komisyonun Yurt Dışında Yaptığı Çalışmalar 
- Komisyonumuz, 25.10.2005 tarihli toplantısında araştırma kapsamında bulunan holdinglerin 

kısmen yurt dışında da faaliyet göstermesi ve mağdurların büyük çoğunluğunun yurt dışında yer
leşik vatandaşlarımız olması nedeniyle yurt dışında da çalışabilme kararı alınabilmesi için TBMM 
Genel Kurulundan izin istenmesine karar vermiştir. Alınan bu karar 25.10.2005 tarih ve 64 sayılı 
yazımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletilmiştir. Komisyonumuzun bu istemi 
TBMM Başkanlık Divanınca 27.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve 94 sayılı Kararı 
ile Komisyonumuzun bu isteminin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüş, TBMM 
Genel Kurulu'nun 08.11.2005 tarihli 15 inci Birleşiminde okunmuş ve kabul edilmiştir. 

TBMM Genel Kurulunun 08.11.2005 tarihli 15 inci Birleşiminde almış olduğu karar çer
çevesinde Komisyonumuz üç grup halinde Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'da çalış
malarda bulunma kararı almış ve bu Kararını 10.11.2005 tarih ve 138 sayılı yazı ile TBMM Baş
kanlığına iletmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından liste üç grup halinde Genel 
Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurulun 17.11.2005 tarihli 20'nci Birleşiminde okunup kabul 
edilmiştir. 

Genel Kuruldan alınan izin çerçevesinde Komisyonumuz Holdingler tarafından mağdur edilen 
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya'da inceleme 
çalışmalarında bulunma kararı almış ve üç grup halinde bu ülkelerde 27 Kasım - 5 Aralık 2005 
tarihleri arasında incelemelerde bulunmuştur. Söz konusu incelemelerde görüşülecek sivil toplum 
örgütleri, bu konuda bilgi sahibi olduğuna kani olunan sivil toplum örgütleri arasından Dışişleri 
Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Ayrıca Komisyonun yurt dışı çalışmalarından haberdar olan 
mağdur vatandaşlarla da görüşülmüş olup, bu çerçevede her üç Alt Komisyonumuz yaklaşık 1200 
civarında kişiyle bizzat görüşüp görüş ve şikâyetlerini dinlemiştir. 

27 Kasım -5 Aralık 2005 tarihleri arasında Almanya ve Avusturya'da incelemelerde bulunan 
birinci grupta, Komisyon Başkanı ve Ankara Milletvekili Telat Karapınar, Artvin Milletvekili Or
han Yıldız, Giresun Milletvekili Hasan Aydın, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ ile 
Komisyonda uzman olarak görev yapan SPK Denetleme Daire Başkan Yardımcısı İlker EVİN yer 
almıştır. 

Grup, dış temsilciliklerimiz kanalıyla hazırlanan program çerçevesinde, Ankara'dan hareketle 
Köln, Frankfurt, Stutgart, Münih ve Viyana'da araştırmaya konu holdingler tarafından mağdur 
edilen vatandaşlarımız ve Türk derneklerinin temsilcileri ile görüşmeler yapmışlardır. 

27 Kasım - 2 Aralık 2005 tarihleri arasında Almanya'da incelemelerde bulunan ikinci grupta, 
Komisyon Başkan Vekili Kerim ÖZKUL, Karabük Milletvekili Mehmet CEYLAN, İstanbul Mil-
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letvekili Bihlun TAMAYLIGİL, Komisyon Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Mustafa TUNA, 
Komisyonda uzman olarak görev yapan Hakim Necip TOPUZ yer almıştır. 

Grup, dış temsilciliklerimiz kanalıyla hazırlanan program çerçevesinde, Ankara'dan hareketle 
Berlin, Hamburg, Dortmunt ve Düsseldorf'ta araştırmaya konu holdingler tarafından mağdur edilen 
vatandaşlarımız ve Türk Derneklerinin temsilcileri ile görüşmeler yapmışlardır. 

27 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Katip üye ve Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem 
CANTİMUR, İzmir Milletvekili Oğuz OYAN, Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ, İstanbul Millet
vekili Algan HACALOGLU ile Komisyonumuzda Uzman olarak görev yapan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Başmüfettişi Ahmet TEKİN yer almıştır. 

Grup, Dış Temsilciliklerimiz kanalıyla hazırlanan program çerçevesinde, Brüksel, Rotter-
dam, Deventer ve Amsterdam'da araştırmaya konu holdingler tarafından mağdur edilen vatandaş
larımız ve Türk Derneklerinin temsilcileri ile görüşmeler yapmışlardır. 

3.1. Komisyonun Yapmış Olduğu Tespitler 
Komisyonumuz, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika'da dernek temsilcileri, mağdur 

vatandaşlar, bazı avukatlar ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda, 

1- Holdinglere para veren ve parasını geri alamayan vatandaşların ciddi ölçüde mağduriyet 
yaşadıklarını ve meselelerine çözüm bulunmasını istediklerini, 

2- İnsanların bir çoğunun yirmi, otuz yıllık ya da bir ömür boyu birikimlerini kaptırmakla kal
madıklarını, birçok vatandaşımızın geleceklerini ipotek altına alarak bankalardan çekmiş oldukları 
kredileri holdinglere verdiklerini, 

3- Türk aile yapısının ataerkil olması sebebiyle aile reisinin, ailenin tüm birikimini bu holding
lere yatırdığını ve bu olay sebebiyle bir çok aile içi huzursuzluğun yaşandığını, 

4- Vatandaşlardan bazılarının holdingler tarafından toplanan paraların bir kısmını devletin ken
dilerine ödemesini, bir kısmının bu şirketlerin mallarının tasfiye edilerek geriye kalanın kendileri 
arasında pay edilmesini, diğerlerinin ise paralardan vazgeçtiklerini, ancak paraları toplayanların 
hakettikler cezayı çekmelerini istediklerini, 

5- Genel olarak holdinglerden birinin faal olarak para topladığı yerde bir başka holdingin para 
toplamadığının anlaşıldığını, 

6- Paraların kendilerinden toplanırken istedikleri zaman ödenmek vaadiyle alındığını, 
7- Bir kaç YİMPAŞ mağduru vatandaşımızın hisselerinin Takasbank'ta bulunan kayıtlardaki 

hisselerle örtüşmediğini, 
8- Toplanan paraların karşılığı verilen belgelerin büyük bir kısmının hisse senedi olmadığını; 

bunların tahsilat makbuzu, ortaklık durum belgesi, hisse senedi devir taahhütnamesi ve bunun gibi 
adlar altında belgeler olduğunu, 

9- Paraların bir kısmının tamamen yurt dışında Türkler tarafından kurulan ve oralarda faaliyet 
gösteren ortaklıklar vasıtasıyla toplandığını, 

10- Vatandaşların bir kısmının avukatların kendilerinden vekaletname istediklerini, ancak hak 
arama hususunda tereddütlerinin olduğunu, zira yaşadıkları ülkelerdeki dava masraflarının çok faz
la yekun tutacağını, 

11- Vatandaş birikimlerinin doğru alanlara yönlendirilmesinin sağlanması hususunda devletin 
bilgilendirme yapması gerektiğini, 
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olmadıklarını, 
13- Holding yetkililerinin yurtdışındaki eylemleri nedeniyle açılan davalarla ilgili mağdurların 

pek fazla bilgi sahibi olmadığını, 
14- Vatandaşların yüzde doksanının kendilerinden para toplayan temsilcileri tanıdıklarını, 
15- Para toplayan holdinglerin vatandaşı ikna etmek amacıyla kullandığı yöntemlerden 

birisinin, para miktarına bağlı olarak yakınlarının holding bünyesinde işe alınması olduğunu, 

16- Holdinglerin para toplama sırasında dinî duygulardan başka milli, hemşehrilik, mezhepsel 
farklar, arkadaşlık gibi parametreleri kullanarak istismar ettiklerini, 

17- Alman avukatların holding mağduru vatandaşlarımız için davalar açmak amacıyla çalış
malar yaptıklarını, 

tespit etmiştir. 

4. Komisyonda Dinlenen Kişilerin Beyanları 
Komisyon 24.05.2005 Tarihli Toplantısında HESSEN Bölgesi Giysen Mağdurları Temsilcisini 

Dinlemiştir. 

Adı geçen temsilci beyanında özetle; 
Almanya'nın Hessen Bölgesinde Kombassan ve Yimpaş'dan mağdur olan vatandaşların bir 

araya geldiğini, Giysen'in merkez olarak kullanıldığını ve bine yakın vatandaşı temsil ettiklerini, 
bazı nedenlerden dolayı dernek çatısı altında örgütlenemediklerini ifade ederek, kendisinin de Kom
bassan mağduru olduğunu, Kombassan'ın Almanya'da Tahsin Yılmaz isimli temsilcisi kanalıyla 
para topladığını, Tahsin Yılmaz'ın para toplarken vatandaşa yıl sonu karını alabileceklerini, üç ay 
öncesinden haber vermek suretiyle yatırdıkları parayı da geri alabileceklerini söylediğini bu ve ben
zeri vaatlere inandıklarını, medyada çıkan haberlerden etkilendiklerini ve bu nedenle de holding
lere para yatırdıklarını, 

Tahsin Yılmaz'ın Almanya'nın yüzde ellisinin parasını topladığını ve şu anda Lüksenburg'da 
göreve devam ettiğini ve üzerinde yüksek bir meblağın bulunduğunu duyduğunu, 

Bu holdinglerin 2000 yılına kadar ne vaat ettilerse aynen yerine getirdiklerini, kendisinin 1996 
yılında para yatırdığını ve 1998 yılında bir defaya mahsus kısmen kâr payı aldığını, ellerinde iki 
türlü senet bulunduğunu birinin holding diğerinin ise şirket senedi olduğunu, 

Kâr zarar ortaklığının söz konusu olmadığını, bu Holdinglere sadece kâr payı ortağı olarak gir
diklerini ana paranın zarar görebileceği yönünde kimsenin kendilerini uyarmadığını, ellerinde 
bulunan hisse senetlerinde kâra zarara ortaktır diye hiçbir ibarenin bulunmadığını, holding kayıt
larında döviz bazında yatırılan paranın görülebileceğini, 

Hisse senetlerinin üzerinde TL. cinsinden miktarın yazılı olduğunu, ancak holdinglerin vermiş 
oldukları dekontlarda yatırılan paraların döviz cinsinden yazılı olduğunu, 

Holding yetkililerince holding hisselerinin hissedarlardan geri alınmasının suç olduğunun ifade 
edildiğini, geçmişte bu hisse senetlerinin holdinglerce geri alındığını, 

Para toplama işleminin imkânı çok olan büyük camilerde, caminin yanındaki sosyal amaçlı 
kullanıma açık mekanlarda yapıldığını, 

ifade etmiştir. 
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Komisvon 31.05.2005 Tarihli Toplantısında Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan AYGÜN'ü 
Dinlemiştir. 

Sinan AYGÜN beyanında özetle; 
Holdinglerin Anadolu'da kurulduklarını, dinî inançları da kullanmak suretiyle yüksek kâr payı 

vaadiyle vatandaşları kandırdıklarını, 
Bu işten sadece holdinglere para veren vatandaşların mağdur olmadığını, bu holdinglere mal 

veren tüccar ve sanayicinin de mağdur olduğunu, holdinglere mal veren tüccarların malın karşılığı 
parayı zamanında alamadıklarını, YİMPAŞ'ın ödemeyi zamanında yapmadığını, vadeyi devamlı 
uzattığını ve vade sonunda para yerine değeri düşük gayrimenkul teklif ettiklerini ve tüccarın bu 
işi mecburen kabul ederek zarara uğradığını, sistemin bu şekilde işlediğini, 

Yurtdışında paranın camilerde cami hocasını da bu işe alet etmek suretiyle toplandığını, 
Kar payı dağıtımı sırasında özellikle yurtdışında holdinglerin kolpacılık yaptıklarını, parayı 

vatandaşa gösterip geri çektiklerini ve vatandaşı kandırdıklarını, 
Araştırmaya konu holdinglerde sıkıntının 1995 yılından sonra başladığını, 1996 ve 1997 yıl

larında artarak devam ettiğini, geçmiş hükümetlerin ve parlamentoların bu olaya bile göz yumduk
larını, ülke ekonomisinin dışardan gelecek olan paraya ihtiyacı olduğunu, bu sistemin ülkeye para 
girişinde yardımcı olduğunu, ancak bu yolla kurulan şirketlerin hiç birinin başarılı olamadığını, 
devletin bu şirketlerin batacağını bile, bile üzerine gitmediğini, 

Toplanan paraların nerede olduğunun ve bu paraların nasıl kullanıldığının sorgulanmasının 
gerektiğini, holdinglerin tanıdıklarından çok yüksek fiyatlara fabrika, arsa ve taşınmaz aldıklarını, 
bu suretle toplanan paraları iyi değerlendiremediklerini, 

Bu Holdinglerin "2001 krizinden etkilendik ödeyemiyoruz" iddialarının yanlış olduğunu, 
Holdinglerin vatandaşa hisse senedi olarak dağıttığı kağıtların gayrı ciddi olduğunu, aynı seri 

numarasından bir çok hisse senedinin bulunduğunu, bu şirketlerin bazılarının vatandaşı çarpmak 
amacıyla bazılarının ise ciddi olarak kurulduklarını, ancak işi yürütemediklerini, 

ifade etmiştir. 
Komisyonumuz 21.06.2005 Tarihinde SPK Başkanı Doğan CANSIZLAR'ı Dinlemiştir. 

Doğan CANSIZLAR, Komisyonumuza yönelik beyanında özetle; 
Ülkemizde çok ortaklı şirket yapılanmasının 1980'li yıllarda başladığını, 1990 ve takip eden 

yıllarda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu tür şirketlere ortak yapıldığını, Orta Anadolu 
bölgesinde kurulan bu şirketlerin tasarruf sahiplerine çok farklı bir şekilde tanıtıldığını, Holding 
gibi isimlerin kullanıldığını, dağıtılan tanıtıcı broşürlerin ve ilanların gerçeği yansıtmadığını, 77 
şirketle ilgili denetim yapıldığını, bunlardan 7 tanesi nezdinde denetimlerin devam ettiğini, 70 
tanesinin denetiminin bittiğini, 7 tanesinin Kurul kaydında olduğunu, 

Bu şirketlerin hedef kitle olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı seçtiklerini, şirketleşme 
aşamasında para toplama işleminin temsilciler vasıtasıyla yapıldığını, para toplayan temsilcinin bel
li bir miktar parayı komisyon olarak aldığını, daha para merkeze ulaşmadan eksildiğini, tasarruf 
sahiplerine hem döviz bazında hem de sabit oranlarda kâr payı taahhüdünde bulunulduğunu, şirkete 
ortak olan kişilere dağıtılan makbuz ve ortaklık belgelerinin geri alınacağının sözlü olarak beyan 
edildiğini, ancak Türk Ticaret Kanununa göre bu işlemin imkânsız olduğunu, buy-back sisteminin 
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ülkemizde daha uygulanmadığını, önümüzdeki yıllarda kanuna bu gibi uygulamaları yerleş
tirebileceklerini, yurt dışında temsilciler vasıtasıyla toplanan fonların Türkiye'ye Bankacılık Sis
temi ile değil kurye yolu ile getirildiğini, paraların bavulla taşındığını, 

Vaatlerin sözlü olarak ortaklık makbuzu, hisse senedi, kâra iştirak makbuzu gibi belgeler kar
şılığında verildiğini, aralarında bir inanç ilişkisinin oluştuğunu, sistemin bu şekilde çalıştığını, 

Bu şirketlerin hisse senetlerinin alım satımına da aracılık yaptıklarını, 

Ortaklık kayıtlarında, sadece kurucu ortakların ve temsilcilerin isimlerinin olduğunun görül
düğünü, tasarruf sahiplerinin isimlerinin kayıtlı olmadığını, 

Holdinglerin hem yurt içinde hem yurt dışında bölgesel basın yayın organlarında bilgiler ver
diklerini, tanıtım çalışmaları yaptıklarını ve Türkiye'ye kuryeler vasıtasıyla getirdikleri paraların, 
yurt içinde kurdukları bir başka şirketin sermaye artırımlarında kullanıldığını, toplanan paraların 
halka açık olan şirkette değil, yeni kurulan holdinge bağlı başka bir şirketin sermaye artırımında 
kullanıldığını, bu şekilde sisteme paranın enjekte edilmeye çalışıldığını, sistemdeki yatırımcı 
profilinin daha çok faize duyarlı Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ile diğer ülkelerde işçi olarak 
çalışan gurbetçilerden oluştuğunu, holdinglerin faiz gelirine duyarlı kesimin inancını bir ölçüde is
tismara yönelik bazı davranışlar olduğunu, 

2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında, yurt dışında, bazı bakanların da dahil olduğu bilgilendir
me toplantılarının yapıldığını, 

ifade etmiştir. 

Yurt dışındaki vatandaşların bu şirketlere yatırım yapmasının sebeplerini ise şöyle açıklamıştır: 
- Faiz gelirine duyarlı olmaları, bu tür bir enstrüman geldiği zaman, faiz yok, kâr payı garan

ti şeklinde, ellerindeki, biriktirdikleri tasarruflarını bu holdinglere yatırdıklarını, 
- Masraflarının az, tasarruf veriminin çok yüksek olduğunu, tasarrufa gidildiği zaman ban

kacılık sisteminin kullanılmadığını, 
- Bankacılık sisteminin kullanılmama sebeplerinin faiz ve sosyal yardımlar olduğunu, 
ifade etmiştir. 
- Sistemin bu hale gelmesiyle ilgili ortak sorunlar hakkında da; 
Toplanan paraların tamamının kayıt içerisinde toplanmadığını ve kayıt içine alınmadığını, 

piramide benzer bir yapı oluşturulduğundan çok sayıda temsilcinin birbirinden haberdar olmadığını, 
dolayısıyla kaç kişinin sistem içinde olduğunun temsilciler ve şirketin kurucu ortakları tarafından 
bilinmediğini, çünkü temsilcinin kendi payını aldıktan sonra gerisini kurucu ortaklardan birine ver
diğini, bu paranın ortaklık defterinde ya kurucu ortağın yada temsilcinin adıyla kaydedildiğini, bu 
nedenle bu defter ve kayıtların gerçekleri yansıtmadığını, bu paraların ikinci kayıtla izlendiğini, 

Bazı şirket yetkililerinin kimden, ne kadar para alındığını bildiğini söylediğini, onların 
hesabını vereceğini, zararları varsa tazmin edeceğini ifade ettiğini, bunun da ikinci bir kayıt tutul
duğunu gösterdiğini, yani bir resmî makamlar istediğinde verecekleri resmî belgelerin bir de ken
dilerinin tuttuğu ikinci kayıtların olduğunu, bütün bu kayıtların bilgisayar ortamında izlendiğine 
inandığını, SPK'ya getirilen bilgiler ile onların kendi asıl kayıtlarının çok farklı olduğunu, nitekim, 
şirket nezdinde yapılan aramalarda çeşitli kayıtlar, çifte kayıtlar ve teslim edilmeyen birtakım 
dokümanların olduğunu, özellikle Endüstri Holdingte gönderilen bilgilerde SPK'ya verilmeyen, çif
te kayıt olduğunu gösteren belgeleri gördüklerini, kısaca sistemin özünden kaynaklanan, komisyon 
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ödemelerinden kaynaklanan ve bankacılık ve özel fınans kurumu kullanamamasından kaynaklanan 
sebeplerle toplanan paraların gerçekten şirket kayıtlarına geçmediğini, mevzuatımıza göre ban
kacılık sisteminin ya da özeL fınans kurumlarının kullanılmasının zorunluluk olduğunu, çünkü 
vatandaşın bankaya ya da özel fınans kurumuna para yatırdığında makbuz aldığını, bunun ise hem 
şirketin kayıtlarını tespit etmek hem de vatandaşın ödediği parayı takip açısından önemli olduğunu, 
aldığı makbuzun parayı teslim ettiğine dair hukukî geçerliliği olan bir belge olduğunu, fakat, böyle 
bir ortam yaratılmadığı için, vatandaşın ödediği parayı ispat edemediğini, bu durumun çok en
teresan ve izlenmesinin mümkün olmadığını, ikinci kayıtların tutulduğunu 

ifade etmiştir. 
- Kurul kaydına almakla ilgili başvurularda geçerli bilgi ve belgelerin verilmesinde karşılaşılan 

sıkıntılar konusunda; 
SPK'nın bilgi ve belgelerini getirmelerini istediğinde birinci kayıtlarını getirdiklerini, yani 

kurucu ortaklar ve temsilciler adına ya da bir kısım vatandaşların olduğu defterleri getirdiklerini, 
geri kalan kısmını ikinci defterlerinde tuttuklarını, dolayısıyla getirdikleri belgelerle, defterlerle 
gelen şikâyet ve ihbarlardaki belgeler arasında tutarsızlıklar ortaya çıktığını, bu halde SPK'nın hol
dinglere vatandaşın ihbar ve şikâyetleri var, bunları getirin, kayıtlarınızda olması lâzım dediğini, 
bazen, bir kısmını tekrar işleyip getirdiklerini, bazen bizim böyle bir ortağımız yok dediklerini, 
halen SPK'da böyle, birikmiş, stok halinde, ben şu şirketin ortağıyım diyen bir yığın mail ve mek
tupların, belgelerin bulunduğunu, bu durum karşısında, bu şirketler kayıt için başvurduğunda bu 
aşamada bunların kayda alınamadığını, çünkü şirketlerin başvurularını kayda almak için, Kanunda, 
özellikle Sermaye Piyasası mevzuatında, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların haklarını korumanın, 
kamuyu doğru aydınlatmanın gerektiğini, bir şirketin kayıt için başvurduğunda, ortak sayısı ve her 
ortağa isabet eden hisse miktarının bilinmesi ve vatandaşlara duyurulması icabettiğini, ama, ortak 
sayısıyla ilgili tam sayılan bazı nedenlerle veremedikleri için bunun yerine getirilmediğini, her bir 
ortağa isabet eden hisseyi de veremediklerini, zira temsilciler vasıtasıyla para toplanması ve komis
yon kesintisi nedeniyle bilgilerin tam gerçeği yansıtmadığını, temsilcilik işleminin ve temsilciler 
vasıtasıyla para toplamanın mevzuatımızda yasak olduğunu, ayrıca şirketlerin, verdikleri makbuz
ların geri getirilmesi halinde alınacağı taahhüdünde bulunduklarını, kendi aralarında ikincil piyasa 
oluşturduklarını, yani vatandaşların kendi aralarında bunları devretmeye başladıklarını, şirketlere 
belgeyi getirenlerin şirketin kendisinin belirlediği bedeller üzerinden ya bir başka şirketin bunları 
satın almasının ya da bir vatandaşı bularak ona devir etmesinin sağladığını, yani ikincil bir piyasa 
oluşturmaya ve bunu devam ettirmeye başladıklarını, bunun mevzuat açısından yasak olduğunu, 
devirlerin kendi aralarında olması nedeniyle şirket kayıtlarında gözükmediğini, böylece şirketin or
tak sayısı ve her ortağa hesap edilen hisselerin belli olmadığını, 

belirtmiştir. 

SPK'nın kayıt için baş vuran şirketlerden bağımsız denetim raporu istediğini, ancak gelen 
bağımsız denetim raporlarında bankacılık sistemi kullanılmadığı için ortak sayısı konusunda, her 
ortağa isabet eden hisse konusunda ve para hareketi konusunda görüş bildiremediğini, Sermaye 
Piyasası Kanununun 5. maddesi uyarınca yukarıda sayılan sebeplerden dolayı kayda alma işleminin 
hem mevzuat yönünden hem de şirketlerin bilgi ve belgeleri vermedikleri için yapılamadığını, 

Şirketler açısından bir sorun daha yaşandığını, bu şirketlerin 50, 60, 70, 80 bine yaklaşan ortak 
sayısı olduğunu, bunlar ile ilgili esas sözleşme değişikliği ya da sermaye artırımı amacıyla karar 
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alabilmesi için TTK'nın 388 inci maddesi uyarınca ortak sayısının yarısının toplanmasının gerek
tiğini, bu kadar büyük kalabalığı bir araya getirmenin mümkün olmadığını, vekalet yolu kullanıl
dığında da sorunlar yaşandığını, bu sorunların kanundan kaynaklandığını, 

Şirketlerin getirmiş oldukları bilgi ve belgeler ile SPK'nın kayıtlarının birbirini tutmadığını bu 
nedenle de kayda alamadıklarını, sorunu çözmek için SPK tarafından tespit davaları açıldığını, 
mahkemelerin bu işin SPK'nın işi olmadığı (şirketin kendisinin yapması gerektiğini) yönünde 
kararlar verdiğini, yani açılan tespit davlarının SPK'nın aleyhine sonuçlandığını, tüm bu olumsuz
luklara karşın bu şirketleri SPK'nın kurul kaydına almasının SPK'yı sorumlu duruma düşüreceğini, 
böyle bir davranışın tazminat davalarına neden olacağını, bu nedenle temkinli davranıldığını, 

İzinsiz halka arz suçunun 2003 yılında çıkarılan kanuna göre Kara Paranın Aklanması kap
samına alındığını, Türk Parasının Kıymetini Korunması Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklik 
yapıldığını, bu değişiklikle SPK'dan izin alınmadan yurt dışında hisse senedi yada tahvil ihracının 
yasaklandığını, 

belirtmiştir. 
- SPK'nın bu Holdingler hakkında yaptığı incelemelere ilişkin olarak; 
Denetim ve incelemelerin 1996-2005 seneleri arasında yapıldığını, burada etkin bir denetimin 

olduğunu, bütün basın-yayınların ve görsel medyanın izlendiğini, sonra da ilgili kurum ve kuruluş
larla valilikler, emniyet müdürlükleri, ticaret odalarıyla işbirliği halinde bu işin yürütüldüğünü, hat
ta, ilanlarla ilgili RTÜK'le ilişkilerin devam ettiğini, bu şirketlerin bilançolarının bağımsız denetim 
firmalarına denetlettirilmeye devam edildiğini, 

Aynı şekilde, örneğin Kombassan'la ilgili Takasbank kanalıyla hisse senetlerinin vatandaşlara 
dağıtılması kararı alındığını, 1998 yılında şirket tarafından mahkemeye gidildiğini, fakat aleyhe 
karar çıktığını, dolayısıyla Takasbank kanalıyla vatandaşların hisse senetlerinin kendilerine teslim 
edilmesi girişiminin de sonuçsuz kaldığını, burada müşteri adına saklama sistemi olduğu için en 
azından vatandaşın haberi olmadan başka birinin hissesini devir edememesinin amaçlandığını, 

Mahkemelerden zaman, zaman arama kararı alındığını, holding genel kurullarına Kanun gereği 
gözlemci gönderildiği ve buna devam edildiğini, azınlık haklarının korunması açısından birikimli 
oy müessesesinin getirildiğini, genel kurulların usulüne uygun yapılmadığını gördükten sonra göz
lemci gönderildiğini, tescilin yapılmaması yönünde Sanayi Ticaret Bakanlığına bildirildiğini, çün
kü, Kanundan kaynaklanan oy nisapları sağlanamadan genel kurul yapılmasının mümkün ol
madığının bildirildiğini, şirketlerin bilinen mal varlıkları üzerinde ihtiyati tedbirler konulduğunu, 
ama 6 aylık süresi olduğu ve ondan sonra eğer devam etmezse tedbirin kaldırıldığını, Hazine Müs
teşarlığına defalarca başvurulduğunu, çünkü, izinsiz para toplamanın Hazine Müsteşarlığının ilgi 
alanına girdiğini, para toplandığının BDDK'ya bildirildiğini, olayın kara para aklama yönü de 
olabileceğinden malî Suçları Araştırma Kuruluna bildirildiğini, çünkü, bankacılık sistemi kullanıl
madığında bavullarla paranın taşınmasında kara para sisteminin devreye girebileceğini, 

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ve BDDK gibi kurumlara bilgilendirme amaçlı yazılar gönderildiğini, şu anda 79 
şirket hakkında incelemelerin devam ettiğini, eğer inceleme neticesinde kayda alma anlamında 
bütün işlemler tesis edilirse kayda alınacağını, şu anda 7 tane kayda alınmış şirket bulunduğunu, 
bunlardan Kombassanın 1996'da örnek olsun diye kayda alındığını, ihbar, şikâyetler ve usulsüzlük
lerin tespitinden sonra 1996 senesinde kayda alındıktan sonra bu şirketin para toplamaya devam et-
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tiğini, izinsiz temsilcileri kullanmaya devam ettiğini, ipin ucunu yine kaçırdığını, şu anda kayıtlı 
ama epey sorunu olan şirketlerden biri olduğunu, bunların içerisinde belki de en düzgün işleyenin 
İttifak Holding olduğunu, bütün defter belgeleri hazır ve her şeyi getirdiği için kayda alındığını, 
SPK kaydına almanın şirketin topladığı paraların kimlerden topladığının ve bu paraların nereye har
candığının tespit edilmesi demek olduğunu, hem kayıt dışıyla mücadelede hem de yatırımcıların 
ödedikleri paraların nereye gittiği açısından bunun çok önemli olduğunu, 

1996'dan beri bu şirketlerin kayda alınmamak için direndiklerini, Haşim BAYRAM ve Dur
sun UYAR'ın özellikle bazı şikâyetlerle geldiğini, SPK'nın bunlan kayda almak istediğini, çünkü 
vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ne kadar para toplandığının görülmesi gerektiğini, bir de 
toplanan bu paraların nereye harcandığının başka türlü görülmesinin mümkün olmadığını, 1996'dan 
itibaren sürekli olarak bu şirketlerin kayda alınması için SPK'nın çaba sarf ettiğini, 

Bu arada bugüne kadar 101 'i SPK mevzuatına aykırılık, 40'ı da TTK ve TCK olmak üzere 141 
fiil hakkında 131 adet suç duyurusunun bulunduğunu, defter ve belgeleri getirmemekten, yanlış bil
gi belge vermekten suç duyurularının olduğunu, bunlardan 131 suç duyurusunun 68'inin karara 
bağlandığını, bunun 42'sinin 4616 sayılı Kanuna göre erteleme kapsamına girdiğinden düştüğünü, 
57 kamu davasında ise yargılamanın devam ettiğini, 6 tane suç duyurusunun halen Savcıların in
celemesinde olduğunu, Erteleme Kanununun davalara sekte vurduğunu, bunun da davaların yüzde 
32'sine denk geldiğini, bu şekilde davalar düştüğünden caydırıcılık etkisinin maalesef yitirilmesine 
sebep olduğunu, ihtiyati tedbir ve tespit davalarının da olduğunu, 

belirtmiştir. 
- SPK'nın düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantıları hakkında; 
2001 yılı başından bu güne kadar 39 ilde ticaret ve sanayi odalarıyla toplantılar başlatıldığını, 

19 ilde toplam 130 bilgilendirme toplantısı yapıldığını, SPK yetkililerinin sürekli olarak illerde, 
ticaret ve sanayi odalarıyla, üniversitelerle birlikte bilgilendirme toplantılarına katıldıklarını, halen 
de bu toplantılara ve insanları bilgilendirmeye devam edildiğini, 

Yurt dışında, 7 ülkede sayın Bakanlar ile birlikte Dışişleri temsilcileriyle, Diyanet İşleri Baş
kanlığıyla koordineli şekilde 2001 - 2004 yılları arasında bilgilendirme toplantıları yapıldığını, 
2001 yılında Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Münih, 2002'de Rotterdam, Brüksel, Belçika, 
Viyana'da, 2003'te Dortmunt-Almanya'da, Paris'te, 2004 yılında ise İsviçre'de, Stockholm'de ve 
Hannover'de bilgilendirme toplantıları yapıldığını, 

Bu toplantılara hem şimdiki hem de daha önceki Sayın Bakanlarla birlikte gidildiğini, vatan
daşların durumlarının gözlemlendiğini, olayların anlatıldığını, vatandaşların "bizi daha önce niye 
uyarmadınız, söylemediniz" dediklerini, ama bir yerden başlamak gerektiğini, olayın 1996 yılında 
patlak verdiği için SPK'nın yoğun bir şekilde duyurular ve ilanlar verdiğini, vatandaşlarla yapılan 
toplantıların başlatıldığını, 

Vatandaşları uyarma anlamında gazetelere hem yurt içinde, hem de yurt dışında ilanlar veril
diğini, SPK'nın internet sitesinde şikâyet ve ihbarlar için özel bir bölüm açıldığını, Kurulun haftalık 
bültenlerinde aldığı tüm kararların kamu oyuna yayımlandığını, 

Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bugüne kadar 1.395 adet başvuruya dilekçeyle cevap veril
diğini, kurulan birimin yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, hatta bir yayının durdurul
ması konusunda RTÜK'e başvurulduğunu, bu şirketlerden bir tanesinin propaganda amaçlı bir dizi 
filminin olduğunu, fakat talebin RTÜK tarafından reddedildiğini, 

ifade etmiştir. 
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Alınan tedbirler hakkında ise özetle şu bilgileri vermiştir; 
Sorunun sadece Sermaye Piyasası Kurulu'nun meselesi olmadığını, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun olaylara şirketler açısından baktığını, bu olayın Devletin bir çok kurumunu yakından il
gilendirdiğini, izinsiz para toplama konusunun Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu'nun sorumluluk ve yetkisinde bulunduğunu, kara para toplama açısından malî 
Suçları Araştırma Kurulu'nun devrede olmasının gerektiğini, işlenen suçlar açısından İçişleri 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığının ve Dışişleri Bakanlığının olaya müdahalesinin şart olduğunu, vatan
daşların paralarını değerlendirme açısından Merkez Bankasının, basında çıkan ilanlar açısından 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun devreye girmesinin uygun olacağını ifade etmiş ve alınan ön
lemleri şöyle sıralamıştır: 

- 2003 tarihinde 32 sayılı Kararda değişiklik yapılarak Sermaye Piyasası Kuruluna kayıt 
yükümlülüğünün getirildiğini, bu sisteme zemin olması açısından belli bir miktara varıncaya kadar 
ana paranın garanti edilmesini sağlayacak kâr/zarar ortaklığı belgesinde önemli düzenlemeler yapıl
dığını, 

- Oydan yoksun hisse senetlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldığını, 
- Bankalar Kanunundaki değişikliğe paralel Özel Finans Kurumlarının acente olmasının sağ

landığını, 

- Almanya başta olmak üzere 20 ülkede 25 sermaye piyasası otoritesiyle bilgi akışını sağlamak 
açısından uluslararası iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını, 

- 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu için çok önemli olan kanun değişikliğini Başbakanlığa 
sunduklarını, 

- Türk Ticaret Kanununda değişiklik çalışmalarının yapıldığını, 
- Kara paranın aklanmasıyla ilgili mevzuatta değişikliğe gidildiğini Sermaye piyasası suçları 

ve izinsiz halka arzın kara para aklama suçları kapsamına dahil edildiğini, 
- KOBİ Borsalarının oluşturulması için mevzuat çalışmalarının başlatıldığını, 

- Birikimli oy esasının yeniden düzenlendiğine, 
belirtmiştir. 
Soru ve Cevaplar: 

Telat KARAPINAR: Bu şirketlerden kaç tanesi sisteme kazandırılabilecek durumda sayı 
olarak, yüzde olarak verebilir misiniz? İsimlerini açıklayabilir misiniz? 

Doğan CANSIZLAR: Çoğunun durumu iyi değil. Yüzde 20'si yaşayabilir diye düşünüyorum. 
Yüzde % 80'inin durumu iyi değil. Mevcut olanlarda da sıkıntılar var. Son yapılan denetimde büyük 
bir holding, çifte kayıt tuttuğunu ifadesinde kabul etti. 

Özellikle son 3 sene içerisinde şikâyetlerin haddi hesabı yok; yani, mailler kilitleniyor, posta 
kilitleniyor, vatandaşlar gerçekten çok ilgileniyorlar. Heyetler halinde geliyorlar, Almanya'dan 
kolilerle şikâyet dilekçesi geliyor. 

Hazırlanan kanun tasarısının hükümet ve parlamento olarak biran evvel benimsenmesi ve 
Meclisten geçirilmesi gerek. Bu şekilde olumsuzlukları gidermede biraz daha fayda temin etmiş 
oluruz. Tabii, diğer kuruluşlarla işbirliği çok önemli, sadece SPK'nın yapacağı bir hadise değil bu. 
Diğer kuruluşlarla beraber bunu bir an önce devreye sokup, en azından net resmî görmek açısından 
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da önemli. Kayyım ataması, tespit komisyonu mahkeme kararları oldukça önemli bizim açımızdan. 
Artı, kişilerin sorumluluklanna gidilmesi çok önemli. Vatandaşların bunca yıllık birikimlerini alıp 
götürmelerine izin vermemek lâzım. Bu açıdan da kanun tasarısının biran evvel yasallaşması 
gerekiyor. 

Bihlun TAMAYLIGİL: Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tescille ilgili uyarılar olmuş. Bu tescil
ler yapılmış mı? Genel Kurullar ile ilgili tescilin olmaması konusunda uyarıda bulunmuşsunuz, 
buna rağmen tescil yapıldı mı? MASAK'la ilgili gelişmelerde dönüşen cevap niteliğinde şeyler var 
mı? Yoksa hisseler neden kabul edilmedi? 

Doğan CANSIZLAR: MASAK'la ilgili bir not geldi. Bir Holdingle ilgili Gümrük Müsteşar
lığı, MASAK, Emniyet Genele Müdürlüğünden gereğinin yapılacağı şeklinde. Daha sonra hiç bil
gi verilmedi. 

Hisselerin tespiti ve belirlenmesinde sıkıntılar var. Holdinglerin kendi yapılarından yaklaşım
larından kaynaklanan bir husus bu onun açığı çıkmasını istemediler belki de. Genel Kurul hesabını 
tamamen aşan, tamamen kolaylaştıran bir sistem bu. Mevcut hukuk sistemimizde var olan bir husus 
bu... 

Gayrıresmi bir takım getiriler vaat ediliyor burada. Çocuğunu işe yerleştirmekten tutunda, um
re seyahatine, tatillere varıncaya kadar belli bazı avantajlar da sunuyorlar. 

Yani şunu söylemeye çalışıyorlar. 

"Bizim işimize karışmayın, bizi sistem olarak böyle kabul edin. Bizim işimize karışmayın ki 
karıştınız, bizi bu hale siz getirdiniz, biz kendi sistemimizi kendimiz kurduk. Kendi borsamızı ken
dimiz oluşturduk. Biz inanç esasına dayalı sistemi yürütüyoruz. Güzel basanlarda elde ediyoruz" 
açıkçası bu efendim mevzuat var. Karışmamalı diye bir şey olmaz. Sistemin içinde olmalan lâzım. 

Sistemin içinde olmasını gerektiren sebepler var. Vatandaş ödediği paranın nereye gittiğini bil
meli, hissesini kaç lira iken, kaç liraya çıktığını görmeli. Bu da ancak bizin yasal piyasamızda müm
kün. Hisse senetlerindeki değer artışlannı muhtemelen şirketler şöyle belirtiyorlar: Faizin, dolann 
nereye gittiğine bakıyorlar ve kendi kafalanna göre bir hesap yapıyorlar. Şirketin değerini buluyor
lar. Onlan da bölüyorlar. Vatandaşa değerin budur diyorlar. Vatandaşın ödediği paranın karşılığında 
getiri olarak düşünülen rakam doğrumu değil mi? 

Rakamlar piyasalarda belirlenir. Şirketin kendi kendine bunu değerleme yapması ve senin his
sen şu olmuş sen şu kadar kâr payı aldın demesi mümkün değil. 

Sayıları onbinleri, yirmibinleri aşan bir kitleye hitap ediliyorsa kurumsallaşılarak mutlaka ban
kacılık kullanılmalı. 

Kombassan'a, Yimpaş'a ve diğer bu türden holdinglere kapıyı açık bıraktık gelin görüşelim 
dedik. Getirdikleri belgeler SPK'daki mevcut belgeler ile tutmuyor, ısrarla kendi kayıtlannın doğ
ru olduğunu söylüyorlar ve böyle kabul edilmek istiyorlar. 

Bağımsız denetim fırmalanndan rapor istiyoruz. Raporlar şerhli geliyor. Bunu kabul etmemiz 
mümkün değil. SPK olarak bu şirketlerin kayıt altına alınmasını en fazla isteyen kurum biziz. Ne 
miktarda para toplandığını ve toplanan paralann nerelere harcandığını görmek açısından bu önem
li. Holding Yöneticilerinin iddia ettiği gibi kayıt altına alınmada engelleme yapmıyoruz. Aksine 
mevcut yasalar çerçevesinde holdingleri kayıt altına almaya çalışıyoruz. 

Abdullah Erdem CANTİMUR: 1996 yılı öncesi bu şirketlere neden müdahale etmediniz? 
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Doğan CANSIZLAR: 1990'lı yıllarda para toplama hadisesi başladı önceleri çok büyük boyut
larda olmamış. Konuya ilişkin şikâyet ve ihbarda kuruma gelmemiş. Sistem işlediği sürece aslında 
vatandaş da memnun. Bu sistem bir nevi ponzi sistemi, (kişilerin alacaklarının toplanan paralardan 
karşılanması) sistemin halkası bir noktada kopunca şikâyetlerde gelmeye başlamış. 1996 yılında ilk 
denetimler yapılmış. Gidişatın iyi olmadığı görülmüş. Kombassan çağrılmış kayıt altına alınmış. 
Arkasından yeni şirketler kurulmuş para toplamaya devam etmişler Yurt dışından bu paraların Tür
kiye'ye girmesini mevcut sistem dışında sağlamışlar. Bizim amacımız toplanan paraların doğru 
dürüst kayıt altına alınması, doğru düzgün bir şekilde faaliyet alanlarında kullanılması. 

Tasarrufların ülkeye gelmesi güzel, ancak denetimsiz kaldığında vatandaş mağdur oluyor. 
Mehmet CEYLAN: 1980'li yıllardan beri faaliyet gösteren bu firmalar üzerine 1996 yılma 

kadar hiç gitmemiş, 1996'dan sonra aniden bu firmaların üzerine gitmeye başlamış. Bir öz eleştiri 
yaptınız mı? Bu şirketleri bu zamana kadar kayıt altına alma adına ve mevcut kanunlar yönetmelik
ler çerçevesinde sizin eksikleriniz var mı? 1996 yılına kadar bir şey yapamaz mıydınız? Hiç mi 
duyum almadınız? 

- 1996 yılından bu yana özellikle kurul kaydına alınan bu şirketlerden kaç tanesine yatırım teş
vik belgesi verildi? Göreviniz olmadığı halde bu konuda Hazine müsteşarlığına yazı yazdınız mı? 

Doğan CANSIZLAR: 1990-1996 yıllan arasında bu şirketlerin sayıları çok azdı. Asıl şirket
lerin kuruluşları 1996 yılından itibaren de başladı. 1996 yılından itibaren Kombassan modelini ör
nek almak suretiyle şirketler kurulmaya ve çoğalmaya başladı. 1996 yılından itibaren bu incelemeler 
derinleştirildi. 

Görevini yapmakla yapmamak arasında bir tercih yapmak durumunda bir lüksünüz yok. 1996 
yılından sonra bu şirketlerin sayılarının çok fazla artma trendine girmiş olması nedeniyle bu anlam
da denetime gidildi. 

Yatırım teşvik belgesi verme işi SPK'nın işi değil. Bu belgeyi Hazine Müsteşarhğındaki Teş
vik Dairesi verir. O tarihten itibaren Hazine SPK'dan yazılı cevap istedi. Yani Hazine SPK'na 1996-
1997 tarihlerinde yazı yazmış. 

Kerim ÖZKUL: Bu şirketlerin yüzde 70-80'ni tabela bunları biliyoruz. Bu tabela şirketleri 
kurulurken Holding olarak kuruluyor, 1980 yılından bu yana gazetelerde ilanlar yayınlanıyor neden 
müdahale etmediniz? Bu şirketlere müdahale etmek için MGK'nun 28 Şubat kararlarını mı bek
lediniz? 28 Şubat kararları öncesi bu şirketlere neden müdahale etmediniz? 

- Kombassanı 1996 yılında kayıt altına almışsınız ondan sonra neden üzerine gittiniz? Kom
bassan Sermaye artarımı için izin istemiş neden izin vermediniz? 

• Doğan CANSIZLAR: Hazine bizden sadece dava bilgilerini istiyor. Yatırım teşvik belgesi ver
me yetkisi bizde değil. 

- Kombassanın üzerine şöyle yürüdük. 1996 tarihinde kayıtlarını getirdiler, kayıt altına aldık. 
Kayıt altına aldıktan sonra mevcut alanlara ilave yeni şirketler kurmuşlar ve izinsiz para toplamaya 
devam etmişler, bu nedenle Kombassanın üzerine gidilmiş. 

- Genel olarak sermaye artırımı için iki koşul var. Birincisi esas sözleşme değişikliği yapılacak, 
ikincisi sermaye artırımı için genel kurullarının toplanması gerek. Bu holdingler Genel Kurullarını 
toplayamıyorlar. 80.000 veya 60.000 kişiyi toplamaları gerek. Burada mevzuattan kaynaklanan bir 
sıkıntı Var. Mevzuatı görmezden gelemeyiz. Bize geldiklerinde dedik ki oydan yoksun hisse senedi 
vaı. Bu öneri kabul görmedi. Yani mevzuattan kaynaklanan nedenlerden dolayı sermaye artırım
larını yapamadılar. 
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Kerim ÖZKUL: Vatandaşlar genel kurulu yapmışlar ve tescil için Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına göndermişler. Bunun doğru olup olmadığını irdeleme göreviniz var mı? Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bu kongreyi onaylasaydı sizin geçerli değildir demeye hakkınız var mı? 

Doğan CANSIZLAR: Sermaye piyasası Kanunundan kaynaklanan bir yetkimiz var. Genel 
kurullara gözlemci gönderiyoruz. Görevli arkadaşlar Genel kurula hiç müdahale etmeden rapor 
tutarlar. Orada kongre yapılmadı. 80 bin, 60 bin ortağın yarısı yoktu. 

Özkan ÖKSÜZ: Şirketleri bağımsız denetim şirketleri denetler. Bu şirketlerden dünyada ve 
Türkiye'de binlerce var. Bir şirket bağımsız denetim şirketini kendisi mi seçer? Yoksa, kurulun bun
ların içinden şunları öneriyorum, bunu seçin deme yetkisine sahip mi? 

Doğan CANSIZLIR: Şirketlerin denetim firmalarını seçmelerine karışamayız. Fakat bu an
lamda netameli konularda SPK'nın şüphesi varsa uluslar arası bir şirkete denetimini yaptırmasını 
isteyebilir. Bağımsız denetim şirketinin konsolide denetimi yapacak kapasitede olmasına dikkat 
edilir. 

Olayın boyutu şu: Soru işaretleri varsa, bir takım belgeler ile bilgiler birbirini tutmuyorsa, tem-
kinlilik çerçevesinde SPK olarak istediği şekilde, istenilen denetimi yaptırma durumunda kalınmış
tır. Bunda herhangi bir suç unsuru yok. Üç senedir de bu uygulamayı kaldırdık. 

Mal varlıkları şirketten başkasına kaçırılıyorsa, ihtiyati olarak bir tedbir konmasında yarar var. 
Bu nedenle tespit davasıyla tedbir davasını birlikte açtık. 12 firmaya 6 aylık süre vardı. Daha sonra 
tedbirler kalktı. İhtiyati tedbir davasının parasal hareketler ile alakası yok. 

Özkan ÖKSÜZ: Bu şirketler eliyle Türkiye'ye bavullar ile gelen vesairenin izini sürerken, 
belirli tarikatlara, belirli derneklere, vakıflara hatta siyasîpartilere uzanan yollar gördünüz mü, tes
pitiniz oldu mu? 

Kayıt dışı toplanan paralar ile ilgili çok somut duyumların dışında somut bir bilgi ve belge yok. 
Sizin söylediğiniz hususlar her yerde söyleniyor. 

Doğan CANSIZLAR: Olayın o yönüyle MASAK ilgileniyor. Biz gelen bütün belge ve bilgileri 
oraya aktardık. 

Şirketlerin çoğunun kayıt altına alınmak istemediklerini zannediyorum. Sadece cemaat dernek 
parti olayı değil, başka amaçlarla da ilgili. 

Telat KARAPINAR: SPK olarak bu güne kadar ortakları koruma adına aldığımız önlemler de 
netice vermedi. Verdiyse somut olarak ortaklara yansımaları ne oldu? Yani SPK tarafından bu güne 
kadar açılan davalar, ihtiyati tedbir kararları, kayıt altına alma çabaları ile suç duyurusunda bulun
ma gibi olaylar tasarruf sahiplerine hak ve yarar olarak ne şekilde yansımıştır. 

Doğan CANSIZLAR: sistemin farkına varıldıktan sonra Kombassan başta olmak üzere diğer 
şirketlerde mevzuat çerçevesinde sisteminin içerisine çekilmeye çalışılacak. Alınan önlemlerin tek 
bir faydası oldu. 2001 yılından sonra bu anlamda yeni bir şirket kurulmadı. Kurulmasına izin veril
medi. Mevzuat değişikliği bunların içerisinde en önemlisi 2003 Aralık ayında hazırlayıp Başbakan
lığı sunduğumuz Kanun tasarılarına eklenecek bir ilave maddeyle geriye dönük transferleri engel-
leyebilirsek, çok şey ortaya çıkar. 

Alınan önlemleri yok sayamayız. Bu olayda iki kesim var. Birincisi yatırımcı, ikincisi şirket
ler. Şirketler kesimi alınan önlemlerden rahatsız. Yatırımcı ise gereken denetimleri yapmıyorsunuz 
diyor. Bu noktada dengeyi korumak biraz zor. 
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SPK yatırımcıyı koruma adına mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmiştir. SPK'nın 
dışındaki kurumların ne yaptığına da bakmak gerek. 

Holding adı altında gelen bir şirketi kaydeden, tescilini yapan Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. 
Bir holdingin kurulma esas ve usulleri nelerdir diye bakması gereken de o kurumdur. Genel kurul
lara hükümet komiserleri gidiyor. Genel kurulların sağlıklı^ yapılıp yapılmadığını bilmezler mi? 
Olayın vergi boyutu var. Maliye Bakanlığı işin içine girmeli. İçişleri, Dışişleri, Gümrükler, Adalet 
Bakanlığı gibi kurumlarda üzerine düşen görevi yapmak durumunda mevzuattan kaynaklanan bazı 
sıkıntılarda mutlaka giderilmeli. 

Bihlun TAMAYLIGİL: Bu şirketlerde halka açık kimliğe ulaşma prosedürü nasıl işlendi? 1996 
yılında bir şirketini halka açık şirket sayılması için ortak sayısının 100 olması gerekiyordu. Bu 
sayının altında kalmadığı anlaşılıyor. Sermaye Piyasası kanunu hükümlerinin bu şirketlere 
müdahale açısından nasıl işlediğini öğrenmek istiyorum. 

Doğan CANSIZLAR: Yasa değişiminden önce şirket ortak sayısı 100'ü aştığı zaman otomatik 
olarak halka açık sayılıyordu. Bu rakam şimdi 250 oldu. Kurulan bu şirketlere paralar temsilciler 
vasıtasıyla toplanıyor. Kayıtlar 100 kişinin altında kalmış. 

Temsilci 500 kişiden toplandığı parayı kendi komisyonunu aldıktan sonra tek bir kişiymiş gibi 
şirkete yatırıyor. Bu nedenle şirketin ortak sayısı fazla gözükmüyor. Bu bir titan zinciri başlangıçta 
herkes zincir kapana kadar yararlanıyor. Başlangıçta şirketler ve ortaklar şikâyetçi olmamış ortak 
sayısı aşılınca SPK devreye girmiş. 

Komisyon 23.06.2005 Tarihli Toplantısında Sivas Yimpaş Mağdurları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Üyelerini Dinlemiştir: 

Ferdi girişimlerden bir sonucu alamadıkları için, Dernek kurmak kararı aldıklarını 17.4.2005 
tarihinde yasal olarak derneği kurduklarını, derneğin amacının Yimpaş Mağdurları (Ortaklan) 
arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, hukukî çerçevede her türlü haklarını aramak ol
duğunu, Derneğin iki ayda 150 kişiyi üye kaydettiğini, yurtdışındaki gurbetçilerin gelmesiyle üye 
sayısının 3000.4000 bini bulabileceğini, Sivil Toplum Örgütleri, Parti Temsilcileri, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdullatif ŞENER ile görüştüklerini, Derneğin faaliyetlerini afişler hazır
lamak suretiyle duyurduklarını, Yimpaş'in Sivas İlinde göstermiş olduğu faaliyetler sırasında mağ
durlardan kâr-zarar ortaklığı şeklinde para topladığını, isteyen ortağa önceden haber vermek 
suretiyle parasını iade edebileceği taahhüdünde bulunduğunu, Sivas İlinin başka illere ve yurtdışına 
göç vermesi nedeniyle her yerde Sivas'lılann bulunduğunu şehrin ve Sivas halkının muhafazakar 
bir yapıya sahip olması ve de ortak hareket etmeyi bilmemesinden dolayı Yimpaş'a ve diğer hol
dinglere çok fazla miktarda para kaptırdığını, Bu holdinglerin toplamış olduğu paranın % 40 mı 
Sivaslı'lardan topladığını 28 Şubat sürecinde bir tepki olarak vatandaşların bir kenara ayırmış ol
duğu paralarını da götürüp Yimpaş'a yatırdıklarını beyan ederek bu mağduriyetin giderilmesi için 
biran önce Devlet tarafından tedbir alınmasını mağduriyetlerinin giderilmesini, kendilerini mağdur 
edenlerin cezalandırılmasını istemişler bu aşamada ne yapabileceklerini sormuşlardır. 

Komisyon 28.6.2005 tarihli toplantısında Sermave Piyasası eski başkanı Ali İhsan 
KARACAN'ı dinlemiştir: 

SPK'da görev yaptığı yıllarda (Ekim 1994-Ekim 1997) görev süresinin üç yıl olduğunu, süre 
bitiminde kurul üyelerinin eski görev yerlerine döndüklerini, bu dönemde 6 hükümet değişikliği 
yaşandığını, üç ayrı Başbakan ve beş ayrı Devlet Bakanıyla çalıştığını, yetki yasasının iptali ile 558 
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sayılı KHK'nin iptal edildiğini, bu nedenle sermaye piyasalarında uzun süre bir yasal boşluk 
dönemine girildiğini, 3,5 yıl süren bu dönemin 1999 yılının Aralık ayında çıkarılan Sermaye 
Piyasası Kanunu ile giderildiğini ifade ederek, Sermaye Piyasası Kanununun temel felsefesi hak
kında bilgi vermiş ve Bankalar Kanunu ile karşılaştırmasını yapmıştır. 

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanununun Sermaye Piyasası Kurulunu müdahaleden uzak tut
tuğunu, Sermaye piyasası Kurulunun görev ve yetkilerinin Devletin diğer kurumlannın görev ve 
yetkileri ile tamamlandığını ifade etmiştir. 

Bu şirketlerden birkaç tanesi hariç diğerlerinin 1990'lı yılların sonlarına doğru kurulduğunu, 
en eski kurulan şirketin Yimpaş olduğunu, bu şirketin de Kurul Kaydında bulunduğunu, Yimpaş'la 
1990'lı yılların sonuna kadar bir sorun yaşanmadığını, Sermaye Piyasası Kurulunun genelde 
yatırımcılann haklannın korunması ve şeffaflık açısından prosedürleri düzenlendiğini ve bu 
prosedürlere şirketlerce uyulması gerektiğini belirtmiştir. 

Piyasalarda bu tür şirketlerin kurulmasının, 1995 yılının sonlannda Kombassan'la başladığını, 
görev yaptığı dönemde Kombassan dışında bu şirketlerin dışardan izinsiz halka arz faaliyetlerinde 
bulunmadıklarını, ya da faaliyette bulunduklanna dair kendilerine bir bilgi gelmediğini vurgulamıştır. 

Türkiye'de kurulu şirket olup da yurt dışında para toplama faaliyetinin Kombassan'la baş
ladığını, bu olayın sadece SPK'yı değil para toplama işleminin yapıldığı ülkeyi de kanunlann mül-
kiliği esası ilkesine göre ilgilendirdiğini, Türkiye'deki ticaret siciline kayıtlı, Türkiye'den kuruluş 
izni almış bir şirketin Sermaye Piyasası mevzuatına uyum göstermesi gerektiğini belirtmiştir. 

Kombassan'in kurul kaydına alınmasıyla ilgili özetle şu bilgiyi vermiştir: 
Kombassan'ın kurul kayıtlarına girmeden bir televizyon kanalı aracılığı ile, halka katılma çağ

rısında bulunduğunu, bu nedenle kurul uzmanlannın şirket merkezinde incelemeler yaptığını, bu in
celeme sonucunda kayıtlarında 40 ortağın tespit edildiğini 15 bin kişiden para toplandığı yönünde 
bilgi düzenlendiğini, 07.11.1996 tarihinde Kombassan'a bir yazı yazıldığını, 08.11.1996 tarihinde 
Kombassan'ın kurula bir yazı yazarak ortak sayısının 287'ye ulaştığını ve kayıt altına alınmak is
tediklerini, SPK'nın mevcut ödenmiş sermaye üzerinden kurul kaydına aldığını, ancak 287 
rakamının inandıncı olmadığını, bu nedenle, gerçek ortak yapısının ortaya çıkması, kayıtlı sermaye 
sistemine geçilmesi, ana sözleşmesinde mevzuata uygun olmayan maddelerinin uydurulmasının 
Kombassan'dan istendiğini ifade etmiştir. 

Bu tür şirketlerin para toplama yöntemlerinin sistemi bozucu etkilerinin olduğunu, Kombassan 
örneğindeki gibi kuruldan izin almadan, süre belirlemesi yapmadan halka arz yapıldığını, 365 gün 
şirketlerin para topladığını, ancak sermaye piyasalarında belirli tarihlerde bilirli prosedürlere uyarak 
para toplamanın banka gibi mevduat toplamak olduğunu bununda bazı ekonomik yan etkiler yarat
tığını, bu para toplama işleminde vatandaşa belli getirilerin sağlanacağı taahhüdünde bulunul
duğunu, toplanan paranın maliyetinin olmadığını, maliyetin bir sonraki yatınmcı üzerine yıkıl
dığını, bu durumda parayı değerlendireceği yerler hakkında seçici olunmadığını, bu sistemin özel 
fınans kurumlannın yapısını bozduğunu, bazı maceracı kişileri içine çektiğini, mevcut çalışan şir
ketleri bozduğunu, Yimpaş'ın Kombassan olayına kadar yasal sistemin içinde olduğunu ancak bir 
süre sonra sistemin dışına kaydığını vurgulamıştır. 

SPK tarafından Kombassan'ın kurul kaydına alınması sırasında yönetim kuruluna gazetelere 
ilanda verdirildiğini, bu ilanda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı sirkülerin günlük 
gazetelerde ilanından sonra para yatırılabileceği hususunun yer aldığını, 558 sayılı KHK'nin ip
talinden sonra yapılan en önemli işin Komassan'ın olabildiğince kayıt altına alınması olduğunu, 
belirtmiştir. 
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Kombassan'ın para taşıyan bir kuryesinin yakalanmasından sonraki gelişmeler hakkında özet
le şu bilgiyi vermiştir. 

Şirketin "bu sermayeyi bir şekilde tescil ettiniz, biz ana sözleşme değişikliklerini yapacağız, 
kayıtlı sisteme geçeceğiz, bundan sonrada SPK mevzuatı dışında para toplamayacağız" şeklinde 
beyanda bulunduğunu, kurye yakalandıktan sonra şirkete inceleme gönderildiğini, yapılan in
celemede 20 trilyon sermayenin haricinde 14 trilyon daha yeni para toplandığının tespit edildiğini, 
bu nedenle diğer tedbirlerin uygulanmasına geçildiğini belirtmiştir. 

1996 yılının sonları 1997 yılının başlarında yurt içinde ve yurt dışında özellikle gazetelerin yurt 
dışı baskılarında değişik zamanlarda vatandaşı bilgilendirmek amacıyla ilanlar yayınlattıklarını, 
bütün bu çabalara karşın vatandaş bu şirketlere para yatırıyorsa engelleme yetkilerinin olmadığını, 

Bu şirketlerin çoğunun 1998-1999 yıllarında kurulduğunu, şirketlerin yatırım yapmak amacın
da olmadıklarını, yurt dışındaki vatandaşlarımızın dinî duygularını istismar ederek para toplamayı 
hedeflediklerini iddia ederek, toplanan paralar ile yapılan yatırımların yeni bir alana girmek amacıy
la yapılmadığını belirtmiştir. 

Soru ve Cevaplar 
Telat KARAPINAR: Bu Holdinglerin halka dağıttıkları tanıtıcı broşürlerde kâr payı verecek

lerine dair bir taahhütleri var mıydı? 
Ali İhsan KARACAN: Bu holdingler belirli oranda getiri taahhüdünde bulunmuyorlardı. Bun

lar sadece getiri sağladığı ve yatırımın güvenli olduğu yönündeydi. Kendilerine göre (ekonomik 
koşullar değiştikçe) değişken bir endeks yapmışlardı. 

Ancak, yatırımcılar, paralarını, hisse senetlerini ya da hisse senedi olduğunu zannettikleri bel
geleri şirkete tevdi etmedikçe insanlara bir getiri dağıtmıyorlardı. Bu da piyasada güven yaratıyordu. 
Yani şirketin genel kurulunu toplayıp temettü dağıtması diye bir olay o tarihte söz konusu değildi. 

Jet-Pa konusunda şu açıklamayı yapmıştır: 
Jet-Pa konusunun 1996 yılında kurul gündemine düştüğünü, konuyu iyi incelediklerini, şir

ketin o dönemde otomobil ve konut işi yaptığını, halka SPK'nın görev alanına giren bir enstrüman 
ihraç etmediklerini, 1996 yılı başında Bankalar Kanunundaki mevduat hükümleri açısından hem de 
ticaret kanunundaki tüketici kredileri açısından Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Hazine Müsteşar
lığına gereği için bildirdiklerini ifade etmiştir. 

Algan HACALOĞLU: Beş milyar dolarlık bir genel global kaynak toplanması ve sermayenin 
bir yerden bir başka yere haksız şekilde kaydırılması konusunda neler yapılmalıydı? 

Ali İhsan KARACAN: Olayın hukukî boyutu önemli. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, 
Kamu Kurumlarına tedbir talebinde bulunma hak ve yetkisini veriyor. Bu hükme dayalı olarak 6 
ay süreyle tedbir konulabiliyor, fakat, o tedbirden sonra ne yapılacağı meçhul. Sermaye Piyasası 
Kanununda şu andaki eksik husus bu. Bu yaşananlara benzer bir problem ileride ortaya çıkabilir. Bu 
nedenle, kanunda "izinsiz para toplayanların topladığı paralara tedbir koymak, para toplayanların 
mal varlıklarıyla da sorumlu olmalarını sağlayacak bir hükümle toplanan bu paraların hak sahip
lerine geri iadesini temin edecek bir mekanizma kurulmalı. 

Sermaye Piyasası Kanununda "her türlü tedbiri alır şeklinde bir hüküm var. O maddeye 
dayanarak bir tedbir aldığınız zaman idarî yargıdan geri dönüyor. İdari yargı diyor ki: sizin bu 
konuda açık bir yetkiniz yok, böyle genel bir yetkiye dayanarak özel bir şey yapamazsınız. Yukarıda 
izah ettiğim gibi bir maddenin olmasında her zaman için yarar var. 
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Benzeri konular Amerika'da da çok yaşanıyor, Amerika'da yüksek mahkeme vatandaşların 
zararını önlemek amacıyla şöyle bir karar almış: bir iflas masası oluşturmuş, oluşturulan bu masaya 
sistemin başladığı günden itibaren sistemden çıkanları da dahil etmiş, sistemi tekrardan harman
lamış, Titan normal ceza kanunundaki bir hükümle mahkum edildi, özel bir kanundaki hükümle 
mahkum edilmedi. O da kendine has bir saadet zinciriydi. 

Kombassan olayında çabalarımızdan birisi de, Kombassan'ın şirketlerini borsaya kota ettir
mekti. Borsanın görünmeyen bir denetim mekanizması mevcut. Çünkü borsa da her şey halkın gözü 
önüne geliyor. Kombassan'ın borsaya kota olması için İMKB'na tavsiye yazısı yazdık. Buna karşın 
İMKB benim yetkime müdahale ediyorsunuz dedi o dönemde, idare yargı yoluyla kararı iptal ettir
di. Ancak 1999 yılında çıkan kanunla SPK'na halka açık şirketlerin borsaya kota edilmesi konusun
da talimat verildi. Çünkü SPK da kaydı bulunan halka açık her şirket borsada değildi. İdeali halka 
açık her şirketin borsada olmasıdır. Geçmişe dönüp baktığımızda eğer bu hükümler olsaydı, 
SPK'nın olayı daha kolay lokalize etme imkânı olurdu. Toplanan paralara el konulursa mevcut para 
bulunursa hak sahiplerine geri verilirse, eksik kalan kısım için parayı toplayanların üzerine sınırsız 
sorumlulukla gidilirse, ve onların mal varlıklarından tahsilatlar yapılabilirse ve iade mekanizması 
getirilebilirse, hatta ve hatta ABD'deki benzer uygulama yapılabilirse, parayı kaçıranları da sisteme 
dahil etmek mümkün olabilirdi. 

İzinsiz halka arz olayının Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da incelendiğini SPK'nun yap
mış olduğu çalışmalara paralel çalışmalar yaptığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etmiştir. : 

Buradaki zorluklardan biriside, bu paraların ağırlıklı olarak yurt dışında toplanmış olması, 
yurtdışındaki otoritelerin yetkisi olmasına rağmen olaya müdahale etmemesi ve Türkler arasında 
bir olay olarak değerlendirmesiydi. Söz konusu şirketler para toplama işlemini Alman vatandaş
larından yapsaydı Alman makamları bu şirketlere anında müdahale ederdi. Çünkü izinsiz para top
lama Almanya'da da suç olarak kabul ediliyor. 

Bizim o dönemde en çok arzu ettiğimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatında Kanun bazındaki boş
luğun biran önce giderilmesiydi.3, 5 yıl boyunca tasan kanunlaşmadı. 1999 yılında tasarı bazı eksik
likleriyle ve bazı yanlışlıkları ile parlamentoya sevk edildi. Bu arada bazı kavramlar da yer değiş
tirildi. Ancak genel itibariyle benim dönemimde bırakılan tasarı kanunlaştı. 

Sermaye piyasasının yasal boşluk içerisinde olması siyasetçi ve iş dünyasının da dahil olduğu 
pek çok çıkar çevresini birleştirdi. O dönem, kanunsuzluk nedeniyle SPK'nm bütün imkânlarını 
zorlayarak sistemi düzen altında tutmaya çalıştığı bir dönemdi. Bu da bir bürokrat için zor bir olay. 
SPK'nın hükümetten istediği kanunun biran önce çıkarılmasıydı. Çünkü bu işler yönetmelikle, teb
liğle yapılacak işler değildi. Kanunla yapılacak işlerdi. 

Özkan ÖKSÜZ: Şirketler üzerinde denetim yetkiniz var mı? 
Kombassan'a o dönemde ihtiyarı tedbir koyarken, Milli Güvenlik Kurulunun bir dahli oldu 

mu? 28 Şubat Kararları yayınlandıktan sonra bu şirketlerin isimleri geçti mi? Bu şirketlerin sıkış-
tınldığı ve büyümelerinin engellendiği doğru mu? 

Ali İhsan KARACAN: SPK olarak, Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan şirketlere 
özel denetim yaptırma yetkimiz vardır. O dönemde biz sadece Kombassan'a değil çok sayıda 
değişik şirkete belirli sayıda denetim firmasının ismini verdik. Bu firmalardan birisini seçmesini is
tedik. Bu işlemi SPK'nın dışında BDDK'da yapmaktadır. Buradaki esas şudur: firmanın herhangi 
bir denetim firmasıyla çalışarak hesaplarının üzerinde başka türlü ilişkiler kurarak hesaplarının 
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farklı şekilde yansıtılmasına mani olmaktır. Konu sadece Kombassan'ı ilgilendirecek bir konu 
değildir. Çünkü burada bir problemin büyümemesi isteniyorsa, diğer kamu kurumlarının da bu 
problemin büyümeden lokalize olmasına katkıda bulunması gerekmektedir. 

İhtiyarı tedbir istemeye yetkimiz vardır. İhtiyatı tedbiri her kamu kurumu isteyebilir. Benim 
söylemek istediğim şudur: "İhtiyatı tedbirden sonra ne yapılacağı hususudur" 

Algan HACALOĞLU: 28 Şubat'ın üzerine gitmek istediği şirketleri bilginiz dahilinde sayar 
mısınız? 

Ali İhsan KARACAN: 28 Şubat süreci içerisinde ne bana, ne de kurul üyelerine MGK'dan yazı 
gelmedi. SPK'dan da kurula bir yazı gitmedi. Telefon kayıtlarım da ortadadır. Bu işin 28 Şubat 
kararlarıyla da hiçbir ilgisi yoktur. 

Benim dönemimde ve benden sonraki dönemlerde SPK bir siyasîdüşünce nedeniyle hiç kimse 
hakkında ve hiçbir şirket hakkında işlem yapmamıştır. SPK'nda insanların hangi düşüncede olduk
ları önemli değildir. Kurulda çalışanların kanunlara, kurallara getirilen prosedürlere uymaları esas
tır. 

Bihlun TAMAYLIGİL: Şirketlerin kayıtlı sermaye ye geçişi, sözleşmesi gereğidir. Kayıtlı ser
maye ye geçen şirketler, yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yaparlar. Kayıtlı sermaye tavanı 
ayrıdır. Bir de normalde yine ödenmiş sermaye sistemi ile genel kurul karan ile sermaye artırılır. O 
dönemde kayıtlı sermaye ye esas sözleşme değişikliği var mıdır?Genel kurul toplantıları yapılıp ser
maye artışı olmuş mudur? 

Ali İhsan KARACAN: Hayır genel kurul toplantısı yapılmadı. Kurul kayda aldıktan sonra 
kayıtlı sermaye sistemini Kombassan'a önerdi. Dedik ki, "binlerce insanı genel kurula toplamanın 
zorluğu vardır. Kayıtlı sermaye sistemine geçerseniz 20 trilyon yerine 100 trilyonluk kayıtlı ser
maye yaparsınız. 100 trilyona kadar yönetim kurulu kararıyla arttırarak geçebilirsiniz. Ancak bunu 
yaparken şirketinizin Ana sözleşmesinin ve diğer maddelerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun 
hale getirilmesi gerekmektedir. Şirketin yönetimine, denetimine genel kurul toplantısına vs. uyum
lu hale gelmeden bir tek sermaye aratırım maddesinin değişmesine izin veremeyiz. İlgili firma 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurduğu zaman bakanlığa yazı yazarak iznimizin sadece kayıtlı 
sermaye sistemini kapsamadığını ana sözleşmede ki başka değişiklikleri de kapsadığını belirttik. 
Şirkete hisse senetlerini bastır hak sahiplerine teslim et, onlara teslim edemiyorsan, takas banka 
getirip teslim et dedik. Bunları yapamadı, yapmadı sadece sermaye arttırmak istedi. 

Şirketler paraya ihtiyaç var diye kanunlara ve mevzuata aykırı iş yapamazlar. Paraya ihtiyaç 
duymak şirketlerin kanun ve mevzuatın dışında iş yapmasının haklı gerekçesi olamaz. 

Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi "kurul kanunen başka merciler tarafından takibi 
gereken hususları ilgili mercilere intikal ettirir" hükmünü içermektedir. Kurul gerekli gördüğü her 
konuyu ilgili kanuni mercie intikal ettirmekle de aynı zamanda yükümlüdür. 

Komisyonumuz 30.6.2005 tarihli toplantısında Muhsin MENGÜTÜRK'ü dinlemiştir: 

Ülkemizde, izinsiz halka arz olayına dinî, siyasî hatta rejimle bağlantılı bazı motiflerin sokul
mak istendiğini, bu olayın dinî siyasî ve rejimle ilgili hiçbir boyutunun bulunmadığını Ancak, ken
disinin ve kurumun görev yaptığı dönemde (1997 Ekim - 2000 Ekim) belirli bir ideolojik boyuttaki 
bazı şirketlerin finansman kaynaklarının kurutulduğu yönünde iddialar ile karşı karşıya bırakıldığını 
bu iddiaları külliyen reddettiğini kendisinin ve SPK'nın profesyonelce çalıştığını, yapılan görev-
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de dinî inanç ve dünya görüşünden etkilenerek sonuç alınmasının mevzubahis olmadığını onun için 
bu iddianın bir kenara bırakılmasının gerektiğini 28 Şubattan sonraki süreçte izinsiz halka arz 
yapan şirket sayısındaki artışın 28 Şubata tepki sonucu oluştuğunu zannetmediği, olayın rasyonel 
bir tepki bir protesto olmadığını girişimciler açısından ticarî bir menfaat sağlamak amacıyla yapıl
dığını ifade etmiştir. 

İzinsiz halka arz olayının 1990 yılından sonra yeni bir icat olarak ortaya çıktığını ve bu olayın 
ülke sınırları dışında Avrupa'da gerçekleştiğini, globalizasyona paralel olarak ülkeleri birbirinden 
ayıran sınırların yavaş - yavaş ortadan kalkmasıyla filizlendiğini ve teşvik aldığını Türkiye'de izin
siz halka arzların çoğunun yurt dışında toplanan paralar ve yurt dışındaki yatırımcının bu sisteme 
sokulmasıyla ilgili olduğunu vurgulamıştır. Kendisinin görev yaptığı dönemde Kombassan'ın daha 
önceki yıllarda topladığı sermayenin kayda alınmasıyla ilgili müracaatları olduğunu, kayda almanın 
mevzuat açısından bir takım koşullarının bulunduğunu, bu koşullar yerine getirildiği takdirde kayıt 
altına alma işleminin gerçekleşeceğini, kamuoyunun müracaat eden şirketle ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmasının gerektiğini, Kombassan'la ilgili bu bilgilere hiçbir zaman ulaşılamadığını, SPK'nın 
bu şirketler tarafından tesis edilen usulsüz işlemlerin üzerine giderek görevini yaptığını belirtmiştir. 

Soru ve Cevaplar 

Kerim ÖZKUL: Acaba SPK'nun görevleri arasında izinsiz halka arzları önleme noktasında bir 
görevi var mıdır? Sizin döneminizde izinsiz halka arz yöntemiyle piyasaya açılacak şirketleri ön
leme adına yaptığınız bir çalışma oldu mu? 

Muhsin MENGİTÜRK: Bu konu bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de eskiye dayanmayan 
bir konu olduğunu. Kapitalist ülkelerde bunların örnekleri lokal olarak 1900'lü yıllann başında 
yaşandığını. Sınırlann ortadan kalkmasıyla globazizazyon dediğimiz iyi-kötü birtakım değişimlerin 
olmasıyla değişik yasal organlann birbiriyle çalışmasını gerektiren komplike, son derece sofistike 
para toplama olayıyla karşı karşıya kalındığını, olay olduktan sonra SPK'nın kısıtlı yetkiler çer
çevesinde araştırma ve inceleme yaptığını, ancak netice alamadığını, SPK'na bilgi ve belgelerin tes
lim edilmediğini, açılan davalara ilişkin mahkeme süresinin uzadığını, tüm sistemde bir aksaklık ve 
yavaşlık yaşandığını bu konunun sadece SPK'nın altından kalkabileceği bir konu olmadığını, bu tür 
olayları engelleyebilmek için çok iyi bir istihbaratın olmasının gerektiğini, bu konuları engellemede 
daha önceden bilgisinin alınmasının önemli olduğunu, ancak bürokrasinin ağır işlemesi sonucu 
yapılması gereken ortak çalışmalann yapılamadığını, izinsiz halka arz olayının 1990'h yıllarda yeni, 
yeni ortaya çıktığını, paranın yurt dışında legal olmayan yollarla toplanıp ülkeye kayıt dışı bir şekil
de kuryeler aracılığıyla teslim edildiğini, çok cüzi miktarda paranın gümrükte yakalandığını, 
SPK'nın bununla ilgili işlem yaptığını, ancak olayın tamamen kayıt dışı olması nedeniyle ilk nok
talarda SPK'nın bu dar imkânlar ile olaya müdahalesinin imkânsız olduğunu ifade etmiştir. 

Şirketlerin Almanya'da yayınlanan gazetelerde izinsiz halka arza ilişkin çeşitli ilanlannın çık
tığını bu konuya ilişkin sermaye piyasasının Almanya'daki sermaye piyasasına muadil otoritelerle 
işbirliği konusunda müzakereler yaptığını, ancak Almanlardan başlangıçta pek fazla bir destek 
alınamadığını, uluslar arası kuruluşlann birbirleriyle ilişki kurmasının uzun bir süreç aldığını, an
cak günümüzde 20-25'i aşan sayıda uluslar arası anlaşma yapıldığını IOSCO denilen sermaye 
piyasası otoritelerini bir araya getiren bir şemsiye altında ülkelerin birbirleriyle bilgi alışverişinde 
bulunması bu gibi usulsüzlüklerde işbirliği yapması ve dayanışmayı sağlaması hakkında anlaş
maların imzalandığını belirtmiştir. 
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İzinsiz halka arzla ilgili mücadelede SPK'nın yalnız bırakılmamasının, hırpalanmamasının 
gerektiğini, Kombassan olayıyla ilgili TBMM'den, çeşitli siyasî partilerden, medyadan, iş çev
relerinden Kombassan'a haksızlık yapıldığı iddiasıyla kendisine baskılar yapıldığını vurgulamıştır. 

Algan HACALOĞLU: 1995-1996 yıllarına kadar izinsiz halka arz yapan şirketlerin Kombas
san ve Yimpaş ile sınırlı kaldığını ancak, 1997-2000 yılları arasında bu sayının çok arttığını 
görüyoruz. Bu artışın sebebi nedir? 

Muhsin MENGİTÜRK: SPK'da görev yaptığım dönemde, kurumun proaktif olmaması 
nedeniyle bu şirketlerin sayılarında bir artış yaşandığı doğrudur. SPK"nın proaktif olma imkânı da 
yoktu. Ancak, SPK"nın tespitleri hemen uygulamaya geçirilebilseydi, yetkileri tartışma konusu ol
masaydı bu hızlı artış ve büyüme hızı engellenebilirdi. 

Bu dönemde Kanun, KHK ile değiştirilmiş daha sonra ise iptal edilmiş bu iptal ile SPK'nun 
yetkilerini artıran değişiklikler ortadan kaldırılmış ve mevzuatta bir boşluk ortaya çıkmıştı. SPK'nın 
bu dönemde uygulamaya çalıştığı hususlar kendi iç içtihatları ile desteklenmiş hususlardı. Yani 
kanuni desteği bu yasal çelişki nedeniyle tartışma konusu edilmişti. SPK'nın güçsüzlüğünü gören 
bu şekilde para toplamanın cazibesine kapılan yasalara, etik kurallara ve vatandaşın geleceğine 
önem vermeyen bir takım insanlar her türlü duygu sömürüsünü yaparak ortaya çıktılar. 

Telat KARAPINAR: Bu konuda 400 bin civarında mağdur ile 77 holding ve 480 tane bağlı or
taklık var, bu şirketlere yaklaşık 5 milyar dolar para akışı olmuş. Vatandaşın mağduriyetini 
giderebilmek için ne yapabiliriz şeklinde hiç fikir jimnastiği yaptınız mı? 

Muhsin MENGİTÜRK: Bizim dönemimiz çok önemli ölçüde geçmişteki mağduriyeti nasıl 
önlerizin fikir jimnastiği ile geçti. Bunu hükümetle birlikte meclis çalışmalarıyla yaptık. Geçmiş
teki olayların tamamını devlete, kurumlara, sisteme yüklememek anlamında yatırımcının hiç mi 
günahı yok, yani imar bankasının, kombassan'in ve diğer yatırımcıların hiç mi günahı yok, Gri bir 
oburluk, aç gözlülük hiç mi yaşanmadı. Yani kolay para kazanma, kolay köşeyi dönme gibi bir 
takım ihtiyaçlar yok muydu? Dünya'nın bu konuda nereye doğru gittiği konusunda çok önemli bir 
noktayı söylemek istiyorum. Kavaed -emtor denilen çok önemli bir hukuk ilkesi var. Avrupa Birliği 
bunu 1990'lı yılların sonlarından itibaren sistemine dahil etme çalışmalarına başladı. Bizde SPK 
olarak birtakım hazırlıkları o yıllarda başlattık. Bizim hukuk sistemimizde olmayan, Avrupa Hukuk 
sisteminde az olan, Amerikan hukukunda ise oldukça fazla bulunan bu ilke şu: "Yatırımcı dikkat 
etsin bir mal alırken sorumluluk sadece satıcıda değil, aynı zaman da alıcıdadır da. Her zaman 
satıcının üzerine gitmeyin, satıcı hileli mal satıyorsa yatırımcı da uyanık olsun, hileli malı almasın, 
sırtını tamamen devlete dayamasın" 

Vatandaşlarımızı yalnız bırakalım demiyorum. Ancak dünyanın gittiği yönle ilgili bizim de 
bazı tasarruflarımızın olması gerekir. Dünya, yatırımcıya daha fazla risk üstlenme sorumluluğunu 
veriyor. Sistemini bu yönde geliştirmeye ve değiştirmeye çalışıyor. 

Yeni sermaye Piyasası kesinlikle yatırımcıya daha fazla sorumluluk yükleyen düzenleme, 
denetleme ve bütün bu yatırımcıyı koruma mekanizmalarına daha az maliyet yükleyen bir yöne 
doğru gidiyor. Biz geçmişi bir şekilde temizleyelim. Her şeyi devletten, devlet kurumlarından bek
lemeyelim. Çünkü bunların maliyeti var. 

Bizim düzenleme, denetleme ve yatırımcıyı güven altına alma maliyetleri de ekonomik hale, 
rekabetçi hale getirmemiz lâzım. Dolayısıyla bunun yolu eğitimdir. Yatırımcı eğitimine önem ver
memiz, sorumluluk yüklememiz lâzım. 
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Özkan ÖKSÜZ: Bu şirketlerin çoğalması 1997 - 2000 yıllarına denk geliyor. Bu şirketlerin bu 
kadar çoğalmasında SPK'nın hiç mi ihmali yok? 

SPK Kombassan'ın üzerine bayağı yürümüş, ancak diğer şirketlere bir şey yapmamış, bu şir
ketler de paraları alıp gitmiş. Kombassan'a gösterilen hassasiyet diğer şirketlere gösterilebilir miy
di? 

O dönemde Komsassan'ın tüm mal varlığına ihtiyatı tedbir konması talebinde bulunuyorsunuz, 
mahkeme dört gün içerisinde tedbir kararı alıyor, neden son güne kadar beklediniz? 

Muhsin MENGİTÜRK: SPK'nın o dönemde ihmali olmadı, SPK'nın gücü yet ti mi, yetmedi 
mi, o tartışılabilir. SPK' nın kaynaklan böyle bir furya olarak gelen soruların her birini takip etmeye 
yeterlimiydi. Sadece insan kaynağı değil, diğer kurumların desteklerini de unutmamak gerekir. 

Kombassan'la ilgili o dönemde çok detaylı araştırmalar yapıldı. Ancak, Komsassan'ın resmini 
çekemedik. Önlem Alma adına resmini çekemediğimiz bir şirket hakkında ne yapabiliriz? Bağım
sız denetim de resmini çizemedi. Hatta lokal şirketlerden yani geniş kapsamlı araştırma 
yapamayacak türden şirketlerin bazı bağımsız denetim raporlarında hatalar bulundu. Bu nedenle o 
denetim firması da SPK tarafından incelemeye alındı. Bunun üzerine biz daha güvenilir olabilecek, 
daha uluslar arası hizmet verebilecek şirketler arasından Kombassan'ın seçim yapmasını istedik. 
Şirket bunlardan birisini seçti. Denetim şirketi, Kombassan tarafından muhtelif engellemeler 
nedeniyle sağlıklı bir şekilde çalıştırılmadı. Denetim şirketinden bağımsız denetim raporunu ancak 
eylül ayında alabildik. Yani Kombassan'la ilgili dosya eylül ayında tamamlanabildi. Sorumluluğu 
bir sonraki döneme aktarmak istemedik. Yani artışıyla eksisiyle başından beri takip ettiğimiz bir 
konunun belli bir aşamaya gelmesini istedik. 

Komisyon 13.10.2005 Tarihli Toplantısında Kombassan Yönetim Kurulu Başkanı Hasim 
BAYRAM 'ı Dinlemiştir. 

22.11.1995 tarihinde 20 milyar sermaye ile kurulmuş 80.000 ortaklı halka açık bir şirket olduk
larını, 36 ilde yatırımlarının bulunduğunu, 1996 yılının Mayıs ayında SPK kaydına girmek için 
müracaatlarının olduğunu bu müracaatları sonucu SPK'nın kendilerini ancak 1996 yılının Eylül 
ayında kayıt altına aldığını SPK'nın kayıt altına alma işleminde çok büyük zorluklar çıkardığını, 9 
senedir gelişmelerinin engellendiğini, yatırım belgesi verilmediğini bu konuda Türkiye'de aynm 
yapıldığını SPK'nın haricinde Maliye Bakanlığı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun 
ve diğer kurumların SPK'nın etkisinde kalarak kendilerine zorluk çıkardıklarını, SPK'nın uy
guladığı tedbir kararlan sonucu mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını, Basının aleyhlerine baş
latmış olduğu kampanya sonucu vatandaşların huzursuzluk yaşadığını, 28 Şubat sürecinden, med
yanın kendileri hakkında olumsuz yayınlar yapmasından, 2000 - 2001 yıllarında yaşanan ekonomik 
krizden etkilendiklerini, üç çeşit hisse senetlerinin var olduğunu, bu senetlerin Holding, İnşaat 
Tarım A.Ş. ve Lüksenburg da kurdukları Lüksenburg-SA'ya ait olduğunu, kendilerine Türkiye'de 
yatırım izni verilmemesi sonucu yabancı ülkelerde yatırımlar yapmak zorunda kaldıklarını, kayıtlar 
hakkında her türlü bilgiyi verebilecek durumda olduklarını, 1999 yılından sonra ortak olanların 
esas darbeyi yediğini, çünkü hiçbir şekilde kâr payı alamadıklarını, esas toplanan paranın 800 mil
yon euro olduğunu, ortakların şirkete bıraktıkları kâr paylan nedeniyle ortaklann toplam ser
mayesini 1 milyar 600 milyon euro civarında olduğu 1996-1997 yıllarında kâr payı ödediklerini, 
2000 yılından bu yana hisse senedi ihraç edemediklerini, ilk giren ortak ile son giren ortağın reel 
bazda haklarının eşit olması için euro bazında para topladıklarını, 
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1997 yılında yaşanan 28 Mart sürecinde vatandaşın para akışında bir ivme kazandığını, ancak, 
2000 yılındaki ekonomik krizden sonra vatandaşın medyanın da etkisinde kalarak kendilerine para 
getirmediğini, SPK'nın kendilerine çıkardığı zorluklar ve uygulamaları sonucu gelişmelerini en-
gelendiğini kesinlikle çifte kayıt tutmadıklarını ifade etmiştir. 

Komisyon 14.10.2005 Tarihli Toplantısında Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun UYAR'ı 
Dinlemiştir 

Yimpaş Grubunda halka açık üç şirketin bulunduğunu, bu şirketlerin SPK kaydında olduğunu, 
tüm ortakların şirket merkezindeki noter destekli pay defterine kayıtlı olduklarını, 13 Ekim 2005 
tarihli itibariyle bu üç şirketin 97037 ortağının bulunduğunu, Yimpaş Grubunda üçü halka açık 
39'u ihtisas şirketi olmak üzere toplam 42 şirketin bulunduğunu, Grup tarafından işletilen 41 
perakende satış mağzası 17 fabrika, 4 tıp merkezi, 3'ü faal 9'u inşaat halinde 12 otelin mevcut ol
duğunu, grubun 35 ilde ve 7 ilçede faliyetine devam ettiğini, ticaret ve sanayi işletmelerinde yak
laşık 9 bin kişinin istihdam edildiğini, Yimpaşın kurulduğu tarihten bu yana ülke ekonomisine ve 
Ganel Bütçeye katkı sağladığını, 1992-1997 yılları arasında şirket ilişkileri nedeniyle muhatap ol
dukları kamu kurum ve kuruluşlarıyla sağlıklı ilişkilerinin olduğunu, 1997 yılından sonra şirket 
aleyhine çok büyük medya kampanyasının başlatıldığını, bu kampanyanın zaman içerisinde kamu 
kurum ve kuruluşlarını da etkilediğini, 28 Şubat sürecinde ülkemizde insanların ve kuruluşların 
kategorilere ayrıldığını, ülke kaderine hakim olan otoritenin sürekli aleyhlerine tahrik edildiğini, 
medyanın bu yayınları karşısında kamu otoriteliğinin Yimpaş'a karşı tavrının değiştiğini, yasal hak
larını kullanamaz duruma getirdiklerini, 

28 Şubat sürecinde yaşanan bütün baskılara karşın holding adıyla kurulan şirket sayısında bu 
dönemde patlama yaşandığını, medya ve bürokrasinin yapmış olduğu ayrımcılık ve haksızlık 
nedeniyle halkın mazlum durumunda gördüğü kişi ve kuruluşlara sahip çıktığını, ancak, bürok
rasinin bu oluşumların işlemlerini askıya alması nedeniyle iyi niyetlilerinde önlerinin kesildiğini, 
kötü niyetlilere fırsat verdiği bütün bu olumsuzluklara rağmen Yimpaş Grubu olarak yasal çizgide 
kalmaya özen gösterildiğini, hiç kimsenin kendilerini sonradan kurulan holdingler ile aynı kefeye 
koyamayacağını şirketin işleri nedeniyle sürekli irtibat halinde olduğu SPK, Maliye Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumların en çok sorun yaratan kurum
lar olduğunu, 

SPK'nın ardı arkası gelmeyen denetimler yaptığını, bu denetimlerde hiçbir somut suç unsuru 
bulamadıklarını, zorlama yorumlar ve zanlara dayanarak suç icat ettiklerini ve dava açtıklarını, 
Hazine Müsteşarlığı tarafından engellemeler yapıldığını, 18 adet büyük yatırımlarına teşvik belgesi 
verilmediğini, o dönemde KHK nedeniyle SPK, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük gibi kuruluşlardan 
biriyle ihtilafı bulunan yatırımcı kuruluşlara teşvik belgesi verilmediğini, SPK'nun her fırsatta ken
dilerine dava açtığını 

SPK elemanlarına Holdingin bazı işlerinin halli için Ankara'da bir görevlisini rüşvet vermek 
zorunda kaldığını ayrıca bazı kişilere aylık bağladıklarını bunun belgesinin var olduğunu ifade et
miştir. 

Komisyonumuz 18.10.2005 Tarihli Toplantısında Kamer Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Özer SEVENCAN'ı Dinlemiştir. 

Kamer Grubunun 1997 yılında altı kurucu tarafından kurulduğunu, 70 milyon marka tekabül 
eden 35 milyon puro gibi bir sermaye gücüne sahip olduğunu, 13 faal 14 şirkette 505 civarında iş-
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çi çalıştığını, turizm sezonunda bu sayıya 100 işçinin daha ilave olduğunu, vergi ve SSK prim borç
larının bulunmadığını, Türk insanına iş, aş bulma, millî ekonomiye katkıda bulunma üretip satmak 
amacıyla hareket ettiklerini, art niyetli olmadıklarını, SPK'ye kayıtlı olmadıklarını, 27.03.2004 
tarihindeki genel kurulda 114 tane ortak bulunduğunu, Kamer Holding hisse senetlerinin hamiline 
yazılı olduğunu, bu nedenle ancak ortak sayısını Genel Kurulda tespit edebildiklerini, 20 bin adet 
hamiline hisse senetlerinin bulunduğunu, 19.300 kupür civarında hisse senedinin satıldığını, 
SPK'nın ilgili mevzuat hükümlerini uygulamadığını kendilerini ilgili kanunun 22. maddesi gereği 
bilgilendirmedikerini, SPK hariç hiç bir Devlet kurumuyla problemlerinin olmadığını, yasal mev
zuat çerçevesinde işlerine devam ettiklerini, ifade etmiştir. 

Komisyon 18.10.2005 Tarihli Toplantısında İkram Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necip 
UYGUR'U Dinlemiştir 

1996 yılından beri ticarî faaliyetlerine devam ettiklerini, tesis olarak hazır beton, iki tane akar
yakıt istasyonu, bir adet tavuk çiftliği, inşaatı devam eden alışveriş merkezi ne sahip olduklarını 
2001 ekonomik krizi nedeniyle olağanüstü sarsıntı yaşadıklarını, anormal bir ortak sayısının ol
madığını 700-750 civarında ortaklan bulunduğunu, ortaklarının ortaklık pay defterinde kayıtlarının 
olduğunu, ortaklarından 7-8 milyon mark para topladıklannı, görsel ve yazılı basının tahrikleri 
nedeniyle ortakları arasında huzursuzluk yaşandığını, yeni kurulma aşamasında bir şirket olduk
larım bu nedenle kâr payı dağıtmadıklanm, şirketin ödenmiş sermayesini iki trilyon 710 milyar lira 
olduğunu, vergi borcu ve SSK prim barçalannm olmadığını, 1996 yılında bir televizyon kanalarına 
reklam verdiğini SPK'nın bunun üzerine çok ortaklı şirketsiniz diye harekete geçtiklerini, o günkü 
ortak yapıları kurul kaydına girecek durumda olmadığını, bu durumu itibariyle mahkeme kararı ile 
tespit ettirdiklerini, hazır beton tesislerine 2000 yılında teşvik belgesi aldığını, teşvik belgesi alır
ken ekstra bir zorlukla karşılaşmadıklannı ifade etmiştir. 

Komisyon 27.10.2005 Tarihli Toplantısında İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyit 
Mehmet BUGA'YI Dinlemiştir 

Çok ortaklı şirketlerin halka açık ve halk ortaklığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini, it
tifak holdingin halk ortaklığı şeklinde bir şirket olduğun bu nedenle şirketin gerçek sahibinin Genel 
Kurulu olduğunu, 

İşsizliğe çare olmak, gelir dağılımım dengesine katkıda bulunmak, ileri ülkeler seviyesine çık
mak isteyen ülkemizin makro planında mikro plan olarak yerlerini almak amacıyla kurulduklannı, 
herkesin, gelişimde, istikrarda, payının olması gerektiğine inandıklannı, kendi başına sermaye ol
ması söz konusu olmayan yastık altı olarak bilinen değerleri sermayeye dönüştürmeye çalıştıklannı, 
bu işi yaparken üç ana prensipten hareket ettiklerini, kârlı bir işletme meydana getirinceye kadar 
hiçbir şekilde ortak almamayı hedeflediklerini, çatışmadan kaçındıklarını, her kesimde doğru 
diyalog kurmaya çalıştıklannı, herkesin hakkını olacağı bir sistem meydana getirilmesini uygun 
olacağı görüşünün benimsediklerini, bununda yolunun kayıtlı ekonomiden geçtiğine inandıklannı, 
ilk çıktıkları günden bu yana kayıtlı ekonominin tüm kurallanna uyduklannı, ilk kurulurken İttifak 
Un ve Gıda Anonim Şirketinin başarılı olması yeni atılımlann ve yeni yatırımlann doğmasına 
neden olduğunu, ortak sayısı 100 civanndayken SPK ile görüşmelere başladıklannı, SPK'nın isteği 
üzerine tüm ortakları topladıklannı ve 1993 yılında SPK'da kayıt altına girdiklerini, o günden bu 
yana sermaye artışlannın SPK tarafından onaylandığını ve denetlendiğini, Ekonomik ve Siyasî 
havanın bozulduğu dönemlerde SPK ile hiçbir sorun yaşamadıklarını, o dönemin kendilerine sadece 
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zaman kaybettirdiğini, 28 Şubat sürecinde sermaye artırımı için yaptıkları başvurunun olumlu 
sonuçlandığını 2003'ün başında ve son aylarında iki kez sermaye artışı aldıklarını, gelişen yapıların 
aktüel problemlerinin var olduğunu, bu problemlere aktüel çözümler üretilmesinin gerektiğini, 
SPK'nın ve diğer resmî kurumların aktüel problemleri aktüel şartlar içerisinde çözebilme esnek
liğinin olmadığını, bu esnekliğin olmayışı tarafların birbirini anlayamamasına sebep teşkil ettiğini, 
bu nedenle zamana muhtaç işleri en aza indirmeye çalıştıklarını, SPK'nın karşısına zamana muhtaç 
ani çözümlenmesi gereken işler ile çıkmadıklarını, hukuksuz ve kanunsuz olarak ortaklarının hisse 
senetlerini şirket tarafından alınmasını istediklerini, bu konuya bir çözüm çaresi üretilmesi amacıy
la SPK'ya müracaatlarının olduğunu kurulun, bizim başımıza şunlar gelecek. Bunlar geldiği zaman 
biz sizden nasıl istifade edeceğiz şeklinde kendilerini haklı olarak uyardığını, bu nedenle orta ve 
uzun vadede bu şirketleri koruyan düşüncelerine de saygı duyduklarını, Mahallî borsaların kurul
ması halinde ekonomi için gerekli olan hak ortaklıklarının ekonomiye gereken desteği verebilecek
lerini, mahallî borsaların kurulmasıyla küçük ortaklarının korunabileceğini, TTK'nunda yeni 
yapılacak düzenleme ile hisse senetlerinin belli ölçüde geri alımın sağlanabileceğini ifade etmiştir. 

Komisyon 27.10.2005 Tarihli Toplantısında Sayha Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Erol DOĞRU'vu Dinlemiştir 

Sayha Holding A.Ş. olarak kurulmadıklarını ilk şirketin 1993 yılında kurulduğunu, tabela hol
dingleri gibi önce holdingi kurup sonra altyapıyı oluşturmak için kurulmuş bir şirket olmadıklarını 
Sayha Holding A.Ş'nin 1995 yılında kurulduğunu, bu süreç içerisinde beş şirkete tamamlandık
larını, holding kurmanın kolay olması nedeniyle insanların A.Ş. yerine holding kurmayı tercih et
tiklerini ancak vatandaşdan para toplama işleminin ilk önce şirketler ile başladığını holdingin bir 
sermaye şirketi olduğunu elindeki var olan sermaye ile şirketlerin çeşitli iştiraklerde bulunabildik
lerini ticarî ve bürokrasi alanında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını 1995-1999 yılları arasında holding 
yönetim kurulu üyesi başkanı olarak görev yaptığını 1999 yılının şubat ayında yönetimle çıkan an
laşmazlık nedeniyle, yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını, 19 Aralık 1999 tarihinde yapılan 
olağanüstü genel kurul toplantısında tekrar yönetim kurulu başkanlığına seçildiğini tüm ortakları or
taklık pay defterine kayıt ettiklerini ve kayıtlarını SPK'ya bildirdiklerini 18.112 ortakları olduğunu 
toplanan tüm parayı muhasebe kayıtlarına soktuklarını holdinglerin bir fınans kurumu olmadığını 
halka açık şirketler olduğunu toplanan tüm parayı yatınm amaçlı kullandıklarını holding ser
mayesinin 40 trilyon lira olduğunu döviz olarak 200 milyon DM'ye tekabül ettiğini, olayın bu 
boyutlara gelmesinde üç ana unsurun var olduğunu bu unsurların başında SPK, Holdingler ve bu 
holdinglere para yatıran insanların rol oynadığını, SPK'nın o dönemde yol gösterici olmadığını 
daha ziyade insanlar ve holdinglere dayak atan posizyonda olduğunu, holdinglerin sorumsuzca 
hararet ettiklerini para yatıran insanların 1997 yılma kadar kendilerine yatırımınız ne, istihdamınız 
ne, ne iş yapıyorsunuz gibi sorular yönelttiğini 1997 yılından sonra ise, ne kâr verdiklerini sormaya 
başladıklarını yani para yatıran insanlar gerçek anlamda araştırma yapmadan sadece yüksek kâr 
vaadi istediklerini bu nedenle sadece holdinglerin suçlu olmadıklarını, ifade etmiştir. 

Komisyon 10.11.2005 Tarihli Toplantısında 21. Yüzvıl Büvük Anadolu Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Yakup YÖNTEN'i Dinlemiştir 

Mesleğinin doktorluk olduğunu 1993 yılında ilk polikliniğini İstanbul Fatih'te 1993 yılında aç
tığını, aynı yıl ihtisasını bitirdiğini ve hastahane açmak için çalışmalara başladığını, 1994 Nisanı 
Ekonomik Kararları nedeniyle açılmaya hazır olan hastahanenin açılışının durdurulduğunu sadece 
poliklinik kısmını hizmete açabildiklerini, yurt dışından izin geçirmek amacıyla Türkiye'ye gelen 
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bazı işçilerin sağlık nedeniyle hastahaneye tedavi amaçlı geldiğini 10 katlı hastahanenin sadece 
poliklinik kısmım açık görünce ve açılamama sebebinin ekonomik nedenler olduğunu öğrenince 
"doktor bey sen yurt dışına gel biz sana ortak ve sermaye bulabiliriz dediklerini" 95 yılının or
talarında ortaklık kayıt olaylarını başlattıklarını, 96 yılına gelindiğinde, her hastahanemiz ayrı şir
ket, iki üç tane şirket hastahane olmuştu, SPK olaylarını o tarihlerde duymaya başladıkları, iki üç 
tane şirketi holding şemsiyesi altında topladıklarını, 1996 yılının 11. ayında holdingi kurduklarını, 
1997 Şubat ayında SPK'na bizzat kayıt olmak için müracaat ettiklerini, holdingin 600 milyar lira 
ödenmiş sermayesi, 60 bin hissesinin 4800 hissedar arasında dağılmış olduğunu, 28 Şubat sürecin
de sermayenin sınırlandırıldığını, bir takım iş adamlarına sıkıntılar yaşatıldığını, onlardan birisinin 
de kendisinin olduğunu, kendisinin Almanya'da fidye amaçlı kaçırıldığını, bir fırsatını bulup el
lerinden kurtulduğunu 1997 yılında sistemin yanlışlıklarını gördüğünü, 99 yılının ikinci yansında 
geri adım atmak amacıyla SPK'na gittiklerini, Sermaye azaltımına gitmek istediklerini akabinde 26 
bölgede salon toplantıları yaptığını, ifade etmiştir. 

Komisyon 17.11.2005 Tarihli Toplantısında Konva Ticaret Odası Başkanı Hüseyin ÜZÜL
MEZ'i Dinlemiştir 

Kamuoyunda holdingler olarak bilinen şirketlerin temelde irdelendiğinde Türk Ticaret 
Kanunu gereği kurulduğunu, Türkiye'deki adil olmayan sermaye yapısı nedeniyle tekelci sermaye 
tarafından Anadolu'nun kalkınması adına baskılar uygulandığını, bu uygulamalar neticesinde med
yanın işi Konya'yı kötüleme noktasına taşıdığını, bu şirketlerin sayısını binler civarında ilan et
tiğini, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, bu ilke içerisinde her şeyin yasal çerçevede yapıldığını, 
basına verdiği bilgilendirmelere rağmen medyanın bu huyundan vazgeçmediğini, Komisyonun 
kuruluşunu fırsat bilen medyanın bu rakamı 180 olarak açıklamak için kendilerine sorduğunu, Kon
ya Ticaret Odasına Kayıtlı 41 holdingin kayıtlı olduğunu, bunlara ilave 6 adet de Sümer Holdingin 
şirketinin bulunduğunu, ayrıca odaya kayıtlı Holding olmayan ancak çok ortaklı olduğu zannedilen 
5-6 tane daha A.Ş.'nine var olduğunu, bu durumda, Konya'da Holding sayısının 52'yi geçmediğini, 
holdinglerin herkesin kafasına göre kurulmadığını, Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 
kurulduklarını, Holding Kuruluşlarına Kurulma izninin sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından veril
diğini, Ancak kuruluş izin belgelerinde Bakan adına Bürokratların imza attığını, bürokratların 
Bakandan izin alarak bu izni verdiklerini, holdinglerin kuruluş aşamasında hukuk dişiliğin söz 
konusu olmadıklarını, Ancak, holdinglerin diğer şirketlerden farklı olmadığını, sadece isim farkı 
bulunduğunu, temelde holdingin bir gurup şirketin üst çatı kuruluşu olarak dünyada geliştiğini, ül
kemizdeki yasa çerçevesinde, bu çerçevenin altında gerçek şahısların holding adı altında kuruluş
ları gerçekleştirdiğini, ülkemizde bu nedenle holdinglerin veya çok ortaklı şirketlerin hukuk çer
çevesinde kurulmuş anonim şirketler olduğunu ifade etmiştir. 

Konya'da bulunan 41 holdingden yasa gereği 4 tanesinin Konya Ticaret Sicil memurluğunca 
kayıtlarının silindiğini, ayrıca 2 tanesinin hiçbir yerde kaydı olmaksızın silindiğini, Sebil Holdingin 
yasal çerçevede tasfiyeye gittiğini, 5174 sayılı yasa çerçevesinde 2 yıl ve daha fazla süre hiçbir 
faaliyette bulunmadıkları için 20 tane holdingin üyeliğinin askıya alındığını, 2 yıl bekleme süresi 
olduğunu, ondan sonra eğer hiçbir işlem yapılmazsa ticaret sicili ve Konya Ticaret Odasından bu 
holdinglerin kayıtlarının silineceğini, Konya Ticaret Odası kayıtlarında ve Konya Ticaret memur
luğu kayıtlarında 11 tane resmî faal durumda hizmet gören holdingin var olduğunu beyan etmiştir. 
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Olaya genel bakıldığında bu holdinglerin yasa çerçevesini aşan bazı paralar topladığının gelen 
şikâyetlerden anlaşıldığını, ancak ne kadarının yasaya uyup ne kadarının uymadığını hakkında net 
bir bilginin olmadığını, SPK'nın 70'in üzerinde izinsiz halka arz konusunda araştırma yaptığını, bu 
araştırmalardan 331 adedinin Konya'da bulunan holdingler için yapıldığını, bu şirketlerden hiç 
birinin SPK'na kayıt için halka arzla ilgili müracaatlarının olmadığını, bir işlem yapmadığını, 
kurulun bir karar almadığını, yapılan suç duyurularına savcılıklar tarafından ya takipsizlik karan 
verildiğini ya da hiçbir hukukî işlem yapılmadığını vurgulayarak holdinglerin isimlerini komisyona 
bildirmiştir. 

SPK'nın çok ortaklı diye araştırma yaptığı bu şirketlerin çok ortaklı olmadığına karar verdiğini, 
savcılıklara yapılan suç duyurularına hukukî hiçbir işlemin yapılmadığını, SPK'nın yetkisi olmadığı 
halde 250 ortakdan daha az ortağı bulunan firmaları da denetlediğini, bazı tekelci sermaye tarafın
dan baskılar neticesinde bu holdinglerin üzerine gidildiğine bizzet dönemin SPK başkanı tarafından 
kendilerine söylendiğini ifade etmiştir. 

Bu holdinglerin usulsüz para toplayanlarının olduğunu, Konya Ticaret Odasına bu güne kadar 
yazılı tek bir şikâyetin gelmediğini, Ancak Almanya'dan iki vatandaşın kendilerini telefonla 
aradığını ve şikâyetle bulunduklarını, bu güne kadar hiçbir ortağın ortak olmak istedikleri şirket 
hakkında odadan bilgi sormadığını, Avrupa'daki pek çok mağdurun tüketici kredisini %3 faizle 
bankadan çekerek %30 kâr almak ümidiyle şirketlere verdiğini, bu uygulamanın dünyanın hiçbir 
yerinde görülmediğini, bu holdinglerin bazılarının kamuoyunu dolandırmak amacıyla kurulduğunu 
bildiğini, dolandıranların suçlu olduğunu, parayı verenlerinde en az dolandıranlar kadar suçunun 
bulunduğunu, şirketlerin kâr paylarını belirlemede izleyeceği yolu kişisel olarak açıklayacağını 
ifade ederek sözlerine şöyle devam etmiştir: "Holdingler her yıl duran varlıklarını, menkul ve gay
rı menkullerini o günün rayiç değeri üzerinden değerlendirerek değer artışlarını bir fıktif kâr olarak 
dağıttıkları kanaatindeyim." 

Holdinglerden bazılarının SPK'nın tutumu yüzünden yasa dışına çıktığını, bu holdinglerden 
bazılarının yurt dışında şirketleri bu nedenle kurduklarını duyduğunu, bu şirketlerin yurdışında 
makbuz karşılığı para topladığını, SPK'nın her türlü engellemeyi yaptığını, bu engellemeler kar
şısında holdinglerin para toplayabilmek için kâr dağıttığını ve denetim dışı para topladıklarını, 
SPK'na kayıt almamak için farklı şirketler oluşturulmaya başlandığını, bu şirketlerin zorunlu olarak 
aracılık hizmetleri yaptıklarını, bu şirketlere izin verilseydi hisselerin borsada alınıp satılacağını, ve 
bir kısım mağduriyetlerin ortadan bu şekilde kalkacağını ifade etmiştir. 

SPK'nın tutum ve davranışları nedeniyle Türkiye'de çok ortaklı şirketlerin yasal zemine 
giremeyeceğini kendisinin yaşadığı bir olay anlatarak SPK'nın %50 ve daha yukarısında suçlu ol
duğu kanaatini taşıdığını, suçun 3'te birinin siyasetçiler (bu holdinglere gereken kanuni alt yapıyı 
kurmadan kuruluş izni verenlere) ait olduğunu, 

Holdinglerini vakıa olarak kurulduklarını, bir kısmının iyi niyetli olduğunu, çok az kısmının ise 
kötü niyet taşıdığını, vatandaştan her ikisinin de para topladığını, temelde şirket yöneticilerinin 
tamamının suçlu olmadıklarını, SPK'nın ve bu holdinglere kuruluş izni veren siyasetçinin suçlu ol
duğunu ifade etmiştir. 

Komisyonumuz 22.11.2005 Tarihli Toplantısında Umpas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür TEPE'yi Dinlemiştir 

Grup bünyesinde Umpaş Holding A.Ş., Umpaş Seramik, Yeni Birlik Makine îş ve Dış Ticaret, 
Umpaş mizan Pazarlama Şirketlerinin bulunduğunu, bu altı şirketten sadece Umpaş Holding 
A.Ş.'nin halka açık olduğunu, diğer şirketlerin her hangi bir ortaklık yapısının bulunmadığını, Um-
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paş Holdinge ortak almak amacıyla bizzat Holdingden veya hisseleri elinde bulunduran üçüncü 
şahıslardan hisse satın alan tüm ortakların resmî kayıtlarda, SPK'ya verilen listelerde ve haziran 
cetvellerinde ortak olarak görüldüklerini, hisse oranlarının da aynı şekilde tam olarak hesaplan
dığını, bir buçuk yıldan beri yönetimde bulunduklarını, her hangi bir ortaktan ortaklık temsili nok
tasında her hangi bir şikâyet gelmediğini, SPK ile ilişkilerinin 2002 yılında başladığını, SPK'nın 
kendilerinden 2003-2004 yıllarına ait Konsolide bütçe çalışmalarını güncelleştirip kurula ver
melerini istediğini, SPK tarafından yetkili kılınmış bir şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesini 
gerçekleştirdiklerini, SPK'nun istemiş olduğu tüm evrakı kuruma verdiklerini, SPK ile yaşanan her 
hangi bir problemin, sıkıntının olmadığını, yönetimsel anlamda konuyla ilgili her kurumla çalış
maya hazır olduklannı, bu önemli konunun ancak bu şekilde çözümlenebileceğini, mevcut sorunun 
yönetimsel boyutu olduğu gibi ortaklan ilgilendiren kısmının da bulunduğunu, Yönetime geldikleri 
zaman grubun 13 adet şirketinin olduğunu gayn faal şirketleri birleştirdiklerini, şu anda mevcut 
6 şirketle yollanna devam ettiklerini, 6846 ortaklannın bulunduğunu, ortaklardan 31 milyon euro 
topladıklarını, Umpaş grubunun 60-65 trilyon cirosu olduğunu sadece seramik fabrikasının 25-30 
milyon euro civannda değerinin bulunduğunu, geçmiş yıllarda kâr payı dağıtıldığını, SPK noktasın
da kayıt altına alınmayı istediklerini, ifade etmiştir. 

Komisyonumuz 24.11.2005 Tarihli Toplantısında Kamer Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Adem KOCAKAFA'yı Dinlemiştir 

Kamer Yatınm Şirketinin kurucu ortaklarından olduğunu, Kamer Holdingde Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu, aynca birkaç farklı sektörde iş yaptığını, 

Kamer Holding olarak amaçlarının Türk ekonomisine katkıda bulunmak, işsizlere iş imkânı 
sunabilmek olduğunu, iye niyetle işe başladıklannı, şirketin büyümesi sonucu herkese görev veril
diğini, Özer SEVENCAN yönetim kurulu başkanı, kendisinin başkan yardımcısı Hanefi DURSUN, 
Mustafa DURSUN, Kemal BAYRAM, Hüseyin YAĞCI, Ali SARI, Yakup KARAKURT, gibi isim
lerin yönetim kurulunda üye olarak görev aldıklannı, 

2000 yılında SPK denetleme Kuralu'nun Konalta Şirketinde bir inceleme başlattıklannı ve ait 
tüm evrakın şu anda SPK'nın elinde olduğunu, Kamer Yatınma ait tüm ortaklardan kaç para topar
landı, kaç üyesi var, kimlerin elinde, o bilgiler, belgelerin SPK'nın elinde olduğunu, malî müşavir
ler ile hukuk müşavirlerine konulan intikal ettirdiklerini, müşavirlerin Kamer Holding olarak 
kuralım, senetleri değiştirelim, ortakları hak sahibine verelim dediklerini, kendilerinin bu öneriyi 
kabul ettiğini, ancak bugüne kadar ortakların sayısına ulaşamadığını, yönetim kurulunun kendi 
arasında ihtilafa düştüğünü, ihtilafın çıkmasının birinci sebebinin, ortaklann pay defterine yazıl
maması, İkincisinin ise toplanan paraların hesabının tarafından sorulması olduğunu, SPK'nın elin
deki raporu kendisinin de incelediğini, raporun 38 trilyondan bahsettiğini, holding sermayesinin 20 
trilyon olduğunu, bunun 18 trilyonunun peyderpey ödendiğini, 2 trilyonun açık olduğunu, bazı 
şeyleri bilmeyerek yaptıklannı, Ticaret Kanununda sermayesi ödenmemiş bir şirkette hamiline 
senet bastınlamayacağı hususunu sonradan öğrendiğini, 

Tüm paralann yönetim kurulundaki bazı arkadaşlar tarafından çekildiğini parayı çekenlerin şu 
anda Kamer Holdingde parasının olmadığını, mevcut yönetimin ortak sayısını bilmediği yönünde 
komisyona bilgi verdiğini. Ancak ortak sayısının belli olduğunu, ticaret sicil memurluğundan biz
zat dilekçe ile sorduğunu ancak hiçbir cevap alamadığını, bu nedenle elindeki bilgilerin noksan 
olabileceğini, hamiline basılan senetlerin içerisinde sahte senetlerin varlığından; haberdar ol
duğunu, 200.000 adet hisse senedinden; 180.000 tanesi ortaklara verildiğini, 20.000 tanesinin ser
mayesi ödenmediği için verilmediğini, SPK denetleme kurulu veya bir hukukçu geldiğinde hep on-
lann hep gösterildiğini ifade etmiştir. 
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Özer Sevencan'ın ortak sayısını bildim dediği pek çok belgenin elinde olduğunu, Organize 
suçlarda Özer Sevencan'ın ortak sayısı hakkında beyanının var bulunduğunu, Özer Sevancan"ın 
komisyondaki beyanın aksine holdingin 6.000 küsur ortağının olduğunu, buna ilişkin belgelerin 
mevcut olduğunu, SPK Denetleme Kurulunda, Konya'daki savcılıkta 6.000 ortağın isim listesinin 
ve makbuz fotokopilerinin tamamın bulunduğunu, 6.000 kişiden döviz bazında 72 milyon mark 
toplandığını, buna bir miktar kâr da verildiğini, SPK'da tüm bilgilerin var olduğunu, o günkü 
parayla, TL'ye çevrildiğinde 38 trilyon ettiğini, şimdi paranın 20 trilyon olduğunu, 18 trilyon liranın 
buharlaştığını, durumu sayın Ali Coşkun Bey'e anlattığını sayın bakanın da genel kurulu iptal et
tiğini, ancak bazı şahısların devreye girmesi sonucunda sayın Bakanın Türkiye'de olmadığı bir 
tarihte genel kurulu yaptıklarını, Bakanlık müfettişlerinin olağan üstü Genel kurul yapabilir şeklin
de rapor verdiğini, beş yıldır genel kurul yapılmadığını Özer Severcan'ın holding kasasındaki mev
cut belgeler ile genel kuru kurul yaptığını beyan etmiştir. 

Komisyon 06.12.2005 Tarihli Toplantısında TÜYİMDER Yönetim Kurulu Üyelerini Din
lemiştir. 

Türkiye Yimpaş Mağdurları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini 2004 yılının 12. ayında 
kurduklarını. Kuruluş amacının mağdurların dernek çatısı altında bir araya gelmesi güçlerini, kuv
vetlerini birikimlerini bilgilerini birleştirerek bir neticeye varmak olduğunu, kendilerine ülkenin 
dört bir yanından mağdurların aradığını, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli avukatlarla, profesörler
le, hatta Yimpaş'ın yetkili organlarında görüşmeler yaptıklarını, kendilerine doğruyu bir tek kişinin 
söylediğini 31 Ağustos 2005 tarihinde Türkiye gazetesinde SPK'nca kamuoyuna ilanda bulunul
duğunu, bu ilanda Yimpaş'ın çifte kayıt tuttuğu, açığa hisse senedi düzenlediği, Almanya'daki şir
ketleri vasıtasıyla toplamış olduğu hisse senetlerini Türkiye'dekiyle takas'a gittiği takas neticesin
de pay defterine kaydetmediği, bütün yapmış olduğu bu işlemlerinin örneklerinin ellerinde bulun
duğunu tüm tasarrufunu Yimpaş'a yatırdığını Yimpaş'ın aileleriyle birlikte 600 bin civarında insanı 
mağdur ettiği bu şirkete sıradan vatandaşların dışında siyasilerin, profosörlerin üst düzey bürokrat
ların para yatırdığını kendilerinde bu isimlerin olduğunu, bu sorunun biran önce giderilebilmesi 
için çalışmalara hız verilmesinin gerektiğini, çünkü bir takım şahısların mağdurların elinde bulunan 
hisse senetlerini yarı fiyatına almaya çalıştığını ve olaya çok kısa zaman içerisinde kanun dışı şahıs
ların ve güçlerin karışabileceğim ifade etmiştir. 

A- GİRİŞ 
Türkiye'de fınans sektörünün yapısına bakıldığında, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ban

kaların sektörde ciddi bir ağırlık teşkil ettiği görülmektedir. Her ne kadar, ekonomik istikrarın ve 
sürdürülebilir büyümenin gerçekleşmesindeki etkin rolü dolayısıyla sermaye piyasalarına da 
gereken önem verilerek, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile anılan piyasalar düzenlenmiş; 
buna ilave olarak, özel fınans kurumları ile leasing-faktoring gibi diğer fınansal kurum ve kuruluş
lar da gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmak suretiyle sektöre kazandırılmış ise de, hali hazırda 
sektörün yaklaşık %90'ını yine de bankacılık kesimi oluşturmaktadır. 

Mevcut tasarruf hacminin yetersizliğine karşın Kamu'nun uzun yıllardan bu yana devam eden 
yüksek düzeyli borçlanma gereğinin bir sonucu olarak faiz oranlarının sürekli şekilde yüksek ger
çekleşmesi, sermaye piyasalarının geçen süre zarfında gelişimini ve yeterli derinliğe ulaşmasını en
gelleyen önemli etkenlerden birini teşkil etmiştir. Buna ilave olarak, yüksek oranlı enflasyonun 
yaşandığı ekonomide istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanamaması, fonların vadenin uzun 
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olduğu sermaye piyasaları yerine, vadelerin çok daha kısa ve getiri oranlarının nispeten yüksek 
olarak seyrettiği bankacılık kesimine ve özellikle de Kamu borçlanma senetlerine yönelmesine yol 
açmıştır. Geçmişte, yine ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyüme ortamının mevcut olmaması, 
sermaye piyasası araçlarından biri olan hisse senedi fiyatlarının geniş fiyat aralıklarında ve sürek
li şekilde dalgalanmasına yol açmış, bu haliyle spekülatif bir yatırım alanı görünümü kazanan Bor
sa'dan yatırımcıların nispeten uzak durmasına neden olmuştur. 

Yukarıda kısaca ana hatlarına değinilen ekonomik ortam, tasarruflarını bankacılık alanı dışında 
değerlendirmek isteyen, diğer bir ifade ile faiz dışında gelir getiren alanlara yatırım yapmak arzusun
da olan, buna mukabil malî piyasaları ve alternatif yatırım araçlarının getirilerini yakından takip ve 
buna göre de pozisyon alma bilgi ve becerisine sahip olmayan önemli sayıdaki küçük tasarruf 
sahibinin, tasarruflarını değerlendirebilecekleri alan itibariyle bir anlamda seçeneksiz kalmalarına ve 
uzun yıllar boyunca tasarruflarını altın-gayrimenkul gibi verimsiz alanlara kaydırmalarına veya nakit 
tasarruflarını sistem dışında muhafaza etmelerine yol açmıştır. Öte yandan, büyük çoğunluğunu yurt 
dışında çalışan vatandaşlarımızın oluşturduğu anılan kesimin, mevcut tasarruflarının bir şekilde kayıt 
altına alınmasını bir takım nedenlerden dolayı tercih etmemeleri, bu fonların faizsiz getiri sağlayan 
Özel Finans Kurumlan'na gerektiği ölçekte yönelmesini de engellemiştir. 

Özellikle yurt dışındaki küçük tasarruf sahibi vatandaşlarımızın birikimlerinden ibaret, faizsiz 
getiri alanlarında değerlendirilmesi amaçlanan ve kayıt altına alınması istenmeyen bu fonların var
lığı, yoğun olarak 1990'lı yıllarda bir takım kişilerce başta Konya ili ve civarı olmak üzere 
Anadolu'da "holding" adı altında şirketlerin kurulmasına ve sonrasında da ortaklık ve faizsiz yük
sek oranlı getiri vaadiyle halktan para toplanmasına imkân sağlamıştır. Bu yöntemle fon toplama 
faaliyetlerinin başarıya ulaşması, 1990'lı yılların ortalarından itibaren kurulan şirket sayısının ve 
buna bağlı olarak da fon toplama faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artış göstermesine, ortaklık vaadiy
le fon toplayan şirket sayısındaki hızlı yükseliş ise rekabet koşulları nedeniyle vaadedilen getiri 
oranlarının sonraki dönemlerde döviz bazında %50'lere kadar tırmanmasına yol açmıştır. 

İzinsiz fon toplama faaliyetlerinin bu denli başarıya ulaşmasının, diğer bir deyişle, tasarruf 
sahiplerinin anılan holdinglere bu denli rağbet göstermelerinin tek başına yukarıda özet halinde 
değinilen ekonomik kaygılarla izahı mümkün değildir. Zira, ekonominin genel durumuna ve özel
de de finans sektörüne yönelik yukarıdaki özet açıklamalar, 1990'lı yıllar için geçerli olduğu kadar 
daha önceki dönemler için de geçerlilik taşımaktadır. Bu durumda, konuya sırf ekonomik gerekçeler 
bakımından yaklaşıldığında, bu tür faaliyetlerin neden özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısından 
itibaren ivme kazandığı sorusu cevapsız kalacaktır. Rapor'un sonraki bölümlerinde daha etraflıca 
ele alınacağı üzere, konuyu irdeleyen bir raporda yer alan "...Geniş halk kitleleri nezdinde bu tar
tışma halen "islami sermaye ile Kamu kesiminin ve/veya belirli bir sermaye grubunun mücadelesi" 
boyutundan, fiilin hukukî olmaması, iktisadi olarak sürdürülebilir bir teknik olmaması" boyutuna 
taşınamamıştır..." ifadeleri, tasarruf sahiplerinin fon toplayan bu şirketlere yönelik teveccühlerin
de, en az ekonomik gerekçeler kadar, dini, millî ve ideolojik yaklaşım ve faktörlerin de etkin ol
duğunu ortaya koymaktadır. Nitekim, izinsiz fon toplayan bu holdinglerin yurt dışındaki vatandaş
larımıza yönelik ilan ve reklamlarının tetkikinden de anlaşılabilecek olan bu hususlara, holdingler
de denetim yapan Sermaye Piyasası Kurulu denetim elemanlarının muhtelif raporlarında da değinil
mektedir. 

Bahse konu holdingler ve zaman, zaman da bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından 
gerçekleştirilen ortaklık vaadi ile fon toplama faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ban-
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kacılık Mevzuatı karşısındaki durumu ilgili kurumlarca değerlendirilmiş; ancak faaliyetlerin, 
niteliği itibariyle Bankalar Kanunu'ndaki mevduat kabulü tanımına uymadığı kanaatine varılmıştır. 
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında "İzinsiz Halka Arz" olarak nitelendirilen 
anılan faaliyetlerin gözetim ve denetimi, büyük ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu vasıtasıyla gerçek
leştirilmiş, diğer kurum ve kuruluşların olaya dahili ise daha çok adı geçen Kurul tarafından gerçek
leştirilen denetimler sonucundaki tespitlerin ilgisi nedeniyle bu kurum ve kuruluşlara intikali ve in
tikal ettirilmiş olan konuların tetkik ve değerlendirilmesi ile sınırlı kalmıştır. 

Hukukî esaslara ve iktisat kurallarına uygun olmayan bir faaliyet düzeni içerisindeki sistemin 
sürdürülebilirliği, sisteme sürekli olarak taze para girişine bağlı olduğundan, 2000 ve 2001 yılında 
yaşanan ekonomik krizin etkisi ile başlangıçta fon girişinin azalması ve sonrasında da girişin dur
masına karşın fonlarını geri almak isteyenlerin sayısının hızla artması, sistemin sürdürülemez ol
duğunun açığa çıkmasına ve sonuçta da tıkanmasına ve çok sayıda vatandaşımızın mağdur duruma 
düşmesine yol açmıştır. Buna ek olarak, 1998 yılı sonrasında bir çoğu halkı dolandırmak amacıyla 
kurulmuş olan tabela holdinglerinin de piyasaya çıkarak yüksek kâr vaatleriyle halktan para top
laması da sisteme sıcak para girişini engellemiştir. Sistemin hukukî esaslara aykırı ve sürdürülemez 
olduğuna dair Sermaye Piyasası Kurulu vasıtasıyla gerek yurt dışındaki ve gerekse yurt içindeki 
vatandaşlarımıza yönelik bildiri ve duyuruların vatandaşlarımız tarafından dinî ve/veya ideolojik 
gerekçelerle ya da sair nedenlerle gereği şekilde takip edilememesi, algılanmaması ya da al-
gılanamaması yanında, fon kabul eden şirketlerin de konunun yasal ve ekonomik boyutunu giz
leyerek vatandaşlarımızın dinî ve millî duygularının istismarında başarılı olmaları, mağdur 
sayısının ve mağduriyetin boyutunun artmasında etkili olmuştur. Bunun yanısıra, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun uyarı ve bilgilendirmeleri, Holdingler tarafından propaganda malzemesi yapılarak, dinî 
ve ideolojik istismar aracı olarak kullanılmıştır. 

B- HOLDİNGLER 
1. HOLDİNGİN TANIMI 
Kamuoyunda holding deyince birkaç tane şirketten oluşan şirketler topluluğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim, araştırma önergesinde d e . . denilmektedir. Halbuki ülkemizdeki ticaret hukukunda holding 
tabiri, başka şirketlere sermaye koymak suretiyle ortak olup o şirketin yönetiminde söz sahibi olan 
bir faaliyet olarak öngörülmüştür. Bu nedenle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK) holding
ler, ayrı bir şirket türü olarak tanımlanmamış ve bunlar için farklı bir düzenleme getirilmemiştir. Hol
ding tabiri TTK'nın sadece, şirketlerin yedek akçe ayırmaları ile ilgili 466. maddesinde geçmekte ve 
"İkinci fıkranın 3 numaralı bendi ve 3. fıkra hükümleri, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iş
tirakten ibaret olan Holding şirketleri hakkında cari değildir. " denilmektedir. Buradan anlaşıldığı 
üzere, Holdinglerin faaliyet alanı ve amacı, başka şirketlerin sermayelerine katılmak, onlara ortak ol
mak, böylece hem bu şirketleri yönetmek hem de gelir elde etmek olarak belirlenmiştir. 

Toplumda daha büyük ve kapsamlı olduğu etkisini uyandırmak için şirketler, TTK'nın ticaret 
unvanıyla ilgili düzenlemelerinde herhangi bir sınırlama olmaması ve 48. maddedeki hükümden 
yararlanarak ticaret unvanlarında "Holding" ibaresini kullanmaktadır. Holding bir ayrı şirket türü 
yada üst bir kuruluş olmayıp sadece bazı şirketlerin faaliyet alanını gösteren bir tabirdir. 

Bu itibarla, holdinglerin kurulmasında da, genellikle anonim şirketlerin kuruluş ve ana sözleş
me hükümleri geçerli olup, sadece şirketin gayesi diğer şirketlere sermaye koyarak onların 
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yönetiminde söz sahibi olmak olduğundan ana sözleşmelerinde bu yönde hükümler bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, holdinglerin kendilerinin doğrudan ticarî ve sınai faaliyetleri olmayacak, üretim ve 
satış yapan işletmeleri de bulunmayacaktır. Buna karşılık, sermayesine katıldığı diğer şirketlerin 
ticarî ve sınai faaliyetleri olacak onları yönetip yönlendirecek ve onların kazançlarından gelir elde 
edecektir. İşte bu yüzden, ülkemizde holdingler bir sermaye şirketi (genellikle anonim şirket) olarak 
kurulup faaliyet göstermektedir. 

Dünyada ilk olarak ABD'de 1890'larda ortaya çıkan holding şirketler, ülkemizde de ilk defa 
1961 yılı sonunda kurulmuş ve 1963 yılından itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır. Bunun için bir 
yandan 1963 yılında değiştirilen Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmış, 01.01.1975 
tarihinde yürürlüğe giren TTK'nda da yeni bazı düzenlemeler getirilmiştir. 1974 yılına gelindiğinde 
ise, holdinglerin halka açılması gerçekleştirilerek yeni bir aşamaya geçilmiştir. Daha sonraki 
dönemde, holdingler açısından ilgili mevzuatta önemli bir değişiklik olmamıştır. 

1980'lerden sonra ekonomideki gelişmeler ve dışa açılma nedeniyle hızlı bir şekilde şirketleş
me ve özellikle belirli bir malî güce ulaşan şirketlerin holding haline gelmesi süreci yaşanmıştır. 
Kamu oyunda holding denilince birkaç şirketten oluşan bir üst kuruluş şeklinde algılanması da bu 
zamanda, çok sayıdaki şirketin holding çatısı altında örgütlenmesinden kaynaklanmıştır. 

Araştırma Komisyonumuzun kapsamına giren holding ve şirketler ise, bir tanesi hariç 1990'lı 
yıllarda kurulmuştur. Kuruluş şekilleri incelendiğinde, bazılarının önce bir anonim şirket şeklinde 
belli bir faaliyet dalında kurulduğu, sonra başka alanlarda çalışan farklı şirketlerin oluşturulduğu, 
bir süre sonra da bunların bir merkezden yönetimi, finansman ihtiyaçları ve ekonomik entegrasyon 
gibi nedenlerle holding adıyla bir şirket kurulup tüm şirketlerin bu çatı altında toplandığı görülmek
tedir. Ancak, zamanla holding olmanın cazip ve yatırımcılar üzerinde olumlu etki yaptığı görülün
ce, değişik yöntemlerde holdingler de oluşmuştur. Örneğin, önce ticaret unvanında holding tabiri 
bulunan bir şirket kurulmuş, daha sonra bu holdingin bünyesinde farklı faaliyet alanlarında yeni şir
ketler ve işletmeler birer, birer açılmıştır. Bu süreçte, gerçekte faaliyeti, tesis ve işletmesi olmayan 
sadece kayıtlarda gözüken şirketlerin bulunduğu dikkati çekmiştir. Mağdur vatandaşlarımızın bir 
kısmının, bu şekilde sadece ismi olan, tesisleri olmayan, ama sanki üretim yapan büyük modern fab
rikaları varmış gibi yanıltıcı broşür, reklam ve görüntülerle aldatıldığı ortaya çıkmıştır. 

2. ANONİM ŞİRKET, HOLDİNG VE HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN KURULUŞU VE 
GELİŞMESİ 

Önceki kısımda da belirtildiği şekilde, mevzuatımızda holdinglerin kurulmasını düzenleyen ay
rı hükümler bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, holdingler de bir anonim şirket olduğundan önce bu 
şirketlerin kuruluşuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerinden bahsetmek yerinde olacaktır. 

Anonim şirket, Türk Ticaret Kanununda, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara 
bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirket olarak tarif edilmiş
tir. TTK'nın 276. maddesinde anonim şirketlerin kuruluşunun, ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde 
olabileceği belirtilerek izleyen maddelerde, bu yöntemlere göre bir şirketin kuruluş işlemleri ayrın
tılı olarak düzenlenmiştir. Kısaca değinmek gerekirse, anılan Kanunun 272. maddesinde, özel kanun
larda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye miktarının 50 Milyar Türk Lirasından (2002 yılına 
kadar 5 Milyar TL) aşağı olamayacağı, 273. maddesinde, anonim şirketlerin Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının izni ile kurulacağı ve 277. maddesinde şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulun-
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ması gerektiği belirtilmektedir. Böylece, özel kanunla kurulunlar dışında normal olarak 5 gerçek ve/ 
veya tüzel kişinin, asgari 50 Milyar TL sermaye koyarak, hazırlayıp imzalayacakları ana sözleşmenin 
yetkili mercilerce uygun bulunup tescil edilmesiyle bir anonim şirket kurulabilmektedir. 

Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri, 1988 yılına kadar, TTK'nun 273. maddesi gereğince şir
ket merkezi nerede olursa olsun Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulabilmekteydi. Şirket
lerin kuruluş ve diğer işlemlerinin Ankara'da Bakanlık merkez teşkilatınca yapılmasının zorlukları 
ve ilgililerin yoğun talepleri sonucu, belirtilen tarihte yapılan değişiklikle önce İstanbul ve İzmir İl
lerinde, anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri işlemlerinin adı geçen 
İl Müdürlüklerince yürütülmesine izin verilmiştir. 

Ancak, holdingler, bankalar, sigorta şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler, 
bağımsız denetim şirketleri, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, döviz büfesi işleten şir
ketler, özel fınans kurumları, gözetme şirketleri ve ortakları arasında yabancı uyruklu şahıs bulunan 
şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemleri merkezlerine bakılmaksızın eskiden olduğu 
gibi Bakanlık merkez teşkilatınca sonuçlandırılacaktır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 16.01.1991 tarihinde yayınlanan 1991/1 sayılı Sirküler ile ön
ceki iki İl'e ek olarak Ankara, Adana, Bursa ve Konya'nın da içinde bulunduğu 11 İl'de daha, şir
ketlerin kuruluş, sermaye artırımı ve ana sözleşme değişikliği gibi işlemlerinin bu İl'lerde bulunan 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bundan sonra da, değişik tarih
lerde, mahallindeki yapılanmaya göre, aşama, aşama şirketlerin belirtilen işlemlerinin her şirketin 
merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğünce yapılması gerçekleştirilmiştir. Ancak bu dönemde de, özel
liği olan ve yukarıda sayılan nitelikli şirketlerin kuruluş ve diğer işlemleri baştan beri olduğu gibi 
Bakanlık merkez teşkilatınca yürütülmüştür. 

Nihayet, TTK'nin 273. maddesinin 11.06.2003 tarihinde, 4884 sayılı Kanunla değiştirilmesin
den sonra, Tebliğle belirlenecek faaliyet alanları dışındaki anonim şirketlerin kuruluş işlemleri için 
Bakanlıktan izin alınması hükmü kaldırılmıştır. Bunun sonucu normal şirketlerin işlemleri doğ
rudan Ticaret Sicil Memurluklarınca yürütülmektedir. Fakat, Bakanlığımızca yayınlanan 2003/3 
sayılı Tebliğin 5. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, özelliği olan şirketlerin (bankalar, sigor
ta şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler gibi) ve asıl konumuz olan holdinglerin ben
zer işlemleri yine Bakanlık merkezinde sonuçlandırılmaktadır. 

Kısaca belirtmek gerekirse, Komisyonumuzun araştırma kapsamına giren holding ve şirketler, 
holding ibaresini taşıyor ve faaliyet alanı olarak diğer şirketlerin sermayesine katılmayı hedefliyor
sa bunların kuruluşu ve diğer işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığında tamamlanmakta, başka alan
larda faaliyet göstermek üzere ve normal A.Ş. olarak kurulmuş ise bunların işlemleri merkezlerinin 
bulunduğu İllerde yapılmaktadır. 

Öte yandan, Komisyonun görev alanı kapsamındaki holding ve şirketler incelendiğinde, 
çoğunun ortak sayılarının Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen sayıdan (15.12.1999 tarihine 
kadar 100, daha sonra 250) fazla olduğu, bazılarının da az olduğu görülmektedir. Buna karşılık, 
4487 sayılı Kanunla değişen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde, "hisse 
senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar" halka açık 
anonim ortaklık halka açık anonim olarak tanımlanmaktadır. Aynı maddede, halka arz terimi de, 
"sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması; halkın 
bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi; hisse senetlerinin borsalar veya 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi; Sermaye Piyasası Kanununa göre halka 
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açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı" 
şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bu noktada, hangi durumlarda bir anonim ortaklığın "hisse senetlerinin halka arz edilmiş" 
sayılacağı önem kazanmaktadır. Aynı Kanunun "Ortak Hükümler" başlıklı 11. maddesinde bu husus 
düzenlenmiş ve "pay sahibi sayısı 250'yi aşan anonim ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz ol
muş sayılacağı" hükme bağlanarak, belirlenen ortak sayısına ulaşanların halka açık anonim ortak
lık hükümlerine tâbi olacakları belirtilmiştir. Aynı maddede "Kurul, bu Kanuna tâbi ihraçcılarm 
kaydını tutar. İhraçcılar, sermaye piyasası araçlarının herhangi bir şekilde halka satıldığını veya hal
ka açık anonim ortaklık statüsünün kazanıldığını öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde 
Kurula bildirmek zorundadırlar. Ortaklık denetçileri, bu durumu öğrendikleri tarihte, ihraçcının 
yönetim kuruluna ve Kurula bildirmekle yükümlüdürler" hükmü de yer almaktadır. 

SPK'nun 4. maddesinde ise ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurula 
kaydettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

3. ARAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ HOLDİNG VE ŞİRKETLER 
Komisyonumuzun yapacağı araştırmanın kapsamını belirlemek üzere, öncelikle vatandaş

larımızdan gelen şikâyet dilekçeleri, elektronik postalar ve elden ulaştırılan belgeler incelenmiştir. 
Ayrıca, önceki bölümde belirtildiği üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kuruluna yazılan yazılara gelen cevaplar ve dosyalar çerçevesinde, mevzuatta belirlenen esas ve 
usullere uymadan halktan para toplayan, bir şirkete hissedar olması için halka arz yapan veya bu 
şekilde bir şirkete ortak olduğu vatandaşlarca dile getirilen holdingler belirlenmiştir. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığındaki kuruluş kayıtlarına ve Sermaye Piyasası Kurulunun hisselerinin izinsiz hal
ka arz edilmesi nedeniyle inceleme/denetleme yaptığı bu tür holding ve şirketlerin sayısının 78 ol
duğu anlaşılmıştır. Bunlardan 57 adedinin ticaret unvanında "Holding" ibaresi yer almakta, 21 
adedinin ise normal A.Ş. olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, holding şeklinde örgütlenenlerin bir çoğunun, sermayesinin tamamına veya çoğun
luğuna sahip oldukları bağlı şirketleri bulunmaktadır. İnceleme kapsamındaki holding veya şirket
ler grubunun her birine bağlı şirketler (Ek/3)'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bir de, söz konusu 
şirketlerden bazılarının ya holdinglerin bağlı şirketi olduğu yada önceden başka isimle kurulup son
radan ticaret unvanlarını, faaliyet merkezlerini değiştirdiği ya da başka il ve ilçelerde şube açtıkları 
tespit edilmiştir. 

Kısaca, araştırma kapsamına alınan şirketler holding tabirini kullanan ve herhangi bir şekilde 
tasarruf sahiplerinden para toplamak üzere izinsiz halka arz yapan holding ve şirketler olarak belir
lenmiştir. Araştırma kapsamındaki holding ve şirketlerden ancak 7 tanesi Sermaye Piyasası Kurulu 
kaydına alınmıştır. Bu nedenle, Raporumuzda yer verilen şirketler üç grupta toplanmıştır. 

3.1. Faaliyetini Sürdüren ve SPK Tarafından Denetlenen Holdingler 
Ticaret Unvanı: 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: İSTANBUL, 357054/304636 

Adresi: Şirinevler Mah. Ş. Yarbay Cesur Cad. Murat Sk. No: 1 Şirinevler /İstanbul 

Kuruluş Tarihi: 25.11.1996 

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 
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Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (8) Yakup YÖNTEN, Abdullah ŞAHİN, Şükrü 
ÇARKÇI, Ali Kemal İMAMOĞLU, Hüseyin MUTLU, Süleyman BAYRAKTAR, Refik ŞAHİN
Lİ, Ekrem TURUNÇ 

İlk Yönetim Kurulu: Yakup YÖNTEN, Abdullah ŞAHİN, Şükrü ÇARKÇI, Ali Kemal 
İMAMOĞLU, Hüseyin MUTLU, Süleyman BAYRAKTAR, Refik ŞAHİNLİ, Ekrem TURUNÇ 

İlk Denetim Kurulu: Suat Cavit VULAŞ, Suat KILIÇ 

Yurt Dışındaki Temsilcileri: 
Sermaye Azaltılması Tarihi ve Tutarı: 1 Trilyon TL-, 28.03.2000'de 600 Milyar TL 
Hisse Adedi: 500 (22.11.2004 Tarihinde 60.000) 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 2763 
Bağlı Şirketleri: 9 adet A.Ş. 
Mevcut Yönetim Kurulu: Yakup YÖNTEN, Süleyman KOÇER, Etem BATTAL, Funda Yalçın 

BOZKURT, Nilgün YÖNTEM. 
Mevcut Denetim Kurulu: Kerim ALTINTAŞ, Hasan AKSU, Metin AKGÜN. 

Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: AKSARAY HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: AKSARAY, 
Adresi: E 90 Karayolu 15. Km. Organize Sanayi Bölgesi 1. Blok No: 6 Aksaray 
Kuruluş Tarihi: 12.02.1998 
Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (10) Mahmut UÇAR, Hasbek KARAPINAR, Mus

tafa YAPICI, Arif DEMİRAY, Ayhan KARAPINAR, Osman UÇAR, Mustafa BAYRAKTAR, Şakir 
UÇAR, Bekir AZYOKSUL, Bekir BAŞARICI. 

İlk Yönetim Kurulu: Mahmut UÇAR, Arif DEMİRAY, Ayhan KARAPINAR, Mustafa BAY
RAKTAR, Mustafa YAPICI, 

İlk Denetim Kurulu: Bekir BAŞARICI, Bekir AZYOKSUL, 
Dışındaki Temsilcileri: Arif DEMİRAY, Ali ÖNCEL 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutan: 70 Milyar TL 
Bağlı Şirketleri: 9 adet A.Ş. 

Mevcut Yönetim Kurulu: Mahmut UÇAR, Arif DEMİRAY, Nevzat ALTUN, Kamil BAŞ 

Mevcut Denetim Kurulu: Muhterem DÜZEL, Rafet ÖZÇİFTÇİ. 
Son Durumu: Faal. 

Ticaret Unvanı: APİTAŞ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: MERSİN, 21149 
Adresi: Palmiye Mah.1208. Sk. No: 15/1 Oruç Apt. Altı Mersin 

Kuruluş Tarihi: 26.03.1999 
Kuruluş Sermayesi: 500 Milyar TL 
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Kurucu Ortaklann Adı, Soyadı ve Unvanı: (8) Veysel AÇIK, Selahattin Sami SÜMERGEN, 
Gülizar AÇIK, İsmail AÇIK, Eser Mimarlık İnş. Rest. San. ve Tic. Ltd. Şti., Anadolu Plastik İnş. 
Mim. Mad. Tur. İth. İhr. San ve Tic. A.Ş., Eser İnş. Mad. Tur. San ve Tic. A.Ş., Hedef Elektronik 
San ve Tic. A.Ş. 

İlk Yönetim Kurulu: Veysel AÇIK, Selahattin Sami SÜMERGEN, Gülizar AÇIK 
İlk Denetim Kurulu: Tuna DİNÇKAL 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutan: 19.11.1999'de 5 Trilyon TL 
Hisse Adedi: 1.000.000 adet 
Bağlı Şirketleri: 3 adet A.Ş., 4 adet Ltd. Ş. 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: BAŞAK HOLDİNG A.Ş. (BAŞAK TENEKE KUTU A.Ş.) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Karatay-1106 
Adresi: 3. Organize Sanayi Bölgesi 2. Sok. No.3 Selçuklu/Konya 
Kuruluş Tarihi: 29.04.1997 
Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (24) Mehmet KARA, Mustafa ÇEVİK, Niyazi 

IŞIKCAN, Ali KÜÇÜKKARPUZ, Muhammed Uğur KALELİ, Selçuk ÖÇAL, Mehmet 
GÖDENELİ, Adnan HEKİMOĞLU, Soner CESUR, Mustafa GÜLEÇ, Hasan ÇEVİK, Ahmet 
ALAYBEYİ, Yalçın KAVUN, Musa AYDOĞMUŞ, Ahmet YAVUZ, Mehmet KAYA, Osman Nuri 
HEKİMOĞLU, Nevzat ÖZGENÇ, İbrahim Ethem ÇINAR, İsmail KARA, Mehmet Salim 
KÜÇÜKKARPUZ, Ali SÜRÜCÜ, Nurettin DEMİRPOLAT, Mustafa ORTAKAVAK 

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa ÇEVİK, Mehmet KARA, Ali KÜÇÜKKARPUZ, Muhammed 
Uğur KALELİ, Selçuk ÖÇAL, Mehmet GÖDENELİ, Adnan HEKİMOĞLU 

İlk Denetim Kurulu: Niyazi IŞIKCAN, Mustafa GÜLEÇ, Soner CESUR, 
Hisse Adedi: 40 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 18 
Bağlı Şirketleri: Başak Teneke Kutu Metal Ofset Ambalaj Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Mevcut Yönetim Kurulu: Mustafa ÇEVİK, Mehmet KARA, Ali KÜÇÜKKARPUZ, Muham

med Uğur KALELİ, Selçuk ÖÇAL, Mehmet GÖDENELİ, Adnan HEKİMOĞLU 
Son Durumu: Faal (18.04.2002 tarihinde Unvan değiştirmiştir.) 
Ticaret Unvanı: BÜYÜK GRUP HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19701 
Adresi: Kişnişçi Petrol Nalçacı Cad. No: 42/A Selçuklu/Konya 
Kuruluş Tarihi: 09.04.1999 
Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (19) Ahmet KİŞNİŞÇİ, Ayhan KARAPINAR, 

Haluk KİŞNİŞÇİ, Hasbek KARAPINAR, Yusuf HARMANCI, Recep ÖZCAN, Tolgahan Erol ÖZ-
MEN, Nejdet ÇAKIR, Galip KABAKLARLI, İhsan KÜRKLÜ, Rüştü KİŞNİŞÇİ, Mustafa KELEŞ, 
Mehmet AKBAL, Mehmet MİRZA, Hasan KARAPINAR, Haluk Abdullah ERKOÇOĞLU, Sedat 
DAŞKARA, Saadettin AKÇAN, Kalender CEYLAN. 
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İlk Yönetim Kurulu: Ayhan KARAPINAR, Haluk KİŞNİŞÇİ, Ahmet KİŞNİŞÇİ, Hasbek 
KARAPINAR ve Sedat DAŞKARA 

İlk Denetim Kurulu: Yusuf HARMANCI, Mehmet AKBAL. 

Hisse Adedi: 10.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 246 

Bağlı Şirketleri: 5 A.Ş., 2 Ltd. Ş. (Son bilgilere göre 9 Şirketi bulunmaktadır.) 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-4275, (19260) 
Adresi: Vatan Cad. Adalhan İş Merkezi Kat-6/604 Selçuklu/Konya 
Kuruluş Tarihi: 03.01.1997 

Kuruluş Sermayesi: 25.050.000.000 TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (6) Mahmut UÇAR, Mustafa ERTEKİN, Mehmet 

ERTEKİN, Hamdi ERTEKİN, Süleyman ERTEKİN, Osman ŞANLI 
İlk Yönetim Kurulu: Mahmut UÇAR, Mustafa ERTEKİN, Mehmet ERTEKİN, Osman ŞANLI. 

İlk Denetim Kurulu: Mehmet Ali KARAKAYA 
Yurt Dışındaki Temsilcileri: Mahmut ÇOLAK, Ahmet TEKİN, Asım BULUT, İhsan ŞENOL, 

Enver ÇALIŞ, Hüseyin OĞUZ, Ahmet DOĞAN, Muhsin EROĞLU, Yavuz KILIÇASLAN, Kadir 
ŞEN, Halil YÜKSEL, İlhami YAŞAR, Durmuş AY, Yavuz SARIKAYA, Ahmet ULUÇAY, Emrah 
YAZICIOĞLU ve Hamdi YAZICIOĞLU, Halil ŞAFAK, Sadık AKIN, Lokman DEMİRBAŞ, Aden 
TANRISEVEN, Adil TURA, Cafer TAMER, Cemal HOŞGÖR, Davut BEKTAŞ, 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 250.500 Milyon TL, 25 Trilyon TL 
Hisse Adedi: 1.002 ADET 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 12.893 
Bağlı Şirketleri: 29 A.Ş., 1 Ltd. Ş. (Son bilgilere göre 37 şirketi vardır) 
Mevcut Yönetim Kurulu: Ali ALTUNBAŞ, Süleyman BADEMCİ, Menduh TEKİN, Elvan 

IŞIK, Ahmet PEKER, Gökhan TEPEOĞLU, Ekrem YILLAR 
Son Durumu: Faal değil 
Ticaret Unvanı: İKRAM HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ÇORUM, 9386 
Adresi: Osmancık Yolu 3. Km. Çorum 
Kuruluş Sermayesi: 2.710 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Necip UYGUR, Mustafa GÖNEY, Necdet UYGUR 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 700-750 (Firmanın bildirdiği rakam) 
Toplanan Para Miktarı: 8 Milyon DM 
Mevcut Yönetim Kurulu: Necip UYGUR, Mustafa GÖNEY, Necdet UYGUR 
Mevcut Denetim Kurulu: Ali İhsan ÖZKARAOĞLU 
Son Durumu: Faal. 
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Ticaret Unvanı: İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-579, 19645 
Adresi: 1. Organize San. Böl. Yerlisu Sok. No: 36 Konya 
Kuruluş Tarihi: 18.05.1993 
Kuruluş Sermayesi: 10 Milyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (6) Seyit Mehmet BUĞA, Mustafa ÖZESKİCİ, 

Mehmet Ali KORKMAZ, Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, Gökay BARANOK ve Tuncer 
AKOĞLAN 

İlk Yönetim Kurulu: Seyit Mehmet BUĞA, Mustafa ÖZESKİCİ, Mehmet Ali KORKMAZ, 
Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, Gökay BARANOK ve Tuncer AKOĞLAN 

İlk Denetim Kurulu: 
Yurt Dışındaki Temsilcileri: 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 200 Milyar TL, 1 Trilyon TL, 4 Trilyon TL 
Hisse Adedi: 20.000 adet, Sermaye artışından sonra 8.000.000 adet. 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: SPK' nın tespit ettiği 13.269, firmanın bildirdiği 23.110 

(12.12.2005 itibariyle) 
Bağlı Şirketleri: 7 A.Ş. (Son bilgilere göre 19 A.Ş., 1 Ltd. Ş.) 
Mevcut Yönetim Kurulu: Seyit Mehmet BUĞA, Ahmet AKMAN, Mehmet Ali KORKMAZ, 

Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, 
Toplanan Para Miktarı: Emisyon primleriyle birlikte 14.610 Milyar TL 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: JETPA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: İSTANBUL, 377948/325530 
Adresi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Sanayi Cad. No: 11 İstanbul 
Kuruluş Tarihi: 03.10.1997 
Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL. 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ, Sacit DURAN, Bir

sen AKGÜNDÜZ, Zekiye AKGÜNDÜZ, Tülay DURAN 
İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ, Sacit DURAN, Birsen AKGÜNDÜZ, 
İlk Denetim Kurulu: Muhdi GÜLER 
Yurt Dışındaki Temsilcileri: 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 620 Milyar TL 
Hisse Adedi: 1.000 adet (14.07.1999 da 620.000 adet) 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 
Bağlı Şirketleri: 7 A.Ş., 1 Ltd. Ş., 3 Yurt dışı şirket 
Mevcut Yönetim Kurulu: Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ, Orhan KONAK ve Abdülferit OBUT, 

Birsen AKGÜNDÜZ, Zekiye AKGÜNDÜZ 

Son Durumu: Faal değil (Yönetim kurulu başkanı ceza almış, tutuklu) 
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Ticaret Unvanı: KALDERA HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 5638 

Adresi: 1- Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi E Blok No: 217 Selçuklu/Konya 

Kuruluş Tarihi: 26.02.1998 

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mustafa Serdar ÖZDEMİR, Ahmet KILINÇ, İz
zet VAROL, Leyla ÖZDEMİR, Mustafa İlker ATALAY, 

İlk Yönetim Kurulu: M. Serdar ÖZDEMİR, Leyla ÖZDEMİR, Ahmet KILINÇ 

İlk Denetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt AKHAN 

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Hüseyin KABASAKAL, Adem SEVGİ, Hüsamettin ÖZDEMİR, 
İrfan YILMAZ, Mehmet ÖZKAYA ve Fikri COŞKUNSU 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutan: 1 Trilyon TL 

Hisse Adedi: 5.000 adet 

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 4993 

Bağlı Şirketleri: 12 A.Ş., 1 Yurt dışı şirket. 

Mevcut Yönetim Kurulu: M. Serdar ÖZDEMİR, Yılmaz SANDIKÇI ve Muhittin TAN-
RIKULU 

Son Durumu: Faal (28.09.2000 tarihinde Holding merkezini İstanbul'a nakletmiştir.) 

Ticaret Unvanı: KAMER HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6120 

Adresi: 1. Organize Sanayi Böl. BAYRAMPAŞA Cad. No: 9 Konya 

Kuruluş Tarihi: 16.09.1998 

Kuruluş Sermayesi: 2 Trilyon TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (9) Özer SEVENCAN, Adem KOCAKAFA, Kemal 
BAYRAM, Hanefi DURSUN, Muammer KUBAT, Yakup KARAKURT, Mustafa DURSUN, 
Levent ÖZBİLGİÇ, Ali SARI 

İlk Yönetim Kurulu: Özer SEVENCAN, Adem KOCAKAFA, Kemal BAYRAM, Hanefi 
DURSUN 

İlk Denetim Kurulu: Cemil NACAK 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 20 Trilyon TL 

Hisse Adedi: 80.000 adet 

Tespit Edilen Ortak Sayısı: (Şirketin beyanına göre 114 ortak genel kurula katılmıştır.) 

Bağlı Şirketleri: 10 A.Ş., 2 Ltd. Ş. (Son bilgilere göre 11 A.Ş., 2 Ltd. Ş.) 

Mevcut Yönetim Kurulu: Özer SEVENCAN, Kemal BAYRAM, Hanefi DURSUN, Mustafa 
DURSUN. 

Son Durumu: Faal 
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Ticaret Unvanı: KATRA HOLDİNG A.Ş. (KATRA OTOMOTİV ENDÜSTRİ YATIRIM 
SAN. VE TİC. A.Ş.) 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6084 
Adresi: 1- Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. No: 12 Konya 
2- Konya Aksaray Yolu 18. Km 105/B Konya 
Kuruluş Tarihi: 02.09.1998 
Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet KURT, Şehabettin KIRDAR, Ahmet Refik 

ÖZEMİŞ, Özer ATLI, Yakup DAĞ, M. Mustafa BACAK, Sadık ÇOLAKOĞLU 

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet KURT, Yakup DAĞ, İsmail KELEŞ, Yasir Özer ATLI ve 
Şehabettin KIRDAR 

İlk Denetim Kurulu: Muhammet Mustafa BACAK, Sadık ÇOLAKOĞLU 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutan: 2.500 Milyar TL 
Hisse Adedi: 200.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 142 
Bağlı Şirketleri: 6 A.Ş. 
Son Durumu: Faal (12.02.2004 Ticaret Unvanı değişti.) 
Ticaret Unvanı: KİMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KARAMAN, 
Adresi: Külhan Mah. 13. Sk. No: 12 Karaman 
2-2. Organize Sanayi Bölgesi Karaman 
Kuruluş Tarihi: 07.10.1998 
Kuruluş Sermayesi: 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (14) İbrahim ERMUT, Ekrem ÖZDOĞRU, 

Ramazan BÖCÜ, İbrahim UZUN, Mehmet KURŞUN, Kadir MANGIRCI, Celal CENGİZ, Faik 
ÇAVUŞOĞLU, A. Yaşar KURŞUN, Ali ÖZCAN, Kazım ÇİÇEK, Ali TOPÇU, Ali ANKARALI, 
Halil İbrahim ARISOY 

İlk Yönetim Kurulu: İbrahim ERMUT, Ekrem ÖZDOĞRU, Ramazan BÖCÜ, İbrahim UZUN, 
Mehmet KURŞUN, Kadir MANGIRCI, Celal CENGİZ 

İlk Denetim Kurulu: Faik ÇAVUŞOĞLU, Kazım ÇİÇEK, Ali ANKARALI 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 6.245 (Firmanın bildirdiği sayı) 
Bağlı Şirketleri: 8 A.Ş., 2 Ltd. Ş., 1 Yurt dışı şirketi 
Mevcut Yönetim Kurulu: İbrahim UZUN, Ramazan BÖCÜ, Abdülseyit SAYDAM, Mehmet 

YURTBAŞ 
Mevcut Denetim Kurulu: Esat YAZAR, Mehmet KURŞUN 
Toplanan Para Miktarı: Toplanan: 71.359.399 DM+ 14.636.675.280.779 TL 
Kalan: 42.508.878 DM + 6.919.886.031.852 TL (Firmanın bildirdiği rakamlardır) 
Son Durumu: Faal 
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Ticaret Unvanı: KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selcuklu-2832 

Adresi: Nişantaşı Mah. Şahinağa Sok. Kombassan Alış Veriş Merkezi K-18 Konya 
Kuruluş Tarihi: 22.11.1995 
Kuruluş Sermayesi: 20 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (40) Haşim BAYRAM, Emine BAYRAM, Haşim 
ŞAHİN, Esat ŞAHİN, Hamdi CANEVİ, Mehmet Raif ÇAVUŞOĞLU, Muzaffer ÇOPUR, Selahat-
tin DER, Mevlüt BAYRAM, Mustafa BAYRAM, Yusuf KAHRAMAN, Sadi KESKİN, İrfan YÜK
SEL, Hulusi YÜKSEL, Süleyman AKSU, Vahit BAYRAM, Durmuş SAKİR, Ali DURSUN, Salim 
DURMAN, İbrahim KILIÇ, Ahmet TOPAK, Ali BALOĞLU, Rüştü DÖNMEZ, Abdullah YİĞİT, 
Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ, Mevlut SARI, Osman ŞAHİNGERİ, Tahsin YILMAZ, Ekrem KAVAS, 
Bülent BAYRAM, Mehmet CAN, Beyhan GOKBULUT, Ahmet ASLITURK, Beytullah BABÜR, 
Memduh KARA, Mehmet Ali TURHAL, Celil ÇİMEN, Zeki ÖZDEMİR, İsa CAN. 

İlk Yönetim Kurulu: Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Ali BALOĞLU, Mehmet BÜYÜK
PİŞİRİCİ, Mevlut SARI 

İlk Denetim Kurulu: Hamdi CANEVİ, Osman ŞAHİNGERİ 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 15.12.1995'de 20 Trilyon TL, 01.08.1996'da 29 Trilyon 980 

Milyar TL, 10.07.1997'de 150 Trilyon TL 
Hisse Adedi: 10.000 adet, sermaye artışından sonra 14.990.000 adet. 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 30.021 (04.09.1997 Tarihi İtibariyle), 34.626 (28.12.2002) 
Bağlı Şirketleri: 80 A.Ş., 8 Ltd. Ş., 11 Yurt dışı şirketi. (Son bilgilere göre toplam 87 şirket ve 

18 yurt dışı şirketi bulunmaktadır. Bazı şirketlerin grupla ilişkisi kalmamıştır) 
Mevcut Yönetim Kurulu: Haşim BAYRAM, Adnan ŞAHİN, H. Rahman BOSTAN, Namık 

GÜLER, Ali BALOĞLU 
Toplanan Para Miktarı: 800.000 Euro (Firma yetkilisinin bildirdiği rakamdır) 
Son Durumu: Faal (1989'da kurulan Kombassan Kağıt A.Ş. ile başlayan para toplama işi daha 

sonra devam etmiş) 
Ticaret Unvanı: KONYA SANAYİ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selcuklu-4999 
Adresi: Horozluhan Mah. Marangozlar San. Sit. Eski İst. Yolu No: 16 Konya 
Kuruluş Tarihi: 22.09.1997 
Kuruluş Sermayesi: 1 Trilyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (29) Mehmet Emin POLAT, Abdullah BÜYÜK-

SÜTÇÜ, Selçuk ÖZTÜRK, Ziya ÖZBOYACI, Hasan Ali NOHUTÇU, Metin DARICI, Sabri PEK-
CANDANOĞLU, Mustafa Celalettin ÇELİKKOL, Ahmet ŞEKEROGLU, Ali SABAH, Hasan 
Hüseyin VAROL, Mehmet Emin BAKDEMİR, Ahmet SORGUN, Mehmet YÜKSEL, Hasan BEL-
LİER, Ahmet GÖZÜKARA, Tahsin VAROL, Mehmet YARALIOĞLU, Hikmet SAĞLAM, Abdül-
muttalip YILDIRIM, Fatma Nihal AKALIN, Hasan ANGI, Hüsyin ÜZÜLMEZ, Abdülsettar 
YARAR, Mehmet KURT, Tahir BÜYÜKHELVACIGİL, Ahmet DENİZKUŞLARI, Sadettin SAZ
LI, Hulusi YÜKSEL 
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İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Emin POLAT, Metin DARICI, Sabri PEKCANDANOĞLU, Os
man BALCI, Abdullah BÜYÜKSÜTÇÜ, Ziya OZBOYACI, Selçuk ÖZTÜRK, Hasan Ali NOHUT-
ÇU 

Hisse Adedi: 1.000.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 850 
Bağlı Şirketleri: 6 A.Ş. 

Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: KÜBRA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19209 
Adresi: Babalık Mah. Demirci İş Merkezi A Blok K-3 No: 306 Selçuklu/ Konya 

Kuruluş Tarihi: 31.12.1998 

Kuruluş Sermayesi: 150 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (13) Halil ULUPOLAT, İsa YORULMAZ, Savaş 

TURAN, Mehmet Yaşar ÜNLÜ, Ali ZENGİN, Mustafa Ferhat ÜNLÜ, Durmuş BAŞ, Vefa ÖZ
TÜRK, Mehmet Necip ÜNLÜ, Hikmet SİLİK, Ümit Yaşar SÎNCANOĞLU, Adil ÜNAL, Feridun 
ÜNAL 

İlk Yönetim Kurulu: Halil ULUPOLAT, İsa YORULMAZ, Savaş TURAN, Mehmet Necip 
ÜNLÜ, Mehmet Nuri KARA, Mustafa Nuri KARA 

Hisse Adedi: 3.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 
Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş. 
Son Durumu: Faal (Ortak sayısı az ve adresinde bulunamamış) 
Ticaret Unvanı: NOYA HOLDİNG A.Ş. (SERPAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6018 
Adresi: 1- Babalık Mah. Nüve İş Merkezi A Blok K-5 No: 501-508 Konya 
2- 2. Organize San. Tevsi Alanı 8 Nolu Sokak No. 19 Konya 
3- Gürpınar Y. Sul. Sel. Bul. Kafkas Cad.l5/A Büyükçekmece /İstanbul 
Kuruluş Tarihi: 24.07.1998 
Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Sami TOKGÖZ, Ahmet Selim LALELİ, İb

rahim ERKAN, Ömer BEYHAN, Yavuz SÖZER 
İlk Yönetim Kurulu: Sami TOKGÖZ, Ahmet Selim LALELİ, Ömer BEYHAN, 

İlk Denetim Kurulu: İbrahim ERKAN, Yavuz SÖZER 
Hisse Adedi: 100.000 Adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 
Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş. (Son bilgilere göre 6 A.Ş., Bazı şirketlerin holdingle ilişkisi kalmamış

tır.) 
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Mevcut Yönetim Kurulu: Sami TOKGÖZ, Ahmet Selim LALELİ, Ömer BEYHAN, 
Mevcut Denetim Kurulu: Yusuf SANDAL 
Son Durumu: Faal (Holding 12.09.2003 tarihinde unvan değiştirip faaliyet merkezini İstan

bul'a taşımıştır.) 
Ticaret Unvanı: SAYHA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-2597, 19565 
Adresi: 1- Hastane Cad. Darüşşifa Sok. No: 1 Konya 
2-Ankara Yolu 22. Km. Tömek Mevkii Konya 
Kuruluş Tarihi: 28.08.1995 
Kuruluş Sermayesi: 50 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (9) Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, 

Recep BUYUKDERE, Mustafa KARAMAN, Süleyman KARAMAN, Arif DİNÇER, Hüsamettin 
KAÇMAZ, Selahattin GENÇ ve Mustafa SELVİ 

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep BUYUKDERE, 
Süleyman KARAMAN, Mustafa KARAMAN 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 05.02.1997' de 250. Milyar TL 
Hisse Adedi: Kuruluşta 100.000 adet, sermaye artırımından sonra 500.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 18.113 
Bağlı Şirketleri: 15 A.Ş.l Ltd. Ş. (Son bilgilere göre 15 Şirket) 
Mevcut Yönetim Kurulu: M. Erol DOĞRU, Recep BUYUKDERE, Süleyman KARAMAN, 

Mustafa KARAMAN, Ahmet KİRİŞ, Selahattin GENÇ, Mehmet KAYAKUŞ, Mehmet ÖĞE, 
Şuayip GÜNEY, Hasan DOĞRU, Yücel ÇİFTÇİ, Ali SAĞLIK, Tevfık TIĞLIOĞLU 

SPK'ya Kayıt Tarihi: 25.09.1997 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: UŞAK, 4886 
Adresi: Köme Mah. Taslak Sk. No: 15 Uşak 
Kuruluş Tarihi: 27.11.1997 
Kuruluş Sermayesi: 1 Trilyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (8) UMPAŞ Mizan Paz. A.Ş., Mehmet ULUÇAY, 

Kadir KESİCİ, Mustafa ATAK, Süleyman ÖZKAL, Halis ARSLAN, Ali DİLER, Şaban TAN 
İlk Yönetim Kurulu: Mehmet ULUÇAY, Kadir KESİCİ, Mustafa ATAK, Süleyman ÖZKAL, 

Halis ARSLAN, Ali DİLER, Şaban TAN 
İlk Denetim Kurulu: Ali İhsan UZUN, Mehmet ŞENTÜRK. 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 6 Trilyon TL. 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 6.821 
Hisse Adedi: 200.000 adet 
Bağlı Şirketleri: 8 A.Ş., 3 Ltd. Ş. 
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Mevcut Yönetim Kurulu: Özgür TEPE, Halil YILMAZ, Refik ÇETİNKAYA, Fevzi ÖZER, 
Yunus ACAR, Abdurrahman ŞİMŞEK, Yaşar LEBLEBİCİ 

Mevcut Denetim Kurulu: Mehmet Emin AKYAY, Yaşar KAYMAK, Salim ŞAHİN. 

Toplanan Para Miktarı: Holding ve diğer grup şirketleri toplam 61.684.787 DM 
Son Durumu: Faal. 

Ticaret Unvanı: YtMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: YOZGAT, 1952 
Adresi: Adnan Menderes Bulvarı No: 190/21 Yozgat 

Kuruluş Tarihi: 06.02.1990 
Kuruluş Sermayesi: 1 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Mad. Paz. ve Tic. A.Ş., 

Yimpaş İnşaat Taahhüt San ve Tic. A.Ş., Surtaş İnşaat Mal. San. A.Ş., Ensar Plastik San. ve Tic. 
A.Ş., Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri 
GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Mehmet KÜÇÜKDURMAZ ve Ab
dullah ÖRNEK 

İlk Yönetim Kurulu: Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali LEKESİZ, 
Musa NARİN, Nuri GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Mehmet 
KÜÇÜKDURMAZ ve Abdullah ÖRNEK 

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Ahmet ALKAN, Abdurrahman TIĞ, Ahmet ÇETİN, Ahmet Engin 
YAPICİOĞLU, Ahmet Galip YABACIOĞLU, Ahmet KARAHAN, Ahmet KOÇAK, Ali GÜLLER, 
Ali YOLDAŞ, Arif KARABULUT, Duran YILMAZ, Eftal ORHAN, Ekrem ÇINAR, Ercan KILIÇ, 
Erdal AYDIN, Fatih ARIKAN, Ferit ULUKAN, Halit TAŞTAN, Hasan ATAK, Hasan Tahsin AK-
KAYA, Hayati ATABAY, Hayrettin AKASLAN, Hayrullah ULUSOY, Hüseyin ASLAN, Hüseyin 
Esat ERTÜRK, Hüseyin KOCAKALE, İbrahim Ethem ESEN, İbrahim KAPLAN, İbrahim ONAY, 
İbrahim YILMAZ, ihsan KARA, İlyas ERDONMEZ, İrşadi YILDIRIM, İsmail GÜNEŞ, izzet 
ÖZER, Kemalettin DİN, Mahmut ŞAHİNER, Mehmet Emin YAZICI, Mehmet KILIÇ, Mehmet ÖZ-
KUL, Mehmet Sevinç, Mehmet ŞANLI, Memduh YILMAZ, Metin KORMAZ, Muammer ÇAK
MAK, Muhammet Emin AYDOĞAN, Muhittin ÖZER, Muhsin KARA, Murat AKSU, Mustafa AK
KAN, Mustafa ASAROĞLU, Mustafa ERDUVAN, Mustafa TEMİR, Mustafa Teoman TURAN, 
Mustafa Turgay TİRYAKİ, Muttalip AKTAŞ, Muttalip ŞENSES, Mücahit KAYIM, Nazire İNAT, 
Nevzat ÖRNEK, Osman ASLAN, Ramazan ŞAHİN, Rıdvan COŞKUN, Seyit Ahmet KANDEMİR, 
Seyit Ahmet YILMAZ, Şeref ÇALIŞ, Şeyma KAYA, Ümit DEMİRTAŞ, Ümit GÖKÇE, Vedat 
KAHYALAR, Veysel Karani BİLGİLİ, Yakup AYDIN, Yaşar GÜMÜŞ ve Yener YORGUN 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 09.05.1990'da 20 Milyar, 14.08.1991'de 50 Milyar, 
16.03.1992'de 150 Milyar, 13.05.1993'de 300 Milyar, 22.07.1994'de 500 Milyar, 27.05.1996'da 
1 Trilyon TL, 2 Trilyon TL 

Hisse Adedi: 100.000 ADET 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 20.645, Şirketin beyanına göre 28.824 (Firmanın Yimpaş Holding 

ve grup şirketlerinin tümü için bildirdiği sayı: 114.882) 

İlgili ve Bağh Şirketleri: 31 A.Ş., 2 Ltd. Ş., 2 Yurt dışı şirketi 
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Mevcut Yönetim Kurulu: Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali LEKESİZ, 
Mustafa GÜLEÇ, Musa NARİN, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Recep TAR-
HAN ve Abdullah ÖRNEK 

Mevcut Denetim Kurulu: İdris KARTAL, Nuri GÜNDÜZ, Veli KORKMAZ 
Toplanan Para Miktarı: Holding ve diğer grup şirketleri toplam 820.724.312 Euro 
Son Durumu: Faal (07.01.1997'de SPK'ya kayıt, 150 Trilyon kayıtlı sermaye talebi reddedil

miştir.) 

Ancak, yukarıda sıralanan holdinglerden bir kısmının kayıtlı adreslerinde bulunamadığı veya 
faaliyetini sürdürmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bazılarının yurt dışında kurulduğu veya diğer şir
ketlerle birleştiği yada unvan değişikliği yaptığı tespit edilmiştir. 

3.2. SPK Tarafından Denetime Alınan Ancak Faaliyetini Sürdürmeyen, Adresinde 
Bulunmayan veya Yurt Dışında Kurulan Holdingler: 

Ticaret Unvanı: ADYA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 21740 
Adresi: Kunduracılar San. Adil Candemir Sok. Tekelioğlu Sit. No: 106 Selçuklu/Konya 
Kuruluş Tarihi: 08.01.2000 
Kuruluş Sermayesi: 20 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Vehbi ŞANLI, Mehmet Ali UÇAR, Hasan 
GÜMÜŞ, Yavuz Selim YILMAZ, Muammer MERT, Bünyamin DAĞ, Vedat TALU 

İlk Yönetim Kurulu: Vehbi ŞANLI, Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ, 
İlk Denetim Kurulu: Yunus Alparslan ÇINAR, İsmail Necdet DAYMAYCI 
Hisse Adedi: 20.000 Adet 

Mevcut Yönetim Kurulu: ŞANLI, Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ, 
Son Durumu: Faal değil. 
Ticaret Unvanı: ALDA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19825 
Adresi: 1- Babalık Mah. Sadıkoğlu İş Hanı No: 4 Konya 
2-Pınarlı Mah. Çinili Sok. 2 Konya 
Kuruluş Tarihi: 03.05.1999 
Kuruluş Sermayesi: 20 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ali DAĞ, Ali YALAZ, Mustafa Şenel ESER, Ab

dullah FİLİZ, Hasan ESEN, Ahmet ŞANLI 
İlk Yönetim Kurulu: Ali DAĞ, Ali YALAZ, M. Şenel ESER, Abdullah FİLİZ, Ahmet ŞANLI 
İlk Denetim Kurulu: Hasan ESEN 
Hisse Adedi: 20.000 Adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Ali DAĞ, İlker DAĞ, Ahmet ŞANLI, Mustafa Şenel ESER 

Son Durumu: Faal değil. 
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Ticaret Unvanı: ALPEK HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Cihanbeyli-746 

Adresi: 1- Ankara Konya Devlet Karayolu 115 Km. Cihanbeyli/Konya 
2-Sahrayı Cedit Atatürk Cad. Hafız İmam Sk. No: 15/1 Kadıköy İstanbul 

Kuruluş Tarihi: 11.11.1998 
Kuruluş Sermayesi: 500 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Kemal ALPEK, Ahmet YAPICI, Hamdi 
GEYİK, Şükrü ARSLAN, Metin ELMAAĞAÇ 

İlk Yönetim Kurulu: Kemal ALPEK, Ahmet YAPICI, Hamdi GEYİK, 
İlk Denetim Kurulu: Şükrü ARSLAN, Metin ELMAAĞAÇ 

Hisse Adedi: 50.000 Adet 
Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş. 

Mevcut Yönetim Kurulu: Tuncer AKOĞLAN, Kemal ALPEK Mehmet Melih BİRAK, Zeki 
İNANÇ, Ahmet YAPICI, Hayrettin EKİZOĞLU, Şükrü ARSLAN, Hüseyin YAMAÇ, Ali ŞAHİN 

Son Durumu: Terkin, Faaliyeti bulunmadığından Oda üyeliği askıya alınmıştır. 
(11.12.2000 tarihinden itibaren Holding merkezini İstanbul'a taşımıştır.) 
Ticaret Unvanı: ANSER HOLDİNG A.Ş. (ANSER İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 18632 
Adresi: Musalla Bağlan Yeni İstanbul Cad. No: 20 Konya 
Kuruluş Tarihi: 05.11.1998 
Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (27) Halife KOYUNCU, Esma ÜRÜN, Mehmet 
Zeki BAŞYEMENİCİ, Mehmet Hasip ŞENALP, Mustafa ULUKARA, Mustafa GÜÇLÜ, İlker ÖZ
KAN, Hacı Ahmet KART, Vehbi ÖZDEMİR, Ahmet ÖZER, Osman YILMAZ, Bekir TURGUT, 
Emsal AYDIN, Sabriye ASLITÜRK, Kadir DAĞLIKOCA, Sedat SARIBAŞ, Nurettin KILIÇ, Ali 
İhsan GÜÇLÜ, Ahmet Melih GÜÇLÜ, Bülent ATEŞ, Mustafa SALUR, H asan BAYSAL, Şerife 
Zuhal ULUKARA, Hacı BAŞ, Mustafa MERCAN, Hamza ALTINDAĞ, Hasan Hüseyin ALTIN
DAĞ 

İlk Yönetim Kurulu: Halife KOYUNCU, Esma ÜRÜN, Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ, Meh
met Hasip ŞENALP, Mustafa ULUKARA, Mustafa GÜÇLÜ, İlker ÖZKAN, Hacı Ahmet KART, 
Vehbi ÖZDEMİR 

İlk Denetim Kurulu: Ahmet ÖZER, Bülent ATEŞ, Nurettin KILIÇ 

Hisse Adedi: 100.000 adet 

Bağlı Şirketleri: (Son bilgilere göre 6 A.Ş.) 

Mevcut Yönetim Kurulu: Esma ÜRÜN, Abdurrahman YÜCEL, Hasan Hüseyin AK, İbrahim 
ERDÖNMEZ 

Son Durumu: Faal değil. 
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Ticaret Unvanı: ASRİ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 20414 
Adresi: Hastane Cad. Bereketli Oğlu Sok. Yüzbaşıgil İş Hanı No: 301 Selçuklu/Konya 
Kuruluş Tarihi: 14.07.1999 
Kuruluş Sermayesi: 10.000.000.000 TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mustafa GÖĞÜS, Sabri ALTUN, Mehmet Halit 

KAYGAN, Uğur ALTUN, Kamil DERİN 
İlk Yönetim Kurulu: Mustafa GÖĞÜS, Sabri ALTUN, Mehmet Halit KAYGAN, 
İlk Denetim Kurulu: Uğur ALTUN, Kamil DERİN 
Hisse Adedi: 400 adet 
Son Durumu: Faal Değil 
Ticaret Unvanı: AVANTAJ HOLDİNG A.Ş. (Avantaj Holding Finans Ltd.) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: (Yurt dışında kurulduğu bilgisi alınmıştır.) 
Ticaret Unvanı: AYVİNA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 
Adresi: İstanbul Cad. Karacaoğlan Sok. Himtaş İş Hanı No;21 Konya 
Kuruluş Tarihi: 05.10.2000 
Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (3) Seyfı BUDAK, Gevher Canan BUDAK, Ayten 

SEZGEN, Arife Aylin KATRANCI, Ali ODUNCU 
İlk Yönetim Kurulu: Seyfı BUDAK, Gevher Canan BUDAK, Arife Aylin KATRANCI 
İlk Denetim Kurulu: Suat ÖZKAN 
Hisse Adedi: 5.000 Adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Seyfı BUDAK, Gevher Canan BUDAK, Ayten SEZGEN, Arife Ay

lin KATRANCI, Ali ODUNCU. 
Son Durumu: Faal Değil. 
Ticaret Unvanı: BELEMİR HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 21203 
Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Kutsi Sok. No: 11 Selçuklu/Konya 
Kuruluş Tarihi: 17.11.1999 
Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (7) Bekir YILDIRIM, Ahmet ASLITURK, İsmet 

ERDOĞAN, Hasan ŞANLI, Yusuf YÜKSEL, Mehmet KANKAŞ, Canfeda YILDIRIM 
İlk Yönetim Kurulu: Bekir YILDIRIM, Ahmet ASLITURK, İsmet ERDOĞAN, Hasan ŞAN

LI. 
İlk Denetim Kurulu: Mehmet KANKAŞ 
Hisse Adedi: 4.000 adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Bekir YILDIRIM, Ahmet ASLITURK, İsmet ERDOĞAN, Hasan 

ŞANLI. 
Son Durumu: Faal 
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Ticaret Unvanı: BÜYÜK AVRASYA HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6060 

Adresi: Babalık Mah. Demirci İş Merkezi A Blok K-6 No: 601-608 Konya 
Kuruluş Tarihi: 13.08.1998 

Kuruluş Sermayesi: 25 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Veli KAMİLOĞLU, İsmail AYDOS, Halil SAP
MAZ, Cahit DÖNMEZ, Bilal KAYACAN 

İlk Yönetim Kurulu: Veli KAMİLOĞLU, Cahit DÖNMEZ, Halil SAPMAZ, 
İlk Denetim Kurulu: Mücahit ŞAHAP, İbrahim ÖZDİL 
Hisse Adedi: 100 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 17 
Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş., 1 Ltd. Ş. 
Mevcut Yönetim Kurulu: Veli KAMİLOĞLU, Cahit DÖNMEZ, Halil SAPMAZ, 

Son Durumu: Faal değil. 

Ticaret Unvanı: BÜYÜK SELÇUKLU HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KAYSERİ, 22066 
Adresi: 
Kuruluş Tarihi: 17.06.1998 
Kuruluş Sermayesi: 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: 
İlk Yönetim Kurulu: Şevki ÇOBANOGLU, Mehmet SELVİ, Burhan ATAY, Behçet AKSOY, 

Orhan TAŞPINAR. 
İlk Denetim Kurulu: Mustafa MERMER. 
Yurt Dışındaki Temsilcileri: 49 Temsilcisi olduğu ifade edilmiş 
Bağlı Şirketleri: 8 A.Ş. 
Mevcut Yönetim Kurulu: Şevki ÇOBANOGLU, Burhan ATAY, Orhan TAŞPINAR, Ramazan 

Malik ÖZSAKARYA, Tarık ÇOBANOGLU 
Mevcut Denetim Kurulu: Nuray KARAOSMANOĞL Şevki ÇOBANOGLU, Mehmet SELVİ, 

Burhan ATAY, Behçet AKSOY, Orhan TAŞPINAR U 
Son Durumu: Münfesih 
Ticaret Unvanı: DADAŞ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19780 
Adresi: Babalık Mah. Nüve İş Merkezi No: 7/702 Selçuklu/Konya 
Kuruluş Tarihi: 22.04.1999 
Kuruluş Sermayesi: 50 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mehmet ŞİMŞEK, Salih ÇELİK, Mücahit Mev-

lüt SERİN, Gazi BALKI, Hasan BARLAS. 
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İlk Yönetim Kurulu: Mehmet ŞİMŞEK, Salih ÇELİK, Mücahit Mevlüt SERİN, Gazi BALKI, 
Hasan BARLAS. 

İlk Denetim Kurulu: Baki TOSUN, Numan BÜLÜÇ. 
Hisse Adedi: 2.000 
Son Durumu: Faal Değil. 

Ticaret Unvanı: DEMİRKIRAN HOLDİNG 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: (Holdingin yurt dışında kurulduğu bilgisi alınmıştır.) 
Ticaret Unvanı: ESRA HOLDİNG A.Ş. (ESRA İÇ VE DIŞ TİCARET YAT. A.Ş.) 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 18810 
Adresleri: 1- H. Uluşahin İş Merkezi A Blok No: 3/309 Selçuklu/Konya 

2- Babalık Mah. Kemerli İş Mer. B Blok No: 3/307 Konya 

3- Anadolu San. Demirtepe Sok. No: 25/27 Konya 
Kuruluş Tarihi: 10.12.1998 
Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Erol ÖZTOPRAK, Ramazan VEZİROĞLU, Eyüp 

DURAN, Ali YAPICI, İsa TUNÇ 

İlk Yönetim Kurulu: Erol ÖZTOPRAK, Ramazan VEZİROĞLU, Eyüp DURAN 
Hisse Adedi: 100.000 adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Erol ÖZTOPRAK, Hüseyin SARI, İdris AYDIN, Fikret KİRAZ, 

Ramazan VEZİROĞLU, Eyüp DURAN, Ali YAPICI, İsa TUNÇ, Mustafa SARI, Davut AYDIN 
Son Durumu: Faal Değil. 
Ticaret Unvanı: GEMA HOLDİNG A.Ş. (Kuruluş işlemleri tamamlanamamış) 
Son Durumu: Faal Değil. 
Ticaret Unvanı: GÜRTEKS HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: DENİZLİ, 13700 
Kuruluş Tarihi: 31.05.1995 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Gürteks Tekstil İhr. İth. San ve Tic. A.Ş., Gürteks 

Boya San. Ve Tic. A.Ş., Gülüm Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Nurteks Tekstil İhr. İth. A.Ş., Mertteks 
Tekstil İhr. İth. San ve Tic. A.Ş., Gürteks Dış Tic. A.Ş. 

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet GÜLDALI, Bekir PEDÜK, Muhittin BERBER ve Halil İbrahim 
PEDÜK 

İlk Denetim Kurulu: Metin BAŞKAL 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 295 
Bağlı Şirketleri: 7 A.Ş., 2 Ltd. Ş. 
Mevcut Yönetim Kurulu: Ali Ferruh NATHUR, Mehmet GÜLDALI, Bekir PEDÜK 
Mevcut Denetim Kurulu: Mesut AYDIN 
Son Durumu: Faal 
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Ticaret Unvanı: HADEKA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 22935 
Adresi: 1. Sanayi Bölgesi Büsan Cad.6. Sok No. 26 Konya 
Kuruluş Tarihi: 11.08.2000 
Kuruluş Sermayesi: 3 Trilyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Abdulkadir GÖKSU, Metin MANAV, Adem EVİR

GEN, Sadi GÖKSU, Şeref GÖKSU, Mehmet DEMİROK , Ali Tayyar ÇAY, İhsan ÖZOĞUL, İb
rahim MANAV, Kadir GÜÇLÜ, Muammer UYSAL, Mehmet UYSAL, Osman ÖZTÜRK, Ahmet 
AK, Yakup DİKMEN, Ali AKAR, Ümmü ACIMAN, Cemal ACIMAN, Hacer ACIMAN, Ahmet 
Rasim KARSLIOĞLU, Mustafa ACIMAN, Fatma ERDEM, Zeynep GÖKSU, Nefise SARI, Ferize 
ŞAFAK, Ömer KIRMIZI, Adem GÖKSU 

İlk Yönetim Kurulu: Adem EVİRGEN, Sadi GÖKSU, Şeref GÖKSU, Mehmet DEMİROK, 
Ali Tayyar ÇAY 

Hisse Adedi: 3.000.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 34 
Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş. 
Son Durumu: Faal Değil. (Firma 2006 yılında tasfiyeye gideceğini bildirmiştir.) 
Ticaret Unvanı: HALİL DEMİRKAYA HOLDİNG - (DEMİRKAYA GMBH.) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: MİNDEN-ALMANYA, 
(Alman Ticaret Kanunu hükümlerine göre ALMANYA'da kurulmuştur.) 

Ticaret Unvanı: HAMATEK HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 18959 
Adresi: 1-Hamidiye Mah. Abdülazel Paşa Cad. No. 1/201 Konya 
2- Adliye Bulvarı Fuar Alaaddin Kapısı Yanı Özcan Çimi İş Hanı K-2/201 Konya 
Kuruluş Tarihi: 16.12.1998 
Kuruluş Sermayesi: 75 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (12) Veli BÖGE, Abdulkadir GÖKSU, Mahmut 

Cemil YALÇIN, Sadi GÖKSU, Hüseyin BİLGİLİ, Mustafa BÖGE, Ali Remzi BEDİZ, Raşit SÖY
LEMEZ, İhsan ÖZOĞUL, Ömer KIRMIZI, Nasuh BÖGE, Şeref GÖKSU 

İlk Yönetim Kurulu: Veli BÖGE, Abdulkadir GÖKSU, Mahmut Cemil YALÇIN, Ali Remzi 
BEDİZ, Raşit SÖYLEMEZ ve Nasuh BÖGE 

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Mahmut ORUÇ, Ramazan ER, 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 300 Milyar TL, 
Bağlı Şirketleri: 8 A.Ş. 
Son Durumu: Faal değil. 
Ticaret Unvanı: HASANDAĞI HOLDİNG A.Ş. (Tasfiye Halinde) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: AKSARAY, 
Adresi: M. Çelebi Mah. Çardak İşham No: 1/1 Aksaray 
Kuruluş Tarihi: 09.03.1998 
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Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (7) Doğan Metin KÖSE, İrfan KILIÇ, Yaşar 
KÜRKLÜ, Salim GÖK, Melikşah TEKDURMAZ, Mehmet TAŞKIN, Ahmet ÇİÇEK 

İlk Yönetim Kurulu: Doğan Metin KÖSE, Ahmet ÇİÇEK, Yaşar KÜRKLÜ 
İlk Denetim Kurulu: Salim GÖK 
Yurt Dışındaki Temsilcileri: H. Ali BEKTAŞ, Zeki KAVAS ve Cafer GÜMÜŞ 
Bağlı Şirketleri: 2 A.Ş. 
Mevcut Yönetim Kurulu: Mehmet ÇİÇEK, Abdullah KILIÇ, Mehmet KAVAS, Mustafa AKIN 
Son Durumu: (12.09.2002 Tarihinde Tasfiyeye girmiş) 
Ticaret Unvanı: ILARSLAN HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 28614 
Adresi: 1. Organize San. Böl. Çarman Sok. No: 2 Selçuklu/ Konya 
Kuruluş Tarihi: 28.11.1997 
Kuruluş Sermayesi: 30 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Aydın İLARSLAN, Mehmet İLARSLAN, Mustafa 

İLARSLAN, Yüksel İLARSLAN, Havva KÜÇÜKBAKIRCI 
İlk Yönetim Kurulu: Aydın İLARSLAN, Mehmet İLARSLAN, Mustafa İLARSLAN 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 34 
Son Durumu: Faal Değil. 
Ticaret Unvanı: İMET HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 
Adresi: Şerafeddin Cad. Zengin Han No: 52/501 Konya 
Kuruluş Tarihi: 01.12.1998 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Celalettin IŞIK, Mustafa GÜZEL, Fevzi GÜMÜŞ, 

Hüseyin ŞEKER, Şükrü BAŞARIKAN, Mustafa Hakan ÖZYURT 
İlk Yönetim Kurulu: Celalettin IŞIK, Mustafa GÜZEL, Fevzi GÜMÜŞ, Hüseyin ŞEKER, Şük

rü BAŞARIKAN, Mustafa Hakan ÖZYURT 
Son Durumu: Faal. 
Ticaret Unvanı: İNTERGENÇ HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 4543 
Adresi: Demirci İş Mer. B Blok No: 5/506 Konya 
Kuruluş Tarihi: 01.04.1997 
Kuruluş Sermayesi: 7.700 Milyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mustafa ALAGÖZ, Muammer KOCATEPELİ, Ali 

Gürbüz DAYIOĞLUGİL, Nail BEKDİK, Cengiz KAHVECİ, Hüseyin KOYUNCU, İbrahim 
BÜYÜKKARAGÖZ 

Hisse Adedi: 7.700.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 
Son Durumu: Faal Değil. 
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Ticaret Unvanı: İŞLEM HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19276 
Adresi: Büsan Organize San. Büsan Cad. 2. Sokak No: 24 Konya 
Kuruluş Tarihi: 26.01.1999 
Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Halis DÜZEL, Mustafa BÜYÜKTAZELER, 

Muammer ÖZÜDOĞRU, Hakkı TURGUT, Halime DÜZEL, 
Hisse Adedi: 1.000 adet 
Son Durumu: Faal Değil. 
Ticaret Unvanı: KAMSA HOLDİNG A.Ş. (KAMSA OTOMOTİV PETROL İNŞAAT 

TİC. VE SAN. A.Ş.) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 20583 
Adresi: Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi E Blok No: 1/107 Konya 
Kuruluş Tarihi: 14.12.2000 
Kuruluş Sermayesi: 717.800 Milyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ahmet ERDOĞAN, Mehmet AYAN, Fahri ER

DOĞAN 
İlk Yönetim Kurulu: Ahmet ERDOĞAN, Mehmet AYAN, Fahri ERDOĞAN 
Hisse Adedi: 71.780 adet 
Son Durumu: Faal Değil. 
Ticaret Unvanı: KAŞIKÇI HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 
Adresi: Hastane Cad. Belediye İş Hanı No: 16 Selçuklu/Konya 
Kuruluş Tarihi: 17.10.1997 
Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet Emin DEMİR, Metin DEMİR, Mustafa 

DEMİR, Halil Sami KURU, Nigar DEMİR 
İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Emin DEMİR, Metin DEMİR, Mustafa DEMİR 
Hisse Adedi: 200 adet 
Son Durumu: Faal. (Çok ortağı yok, Aile şirketi) 
Ticaret Unvanı: KATILIM HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 11285 
Kuruluş Tarihi: 08.04.1999 
Kuruluş Sermayesi: 500 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (20) Aytaç AKARÇAY, Gülten YEĞİN, Servet 

BODUR, Emin Yüksel ERALP, Pelin Aslı NASÖZ, Cengiz COŞKUN, Zerrin BODUR, Ömer ÖZ-
CAN, Ferhan ERALP, Hakan KALKAN, Şadan Şakibe ALTAN, Hasan Haluk ÖDEN, Arzu 
ÇAKIR, Feride ÇİNE, Gürsel ERALP, Arman Yiğit ALTAN, Mustafa AKGÜVERCİN, Arif Gök
sel ERALP, Selim ALTAY, Ayça İLKUTLU. 
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İlk Yönetim Kurulu: Hakan KALKAN, Ömer ÖZCAN, Hasan Haluk ÖDEN, Arman Yiğit AL-
TAN, Emin Yüksel ERALP, Pelin Aslı NASÖZ, Feride ÇİNE 

İlk Denetim Kurulu: Mustafa AKGÜVERCİN 
Hisse Adedi: 500.000 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 34 
Mevcut Yönetim Kurulu: Emin Yüksel ERALP, Aytaç AKARÇAY, Veyis YEĞİN, Ejder 

PAMUKÇU, Cemil GÜNEY, Feride ERALP, Arife Göksel ERALP 
Mevcut Denetim Kurulu: Alim ATİK, Arman Yiğit ALTAN 
Ticaret Unvanı: KETEN HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 
Adresi: Alaaddin Bulvarı Fevzi Çakmak Sok. No: 2/2 Konya 
Kuruluş Tarihi: 02.08.1999 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Osman KUŞOĞLU, Ali UMUTLU, Mehmet İhsan 

ERDEM 
İlk Yönetim Kurulu: Osman KUŞOĞLU, Ali UMUTLU, Mehmet İhsan ERDEM 
Son Durumu: Faal değil. 
Ticaret Unvanı: KONADYA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 22561 
Adresi: Musalla Bağları Mah. İstanbul Yolu No: 6 Konya 
Kuruluş Tarihi: 09.06.2000 
Kuruluş Sermayesi: 50 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ, Ali UÇAR, 

Mesut YALÇIN, Mehmet ÜRKÜT 
İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ, Ali UÇAR 
Hisse Adedi: 50.000 adet 
Son Durumu: Faal değil. 
Ticaret Unvanı: ORGANİZE HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 20755 
Adresi: Babalık Mah. Hazım Uluşahin İş Mer. A Blok No: 5/505-506 Konya 
Kuruluş Tarihi: 09.091999 
Kuruluş Sermayesi: 250 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Bekir BAŞARICI, Mehmet Tahir BAŞARICI, 

Hüseyin KOYUNCU, Ramazan ENGİN, Mustafa ÖZTÜRK, Ercan ÇİMENOĞLU, Bekir Yüksel 
ÇİRKİN, Mehmet Abid BAŞARICI, Ahmet Yasin CANDAN, Seyid Sami BAŞARICI, Namık 
ÇELİK, Vehbi TAŞ 

İlk Yönetim Kurulu: Bekir BAŞARICI, Mehmet Tahir BAŞARICI, Hüseyin KOYUNCU, 
Mustafa ÖZTÜRK 

Hisse Adedi: 250.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 34 
Bağlı Şirketleri: 2 A.Ş. 
Son Durumu: Faal değil. 
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Ticaret Unvanı: OSMANLI HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KIRŞEHİR, 3288 

Adresi: Dr. İsmail Yağız Cad. Ziraat Bankası yanı Yağmurlu İş merkezi Kat: 1 No: 5 Kırşehir 

Kuruluş Tarihi: 15.07.1999 

Kuruluş Sermayesi: 15 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mustafa UZUN, Erhan TURKYILMAZ, Ekrem 
KÜÇÜK, Beytullah KITIR, İsmail Hakkı ÖZİNCE, TÜRKTUR Gıda San. A. Ş 

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa UZUN, Erhan TURKYILMAZ, Ekrem KÜÇÜK, Beytullah 
KITIR, Mahmut ÇAVDARCI, İsmail Hakkı ÖZİNCE. 

Hisse Adedi: 15.000 adet 

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 185 

Son Durumu: Faal değil. 

Ticaret Unvanı: PALKİM HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 20010 

Adresi: 1- Vatan Hurdalık Sanayi Işıldak Sok. No: 72 Konya 

2- Büsan 6. Sokak No: 19 Konya 

Kuruluş Tarihi: 28.05.1999 

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ali Sami PALAZ, Mustafa PALAZ, Halil PALAZ, 

Zekeriya KOCAKAYA, Feyza PALAZ 

Hisse Adedi: 5.000.000 adet 

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 33 

Son Durumu: Faal değil (Adresinde bulunamamıştır, ortak sayısı az.) 

Ticaret Unvanı: RAY HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6086 

Adresi: Büsan Organize San. Büsan Cad.7. Sokak No: 6 Konya 

Kuruluş Tarihi: 02.09.1998 

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet Ali ENEÇ, Mehmet DÖNER, Mirzeydin 

ÇERMİK, Ahmet GENÇ, Ali DÖNER, Zeki GENCER 

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Ali ENEÇ, Mehmet DÖNER, Metin ARSLAN, Zeki GENCER 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 300 Milyar TL, 05.05.2004'de 500 Milyar TL 

Hisse Adedi: 2.000 adet, 6.000 adet, 10.000 adet 

Bağlı Şirketleri: 2 A.Ş. 

Son Durumu: Faal 
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Ticaret Unvanı: SEBİL HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 18672 

Adresi: Hazım Uluşahin İş Mer. B Blok K-4 No: 419 Konya 

Kuruluş Tarihi: 10.11.1998 

Kuruluş Sermayesi: 50 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet ZEYBEK, Adnan YILDIZ, İdris KOZAN, 
Zeki ZEYBEK, Hacer ÖZDAMAR 

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet ZEYBEK, Adnan YILDIZ, İdris KOZAN 

Hisse Adedi: 50.000 adet 

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 33 

Son Durumu: Faal değil. Tasfiye halinde. 

Ticaret Unvanı: SEFA HOLDİNG A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-5283, 21694 

Adresi: 1- Organize San. Böl. Ulukavak Sok. No: 3 Konya 

2- Organize San. Böl. Çarman Sok. No: 2 Konya 

Kuruluş Tarihi: 18.12.1997 

Kuruluş Sermayesi: 75 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Aydın ILARSLAN, Mehmet ILARSLAN, Mustafa 
ILARSLAN, Yüksel İLARSLAN, Havva KÜÇÜKBAKIRCI 

Hisse Adedi: 150 adet 

Son Durumu: Faal değil. 

Ticaret Unvanı: SUR HOLDİNG A.Ş. (TASFİYE HALİNDE KONYA SUR İNŞ. EĞİTİM 
DAY. TÜK. MAL. SAN VE TİC. A.Ş.) 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19289 

Adresi: 1- K. İhsaniye Mah. Harmankaya Cad. No: 18/1 Konya 

2- Adem Kayısı Yüzüncü Yıl Mah. Sille Cad. No: 305 Konya 

Kuruluş Tarihi: 28.01.1999 

Kuruluş Sermayesi: 20 Milyar TL 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Adem KAYISI, Ahmet KOÇAŞLI, Hüseyin 
KARAKOYUN, Murat SAYIM, Mustafa UZUN 

İlk Yönetim Kurulu: Adem KAYISI, Murat SAYIM, Mustafa UZUN 

İlk Denetim Kurulu: Mustafa LALELİ, Ahmet KOÇAŞLI 

Hisse Adedi: 400 adet 

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 

Son Durumu: Tasfiye halinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



- 7 9 — 

Ticaret Unvanı: ŞAFAK HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6069 

Adresi: Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Belediye İş Hanı K-2 No: 6 Konya 

Kuruluş Tarihi: 20.08.1998 

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Durmuş Ali EROL, Ali ÇETİN, Erol 

KÜÇÜKAŞÇI, Mehmet AKILLI, Erol KARABULUT 

Hisse Adedi: 4.000 adet 

Bağlı Şirketleri: 2 A.Ş. 
Son Durumu: Faal değil 
Ticaret Unvanı: TUĞRA HOLDİNG A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-5355, ANKARA, 149160 
Adresi: 1- Alaaddin Bulvarı No. 2 K-2-3 D-201-202-302 Konya 
2- Turan Güneş Bulvarı No: 36/3 Çankaya Ankara Kuruluş Tarihi: 26.12.1997 
Kuruluş Sermayesi: 1 Trilyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (20) Mehmet AYDENİZ, Şenel AYDENİZ, Alpars

lan AYDENİZ, Tuncer YILDIZ ve Osman AYDOĞAN, Remzi ERTÜRK, Musa KARAMAN, Tev-
fık ATAR, Hüseyin KURAR, Mustafa SARICAN, Mehmet TIRAŞÇI, Yakup YETİŞTİ, Yusuf 
ONUR, Mehmet SARICAN, MEHMET ŞAHİN AYDENİZ, HASAN HÜSEYİN ÖZ, HASAN ER-
TUĞRUL, ALİ SARICAN, 

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet AYDENİZ, Osman AYDOĞAN, Tuncer YILDIZ, Remzi ER
TÜRK, Mustafa SARICAN ve Alparslan AYDENİZ 

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Mehmet BALOGLU, 
Hisse Adedi: 40.000 Adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 26 
Son Durumu: Şirket merkezini nakletmiş, Faal değil, Terkin 

Bunlardan başka, yine SPK'nın denetlediği, izinsiz şekilde hisse senetleri halka arz edilen yada 
gerek yurt içinden gerek yurt dışından para toplayan, fakat unvanında holding ibaresi bulunmayan 
A.Ş.Merde vardır. 

3.3. Anonim Şirket Olarak Kurulup İzinsiz Halka Arz Gerçekleştiren ve SPK Tarafından 
• Denetlenen Şirketler 

Ticaret Unvanı: ANADOLU PLASTİK İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: MERSİN, 16930 
Adresi: Palmiye Mah. 1208. Sk. No: 15/1 Oruç Apt. Altı Mersin 
Kuruluş Tarihi: 02.05.1996 
Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



- 8 0 — 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Veysel AÇIK, Abdullah ALTUN, Selahattin Sami 
SÜMENGEN, Metin AÇIK, İsmail YETKİN, 

İlk Yönetim Kurulu: Veysel AÇIK, İsmail YETKİN, 
İlk Denetim Kurulu: Selahattin Sami SÜMENGEN 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 26.11.1999'da 2 Trilyon TL 
Hisse Adedi: 1.000 adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: İbrahim GÜLTEKİN, Abdullah ALTUN, Ali KÜRKÜN 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: ASEL ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA TİCARET SAN. A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: AKSARAY, 
Adresi: Karasu Mevkii No: 120 Aksaray 
Kuruluş Tarihi: 07.03.2000 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (10) Bekir AZYOKSUL, İbrahim ZEYBEK, Mah

mut ÜNAL, Erol BİLGİÇ, Mehmet KENDİ, İsmail ZEYBEK, Fahri AZYOKSUL, Ömer AZYOK
SUL, Yusuf ZEYBEK, İrfan AZYOKSUL 

İlk Yönetim Kurulu: Bekir AZYOKSUL, İbrahim ZEYBEK, Mahmut ÜNAL, Erol BİLGİÇ, 
Mehmet KENDİ 

İlk Denetim Kurulu: İsmail ZEYBEK, Fahri AZYOKSUL 
Mevcut Yönetim Kurulu: Bekir AZYOKSUL, İbrahim ZEYBEK, Mahmut ÜNAL, Erol BİL

GİÇ, Mehmet KENDİ 
Mevcut Denetim Kurulu: İsmail ZEYBEK, Fahri AZYOKSUL 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: BİRSA BİRLİK GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 4298 
Adresi: İstasyon Cad. Kral İşhanı Kat 3 Ereğli/Konya 
Kuruluş Tarihi: 12.11.1996 
Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (9) Mefhar TAYYAR, Osman OKKA, İbrahim OK

KA, Ali ÖZMERİÇ, Mustafa ÇINAR, Osman CEYLAN, Abdullah YILDIRIM, Doğan 
KARAMIK, Ali TERZİLER 

İlk Yönetim Kurulu: Mefhar TAYYAR, Ali ÖZMERİÇ, İbrahim OKKA. 
Hisse Adedi: 25 adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Mustafa TÜNK, Ayşe Ayla DİRİM, Abdülkadir ÖZDEMİR 
Mevcut Denetim Kurulu: Naci ATAK, 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: EMİRDAĞ SENTETİK DOKUMA SANAYİİ A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ANKARA, 98379 
Kuruluş Tarihi: 05.11.1993 
Kuruluş Sermayesi: 2 Milyar TL 
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Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: İşbir Holding A. Ş, Osman Atay KUZUCUOĞLU, 
Necati KÖKLÜ, Nurettin ÖZPEHLİVAN, Yüksel TURUNÇOĞLU, Muzaffer Kemal DENİZ-
DÖVEN, Ali KANTUR, İsmail ÖZÇAKAR, Tuğrul ÇAKINBERK, Cahit KARAKAŞ, Oktay 
BEŞKARDEŞ, Osman GÜRHAN, Ethem VAROL, Ömer SAĞLAM, Ahmet SAĞLAM, Hamza 
SAĞLAM, Varol YÜRÜK, Eyüp GÜZLE, Taner KARANFİL, H. Ahmet KÖYCÜ, Şeydi AK
DENİZ, Mustafa KOCA, A. Kadir ŞEVİK, Hamza POYRAZ, Habip POYRAZ, Mevlüt MOLA, 
Cemalettin KAVAK, Abdil TÜRK, Atilay SEZER, Tayyar KESKİN, Velittin ERGÜNEŞ, H. Cum
hur KAHYA, Halil İbrahim EMİRDAĞ, Hurşit ÖZCELİK, Mustafa SAYGIN, Hüseyin ER-
YÜRÜK, Hasan ŞEVİK, Fikret FIÇICI, İbrahim ÜNAL, Abdil DEMİRAL, Uğur KALENDER, İs
mail İMRE, Hüseyin Yaşar ŞAHBAZ, Sinan KESKİNER, Mustafa GARKIN, Turhan ÇILDIR, Ab-
dülkadir CEYLAN IRBIK, Abdülkadir AKSOY, Ümmühan ÇEKİÇ, Aslan SAYIN, Kadir KES
KİN, Yılmaz ERDÖNMEZ, Mehmet URFALI, H. Hayri ÖZÇELİK, Fikriye ÖZÇELİK. 

İlk Yönetim Kurulu: Necati KÖKLÜ, Cahit KARAKAŞ, İsmail ÖZÇAKAR, Yüksel TURUN
ÇOĞLU, Taner KARANFİL, Eyüp GÜZLE, H. Ahmet KÖYCÜ, 

İlk Denetim Kurulu: Ethem VAROL, Abdülkadir AKSOY 
Hisse Adedi: 2.000 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 600 
Mevcut Yönetim Kurulu: Kemalettin Selçuk MOLA, Özgür uyar, Oğuz Suat MOLA 
Son Durumu: (Şirket Merkezi Konya'ya nakledilmiş.) 
Ticaret Unvanı: KAİZEN TEKNOLOJİK ÜRETİM VE GENEL PAZARL. A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-1278 
Adresi: Nalçacı Cad. Ay İşhanı No: 84/65 Konya 
Kuruluş Tarihi: 15.02.1994 
Kuruluş Sermayesi: 100 Milyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Bilal BÜYÜKYILDIRIM, Fahri ÖRNEK, Tal-

ha BÜYÜKYILDIRIM, Ahmet Şemseddin ÖZERDEM, Zekeriya DOĞDU 
İlk Yönetim Kurulu: Bilal BÜYÜKYILDIRIM, Fahri ÖRNEK ve Cafer ÖZER 
Yurt Dışındaki Temsilcileri: Müslüm BATARAY, 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 750.000.000 TL 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 145 

Mevcut Yönetim Kurulu: Bilal BÜYÜKYILDIRIM, A. Serdar ÜLKEBAŞ, S. Hakan 
ULUPINAR 

Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: KEDAŞ KONYA-KARAMAN ENERJİ DAĞITIM SAN. TİC. A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-4523 
Adresi: Belediye İş Hanı No: 7/25 Konya 
Kuruluş Tarihi: 21.08.1997 
Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



- 8 2 -

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Hüseyin ÜZÜLMEZ, Ali Kemal BAŞARAN, Ah
met HIDIR, Beyazıdı Bestami İNAN, Ebubekir Mehmet Ali İNAN, Nurhan ATTAR, Hüseyin 
MENEKŞE, Mehmet YÜKSEL, Esat DUYSAK, İsmail Baha MARTI, Hasan ANGI, Arif 
ÇALIKUŞU, Seyit KOYUNCU, İbrahim BAŞ, Şakir SUDA, Mehmet Ali ÇELİK, Hasan ŞİŞ
MAN, Mustafa İhsan ORMANCI, Osman ÖZDEMİR, Osman ERDEM, Hızır KAVAK, Osman 
DÖNGEL, Erdoğan TUFAN, Tahir BÜYÜKHELVACIGİL, Ahmet ÇAKICI, Kombassan Holding 
A. Ş, Durmaz Zirai ve Sanayi Kayışları Tic. A.Ş., Harmankaya Uluslararası Nak. Ve Tic. A.Ş., 
Kamer Gıda Petrol Ürün. ve Hay. Tic. A.Ş. 

İlk Yönetim Kurulu: Hüseyin ÜZÜLMEZ, Ali Kemal BAŞARAN, Beyazıdı Bestami İNAN, 
Mehmet Ali İNAN, Mehmet YÜKSEL, Esat DUYSAK, İsmail Baha MARTI, Seyit KOYUNCU, 
Hızır KAVAK, İbrahim BAŞ, İslam DURMAZ, Hamdi CANEVİ, Ahmet ÇAKICI, 

Hisse Adedi: 1.000 adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Seyit KOYUNCU, Ali Kemal BAŞARAN 
Son Durumu: Terkin (Faal değil) 
Ticaret Unvanı: KOMBASSAN İNŞAAT TARIM VE SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-5204, 20702 
Adresi: Nişantaşı Mah. Şahinağa Sok. Kombassan Alış Veriş Merkezi K-18 Konya 
Kuruluş Tarihi: 02.12.1997 
Kuruluş Sermayesi: 60 Milyar TL, 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Esat ŞAHİN, 

Hamdi CANEVİ, Mehmet Raif ÇAVUŞOĞLU, Celal CANDAN, Mevlut SARI, Mehmet BÜYÜK-
PİŞİRİCİ, Mustafa BAYRAM, Abdullah YİĞİT, Rüştü DÖNMEZ, Osman ŞAHİNGERİ, Ali 
BALOĞLU, Sadi KESKİN, İrfan YÜKSEL, Vahit BAYRAM, Mustafa ÖZKAN, Durmuş ŞAKİR, 
Salim DURMAN, İbrahim KILIÇ, Tahsin YILMAZ, Ekrem KAVAS, Beyhan GÖKBULUT, Ahmet 
ASLITÜRK, Beytullah BABÜR, Memduh KARA, Mehmet Ali TURHAL, Celil ÇİMEN, Zeki ÖZ
DEMİR, İsa CAN. 

İlk Yönetim Kurulu: Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Ali BALOĞLU, Mehmet BÜYÜK-
PİŞİRİCİ Mevlut SARI. 

İlk Denetim Kurulu: Hamdi CANEVİ, Mehmet Raif ÇAVUŞOĞLU 
Hisse Adedi: 10.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 43.460 (28.12.2002 itibariyle)- 54.232 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 166.260 Milyar TL 
İlgili Holding ve Şirketler: Kombassan Holding, 80 A.Ş., 8 Ltd. Ş., 11 Yurt dışı şirketi. (Son 

bilgilere göre toplam 87 şirket ve 18 yurt dışı şirketi bulunmaktadır. Bazı şirketlerin grupla ilişkisi 
kalmamıştır) 

Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: KONYA ÖZEL NAKİPOĞLU BİLGİ HASTANESİ (BİLGİ SAĞLIK 

HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Meram-1443 
Adresi: Ahmet Dede Mah. Nuraniye Sok. No: 3 Karatay/Konya 
Kuruluş Tarihi: 23.03.1998 
Kuruluş Sermayesi: 6 Milyar TL 
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Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Kutsi ÖNCÜ, Cihangir ERGÜN, Metin DOĞAN, 
Mehmet İNCİLİ, Hasan KOÇ ve Hasan Hüseyin KURÇEREN 

Hisse Adedi: 120 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 63 
Son Durumu: Faal (Şirketin çoğunluk hisseleri Anser Holding tarafından satın alınmış, sonra 

da şahıslara devredilmiştir.) 
Ticaret Unvanı: KÖSEOĞLU SAĞLIK TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BAH 

SAĞLIK TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.) 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: İSTANBUL, 269458-216940 
Adresi: Mahmutbey Yolu Cad. Güngören Sk. Kırçıklar İşmerkezi No. 13 D.57-58 Şirinevler/İs

tanbul 

Kuruluş Tarihi: 17.09.1990 

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (7) Mustafa KÖSEOĞLU, Barbaros Abbas 

KÖSEOĞLU, Müberra KÖSEOĞLU, Nazire KÖSEOĞLU, Ayşe Rabia KÖSEOĞLU, Fatma 
KÖSEOĞLU, Ertuğrul KÖSEOĞLU 

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa KÖSEOĞLU, Barbaros Abbas KÖSEOĞLU, Nazire KÖSEOĞ
LU 

İlk Denetim Kurulu: Veysel YEREBATMAZ 

Hisse Adedi: 100 adet 
İlgili Holding: 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding 
Mevcut Yönetim Kurulu: Yakup YÖNTEN, Bekir İRDEM 
Mevcut Denetim Kurulu: Engin ÖZYURT, A. Yılmaz TAHAOĞLU 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: KÜBRAŞ GIDA TEKSTİL, İNŞAAT, TARIM, HAYVANCILIK SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: SAMSUN, 17665 
Adresi: Pazar Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Sayar İşhanı No: 63 Samsun 
Kuruluş Tarihi: 25.06.1997 
Kuruluş Sermayesi: 200 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ahmet Zeki DÜLGER, Arslan İNCE, İsmail 

OKUDAN, Mustafa İVGEN, Hikmet KELEŞ, Mustafa ÖZER, Bilal ÖZER, Ömer TERZİOĞLU, 
Rehber Gıda ve İht. Mad. San ve Tic. A.Ş. 

İlk Yönetim Kurulu: Ahmet Zeki DÜLGER, Arslan İNCE, İsmail OKUDAN, Mustafa İV
GEN, Hikmet KELEŞ 

Hisse Adedi: 5.000 adet 
Son Durumu: Ortak sayısı az, Faal değil. 
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Ticaret Unvanı: MEGA İHTİYAÇ MADDELERİ TUR. TİC. SAN VE TAAH A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ANTALYA, 18131 
Adresi: Kızılsaray Mah.61. Sk. No: 69 Antalya 
Kuruluş Tarihi: 31.08.1994 

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mustafa ÇALIK, Bünyamin ÇALIK, Cemal 
ÇALIK, Ümit ÇALIK, Ahmet KIVRIM, Ali KIVRIM, Hüseyin GÜVEN, İsmail EKİZ, Muham-
med GEVHER, Cemil Menderes ABAY, Şaban GÖRGÜLÜ, Avni KURT 

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa ÇALIK, Bünyamin ÇALIK, Ahmet KIVRIM, 
İlk Denetim Kurulu: Şaban GÖRGÜLÜ 

Son Durumu: 15.03.2005 tarihinde Terkin edilmiştir. 
Ticaret Unvanı: SER GROUP GIDA İNŞ. PLASTİK ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 15908 
Adresi: Adana Ereğli Yolu 10 Km Karatay/Konya 
Kuruluş Tarihi: 27.05.1998 
Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ahmet SAYDAM, Mehmet BULUT, Abit KIV

RAK, Ömer SARIKULAK, Zeki GÜNAY 
İlk Yönetim Kurulu: Ahmet SAYDAM, Mehmet BULUT, Abit KIVRAK 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 09.06.1998 
Hisse Adedi: 10.000 adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Faruk TANYERİ, İbrahim ÜNAL, Mehmet Ali KUYTU, Celil 

CAN, İsa ÜNAL 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: SER GRUP PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6108 (20182) 
Adresi: Adana Ereğli Yolu 10 Km Karatay/Konya 
Kuruluş Tarihi: 10.09.1998 
Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) İbrahim ATAÇ, Ahmet SAYDAM, Nusret AR-

GUN, Ahmet ÖZER, Muammer ERDİRENÇELEBİ 
İlk Yönetim Kurulu: İbrahim ATAÇ, Ahmet SAYDAM, Nusret ARGUN, Ahmet ÖZER, 

Muammer ERDİRENÇELEBİ 
İlk Denetim Kurulu: Ali TOPUZ, Esat ULU 
Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 400 Milyar TL, 
Hisse Adedi: 10.000 adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Faruk TANYERİ, İbrahim ÜNAL, Mehmet Ali KUYTU 
Son Durumu: Faal 
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Ticaret Unvanı: SER GROUP PVC VE AHŞAP ÜRÜN. İMAL. SAN. Ve TİC. A.Ş. 
Kurulduğu îl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu 6112 (20183) 
Adresi: Adana Ereğli Yolu 10 Km Karatay/Konya 
Kuruluş Tarihi: 11.9.1998 
Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) İbrahim ATAÇ, Ömer SARIKULAK, Mehmet 

BULUT, Zeki GÜNAY, Ahmet ARICI 
İlk Yönetim Kurulu: İbrahim ATAÇ, Ömer SARIKULAK, Mehmet BULUT 
İlk Denetim Kurulu: Zeki GÜNAY 
Hisse Adedi: 10.000 adet 
Mevcut Yönetim Kurulu: Faruk TANYERİ, İbrahim ÜNAL, Mehmet Ali KUYTU 
Son Durumu: Faal 
Ticaret Unvanı: SÖZPA PAZARLAMA VE İNŞAAT A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ANKARA, 149697, KONYA, 21156 
Adresi: 1-Binektaşı Sk. No: 29/1 Küçükesat Ankara 
2-Ankara Yolu Belh Caddesi No: 27/A Konya 
3- Devri Cedit Cad. Fuar Sit. No: 44/1 Konya 
Kuruluş Tarihi: 01.10.1999 
Kuruluş Sermayesi: 200 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mehmet SÖZER, Durmuş SÖZER, Yavuz 

SÖZER, Tamer TÜFEKÇİ, Abdullah KARA 
İlk Yönetim Kurulu: Mehmet SÖZER, Durmuş SÖZER, Yavuz SÖZER 
İlk Denetim Kurulu: Tamer TÜFEKÇİ 
Hisse Adedi: 10.000 adet 
Tespit Edilen Ortak Sayısı: 
Son Durumu: Şirket Ankara'da kurulmuş, 09.11.2000'de Konya'ya nakledilmiş, daha sonra 

başkasına devredilmiştir. 
Ticaret Unvanı: ŞULE BESİCİLİK SÜT VE TARIM ÜRÜNL. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-2994 
Adresi: Hazım Uluşahın İş Merkezi A Blok No: 205 Konya 
Kuruluş Tarihi: 27.12.1995 
Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mustafa ALTUN, M. Ali SAĞBİL, Yusuf 

CİRİTLİ, İsmail Baha MARTI, Hale Ayşe KIRCALI 
İlk Yönetim Kurulu: Hacı Hasan GEREDELİ, Mustafa ŞİMŞEK, Selami ERDEM, Muzaffer 

CAN ve Seyit Mehmet YAVUZ 
Hisse Adedi: 5.000 adet 
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Tespit Edilen Ortak Sayısı: 229 
Mevcut Yönetim Kurulu: Mustafa AUTUN, M. Ali SAĞBİL, Yusuf CİRİTLİ 
Son Durumu: 30.12.2002 Terkin (Adresinde bulunamamıştır.) 
Ticaret Unvanı: TİLMO GMBH 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: Şirketin yurt dışında kurulduğu bilgisi alınmıştır.) 
Ticaret Unvanı: TÜMELSAN GRUP OTOMOTİV İNŞAAT VE ELEKTRONİK SAN. VE 

TİC. A.Ş. (ELPA AMBALAJ BASIM OTOMOTİV YEDEK PARÇA ELEKTRİK İNŞAAT 
VE PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.) 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ANKARA, 151012, KONYA, 24738 
Adresi: 1- Kazım Karabekir Cad. Eser İşhanı No: 12 /F Ankara 
2-Büsan Organize San. Büsan Cad.7. Sok. No: 9-11 Karatay/Konya 
Kuruluş Tarihi: 09.12.1999 
Kuruluş Sermayesi: 1.200 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5)Yusuf SELEK, Harun KURT, Mustafa 

KILIÇASLAN, İbrahim ÇAK ve Ali TAŞAN 
İlk Yönetim Kurulu: Yusuf SELEK, Harun KURT, Mustafa KILIÇASLAN, İbrahim ÇAK ve 

Ali TAŞAN, 
İlk Denetim Kurulu: İbrahim AKPINAR 
Hisse Adedi: 24.000 adet 
Bağlı Şirketleri: 7 A.Ş. (Son bilgilere göre 6 A.Ş.) 
Mevcut Yönetim Kurulu: Yusuf SELEK, Ramazan ÖZALTUN, Mustafa KILIÇASLAN, Mus

tafa SELEK ve Resul GÖRGÜLÜ 
Son Durumu: Faal (ELPA Ambalaj Basım Otomotiv Yedek Parça Elektrik İnşaat ve Petrol San. 

Ve Tic. A.Ş. unvanıyla faaliyetine devam etmektedir.) 
Ticaret Unvanı: YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: YOZGAT, 2082 
Adresi: Adnan Menderes Bulvarı No: 190/21 Yozgat 
Kuruluş Tarihi: 03.091992 
Kuruluş Sermayesi: 2 Milyar TL. 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: 
İlk Yönetim Kurulu: Dursun UYAR, Yahya ÇOŞGUN, Zühtü ACUN, Ahmet SARAÇ, Muzaf

fer HALICI, Şükrü İBİŞ, Mevlüt BARAN, M. Teoman TURAN, H. İlyas AYDOĞAN, Bayar 
DEMİR ve Musa YILMAZ 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 23.09.1993'de 10 Milyar, 10.07.1996'da 100 Milyar, 
26.02.1998'de 1 Trilyon TL 

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 18.587, Şirketin beyanına göre 23.830 
İlgili Holding: Yimpaş Holding, Yimpaş Venvaltungs (Almanya), 
Son Durumu : Faal. (SPK'ya Kayıt Tarihi: 02.02.1999) 
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Ticaret Unvanı: YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. VE TİC. A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: YOZGAT, 1586 
Adresi: Adnan Menderes Bulvarı No: 190/21 Yozgat 
Kuruluş Tarihi: 04.08.1982 
Kuruluş Sermayesi: 6 Milyon TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Reşat PETEK, 

Mustafa GÜLEÇ, Bayar DEMİR, Tevfik ARSLAN, M. Ali LEKESİZ, S. Metin YÜCEL, Mustafa 
DAĞ, Atilla ÇOBAN, M. Muti YAVUZ ve Yaşar KESKİN 

İlk Yönetim Kurulu: Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Reşat PETEK, Mustafa GÜLEÇ, Bayar 
DEMİR, Tevfik ARSLAN, M. Ali LEKESİZ, S. Metin YÜCEL, Mustafa DAĞ, Atilla ÇOBAN, M. 
Muti YAVUZ ve Yaşar KESKİN 

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 01.09.1983'de 50 Milyon TL, 18.08.1984'de 100 Milyon 
TL, 26.09.1985'de 250 Milyon TL, 11.12.1986'da 500 Milyon TL, 14.12.1987'de 1 Milyar TL, 
13.07.1988'de 3 Milyar TL, 27.04.1989'da 10 Milyar TL, 31.01.1990'da 30 Milyar TL, 
06.01.1992'de 60 Milyar TL, 10.04.1997'de 100 Milyar TL, 25.12.2000'de 423.881.800.000 TL 

Tespit Edilen Ortak Sayısı: Şirketin beyanına göre 44.383 
Son Durumu: Faal (30.01.1984 tarihinde SPK kaydına alınmıştır.) 
Ticaret Unvanı: YİMPAŞ YOZGATSPOR SAN. VE TİC. A.Ş. 
Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: YOZGAT 
Adresi: Adnan Menderes Bulvarı No: 190/21 Yozgat 
Kuruluş Tarihi: 04.11.1997 
Kuruluş Sermayesi: 500 Milyar TL 
Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (20) 
İlk Yönetim Kurulu: 

C- İZİNSİZ HALKA ARZ FAALİYETİNE İLİŞKİN MEVZUAT 
İzinsiz halka arz faaliyetinin Sermaye Piyasası Kanunu'nda suç olarak sayılması nedeniyle 

konuyla ilgili temel mevzuat Sermaye Piyasası Mevzuatıdır. Bununla birlikte, izinsiz halka arz 
faaliyetinin para toplama ayağının ağırlıklı olarak yurtdışında gerçekleşmesi ve toplanan paraların 
büyük bölümünün ülkemize bavullarla getirilmesi nedeniyle, Kara Paranın Aklanmasına Dair Mev
zuat ve Yurtdışından Sermaye Transferleriyle ilgili Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 
Sayılı Karar da bu kapsamda konuyla ilgili mevzuata dahil olmaktadır. 

1. 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER 
Halka arz Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin c ben

dinde tanımlanmış olup, anılan madde aşağıdaki şekildedir: 
Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda 

bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse 
senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; bu Kanuna 
göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senet
lerinin satışını ifade eder. 
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SPKn.'nun halka arzla ilgili diğer önemli hükümleri ise aşağıda yer almaktadır: 
SPKn.'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası: "İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası 

araçlarının Kurul' a kaydettirilmesi zorunludur. " 
SPKn.'nun 5 üncü maddesi: "Kurula kayıt başvurusuna Kurulca belirlenecek bilgi ve belgeler 

eklenir. 
Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tarafından belirlenecek bir sürede tamamlan

ması zorunludur. Noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan başvurular düşer. 
İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıt

mayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu, 
sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir. 

Başvurular en çok otuz gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlanması için verilen 
süreler hesaba katılmaz. " 

SPK.'nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası: "İlanlar ve açıklamalar gerçeğe uymayan abartılmış 
veya yanıltıcı bilgileri içeremeyeceği gibi Kurul kaydına alınmanın resmî bir teminat olarak yorum
lanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamaz. Kurul, yanıltıcı nitelikte gördüğü rek
lamları yasaklar. " 

İzinsiz halka arzla ilgili olarak SPKn'unda yer alan hükümlere, 15 Aralık 1999 tarih ve 4487 
sayılı Kanun Değişikliği ile SPK'ya "borsada işlem görme şartı getirme, ihtiyati haciz isteme ve al
tı ay içinde dava açabilme, idarî para cezası verme, halka açık şirketlerin genel kurul toplantılarına 
gözlemci gönderme, şirket denetimi yerine işlem denetimi gerçekleştirebilme" yetkileri getirilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun izinsiz halka arz faaliyetiyle ilgili diğer hükümleri ise, 22, 45, 
46 ve 49 sayılı maddelerde yer almakta olup, bu maddelerde SPK'ya "denetim yapma, suç 
duyurusunda bulunma, izinsiz ihraç, halka arz ve satış işlemlerini durdurma, ihtiyati tedbir talep 
etme ve 10 gün içinde dava açma veya takip yapma, kamuoyuna duyurma, defter-belge ibraz/tes
limini talep etme ve arama yapma" yetkileri tanınmıştır. 

SPKn'nun 22 inci maddesi uyarınca "Bu Kanunun uygulanması açısından sermaye piyasası 
araçlarının, ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek" görev ve yetkisi 
SPK'ya verilmiştir. 

Yine 4487 sayılı Kanun değişikliği ile SPKn'nun 22'nci maddesine eklenen (u) bendi ile SPK, 
"internet de dahil, her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden ger
çekleştirilen ihraç ve halka arzlar ile sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemlerini ... düzenlemek ve 
denetlemek" ile görevli ve yetkili kılınmıştır. 

SPKn'nun 45 inci maddesinde ise SPK'nın denetim yetkisine ilişkin hükümler yer almaktadır: 
"Bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her 

türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin denetimi Kurul uzman ve uzman yardımcıları tarafın
dan yapılır. 

Kurulca görevlendirilen Kurul uzman ve uzman yardımcıları; ihraççılar, sermaye piyasası 
kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun ve diğer 
kanunların sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili görecekleri bilgileri istemeye, bunların 
tüm defter, kayıt ve belgelerini ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalarını incelemeye ve bunların örnek
lerini almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli 
tutanakları düzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, belge, defter ve sair vasıtaların ör
neklerini vermek, yazılı ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler. 
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Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel 
kişiler özel kanunlarda yazılı gizlilik ve sır saklama hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten im
tina edemezler. 

Kurulca denetimle görevlendirilen uzmanlar tarafından istenecek defter, evrak, dosya, kayıt ve 
diğer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde, ihraççılar, sermaye piyasası kurumları, bun
ların iştirak ve kuruluşları nezrinde arama yapılabilir. Arama, Kurulun gerekçeli bir yazı ile arama 
kararı vermeye yetkili sulh ceza hakiminden talepte bulunması üzerine, sulh ceza hakiminin is
tenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi halinde yapılabilir. Aramada bulunan ve incelen
mesine lüzum görülen defterler ve belgeler ayrıntılı bir tutanakla tespit olunur ve yerinde in
celemenin mümkün olmadığı hallerde, muhafaza altına alınarak inceleme yapanın çalıştığı yere 
sevk edilir. Arama sonucunda alınan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde 
sonuçlandırılarak bir tutanakla sahibine geri verilir. 

SPKn'nun 4 üncü maddesinde tanımlanan halka arz faaliyetine aykırı hareket edilmesi fiili ise 
Kanunun 47/A-4 maddesi ile cezaî yaptırıma bağlanmış olup, buna göre; "4 üncü maddesinin birin
ci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerle sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette 
bulunan veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde 
faaliyetlerine devam eden gerçek kişilerle tüzel kişilerin yetkilileri" 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 
10 milyar liradan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun işlenmesinde, 
bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 3, azami had
di 6 yıldır. 

Buna ek olarak, SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca, SPK, bu Kanuna dayanılarak yapılan 
düzenlemelere ve SPK'ca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen 
gerçek kişiler ve tüzel kişiler hakkında gerekçesi belirtilmek suretiyle 2 milyar liradan 10 milyar 
liraya kadar para cezası verebilmektedir. Bu cezalar ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 
içerisinde Yatırımcıları Koruma Fonuna ödenmediği takdirde bu Fon tarafından 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur ve Fona irad 
kaydolunur. 

Söz konusu cezai yaptırımların yanı sıra SPKn'nun 46'ncı maddesinin (a) bendi uyarınca SPK, 
Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda; "Kurula kayıt yükümlülüğü 
yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka arz ve satış işlemleriyle, izinsiz sermaye piyasası 
faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya" yetkili kılınmıştır. Aynı hüküm 
çerçevesinde SPK, Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda; SPK'ya 
kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu satılan kısmın karşılığı ve 
satışı yapılacak senetler için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye, tedbir tarihin
den itibaren altı ay içinde dava açmaya veya takip yapmaya yetkili kılınmıştır. SPK ayrıca, bu 
Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda; Kurula kayıt yükümlülüğüne 
uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak senetler 
için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati haciz istemeye, haciz tarihinden itibaren altı ay içinde 
dava açmaya veya takip yapmaya yetkilidir. 

SPKn'nun 46 inci maddesinin (e) bendi uyarınca SPK, Kanun uyarınca yaptığı izleme, in
celeme ve denetlemeler sonucunda; tespit olunan mevzuata aykırılıkları, masrafı ilgili anonim or
taklık, kişi, kuruluş veya sermaye piyasası kurumlarından tahsil edilmek üzere kamuoyuna duyur
maya yetkili kılınmıştır. 
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SPKn'nun 46 inci maddesinin (f) bendi uyarınca, SPK, denetimle görevlendirilenler tarafından 
istenecek defter, evrak, dosya, kayıt ve bilgi ihtiva eden diğer vasıtaların ibraz veya teslim edil
memesi halinde, gerektiğinde mahkemeye başvurarak, bunların ibraz veya tesliminin sağlanmasını 
talep etmeye yetkilidir. 

SPKn'nun 46'ncı maddesinin (j) bendi uyarınca, SPK, gerek görülen hallerde, halka açık 
anonim ortaklıkların genel kurullarına, oy hakkı bulunmaksızın bir gözlemci göndermeye yetkili 
kılınmıştır. 

Bunlara ek olarak, SPKn'nun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, SPK'ca yapılan in
celemelerde, bu Kanuna tâbi ortaklıkların menkul kıymetlerinin ikinci el piyasasının oluştuğu an
laşıldığı takdirde; SPK, bu ortaklıkların doğrudan ya da dolaylı ortak sayısını veya bilanço büyük
lüğünü dikkate alarak, menkul kıymetleri borsada işlem görme şartı getirebilir. 

SPKn'nun 22'nci maddesinin (g) bendi uyarınca ise, SPK, "sermaye piyasasını ilgilendiren her 
türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve bunlardan yanıltıcı olduğu 
tespit edilenleri yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek" ile görevli ve 
yetkili kılınmıştır. 

2- DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ 
2.1. 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun 
4208 Sayılı Kanunun 2/(a) maddesi uyarınca karalara; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanunundaki, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanundaki, 2238 sayılı Organ ve 
Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanundaki, 213 sayılı VUK'nun 359'uncu mad
desinin (b) fıkrasındaki, 765 sayılı TCK'nun Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler ve aynı 
Kanunun 179, 192, 211 ile 220, 264, 316, 318, 319, 322, 325, 332, 333, 335, 339, 341, 342, 345, 
350, 403, 404, 406, 436, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 504 ve 506 ncı maddelerindeki fiillerin iş
lenmesi suretiyle elde edilen para, para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirler ve 
bir para biriminden diğerine çevrilmesi de dahil sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin bir
birine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerdir. 

Bu çerçevede, 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5020 sayılı Kanun ile SPK md.47'nin (A) bendinin (1) ile (7) numaralı alt bentlerinde sayılan 
suçlar kara para aklama suçunda öncül suçlar içinde sayılmış ve böylelikle anılan Kanunun yürür
lüğe girme tarihinden itibaren izinsiz halka arz faaliyetinden elde edilen fonlar da kara para kap
samına alınmıştır. 

2.2. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar 
02 Temmuz 2003 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak

kında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" ile "Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Kararın" 15 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, Türkiye 'de yerleşik tüzel kişilerce ihraç veya 
halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye 
Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi koşuluyla yurtdışında satışı serbesttir. " 

D- İZİNSİZ HALKA ARZ YOLU İLE FON TOPLANMASI 
1. TANIMI VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun yukarıda verilen hükümleri çerçevesinde, Kurul kaydına alın

maksızın hisse senedi satışı ve ortak olma vaadiyle para toplanması, hatta bu amaçla her türlü yol
dan halka çağrıda bulunulması, izinsiz halka arz fiilini oluşturmaktadır. 
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Çok ortaklı şirket yapılanmalarının, az sayıda olmakla birlikte, 1980'li yıllardan itibaren Tür
kiye'de uygulama alanı bulmuş olmasına karşın, mevzuat hükümlerini ihlal edici şekilde, bir fınans 
tekniği olarak ortaklık vaadiyle fon toplama faaliyetlerinin 1990'h yıllarda ve özellikle de 1996 yılı 
ve sonrasında yaygın şekilde uygulandığı görülmektedir. 

Farklı yöntemler uygulanmakla birlikte genel olarak, izinsiz halka arz yoluyla fon toplama 
faaliyetinde bulunulmak üzere öncelikle son derece sınırlı sayıdaki kurucu ortaklar tarafından düşük 
sermayeli bir şirket kurulmuş ve kuruluşun hemen akabinde sermaye artırımına gidilerek, özellikle 
yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik çoğu kez yalan, yanıltıcı, dinî ve millî duyguları istismar 
edici ilan ve reklamlarla, kurulan şirketin tanıtımına ve ortak arayışına geçilmiştir. Fon toplama 
faaliyetlerinin, esas itibariyle yurt dışındaki temsilciler vasıtasıyla ibadet yerlerinde veya sair 
mekanlarda yapılan toplantılarda ya da yüz yüze görüşmelerde potansiyel yatırımcıların iknası 
suretiyle gerçekleştirildiği ve makbuz ya da Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklık hakkı ver
meyen sair belgeler karşılığında yatırımcılardan fon toplandığı, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafın
dan Komisyonumuza sunulan belgelerden ve konuya ilişkin vatandaş şikâyet dilekçelerinden an
laşılmaktadır. Fon arzeden potansiyel yatırımcıların genelde yurt dışında yaşayan ve buna bağlı 
olarak da yaşadıkları çevre dolayısıyla yoğun dinî ve millî duygular içerisinde bulunan, faiz alın
masını ve verilmesini islamî esaslara aykırı gören, bununla beraber alternatif yatırım alanları 
konusunda bilgi birikim ve deneyimleri yeterli düzeyde olmayan vatandaş kesiminden ibaret ol
ması, izinsiz halka arz yoluyla fon toplama faaliyetinde bulunan şirketlerin yatırımcıları kolaylıkla 
ikna etmelerine imkân sağlamıştır. Buna ilave olarak, yurt dışında yaşayan potansiyel yatırım
cıların, yaşadıkları ülkenin mevzuat ve uygulamalarından kaçınmaya yönelik olarak, yatırdıkları 
fonları ilgili ülke otoritelerinden saklamak istemeleri ve bu nedenle de arz ettikleri fonların kayda 
alınmasını tercih etmemeleri, temsilcileri vasıtasıyla fon kabul eden bu şirketlerin faaliyetlerini 
kolaylaştırmıştır. Zira bu yöntemle fon arzeden yatırımcılar, kayda alınmaksızın fonlarını bulunduk
ları yerdeki şirket temsilcisine makbuz ya da sair belgeler karşılığında elden teslim edebilmiş, 
getirilerini kayıt dışı şekilde bu temsilciler vasıtasıyla tahsil edebilmiş; ilave olarak, sahip oldukları 
payları diledikleri takdirde yine bu temsilciler vasıtasıyla nakde tahvil ederek yatırdıkları fonları 
geri alabilmişlerdir. SPK tarafından Komisyonumuza sunulan İzinsiz Halka Arz Raporu'nda (Ek/4) 
bu konu ile ilgili aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: 

Şirketlerin para kaynaklarının büyük bir bölümü, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarıdır. 
Holdinglerin yurt dışında bulunan temsilcilerinin ev, ev dolaşarak para toplamaları, yine bu şirket
lere ait yurt dışındaki alış-veriş merkezlerinin, cami, dernek ve düğün salonlarının da para toplama 
merkezleri olarak kullanılması ve bu suretle fınansal sisteme girmeden yatırım yapılabilmesi, yurt
dışında çalışan vatandaşlarımız için bu sistemin bir diğer çekici yönü olmuştur. 

Temsilciler vasıtasıyla toplanan fonlar, esas itibariyle bankacılık sistemi kullanılmaksızın yur
da sokulmuştur. Bu bağlamda fon toplayan şirket temsilcileri, fon arzeden yatırımcı kesimden nakit 
para yanında altın, bilezik vs. gibi ziynet eşyalarını da ortaklık pay bedeli olarak kabul etmiş ve ban
kacılık sistemi kullanılmaksızın Türkiye'ye sokmuşlardır. 

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, izinsiz halka arz yoluyla fon toplayan holdinglerin ban
ka hesaplarının, holding yöneticilerinin şahsi para hareketleri için de kullanıldığı, bunun yanında 
holdinglerin resmî kayıtlarına girmesi gereken nakit hareketlerinin bir kısmının ise bir kısım kurucu 
ortakların ya da holding yöneticilerinin şahsi hesaplarında izlendiğinin saptandığı, SPK denet-
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çilerinin raporlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile, bir kısım holdinglerin banka 
hesapları ile bunların kurucu ortak ve/veya yöneticilerinin şahsi banka hesapları iç içe bir görünüm 
arz etmiş, bu durum ise, kayıt düzeni ve şeffaflık bakımından şüphe uyandırıcı bir durum yaratmış, 
ilgili holding yöneticilerinin resmî otoriteler nezdindeki güvenilirliğini zedelemiştir. 

Öte yandan, TTK ve SPKn'nun ilgili hükümlerine aykırı olarak, izinsiz halka arz yoluyla fon 
toplama faaliyetleri, belli bir zaman aralığıyla sınırlı olmaksızın, yılın hemen her günü gerçekleş
tirilmiştir. Fon toplama sırasında eğer mevcut hisse senedi varsa bu hisse senetleri satılmış, hisse 
senedi yoksa, fon arzeden kişilere makbuz ve sair belgeler verilmiştir. 

Konu ile ilgili önem arzeden diğer bir husus ise, bu holdinglerin, ilgili yıl malî tablolarına göre 
belirlenen faaliyet sonuçlarından bağımsız şekilde ve holding kayıtlarına intikal ettirmeksizin döviz 
üzerinden yüksek oranlı kâr dağıtımı gerçekleştirmiş olmalarıdır. Nitekim, bahse konu holdinglerin 
en önemlilerinden biri olan Kombassan Holding A.Ş. hakkında Maliye Bakanlığı denetim eleman
larınca düzenlenen 27.07.1998 tarih ve 9/13/13 sayılı Rapor da, kâr dağıtımı ile ilgili olarak 
aşağıdaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir: 

" Holding tarafından 1997 yılı başında hisse senedi sahiplerine verilmek üzere mark üzerin
den %18.18 oranında bir hesaplamada bulunulmuştur. Hesaplanan bu %18.18 oranındaki tutarların 
ödemesi bazı kişilere nakit olarak, bazılarına elde bulunan hisse senetlerinden verilmek suretiyle, 
bir kısmına da ileride hisse senedi vermek üzere makbuz vermek suretiyle gerçekleştirilmiştir. .... 
Holding tarafından 1997 yılı başında ortaklar adına hesaplanan bu tutarların toplamı 87.330.957.-
DM olup, buna ilişkin ayrıntılı bir döküm, 1 örnek olarak inceleme ekibimize ibraz edilmiştir... 
Belirtilen tutarlar ve ödemelere ilişkin olarak kurumun yasal defterlerinde her hangi bir 
kayıt bulunmamaktadır. 

Holding yetkilileri, bastırılmış hisse senetlerinin en küçük küpürlüsünün 20 adetlik ol
duğunu, 20 adetlik tek küpürlü hisse senedinin nominal değerinin 40.000.000.-TL (2.000.000 x 20) 
olduğunu, bunun 55 DM sabit fiyattan değerinin 1.100.- DM olduğunu (55x20), 1997 yılı başların
da 1.100.- DM'lik en küçük küpürlü hisse senedine 200 DM kâr payı verilmesinin kararlaştırıldığını 
ve %18,18 (200/1.100) oranının buradan doğduğunu beyan etmişlerdir. Yine Holding yetkililerince 
kâr payı dağıtım işleminin Ocak 1997'de başladığı ve ortakların büyük kısmının yurt dışında olması 
nedeniyle Mart 1997 sonuna kadar sürdüğü beyan edilmiştir. Holding yetkili organlarınca kâr 
payı dağıtımı konusunda yazılı bir karar alınmamıştır. 

Öte yandan anılan Rapor'da, hisse senedi satışlarının senenin hemen her günü yapıldığı ve çok 
yoğun olmamakla birlikte, Holding tarafından ortaklara satılan hisse senetlerinin geri satmak is
teyen ortaklardan satın alındığına ilişkin tespitlere de yer verilmiştir. 

Diğer holdingler için de genel itibariyle doğru olan bu tespitler, yukarıda değinilen diğer kolay
laştırıcı unsurlarla birlikte, sistemin bu denli başarıya ulaşmasının nedenlerini açıklamaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere sistem, güven esasına dayalı olarak işlemiştir. Her 
ne kadar, fon toplayan holdingler tarafından yatırımcılara yatırdıkları fonları diledikleri zaman veya 
belli bir vadede geri alabileceklerine dair garanti verilmiş, faaliyet sonuçlarıyla bağlı olmaksızın 
döviz bazında yüksek oranlı kâr dağıtımında bulunulması ve isteyen ortakların pay bedellerinin is
tekleri doğrultusunda kendilerine iade edilmesi, potansiyel yatırımcıların bu hususta sisteme güven 
duymalarına ve risksiz bir ortamda yüksek getiri elde edecekleri kanaatiyle sisteme dahil olmalarına 
yol açmıştır. Kaldı ki, önceden belli bir getirinin taahhüt edilmesi, zaten sistemin teorisine de aykırı 
düşecektir. Zira bu durumda, elde edilen pozitif getiri "faiz" olarak adlandırılabilecektir. Halbuki 
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yatırımcıların amacı, faizssiz kazanç elde etmektir. Bu nedenle, holdingler tarafından böyle bir getiri 
taahhüdünde bulunulmamış; ancak, holdingin faaliyet sonuçlan ne olursa olsun ortaklara her daim 
yüksek oranlı getiri dağıtılmak suretiyle potansiyel yatırımcılar nezdinde gerekli güven ortamı 
yaratılmıştır. Yaratılan bu güven ortamı nedeniyle, sistemden çıkmak isteyenlerin sayısı en az düzey
de gerçekleşmiş, aksine yatırımcılar, dağıtılan kâr paylarını dahi nakden tahsil etmeyerek, hatta 
üzerine ilavelerde de bulunmak suretiyle karşılığında yeniden pay almışlardır. 

Yukarıdaki açıklamalara paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Komisyonumuza 
intikal ettirilmiş olan İzinsiz Halka Arz Raporu'nda, izinsiz halka arz faaliyetlerinin genel işleyiş 
esaslarına ilişkin olarak başlıklar halinde aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur: 

a. Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın hedef kitle olarak seçilmesi ve para toplama iş
lemlerinin temsilciler aracılığıyla yürütülmesi: Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ül
kelerinde yerleşik vatandaşlarımızın ücret, işsizlik sigortası gibi sosyal yardımlar ve diğer gelir
lerinden elde ettikleri tasarrufları ile vaat edilen kâr payı oranlarının yükseldiği son dönemlerde 
fınans kuruluşlarından kullandıkları krediler, faiz yerine kara ortaklık esası çerçevesinde değerlen
dirileceği ileri sürülmek suretiyle temsilciler aracılığıyla toplanılmıştır. Anılan temsilcilere değişen 
oranlarda komisyon ücreti ödenmiş ve toplanan fonlar daha şirketlere girmeden kaynakta komisyon 
oranında kesintiye uğramıştır. Temsilcilik sistemi, bölgelerden sorumlu temsilciler ve bölge sorum
lularına bağlı alt temsilciler olmak üzere örgütlenmiştir. 

b. Faaliyete bağlı olmaksızın döviz üzerinden sabit oranlarla kâr payı taahhüdünde 
bulunulması: Fonların toplanmasına ilişkin tanıtım faaliyetleri sürdürülürken, bankacılık sistemin
de fon değerlendirmenin ve faiz geliri elde etmenin islami esaslar çerçevesinde yasak olduğu 
hususuna değinilmiş ve sistemin ortaklık esasına dayandığı iddia edilmiştir. Kurulumuzca 1997 
yılından itibaren yapılan denetim çalışmalarında, bu şirketlerin faaliyetlerine bağlı olmaksızın Al
man Markı bazında % 20'den başlayan oranlarda kâr payı taahhüdünde bulundukları tespit edilmiş
tir. Diğer yandan, izinsiz halka arz fiilinin işlenmesi suretiyle fon toplayan şirketlerin sayısında hız
la artış gözlendiği dönemlerde, birbirleriyle giriştikleri rekabet sonucu, yatırımcılara taahhüt edilen 
kâr payı oranları Alman Markı bazında % 50'lere ulaşmıştır. Ancak, ekonomik temeller çerçevesin
de faaliyet gösteren şirketlerin her yıl kâr elde etme ve döviz üzerinden yüksek ve sabit oranlarda 
kâr dağı tabi İme olasılığının önceden belirlenebilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Serbest ekonomilerde, ödünç verilebilir fonlar fiyat sistemi aracılığıyla dağılmakta ve 
ödünç verilebilir fonlar (fon arzı) ile eksi tasarruflar (fon talebi) fınansal sektör aracılığıyla eşleş-
tirilmektedir. Bu çerçevede, fınansal sistemi bir tür ödünç piyasası olarak değerlendirmek mümkün
dür. Bu piyasada ödünç verenlerin ödünç alanlara fonlannı aktarmaları esnasında oluşan fiyata 
"faiz" denmektedir. Diğer bir deyişle, borç alanların borç verenlere borçlanma karşılığında sunduk-
lan getiri "faiz"dir. Faiz ise, ekonomik koşullar ve fon arz-talep dengesine göre, sürekli olarak 
değişebilen bir fiyattır. 

Bu çerçevede, döviz üzerinden sabit oranda olmak üzere her yıl kâr payı taahhüdü veril
mesi esas sermaye için faiz ödenmesi kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak, TTK'nın 470 inci 
maddesi uyarınca esas sermaye için faiz ödenemez ve kâr payı ancak safı kardan ve bu gaye için 
ayrılan yedek akçelerden dağıtılabilmektedir. Bu çerçevede, devam eden hesap dönemlerinde kâr 
elde edilmemesi veya garanti verilen kâr payı oranını karşılayacak miktarda kâr elde edilmemesi 
durumlarında garanti verilen oran üzerinden kâr payı ödenmesi sermayenin örtülü olarak geri öden
mesi sonucunu doğurmuştur. 
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c. Kâr payı dışında iş bulma vaadi ve/veya tatil ve umre gibi gayri nakdi vaatlerde 
bulunulması: İzinsiz halka arz yapan şirketler, maddi taahhütlerin yanında, hedef kitlenin islami 
esaslara ilişkin hassasiyeti ve Anadolu'daki işsizlikten hareketle umre seyahati ve ortak yakınlarına 
istihdam sağlanması gibi gayri nakdi taahhütlerde bulunmuşlardır. 

d. Hisse senetlerini geri satın alma vaadinde bulunulması: İzinsiz halka arz aracılığıyla fon 
toplayan şirketler, belli bir süre önceden şirkete yazılı olarak talebin iletilmesi durumunda hisse 
senetlerinin geri alınacağını öne sürmüşlerdir. Böylelikle, yatırımcıların talebi üzerine hisse senet
lerinin geri alınması suretiyle anaparanın ve birikmiş kâr payının ortağa geri ödenebileceği taahhüt 
edilmiştir. Ayrıca, sistemin özendirilmesine yönelik olarak hisse senetlerinin geri alınmasında pay 
başına asgari fiyat olarak yatırımcıların ortak olurken ödedikleri fiyatın esas alınacağı belirtilmiştir. 
Ancak, TTK'nın 329 uncu maddesi hükümleri uyarınca maddede belirtilen durumlar dışında bir or
taklık kendi hisse senetlerini iktisap ya da rehin olarak kabul edemez. 

Öte yandan, şirketlerin bir kısmı da hisse senetlerini geri almak yerine, parasını geri almak is
teyen ortağın payını, şirkete ortak olmak isteyen bir başka yatırımcıya devretmek şeklinde bir uy
gulama benimsemiştir. Ancak burada sorun, yeni ortak olmak isteyen kişinin, hisse senedini eski or
taktan alırken hangi fiyattan alacağıdır. Normal koşullarda alım satıma konu olan payın, piyasada 
şirketin ve ekonominin durumuna göre belirlenmesi gerekirken, şirket tarafından eski ortağın şir
kete yatırdığı para kadar olmaktadır. 

e. Taahhütlerin sözlü olarak verilmesi ve fonların "Hisse Senedi", "Ortaklık Belgesi" veya 
"Kara İştirak Makbuzu" gibi belgelerle toplanması: İzinsiz halka arz yapan şirketlerce yatırım
cıların sisteme kazandırılması amacıyla verilen taahhütler sözlü taahhüt niteliğini taşımaktadır ve 
yazılı sözleşmelere dayandırılmamıştır. Diğer yandan, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde, ortak
lığı temsil eden kıymetli evrak, hisse senedidir. Ayrıca hisse senetleri basılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere ilmühaber ihraç edilebilir. Kurul tarafından gerçekleştirilen denetimlerde elde edinilen bilgilere 
göre, yatırımcılara katılımları karşılığında hisse senedi, ilmühaber gibi çeşitli adlarda belgeler veril
miştir. Ancak TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde ortaklık hakkını temsil etmeyen belgeler kar
şılığında ve genel olarak sözlü taahhütler verilmek suretiyle fon toplandığından, yatırımcıların anılan 
şirketlere ve üçüncü kişilere karşı ortaklık haklarını ispat etmeleri ve toplanan paralar, şirket tarafın
dan yasal kayıtlara yansıtılmadığı sürece ortak sıfatını haiz olmaları mümkün değildir. 

f. Yurtdışından toplanan fonların banka ve ÖFK kullanılmadan Türkiye'ye kuryeler 
vasıtasıyla getirilmesi: Ağırlıklı olarak yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın, ödedikleri fonları 
ilgili ülkenin kamu otoritelerine beyan etmekten kaçınması ve fınans kurumları vasıtasıyla fon 
transferlerine ilişkin işlem ve komisyon maliyetleriyle ilgili çekinceleri nedeniyle toplanan fonlar 
bankalar vasıtasıyla değil de fiziki yollarla ülkemize getirilmiştir. Örneğin, Kompassan Holdingin 
temsilcisi, 9 Mayıs 1997 tarihinde Esen boğa Havalimanı C terminali dış hatlar geliş kapısında yur
da giriş yaparken gümrük yetkililerine beyan edilmemiş 1.750.000,- Alman Markı bulundurduğu 
tespit edilmiş ve söz konusu dövize el konulmuştur. 

g. Hisse senetlerinin alım satımına aracılık edilmesi: SPK'nın 31 inci maddesinde "Sermaye 
piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların Kuruldan izin almaları zorunludur" hükmü bulun
maktadır. Ancak söz konusu şirketlerin, hisse senetlerinin geri alımı ve ortaklar arasında tedavülün
de aktif rol aldıkları tespit edilmiştir. Örneğin Kompassan Holding yetkilileri beheri 2.000.000,- TL 
nominal değerli şirket hisse senetlerini beheri 55,- Alman Markı olarak primli fiyattan satmıştır. An
cak, 1998 yılına ilişkin kâr payının hisse fiyatının artırılarak ödenmesi amacıyla hisse senedinin 
fiyatının 1999 yılında 67,5 Alman Markı'na, 2000 yılında da 78, 25 Alman Markı'na yükseltildiği 
tespit edilmiştir. Diğer yandan, söz konusu yıllar zarfında hisse senetlerinin Şirketçe geri alınması 
ve/veya alım satımına aracılık edilmesinde de anılan fiyatlar esas alınmıştır. 
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h. Ponza finansman modelinin kullanılması: Ponza finansmanı, vadesi gelen borçların 
ödenebilmesi için yeniden borçlanma esasına dayanmaktadır. (www.markknutson.com ve 
www.sec.gov/answers/ponzi.htmI Söz konusu finansman modelinde sisteme ilk giren kişilere 
taahhüt edilen getiri, sisteme daha sonra girenlerce ödenen fonlardan karşılanmaktadır. Yatırım
cıların sisteme kazandırılması için piyasa oranlarının üzerinde kâr payı vaade edilmekte ve dağıtılan 
getiri faaliyetten bağımsız nitelik taşımaktadır. Ponzi finansman sistemi taze para girişi esasına 
dayandığından, sistemi yürüten şirket, anaparaların iadesi taleplerinin yoğunluk kazandığı ve/veya 
yeni yatırımcı girişinin yavaşladığı dönemlerde ekonomik darboğaza girmektedir. 

i. Toplanan fonların ve faaliyetlerin kayıt dışı yapısı: İzinsiz halka arz yapan şirketlerce top
lanan fonlar kısmen şirket kayıtlarına intikal ettirilmiş ve genellikle holding yönetim kurulu üyeleri 
ve çalışanları adına açılan banka hesaplarında tutulmuştur. Bu çerçevede, şirketlerin ortaklık defter
leri ve muhasebe kayıtlan, Ponzi finansman yönteminin sürdürülebilmesi, fon toplanması esnasın
da yaşanan kayıtdışılığın sistemle bağdaştırılabilmesi ve toplanan fonların şirket yetkililerince şah
si menfaatler doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla gerçeği yansıtacak şekilde tutulmamış
tır. Bu husus, şirketlerin Kurulumuz standartlarında malî tablo hazırlamasına ve kamunun aydın
latılması çerçevesinde şeffaflık sağlanmasına engel olmuştur. Kurulumuzca gerçekleştirilen 
denetimlerde, şirketlerin gerçek malî durumlarını yansıtan muhasebe kayıtlarına ve/veya malî tab
lolara ulaşılamamıştır. Bu çerçevede, toplanan fonlardan ne kadarının kayıt dışı olduğu hususunda 
belge ve bilgilere erişilememekle beraber kayıtlara alınan veya yatırıma yönlendirilen fon tutarının 
toplanan miktarın tamamını yansıtmadığı düşünülmektedir. 

j . Ortaklık kayıtlarında ortak olarak sadece kurucu ortak ve temsilcilerin yer alması: Bu 
kapsamdaki şirketlerin çoğunda, şirket kayıtlarının gerçek ortaklık yapısını yansıtmaması izinsiz 
halka arz faaliyetlerine ilişkin en önemli hususlardan birisidir. Ortaklık kayıtlarında bu yatırımcılar 
ortak olarak görünmemekte, genellikle kayıtlarda bu hisselerin sahibi olarak sayıları son derece 
sınırlı kurucu ortak ya da temsilci yer almaktadır, 

k. Yurtiçinde ve dışında bölgesel basın yayın organlarında ilan ve reklam verilmesi: Bu 
şirketlerce basın yayın organlarında verilen ilanlarda gerçeği yansıtmayan bilgilere yer verilmiş, 
bazı şirketlerce iştirak olduğu iddia edilen ancak kendilerine ait olmayan fabrika ve tesislerin resim
leri kullanılmıştır. 

1. Yurtdışında kurulan bir şirket aracılığıyla fon toplanması ve toplanan fonların bu şir
ketin Türkiye'de kurulu bulunan iştirakinin sermaye artırımı sırasında ülkeye getirilmesi: 
Toplanan fonların ülkeye transferi sırasında kullanılan yöntemlerden biri de yurtdışında kurulu ana 
ortaklığın ülkemizde kurulu grup şirketlerinin sermaye artırımına iştirak etmesidir. " 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, sistemin sürdürülebilirliğinin, sürekli taze para girişine bağ
lı olduğu görülmektedir. Ancak, dağıtılan kâr paylarının ilgili holdingin faaliyet sonuçlarından 
bağımsız şekilde belirlenmesi ve faaliyet dönemi zararla kapatılsa dahi, mevcut güven ortamının 
devamını sağlamak üzere yüksek oranlı kâr payı dağıtımına devam edilmesi, mevzuat hükümlerine 
uygun olmayan bir faaliyet düzeni içerisindeki sistemin iktisaden de sürdürülebilirliğinin bulun
madığını göstermektedir. Zira, herhangi bir dışsal etken olmasa dahi, faaliyet sonuçlarından bağım
sız yüksek oranlı kâr payı dağıtılması ve sistemden ayrılmak isteyenlerin fonlarını talep etmeleri 
dolayısıyla sistemden çıkan paranın sisteme giren parayı aştığı noktada, sistem tıkanacaktır. Bunun
la beraber, 2001 yılında yaşanan krizin etkisiyle bu noktaya çok daha erken ulaşılmış ve sisteme 
giren para miktarı azalırken sistemden çıkma talepleri artmış, sonuçta da sistem tıkanmıştır. 
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2. SİSTEMİN DENETİMİ 
Komisyonumuzun çalışmaları kapsamında bilgisine başvurulan dönemin SPK Başkanı Ali 

İhsan KARACAN, 28.06.2005 tarihli Komisyon toplantısında, görevde bulunduğu dönemde, 
17 Ekim 1996 tarihinde TV'de Kanal 7'de tesadüfen seyrettiği bir reklamda Kombassan adlı şirket 
tarafından halka çağrıda bulunulduğunu görmesi üzerine SPK'da bir ön inceleme yapıldığını ve şir
ketin SPK kaydında bulunulmadığının anaşıldığını beyan etmiştir. 

Bahse konu beyandan, halka açık şirketlerin denetiminden sorumlu bulunan Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun, izinsiz halka arz yoluyla fon toplama faaliyetlerinden 1996 yılının sonlarına doğru 
haberdar olduğu ve konuya ilişkin resmî incelemelerin 17.10.1996 tarihinden sonra başlatıldığı an
laşılmaktadır. SPK tarafından konuya ilişkin olarak yapılmış inceleme sonuçlarına Raporumuzun 
sonraki bölümlerinde yer verilecektir. 

2.1. Holdinglerle İlgili SPK Tarafından Yapılan İncelemeler ve İşlemler: 
Raporun bu bölümünde SPK tarafından Holdinglerle ilgili olarak yapılan incelemeler ve diğer 

işlemler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu bölümün hazırlanmasında SPK tarafından Komisyona 
sunulan Rapor ve ekindeki belgelerden yararlanılmıştır. Holdinglerden Komisyon çalışmaları 
sırasında Komisyona bilgi veren Holdingler ağırlıklı olmak üzere bir kısmına bu bölümde ayrıntılı 
olarak yer verilmiş olup, diğer Holdinglerle ilgili ayrıntılı bilgiler ise Rapor ekine alınmıştır. 

2.1.1. 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. 
A) Denetim Bilgileri 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. (Holding) nezdinde bir yatırımcının tarihsiz dilekçesi 

üzerine SPK Başkanlığı'nın 16.08.2001 tarihli görevlendirmesi uyarınca Holding nezdinde Ser
maye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim yapılmıştır. Holding nezdinde 
yapılan denetim sonucunda 10.01.2003 tarih ve XV-8/20-l, X-9/20-l sayılı Denetleme Raporu 
hazırlanmıştır. 

Denetim sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Orgam'nın 27.06.2003 tarihli toplantısında; 
1. Holding hisse senetlerinin, Holding'in kuruluş tarihi olan 25.11.1996'dan itibaren baş

layarak 600 milyar TL tutarındaki sermayesinin ödendiği 02.04.1998 tarihine kadar SPKn'nun 4 
üncü maddesine aykırı olarak halka arz edildiği yönündeki tespitlerle ilgili olarak, söz konusu ey
lemler 4616 Sayılı "23.04.1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartlı Salıverilmeye, 
Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun " kapsamında bulunmakla birlikte sorumlu Holding 
yöneticileri hakkında SPKn'nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunul
masına, 

2. Holding hisse senetlerinin satılması aşamasında TTK ve SPK hükümlerine aykırı olarak pay 
satın alan kişilere 3 ay önceden haber verilmesi şartıyla hisse senetlerinin geri alınacağı ve önceden 
belirlenen oranlarda kâr payı dağıtılacağı taahhütlerinde bulunulması, Holding'in faaliyetleri ile iş
tirakleri hakkında gerçeğe aykırı bilgiler verilerek satın alan kişilerin Holding'in fınansal durumu 
ile kurulacak ilişkinin ortaklıktan çok banka-mevduat sahibi ilişkisi olarak nitelenmesini sağlayacak 
şekilde hataya düşmelerinin sağlanması ve defter değerleri dikkate alındığında Holding paylarının 
bariz şekilde yüksek bedellerle satılması, satış bedellerinin Holding kayıtlarına tam olarak kaydedil
memesi, 1999 yılında Holding yönetim kurulu üyeleri tarafından British West Indies Adaları ile 
Lüksemburg'ta kurulmuş olan Holding ile her hangi bir sermaye ilişkisi olmayan Grand Anatolian 
Investment Holding Inc. ve Excellent Çare Investments S. A. unvanlı şirketler ile Almanya'da 
faaliyette bulunan Anadolu-Sevgi GMBH (Orienta) paylarının çeşitli amaçlar yanında satm alan 
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kişilerde dolaylı olarak Holding'e ortak olunduğu izlenimi yaratılarak satılması, kendilerine söz 
konusu şirket payları satılan kişilerin paylarının 2000 yılı içinde Holding paylan ile değiştirilmesi, 
bu satışlardan elde edilen tutarların Holding ve bağlı ortaklıklanna ticarî nitelikte olmayan borç 
olarak kullandırılması yönündeki tespitlerle ilgili olarak sorumlu Holding yöneticileri hakkında 
Türk Ceza Kanunu'nun 503 üncü maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına, 

3. Holding'in bağlı ortaklıklarından Bah İnşaat A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Konya'daki ar
sa ile arsa üzerindeki su basman seviyesindeki inşaat ve İSTANBUL/Bahçelievler-Yenibosna mev
kiinde bulunan Holding binasının satış bedellerinin kayıtlara düşük yansıtılması ve İstanbul-Bakır-
köy 1. Bölge Şenlik Mahallesi Florya Çiftliği'nde bulunan dubleks meskenin satış işleminin kayıt
lara yansıtılmaması yönündeki tespitlerle ilgili olarak sorumlu Holding yöneticileri hakkında Türk 
Ceza Kanunu'nun 508 ve 510. maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, 

4. Holding tarafından 114.994.000 adet Köseoğlu Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(KÖSEOĞLU) hissesinin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yakup YÖNTEN'den 
1.361.150.000.000.- TL. bedel karşılığında satın alınması, söz konusu tutarın 11.235.487 Amerikan 
Doları'na tekabül etmesine ilişkin olarak Köseoğlu'nun gerçek değeri ile Holding'in ödediği bedel 
arasında bariz şekilde farklılık bulunduğu yönünde şüphelerin hasıl olması nedeniyle Köseoğlu şir
ketinin birim pay değerinin tespit edilmesi amacıyla Şirket tarafından SPK listesinde yer alan 
bağımsız denetim şirketlerinden birine değerleme çalışması yaptınlması konusunda Şirket'e yazı 
tebliği tarihinden itibaren 2 ay süre verilerek bildirimde bulunulmasına, 

5. Grand Anatolian Investment Holding Inc., Anadolu Sevgi GMBH ve Excellent Çare Invest-
ments S. A. unvanlı şirketler tarafından ortaklık vaadi ile para toplama faaliyetinde bulunulduğu 
yönündeki tespitlerle ilgili olarak başta Almanya olmak üzere İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Hollan
da ve Avusturya makamlarına Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bilgi verilmesine, 

6. SPK Uzmanlarınca 4 farklı tarihte satış bedeline ilişkin açıklama istenmesine karşın, gerçeğe 
aykırı açıklamada bulunan Nusret ARGUN hakkında SPK'nun 47/B-l maddesi çerçevesinde suç 
duyurusunda bulunulmasına, 

7. Şirketin, SPK'nın 10.07.1997 tarih ve 21/1129 sayılı kararı 11.09.1997 tarih ve 26/1476 
sayılı kararı, 20.04.2000 tarihli kararı uyarınca SPK düzenlemelerine uygun olarak bastırılacak his
se senetlerinin Holding ortaklarına teslim edilerek ellerinde bulunan Holding senetleri ile değiştiril
mesi işlemlerinin geldiği aşama hakkında bilgi verilmesi, ortakların kimlik bilgileri ile hisse senet
lerini teslim aldıklarına dair teslim-tesellüm belgelerinin ve bu belgelerin doğruluğuna ilişkin 
yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnamenin yazının tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde 
SPK'ya ibraz edilmesi hususunda yeniden uyanlmasına, 

8. Holding'in bağlı ortaklıklanndan Bah İnşaat A.Ş. kanalıyla 2000 ve 2001 yıllarında Holding 
hisse senetlerinin satın alınması yönündeki tespitlerle ilgili olarak söz konusu uygulamanın 
TTK'nun 329. maddesine aykırılık teşkil ettiği konusunda Şirket'in bilgilendirilmesine, 

9. LGM Limited Şirketi'nin, Holding'in bağlı ortaklıklarından Modern Bah Sağlık Hizmetleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye hasılatından belirli bir oranda pay verme yükümlülüğünün oluşmasının, 
faaliyet döneminin karla sonuçlanmış olması koşuluna bağlı olduğu dikkate alındığında; 2000,2001 
ve 2002 malî tablolannın SPK denetim listesinde bulunan bağımsız denetim şirketlerinden biri 
tarafından SPK yazısının tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde denetlenerek sonuçlan hakkında 
SPK'ya bilgi verilmesi konusunda Şirket'e bildirimde bulunulmasına, 
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10. Şirket'in bundan sonra yapacağı ilan ve reklamlarda hisse senetlerinin SPK kaydına alın
mış olması hususunun Şirket lehine verilmiş bir güvence olduğu izlenimini verecek ifadeleri kul
lanmaktan kaçınması konusunda uyarılmasına, 

karar verilmiştir. 
Holding hakkında ulaşılan tespitler ortakların bilgilendirilmesi amacıyla yurtiçinde ve yurt

dışında baskısı bulunan gazetelerde yayınlanmıştır. 
Denetim sonuçlan hakkında 27.06.2003 tarih ve DEDA-İ-10/7920 sayılı SPK yazısı ile Tür

kiye Serbest Muhasebeci, Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği'ne, 
27.06.2003 tarih ve DEDA-İ-10/819-7921 sayılı SPK yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumu'na, 27.06.2003 tarih ve DEDA-İ-10/820/7922 sayılı SPK yazısı ile Maliye Bakan
lığı'na, 27.06.2003 tarih ve DEDA-İ-10/821-7923 sayılı SPK yazısı ile malî Suçları Araştırma 
Kurulu'na bilgi verilmiştir. Ayrıca, 04.07.2003 tarih ve DEDA-İ-10/871-8340 sayılı SPK yazısı ile 
Dışişleri Bakanlığı'na yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik ilanın bir örneği gönderilmiştir. Öte 
yandan konu ile ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve Bakırköy Cum
huriyet Başsavcılığına Denetleme Raporu'nun bir örneği gönderilmiştir. 

Şirket tarafından Köseoğlu Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Köseoğlu) hisse senet
lerinin satın alınması ile Şirket'in bazı iştirak ve bağlı ortaklıklarının malî tablolarına ilişkin bağım
sız denetim raporlarının SPK Başkanlık Makamı'nın 04.07.2003 tarihli görevlendirmesi uyarınca 
denetlenmesi sonucunda 04.12.2003 tarih ve XV-8/33-14 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. 
Denetleme sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organı'mn 09.01.2004 tarihli toplantısında, Şirket 
tarafından Yakup YÖNTEN'in Köseoğlu'nda sahip olduğu hisse senetlerinin 1997 yılı içerisinde 
satın alınması ile ilgili olarak Köseoğlu'nun satış fiyatı ile gerçek değeri arasında ortaklık aleyhine 
fark olması nedeniyle Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yakup YÖNTEN hakkında TCK'nun em
niyeti suiistimali düzenleyen 508 ve 510 maddeleri çerçevesinde suç duyusunda bulunulmasına 
karar verilmiştir. 

Ulaşılan tespitler 27.06.2003 tarihli SPK kararına dayanılarak yapılan suç duyuruları ile 
beraber değerlendirilmek üzere 12.01.2004 tarih ve DEDA-İ-10/40/720 sayılı SPK yazısı ile Bakır
köy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 

B) Kavda Alma Bilgileri 
Şirket'in hisse senetlerinin SPK kaydına alınması ve esas sözleşme değişikliklerine uygun 

görüş verilmesi talepleri ile ilgili olarak yapılan işlemler aşağıda özetlenmektedir: 
1. Şirket Hisse Senetlerinin Kayda Alınmasına Yönelik Başvuru 
Şirket, 19.03.1997 tarih ve 17/97 sayılı yazısıyla ortak sayısı itibariyle (söz konusu tarihte 

2.763 ortağı olduğunu beyan etmiştir) SPK kaydına alınmasını teminen gereken işlemlerin yapıl
masını talep etmiştir. Şirket'e 02.05.1997 tarih ve OFD/1001-4789 ve 23.06.1997 tarih ve 
OFD/1446-6909 sayılı yazılar gönderilerek, başvuru dosyasının tamamlanması için gerekli bilgi ve 
belgeler talep edilmiştir. 

Şirket'in söz konusu talebi SPK'nın 10.07.1997 tarih ve 21/1129 sayılı toplantısında 
görüşülerek, 

1) Şirket'in SPK kaydına alınmasına, 
2) 1 trilyon TL olan sermayesinin ödenmiş kısmı olan 250 milyar TL üzerinden SPK kayıt üc

reti alınmasına, 
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3) Hisse senetlerinin 2763 kişiye satılmasıyla halka açık hale geldiği anlaşılan Şirketten pay 
alan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına uy
gun olarak bastırılmış hisse senetlerinin hak sahiplerine dağıtılmasını teminen Şirket'in SPK düzen
lemelerine uygun olarak bastıracağı hisse senetler ile ortakların ad-soyad ve kimlik bilgilerine iliş
kin listeyi 30.09.1997 tarihine kadar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)ye teslim 
etmesine, ortakların 01.10.1997 tarihinden itibaren Takasbank'a noter onaylı nüfus cüzdanı sureti 
ve ikamet belgesi ile birlikte müracaat etmeleri halinde hisse senetlerini teslim alabilmelerine, 

karar verilmiştir. 
Söz konusu SPK karan 23.07.1997 tarih ve OFD/1752-8089 sayılı SPK yazısı ile Şirket'e bil

dirilmiştir Ayrıca Şirkete 23.07.1997 tarih ve OFD/1753-8088 sayılı SPK yazısı ile, Şirketin hukukî 
ve malî durumunun sermaye piyasası mevzuatına uyumunu sağlamak amacıyla gerekli bilgilendir
me yapılmıştır. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye de ekte verilen 24.07.1997 tarih ve 
OFD/1781-8172 sayılı SPK yazısı gönderilmiştir. 

Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin olarak yapmakta olduğu 
çalışmalar ile ilgili olarak Şirket merkezinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 05.09.1997 
tarih ve EA-21 sayılı Rapor, SPK'nın 11.09.1997 tarih ve 26/1476 sayılı toplantısında görüşülerek, 

1) Şirketten pay alan tasarruf sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, Şirket'in SPK 
düzenlemelerine uygun olarak bastıracağı hisse senetleri ile ortakların ad-soyad ve kimlik bil
gilerine ilişkin listeyi ivedilikle Takasbank'a teslim etmesi, 

2) Ortakların Takasbank'a teslim tarihinden itibaren kimliklerini temsil eden belgeler ile bir
likte müracaatla hisse senetlerini teslim alabilmeleri, 

3) Muhasebe kayıtlarının Vergi Usul Kanununda belirtilen süreler içinde yasal defterlere kay
dedilmesi ve muhasebe sistemindeki aksaklıkların giderilmesi hususunda gerekli önlemlerin alın
ması, 

gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine, 
4) 31.05.1997 tarihi itibariyle 489.020 milyon TL olan ödenmiş sermayenin SPK kaydında 

bulunmayan 239.020 milyon TL'lik kısmından da %0, 2 kayıt ücreti ve %0, 05 eğitime katkı payı 
alınarak, SPK kaydına alınmasına ve mevcut ödenmiş sermayenin en kısa zamanda esas sermaye 
miktarı olan 1 trilyon TL'ye tamamlanması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine, karar verilmiş ve söz 
konusu SPK Karan 19.09.1997 tarih ve OFD/2217-10294 sayılı yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. 
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye de 22.09.1997 tarih ve OFD/2232-10340 sayılı SPK 
yazısı gönderilmiştir. 

Daha sonra Şirkete gönderilen 27.03.1998 tarih ve OFD/564-2757 sayılı SPK yazısı ile 
(Ek/18), söz konusu tarihe kadar ödenmiş sermayenin esas sermaye olan 1 trilyon TL'ye tamamlan
ması konusunda yapılan işlemlere ilişkin olarak SPK'ya bilgi verilmediği belirtilerek, herhangi bir 
işlem yapılmamış olması halinde TTK'nın sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, 
ödenmiş olan mevcut 489.020 milyon TL tutanndaki sermaye esas sermaye olacak şekilde sermaye 
azaltılmasına gidilmesi ve söz konusu işlemlerin en kısa zamanda tamamlanarak sonuçları hakkın
da bilgi verilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Şirket söz konusu SPK yazısına cevaben 22.04.1998 tarih ve 1304/98 sayılı yazıyı (Ek/19) 
göndermiş ve sermayenin 1 trilyon TL'ye tamamlanması için 7-8 aylık ek süre talep etmiştir. 

2. Şirketin Sermaye Azaltımı Başvurusu ve Hisse Senedi Dağıtımı/Değişimi İşlemleri ile Ser
maye Artırımı Amacıyla Esas Sözleşme Değişikliği Talebi 
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Şirket'in 27.05.1998 ve 26.06.1998 tarihli yazıları ile 1 trilyon TL olan sermayesinin ödenen 
kısmı olan 600 milyar TL'ye azaltılmasına karar alındığı belirtilerek, hazırlanan tadil tasarılarının 
SPK'ca onaylanması talep edilmiştir. Şirket'in söz konusu sermaye azaltımına ilişkin başvurusuna 
ilişkin olarak hazırlanan 03.07.1998 tarih ve OFD/1114 sayılı öneri yazısı SPK'nın 07.07.1998 tarih 
ve 50/739 sayılı toplantısında görüşülerek, 

1) Şirket'in esas sözleşmesinin sermaye maddesine ait tadil tasarısının onaylanmasına, 
2) a) SPK yazısının tebellüğünden itibaren en geç 15 gün içinde Şirket'in genel kurulunu top

lantıya davet için gerekli ilanları yapmasının, 
b) Genel kurulun toplanmasını takiben, sermaye maddesinin tescilinin gerçekleştirilmesinin, 
c) SPK düzenlemelerine uygun olarak hisse senetlerinin bastırılmasına, 
d) Hisse senetlerinin ve ortakların ad-soyad ve kimlik bilgilerine ilişkin listenin Takasbank 

A.Ş.'ye gönderilmesinin, 
e) Ortakların hisse senetlerini almak üzere Takasbank'a kimlik bilgileri ile başvurmaları için 

SPK onayı alınmak üzere gazete ilanının yapılmasının, 
f) Hisse senetlerinin dağıtımının tamamlanmasını takiben SPK'ya bilgi verilmesinin, 
g) 600 milyar TL sermayesinin 486.145 milyon TL'lik kısmından SPK kayıt ücreti alınmış ol

duğu dikkate alınarak bakiye 113.835 milyon TL üzerinden SPK kayıt ücreti alınmasının, 
gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine karar verilmiştir. 
14.07.1998 tarih ve OFD/1740-6849 sayılı SPK yazısı ile söz konusu SPK Kararı Şirket'e bil

dirilmiştir. Daha sonra söz konusu maddenin değişikliği hakkında 11.11.1998 tarihinde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'ndan onay alan Şirket, 18.03.1999 tarihli 1996/1997 yıllarına ait olağan genel 
kurulunda madde değişikliğini kabul etmiş ve söz konusu değişiklik 28.03.2000 tarihinde tescil, 
03.04.2000 tarih ve 5015 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. 

Şirket, 15.12.1999 tarihli yazısında, sermayesinin 1 trilyon TL'den 600 milyar TL'ye azaltıl
ması sonucunda bastırılacak olan hisse senetleri örneklerinin onaylanmasını talep etmiş, 29.02.2000 
tarih ve OFD/937-2580 sayılı yazı ile hisse senetleri örnekleri onaylanarak Şirket'e iletilmiş ve ay
rıca SPK'nın 07.07.1998 tarih ve 50/739 sayılı kararı Şirket'e hatırlatılmıştır. 

Öte yandan, SPK'nın 20.11.1997 tarih ve 37/1776 sayılı toplantısında Kombassan Holding 
A.Ş.'nin mevcut 29.980 milyar TL'lik sermayeyi temsil eden 4 üncü tertip hisse senetlerinin Takas
bank aracılığıyla dağıtılmasına karar verilmesi ile ilgili olarak Kombassan Holding A.Ş. tarafından 
idare işleminin iptali amacıyla dava açılmış, dava sonucunda Ankara 5 No.lu İdare Mahkemesi, 
24.09.1998 tarih ve 1998/66 Esas, 1998/790 Karar sayısıyla "... İdarece henüz İMKB 'de işlem gör
meyen bir şirketin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin yenileri ile değiştirilmesi gerektiği 
yolunda koşul ileri sürülerek, sermaye artırımının bundan sonra kabul edilebileceği şeklinde işlem 
tesisi doğru ise de, başka bir şirket olan Takasbank A.Ş. 'nin, eski hisse senetlerinin yenileriyle 
değiştirilmesinde yetkili kılınarak, bu şirket aracılığı ile değişim tamamlandıktan sonra sermaye ar
tırım isteğinin görüşülebileceği gibi yasada öngörülmeyen koşullar ileri sürülmek suretiyle tesis 
edilen işlemde mevzuata uyarlık yoktur... " gerekçesi ile işlemi iptal edilmesi üzerine, Şirket söz 
konusu SPK yazısına cevaben 29.03.2000 tarihli yazısıyla SPK'ya başvurarak, ortak sayısının 4.250 
kişi olduğunu, ortaklarının başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ikamet ettik
lerini belirtmiş ve 14.04.2000 tarihinde yapılacak genel kurula kadar Türkiye'de bulunan ortakların 
hisse senetlerinin değiştirilmesini, söz konusu genel kurula katılacak yurtdışındaki ortakların hisse 
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senetlerinin ise gerek kendilerine gerekse vekillerine teslim edilerek değiştirilmesini, bu şartlara uy
mayan hisse senetlerinin ise yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce ikametlerinde 
değiştirilmesini talep etmiştir. 

Şirket 03.04.2000 tarihli yazısıyla ise, sermayenin 600 milyar TL'den 1.200 milyar TL iç kay
naklardan, 200 milyar TL nakden karşılanmak üzere 2 trilyon TL'ye artırması ve rüçhan haklarının 
tamamını kısıtlamak suretiyle nakden artırılan kısmın halka arz edilmesi amacıyla sermaye mad
desine ön izin verilmesini talep etmiştir. 

Konu hakkında hazırlanan 19.04.2000 tarih ve 801 sayılı öneri yazısını 20.04.2000 tarih ve 
42/619 sayılı toplantısında görüşen SPK Karar Organı; 

1) Şirketin hisse senedi dağıtımı konusundaki talebine ilişkin olarak, ortakların kimlik bilgileri 
ile hisse senetlerini teslim aldıklarına dair teslim tesellüm belgelerinin ve bu belgelerin doğruluğuna 
ilişkin yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnamenin SPK'ya ibraz edilmesi, 

2) Şirketin 03.04.2000 tarihinde hisse senetleri Borsa'da işlem görmek üzere SPK'ya yapmış 
olduğu, sermayesinin 1.200 milyar TL iç kaynaklardan, 200 milyar TL nakit olmak üzere 600 mil
yar TL'den 2 trilyon TL'ye artırılması ve rüçhan haklarının tamamının kısıtlanmak suretiyle nakden 
artırılan kısmın halka arz edilmesi konusundaki başvurusuna ilişkin ön iznin ise teslim tesellüm bel
geleri ile belge içeriklerinin doğruluğu konusunda yönetim kurulunca verilecek taahhütnamenin 
SPK'ya ibrazından sonra incelemeye alınması, 

koşullarıyla onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu SPK Kararı 25.04.2000 tarih ve 
OFD/1539-5039 sayılı yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. 

Şirketin 28.11.2000 tarihli yazısı ile hisse senedi değişim işlemleri sırasında bastırılan 10 mil
yon TL nominal değerli kupürlerin, Şirket ortaklarının sayısının artmış olması ve daha küçük pay
lara bölünmüş olması nedeniyle yeterli gelmediği, bu nedenle 50 milyon TL'lik 300 adet hisse 
senedinin iptal edilerek yerine 10 milyon TL'lik 1500 adet hisse senedinin bastırılması talep edil
miştir. 

Şirkete gönderilen 01.12.2000 tarih ve OFD/3665-14144 sayılı SPK yazısı ile, iptal işleminin 
noter huzurunda yapılması ve belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla söz konusu 
talebin uygun görüldüğü Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket 19.12.2000 tarihli yazısıyla yeni hisse senetlerinin basıldığını bildirmiş ve eski hisse 
senetlerinin iptal tutanağını yazısı ekinde göndermiştir. 

Şirket 10.01.2001 tarihli yazısıyla, ortakların SPK onayı bulunmayan hisse senedi kuponlarını 
kaybettikleri, ancak bu kişilerin Şirket ortağı olduklarının kendilerince bilindiği belirtilerek, söz 
konusu hisse senetlerinin değişiminde izlenecek yol hakkında bilgi talep edilmiştir. Şirkete cevaben 
23.01.2001 tarih ve OFD/185-796 sayılı SPK yazısı gönderilmiştir. 

Şirket, 31.01.2001 tarihli yazısı ile SPK'ya başvurarak, hisse senetlerinin %75'inin değiştiril
diğini, %25'inin ise hisse senedini değiştirmek istemeyen ortaklar nedeniyle değiştirilemediğini, 
Şirketin 1999 yılında kâr dağıtımı yapmaması nedeniyle yaklaşık olarak 1.000 Şirket ortağının or
taklıktan ayrılmak istediğini, Şirketin bağlı ortaklıklarından Bah Sağlık Tesisleri A.Ş.'nin aktifinde 
bulunan bir arsa üzerine Bah İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kat karşılığında iş merkezi 
yapılarak, söz konusu ofislerin ayrılmak isteyen ortaklara hisse senetleri karşılığında devredil
mesinin düşünüldüğünü belirterek SPK'dan görüş talep etmiştir. 

Konuya ilişkin olarak hazırlanan 26.02.2001 tarih ve OFD/450 sayılı öneri yazısı SPK gün
demine alınmadan, Şirket'e muhatap 15.05.2001 tarih ve OFD/1208-5582 sayılı yazı ile SPK mev-
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zuatına uygun olarak bastırılmış hisse senetleri ile bu hisse senetlerini almamış olan ortakların ad-
soyad ve kimlik bilgilerine ilişkin listenin Takasbank'a teslim edilerek, ortakların, noterden onaylı 
nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ile birlikte Takasbank'a müracaat etmek suretiyle hisse 
senetlerini teslim almalarının mümkün bulunduğu bildirilmiştir. 

Şirketin hisse senedi değişimiyle ilgili 25.06.2001 tarihli yazısı (Ek/38) üzerine, Takasbank'a 
27.06.2001 tarih ve OFD/1645-7206 sayılı gönderilmiştir. 

3. Esas Sözleşme Değişikliği Başvuruları 
- Kâr Dağıtımı ile İlgili 

Şirket, 27.01.1999 tarihli yazısıyla esas sözleşmesinin esas sözleşme değişikliklerine ön onay 
verilmesini talep etmiştir. SPK'nın 23.02.1999 tarih ve 19/195 sayılı toplantısında görüşülerek şir
ket talebi uygun bulunmuş ve söz konusu SPK karan 01.03.1999 tarih ve OFD/384-1649 sayılı yazı 
ile şirkete iletilmiştir. Şirket, 18.03.1999 tarihli genel kurulunda madde değişikliklerini kabul etmiş 
ve söz konusu değişiklikler 28.03.2000 tarihinde tescil, 03.04.2000 tarih ve 5015 sayılı TTSG'de 
ilan edilmiştir. 

- Birikimli Oy Sistemi ile İlgili 
Şirket, 17.01.2005 tarihli yazısı ile genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesi için Seri: IV, 

No: 29 "Sermaye Piyasası Kanununa Tâbi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy 
Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ)in 6'ncı maddesi uyarınca esas sözleşmesinin 
"Yönetim Kurulu Teşkili ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 11 inci, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açıl
ması" başlıklı 13 üncü, "Denetçiler" başlıklı 19 uncu ve "Rey Hakkı" başlıklı 24 üncü maddelerinin 
tadili için SPK'nın uygun görüşünü talep etmiştir. 

Şirkete 27.01.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13-136/2492 sayılı eksik yazısı gönderilmiş, söz 
konusu yazıda SPK'nın 20.04.2000 tarih ve 42/619 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmemesi 
nedeniyle, şirketin 29.03.2000 ve 03.04.2000 tarihli yazılarıyla talep ettiği esas sözleşmesinin 7'nci 
maddesinin tadiline ön izin verilmesi talebinin işlemden kaldırıldığı Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket'in söz konusu talebinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Mevzuat çerçevesinde in
celenmesi ve değerlendirilmesi ile 22.11.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurulda esas sözleş
mesini birikimli oy yöntemini uygulamak üzere değiştirmemesi hakkında Şirket tüzel kişiliği ve 
yönetim kurulu üyelerinden alınan savunmaların ve ayrıca Şirket'in olağan genel kurul toplantı 
tarihinin Seri: VIII, No: 39 Tebliği'ne aykırı şekilde özel durum açıklama formu kullanılmaksızın, 
gecikmeli ve gündemi içermeksizin eksik olarak SPK'ya gönderilmesi ile ilgili olarak Şirket tüzel 
kişiliğinden alınan savunmanın SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca değerlendirilmesi hakkında 
17.03.2005 tarih ve GŞ-8 sayılı Rapor düzenlenmiştir. SPK'nın 31.03.2005 tarih ve 13/422 sayılı 
toplantısında; 

1) 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Teşkili 
ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 11 inci, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 13 üncü, 
"Denetçiler" başlıklı 19 uncu ve "Rey Hakkı" başlıklı 24 üncü maddelerine ilişkin değişikliklere, 
öneri yazısında belirtilmiş değişikliklerin yapılması şartıyla uygun görüş verilmesine, 

2) Esas sözleşmenin 11 inci maddesinde talep edilen tadil ile (B) grubu pay sahiplerinin 
yönetim kurulu üyeliklerinde aday gösterme imtiyazının değiştirilmesi nedeniyle, Türk Ticaret 
Kanunu (TTKn)nun 389 uncu maddesi uyarınca, söz konusu değişikliğin (B) grubu pay sahipleri 
genel kurulunca da onaylanması gerektiği hususunun Şirket'e bildirilmesine, 
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3) Şirket'in Seri: IV, No: 29 Tebliği'ne aykırı olarak, esas sözleşmesini birikimli oy yönteminin 
uygulanmasına uygun hale getirmek üzere 2003 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 22.11.2004 tarihli 
olağan genel kurul toplantısından önce SPK'ya başvurmamış olması ile ilgili olarak, 

a) Şirket'in, 17.01.2005 tarihli dilekçesi ile yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde birikim
li oy yönteminin uygulanabilmesi için esas sözleşmesinin 11, 13, 19 ve 24 üncü maddelerinin tadili 
için SPK'nın uygun görüşünü talep ettiği, 

b) Konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin 2003 yılı olağan genel kurul toplantısı yerine 
2004 yılı olağan genel kurul toplantısında karara bağlanmasının birikimli oy yönteminin uy
gulanacağı ilk toplantıyı etkilemeyeceği, 

hususları dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi kapsamında işlem 
tesis edilmeyerek, bir defaya mahsus olmak kaydıyla, Şirket'in ve Şirket yönetim kurulu üyelerinin 
SPK'nın Seri: IV, No: 31 Tebliği ile değişik Seri: IV, No: 29 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tâbi 
Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Teb
liğine uyum konusunda uyarılmasına, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin 2005 yılında 
yapılacak 2004 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine alınmaması halinde konunun tekrar 
değerlendirilmesine, 

4) 20.09.2004 tarih ve OFD/2061-27434 sayılı SPK yazısı ile bilgilendirilmesine rağmen, 
TTK 324 üncü maddenin kendisine yüklediği görevleri gereği gibi yerine getirmeyen, 2003 yılı 
faaliyetlerinin görüşüldüğü 22.11.2004 tarihli olağan genel kurul toplantı gündemine madde koy
durmayan Şirket yönetim kurulu üyelerinin TTK 336'ncı maddesi çerçevesinde hukukî sorum
luluğu için, ortakların yasal yollara başvurma hakları olduğu hususunda bilgilendirilmesini teminen 
SPK Haftalık Bülteni'nde açıklama yapılmasına, 

5) Şirket'in olağan genel kurul toplantı tarihinin Seri: VIII, No: 39 Tebliği'ne aykırı şekilde 
özel durum açıklama formu kullanılmaksızın, gecikmeli ve gündemi içermeksizin eksik olarak 
SPK'ya gönderilmesi ile ilgili olarak, Şirket'in, SPK mevzuatının gerekli takibi yapacağını, gön
derilmesi gerekli evrakı zamanında ulaştıracağını ve konuya ilişkin olarak daha dikkatli olacağını 
beyan ettiği, söz konusu Tebliğ'e uyum konusunda daha önce uyanlmadığı ve genel kurul ile ilgili 
davet ilanının 11.10.2004 tarih ve 6154 sayılı TTSG'de yayınlandığı dikkate alınarak, Şirket'in 
Seri: VIII, No: 39 Tebliği'ne uyum konusunda uyarılmasına, 

6) Olağan genel kurul toplantılarını gecikmeli olarak yapan Şirket'in, TTKn'nun 364 üncü 
maddesi uyarınca olağan genel kurul toplantısını her hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay 
içinde yapması gerektiği hususunda bilgilendirilmesinin ve Şirket'in 2001-2002 yılları ile 2003 
yılına ait olağan genel kurul toplantılarını, hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde yap
madığı hususunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesine, 

7) a) SPK'nın 27.06.2003 tarih ve 34/798 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirket'in, 
SPK düzenlemelerine uygun olarak bastırılmış hisse senetlerinin geldiği aşama hakkında bilgi ver
mesi, ortakların kimlik bilgileri ile hisse senetlerini teslim aldıklarına dair teslim-tesellüm bel
gelerini ve bu belgelerin doğruluğuna ilişkin yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnameyi 
bildirim yazısının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde SPK'ya ibraz etmesi hususlarında yeniden 
uyarılmasına rağmen, söz konusu bilgi ve belgelerin SPK'ya ibraz edilmediği, 

b) Şirketin 03.04.2000 tarihinde hisse senetleri Borsa'da işlem görmek üzere SPK'ya yapmış 
olduğu, sermayesinin 1.200 milyar TL iç kaynaklardan, 200 milyar TL nakit olmak üzere 600 mil
yar TL'den 2 trilyon TL'ye artırılması ve rüçhan haklarının tamamının kısıtlanmak suretiyle nakden 
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artırılan kısmın halka arz edilmesi konusundaki başvurusuna ilişkin ön izin talebinin 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemden kaldırıldığı, 
hususlarında SPK Denetleme Dairesine bilgi verilmesine, 

karar verilmiştir. 

Söz konusu SPK Kararı 01.04.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13-727/8635 sayılı yazı ile (Ek/46) 
Şirkete bildirilmiştir. 

4. Şirket'in Malî Yapısının TTK'nın 324 üncü Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi 
Şirket'in 2003 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının ilk üç ay içinde yapılmaması 

nedeniyle Şirket'ten konuya ilişkin açıklamanın talep edildiği 20.09.2004 tarih ve 
OFD/2061-27434 sayılı SPK yazısı ile ayrıca, Şirket'in tarihi maliyet esasına göre düzenlenen 
bilançosunun incelenmesinden Şirket sermayesinin yaklaşık %60'ının karşılıksız kaldığının anlaşıl
dığı, TTKn 324 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlerin yönetim kurulunun sorumluluğun
da olduğu ve yapılacak olağan genel kurul gündemine konuya ilişkin madde konulması gerektiği 
hususlarında Şirket bilgilendirilmiştir. 

Şirket'in 25.02.2005 tarihli yazısında, 2004 yılında Şirket bilançosunun aktif ve pasifındeki 
varlıkların rayiç bedelle değerlenmesi sonucunda TTKn'nun 324 üncü maddesi kapsamına giril
meyeceğinin düşünüldüğü, bu nedenle genel kurula böyle bir madde eklenmediği, ancak, yapılacak 
ilk genel kurulda TTKn'nun 324 üncü maddesi gereği sermayenin artırılmasının görüşülmesi 
hususunun gündeme ilave edileceği ifade edilmiştir. 

20.09.2004 tarih ve OFD/2061-27434 sayılı SPK yazısı ile bilgilendirilmesine rağmen, TTK 
324 üncü maddenin kendisine yüklediği görevleri gereği gibi yerine getirmeyen, genel kurul top
lantı gündemine madde koydurmayan Şirket yönetim kurulu üyelerinin TTK 336'ncı maddesi çer
çevesinde hukukî sorumluluğu için, ortakların yasal yollara başvurma hakları olduğu hususunda bil
gilendirilmesini teminen SPK'nın 27.03.2005-04.04.2005 tarih ve 2005/14 sayılı Haftalık Bül-
teni'nde açıklama yapılmıştır. 

5. Genel Kurul Toplantıları 
TTKn'nun 364 üncü maddesi gereği, olağan genel kurul toplantılarının her hesap dönemi 

sonundan itibaren üç ay içinde yapılması zorunluluğuna rağmen, Şirket, 2001-2002 yıllarına ait 
olağan genel kurul toplantısını 23.05.2003 tarihinde, 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 
ise 22.11.2004 tarihinde yapmıştır. 

Olağan genel kurul toplantılarını gecikmeli olarak yapan Şirket'in, TTKn'nun 364 üncü mad
desi uyarınca olağan genel kurul toplantısını her hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay için
de yapması gerektiği halde Şirket'in 2001-2002 yılları ile 2003 yılına ait olağan genel kurul toplan
tılarını, hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde yapmadığı hususu, 01.04.2005 tarih ve 
B.02.1. SPK.0.13-715/8611 sayılı SPK yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmiştir. 

A) Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
SPK Karar Organının 27.06.2003 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Şirket yöneticileri 

hakkında SPKn'nun 47/A-4 md., TCK md.503, 508-510 uyarınca suç duyurusunda bulunulmuş 
olup, SPK md.47/A-4 hükmüne ilişkin suç duyuruları hakkında zamanaşımı nedeniyle takipsizlik 
kararı verilmesi üzerine yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. Diğer suç duyuruları ise halen 
Savcılık incelemesindedir. 
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Öte yandan, SPK'nın suç duyurusu olmadığı halde, yatırımcıların şikâyeti üzerine, şirket yet
kilileri hakkında SPK md.47/A-4, TCK md.503 ve 510 hükümleri uyarınca açılan kamu davasında 
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22.10.2004 tarihinde görevsizlik kararı verilerek dos
yanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir (E.2003/343). 

2.1.2. İkram Un ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 
İkram Un ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket), tarafından 1996 yılı Kasım ayı içerisinde Kanal 

7 televizyonunda yayınlanan reklamların, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (c) 
bendinde açıklanan halka arz tanımı içerisinde yer alması nedeniyle, SPK Uzmanlarınca yapılan in
celeme sonucunda düzenlenen 27.08.1997 tarih ve VI-1/158-21, X-5/10-7 sayılı Rapor'da; 

"/. Şirket'in halkı ortaklığa katılmaya davet edici ilan veya reklam verdiği, 
2. Reklamların Kanal 7 televizyonunda yayımlandığı, 
3. Söz konusu reklamların Sermaye Piyasası Mevzuatı 'ndan haberdar olunmaması dolayısıyla 

verildiği, 
4. SPK uyarısı üzerine ilan ve reklamların durdurulduğu ve bu ilan veya reklamlar dolayısıy

la da herhangi bir hisse satışının yapılmadığı ve halktan para toplanmadığı, 
tespit edilmiş olup bu tespitler çerçevesinde; 
a) ... bu reklamlar kanalıyla halka Kurul 'a kaydettirilmeden herhangi bir hisse senedi satışının 

yapılmadığı, ... dikkate alınarak, Şirket'in bu defalık Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyumla ilgili 
olarak daha dikkatli davranmaları gerektiği konusunda uyarılmalarının ve bunların tekrarı halin
de SPKn'nun 47/A-4 maddesinde açıklanan cezai müeyyidenin uygulanacağının bildirilmesinin, 

b) Ayrıca Kanal 7 televizyonunun da bu tür reklamların yayınında daha dikkatli davranması 
gerektiği konusunda uyarılmasının, 

uygun olacağı sonucuna varılmış olup; söz konusu Rapor, 27.08.1997 tarih ve DEDA-
İ-0202/478 sayılı müzekkere ile, sonuçlarına aynen katılındığı belirtilerek, SPK Karar Orgam'nın 
takdirlerine sunulmuştur. 

SPK'nın 11.09.1997 tarih ve 26/1462 sayılı Kararı ile Şirket hisse senetlerinin resen SPK kay
dına alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu SPK Karan, 17.09.1997 tarih ve OFD/2201-10211 
sayılı yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. 

Şirket tarafından SPK'ya iletilen 01.10.1997 tarihli yazıda, 
" mevcut ortaklara ilaveten herhangi bir ortaklık talebi olmamıştır. 
... SPKn 'dakiyaptırımların şirketimizin yapısal oluşumu içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün 

değildir. Kaldı ki, şirketimizin ortak sayısı da 5 kişidir. 
...Bu doğrultuda konunun tekrar gözden geçirilerek, Kurul kaydına alınmamızın iptal edilmesi 

hususunda gereğini tensiplerinize arz ederiz. 
denilmektedir. 
Şirket'e gönderilen 09.10.1997 tarih ve OFD/2373-11192 sayılı yazı ile, Şirket hisse senet

lerinin kayda alınmasına ilişkin SPK Kararı'nın değiştirilmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, 
Şirket'e 17.09.1997 tarihli yazının gereklerini yerine getirilmesi bildirilmiştir. 

Şirket 06.11.1998 tarihinde SPK kaydından çıkarılma talebi ile SPK'ya başvurmuştur. Şirket 
talebi ile ilgili olarak, Şirket merkezinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 11.12.1998 tarih 
ve OB/17, KSB/18 sayılı Rapor'da; 
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"İkram Un ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin ortak sayısının 100 kişiyi aştığına ilişkin her
hangi bir emareye rastlanılmadığından, Şirket'in Kurul kaydından çıkmasına engel bir durum 
görülmemekle birlikte, Seri: IV, No: 9 Tebliği 'nin 5 inci maddesi hükmü ve 15.01.1998 tarih ve 3/24 
sayılı Kurul Kararı uyarınca, Şirket'in ortak sayısının 100 kişinin altında olduğunu mahkeme 
kararı ile tespit ettirmesi şartıyla, Kurul kaydından çıkarılmasının " 

uygun olacağı sonucuna varılmış olup; söz konusu Rapor, 10.02.1999 tarih ve OFD/187 sayılı 
müzekkere ile "ortak sayısının 100 kişiyi aştığına ilişkin herhangi bir emareye rastlanılmadığı ve 
SPK'nın Seri: IV, No: 9 Tebliği'nin 5 inci maddesi hükmü ve 15.01.1998 tarih ve 3/24 sayılı SPK 
Kararı uyarınca, Şirket'in ortak sayısının 100 kişinin altında olduğunun T. C. Çorum Birinci Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nin 05.01.1999 tarih ve 1999/12 sayılı Kararı ile tespit ettirildiği dikkate 
alınarak, SPK kaydından çıkarılmasını uygun görüldüğü belirtilerek, SPK Karar Organı'nın takdir
lerine sunulmuştur 

Konuyu 18.02.1999 tarih ve 18/188 sayılı toplantısında değerlendiren SPK; Seri: IV, No: 9 
Tebliği'nin 5/1 maddesi hükmü ve 15.01.1998 tarih ve 3/24 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Şirketin 
ortak sayısının 100 kişinin altında olduğunun T. C. Çorum Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 
05.01.1999 tarih ve 1999/12 sayılı Kararı ile tespit ettirildiğini de dikkate alarak, Şirketin SPK kay
dından çıkarılmasına karar vermiştir. Söz konusu SPK Kararı, 22.02.1999 tarih ve OFD/307-1448 
sayılı yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. 

2.1.3 İttifak Holding A.Ş. 
A) Denetim Bilgileri 
SPK'ya yatırımcılar tarafından gönderilen dilekçeler ihbar kabul edilerek SPK Başkanlığı'nın 

07.07.1997 görevlendirmesi uyarınca İttifak Holding A.Ş. (Şirket) denetim kapsamına alınmıştır. 
Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 29.09.1997 tarih ve X-3/3-29, XIII-2/6-6 
sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. 

29.09.1997 tarih ve X-3/3-29, XIII-2/6-6 sayılı Denetleme Raporu'nda; 
1) Şirket'in Ortaklara Borçlar Hesabı'nda, iştirak hisselerinin devralınmasından oluşan tutar

lardan başka 1997 yılında yapacağı; sermaye artırımına mahsuben hisse senetlerini SPK kaydına al-
dırmaksızın halka çağrıda bulunarak fon topladığı, bu şekilde toplanan fonların tutarının 116.202 
milyon TL. olduğu, Şirketin hisse senetlerini SPK kaydına aldırmaksızın halka çağrıda bulunarak 
fon toplamasının SPKn'nun 3/c maddesindeki "Halka Arz" tanımı kapsamına girdiği, SPKn'nun 4 
üncü maddesinin ilk fıkrasında "ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının 
SPK'ya kaydettirilmesi zorunludur. .. " denildiği ve Şirketin bu fiiliyle söz konusu madde hükmüne 
aykırı hareket ettiği, Şirket'in sermaye artırım işlemlerini dondurması üzerine topladığı nakit tutar
ları iştirak satışlarından sağladığı fonlarla tasfiye ettiği, ancak halka çağrıda bulunarak fon toplayan 
Şirket'in esasen sözkonusu faaliyetiyle halka arz işlemine başladığı ve toplanan nakit tutarların Şir
ket tarafından geri ödenmesinin yapılan işlemi izinsiz halka arz kapsamından çıkarmadığı, 

2) Şirket tarafından ileride yapılacak sermaye artırımına mahsuben ortaklardan toplanan nakit 
tutarın tasfiye edilmesi sırasında düzenlenen ve muhasebe kayıtlarına mesnet teşkil eden ödeme 
makbuzlarının incelenmesi sonucunda, kendilerine ödeme yapıldığı iddia edilen şahısların im
zalarının sahte olduğunun anlaşıldığı, Şirket yetkililerinin sözkonusu ödeme makbuzlarındaki im
zaların sahte olduklarını bilerek bu belgeleri, Şirket merkezinde yürütülen denetleme çalışmaları 
sırasında düzenlenen 26.07.1997 tarihli Tutanak'la SPK Uzmanlarına ibraz etmek suretiyle kullan
dıkları, Şirket yetkililerinin bu fiilinin TCK'nin "Özel Evrakta Sahtekarlık" fiilini düzenleyen 345 
ve 346 inci maddeleri ile SPKn'nun 48 inci maddesi kapsamına girdiği, 
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3) Şirket hisse senetlerinin devirlerinde hisse senedi alıcıları ve satıcılarının taleplerini alıcı ve 
satıcıların bir araya gelmediği, yatırımcıların birbirini tanımadığı ve tamamen Şirketin kontrol ve 
icra ettiği bir ortamda eşleştirerek işlemlerin gerçekleştiği, hisse senetlerinin alım-satım fiyatlarını 
Şirket'in belirlediği ve belirlenen sözkonusu fiyat dışında başka bir fiyattan alım-satım işleminin 
gerçekleşmediği, Şirket'in bu fiiliyle SPKn'nun 40 inci maddesinde tanımlanan borsacılık 
faaliyetinde bulunduğu, ayrıca Şirket'in bu faaliyetlerinin SPKn'nun 30 (b) maddesi kapsamında 
aracılık faaliyeti mahiyetinde olduğu, SPKn'nun 31 inci maddesi hükmüne göre, sermaye 
piyasasında aracılık faaliyetinde bulunacak kurumların SPK'dan izin almalarının zorunlu olduğu ve 
Şirketin SPK'dan izin almadan sürdürdüğü izinsiz aracılık faaliyetinin Kanun'un cezai müey
yideleri düzenleyen 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri kapsamına girdiği, 

tespit edilmiştir. 
Denetim sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organı'nın 18.12.1997 tarihli toplantısında; 
1. SPK kaydına aldırmaksızın hisse senetlerinin halka arz edilmesi ile ilgili olarak sorumlu Şir

ket yöneticiler hakkında SPKn'nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunulmasına, 

2. Şirket yöneticileri tarafından denetimler sırasında yanıltma amacıyla sahte evrak düzenlen
mesi ve bu evrakın SPK'ya ibraz edilmesi ile ilgili olarak TCK'nin 345 ve 346 inci maddeleri kap
samında SPKn'nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunul
masına, 

3. SPK'dan izin almaksızın Şirket'in aracılık faaliyetlerinde bulunması ile ilgili olarak sorum
lu Şirket yöneticileri hakkında SPKn'nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet sav
cılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

karar verilmiştir. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplannca Şirketin mevduat top

ladığına dair ihbar üzerine SPK Başkanlığının 03.12.2001 tarihli görevlendirmesi üzerine Şirket 
nezdinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda 05.03.2002 tarih ve XII-I/78-l sayılı 
Denetleme Raporu hazırlanmış olup, Şirket'in iştiraklerindeki payının gerek sermaye artırımlarına 
katılmama, gerekse satış suretiyle azaldığı, buna mukabil Holding paylarının azaldığı şirketlerde İt
tifak Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. adlı şirketin paylarının arttığı, daha sonra İt
tifak Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda Holding ortakları ve yönetim kurulu 
üyeleri olan S. Mehmet BUGA, Mustafa ÖZESKİCİ, Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, M. Ali 
KORKMAZ, Gökay BARANOK tarafından kurulduğu, Holding'in, iştiraklerindeki paylarını dev
retmesi ile ilgili olarak kamuyu bilgilendirmediği, İttifak Holding A.Ş.'nin, 2001 yılı için bastırmış 
olduğu masa takviminde, iştirak satışları neticesinde birçoğu ile 1999 yılı sonu itibariyle doğrudan 
hiçbir sermaye ve/veya yönetim ilişkisi kalmayan veya azlık haklarını dahi sağlamayacak düzeyde 
oldukça düşük oranlarda iştiraki olan şirketlerin, hâlihazırda Holding'in iştiraki veya bağlı ortaklığı 
olduğu yönünde anlaşılabilecek ifadelere yer verilmiş olduğu, tespit edilmiştir. 

Söz konusu tespitleri 11.04.2002 tarihli toplantısında görüşen SPK Karar Organı, 
1. SPK'nın Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar 

Tebliği'nin 3 üncü maddesinin (b) bendinin (a) fıkrasından kaynaklanan özel durum açıklaması 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen Holdingin, SPKn'nun 46'ncı maddesinin (e) bendi hükmü çer
çevesinde, Holding ortaklarının her bir işlem için bilgilendirilmesini sağlayacak ve iştiraklerin 
31.12.1997 tarihinden sonra ortaklık yapısındaki değişiklikleri de içerecek şekilde düzenlenen 
detaylı bir duyuru metninin, ülke çapında yayın yapan 1 ulusal ve Holdingin merkezinin bulunduğu 
Konya'da yayın yapan en yüksek tirajlı 2 yerel gazetede yayınlatılması konusunda uyarılmasına, 
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2.2001 yılına ilişkin olarak bastırılan takvimde SPK'nın Seri: VIII, No: 11 Menkul Kıymetleri 
Halka Arz Edilmiş Anonim Şirketlerle Menkul Kıymet Alım Satımı ile Uğraşan Kuruluşların İlan 
ve Reklamlarında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 3 üncü maddesinin (c) bendi hükmüne ay
kırılık içeren ifadelerin yer alması nedeniyle Holdingin, SPKn'nun 46'ncı maddesinin (e) bendi 
hükmü çerçevesinde, Holding ortaklarının bilgilendirilmesini teminen, Holdingin takvimde adı 
geçen şirketler ile ilişkilerini detaylı olarak içeren bir duyuru metninin ülke çapında yayın yapan 
1 ulusal ve Holding merkezinin bulunduğu Konya'da yayın yapan en yüksek tirajlı 2 yerel gazetede 
yayınlatılması konusunda uyarılmasına, 

3. Holding'in, gerçekleştirdiği iştirak devir alış ve satış işlemleri ile ilgili olarak devre konu şir
ketlerin değerinin tespiti için Şirketçe seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşuna değerleme yap
tırılması konusunda uyarılmasına, 

karar verilmiştir. 
Şirket SPK Kararı doğrultusunda, 25.08.2002 tarihinde ülke çapında yayın yapan bir gazete ile 

yerel iki gazetede ilan yaptırmış ve devir konusu şirketler ile ilgili olarak bir bağımsız denetim şir
ketine değerleme raporu hazırlatarak, rapor örneklerini 21.10.2002 tarihinde SPK'ya göndermiştir. 

Şirket'in ortak sayısının SPK'nın bilgisi dışında arttığı şüphesiyle, ortaklık yapısı, finansman 
kaynakları, organizasyon yapısı, iştirakleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili diğer mev
zuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde Holding'in iştiraklerine ilişkin olarak 
Şirket nezdinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda 05.03.2002 tarih ve XIII-1/78-1 
sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. SPK'nın 18.04.2003 tarihli toplantısında, Şirketin iştirak ve 
bağlı ortaklıklarına iştirak hisse senedi alım satım işlemleri nedeniyle gerek SPKn'nun 47/A-4, 
gerekse 47/A-6 inci maddeleri kapsamında SPK'ca yapılacak bir işlemin bulunmadığına karar veril
miştir. 

B) Kayda Alma Bilgileri 
İttifak Holding A.Ş. (Şirket) 21.02.1994 tarihinde ortak sayısının 100'ü geçtiğinin beyan edil

mesi nedeniyle SPK kaydına alınmıştır. 
Şirket SPK'nın 12.05.1994 tarih ve 482 sayılı izni ile 200 milyar TL tavan ile kayıtlı sermaye 

sistemine geçmiştir. 
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı SPK'nın 22.06.1995 tarih ve 816 sayılı izni ile 1 trilyon TL'na 

artırılmıştır. 
Şirket 24.03.1997 tarihli yazısı ile çıkarılmış sermayesinin 200 milyar TL'ndan 1 trilyon TL'na 

artırılmasını talep etmiştir. Sermaye artırımı talebinin karara bağlandığı 02.06.1997 tarih ve 16/761 
sayılı SPK toplantısında Şirket esas sözleşmesinin hisse senedinin devrini yönetim kurulunun iznine 
bağlayan 9 uncu maddesi ile esas sözleşmede gerekli görülecek diğer değişikliklerin yapılmasını 
takiben kayıt belgesinin verilmesi şartıyla sermaye artırımı talebinin olumlu karşılanmasına karar 
verilmiştir. 

Şirket 19.04.2000 tarihli başvurusu ile esas sözleşmede ilave bir değişiklik gerekip gerek
mediği konusunda SPK görüşünü talep etmiştir. Şirket'in talebinin karara bağlandığı 11.07.2000 
tarih ve 76/1196 sayılı SPK toplantısında esas sözleşmenin "Konu" başlıklı 4, "Holdingin Merkez 
ve Şubeleri" başlıklı 5, "Holdingin Süresi" başlıklı 6, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 9, "Hol
dingin Organları" başlıklı 10, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 15 ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 
24 üncü maddelerinin tadil edilmesi gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine karar verilmiştir. 
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Şirket'in 18.12.2000 tarihli yazısı ekinde iletilen esas sözleşme değişiklikleri ise 05.01.2001 
tarih ve OFD/41-187 sayılı SPK yazısı ile onaylanmıştır. 

Esas sözleşme değişiklikleri 25.03.2001 tarihli %52 nisap ile toplanan olağan genel kurul top
lantısında onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri 06.04.2001 tarihinde ticaret 
siciline tescil edilerek 16.04.2001 tarih ve 5275 sayılı TTGS'nde ilan edilmiştir. Söz konusu esas 
sözleşme değişikliği ile toplantı nisabı SPKn'nu hükümleri uyarınca %25'e düşürülmüştür. 

Şirket 04.01.2002 tarihli yazısı ile sermaye artırımında izlenecek prosedür hakkında bilgi 
talebinde bulunmuş olup, Şirket'in talebi 21.01.2002 tarih ve OFD/168-788 sayılı SPK yazısı ile 
cevaplanmıştır. 

Şirket 01.03.2002 tarihinde 200 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini, 800 milyar TL nakden, 
500 milyar TL maliyet artış fonundan karşılanmak suretiyle 1.500 milyar TL'na artırılması 
dolayısıyla ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması için başvurmuştur. 

Şirket'in başvuru dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen eksik bilgi ve bel
geler 05.03.2002 tarih ve OFD/627-3096 sayılı SPK yazısı ile Şirket'e bildirilmiştir. 11.03.2002 
tarihinde SPK'ya iletilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak 20.03.2002 tarih ve OFD/829-3918 sayılı 
SPK yazısı ile ilave bilgi ve belgeler talep edilmiştir. 

Şirket 12.09.2002 tarihli başvurusu ile sermaye artırımı kompozisyonu değiştirerek 1 trilyon 
TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 
200 milyar TL'ndan 1 trilyon TL'na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK 
kaydına alınmasını talep etmiştir. Başvuru dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit 
edilen eksik bilgi ve belgeler 19.09.2002 tarih ve OFD/2479-12362 sayılı SPK yazısı ile Şirket'e 
bildirilmiştir.27.12.2000 tarih ve 62/1706 sayılı SPK toplantısında; ihraç edilecek hisse senetlerinin 
SPK kaydına alınması talebinin; 

1999 yılından itibaren gerçekleştirilen iştirak alım satımlarının 11.04.2002 tarih ve 18/491 
sayılı SPK kararı uyarınca bağımsız denetim firmasınca tespit edilen değerlerine, grup içi şirketlerin 
31.12.2001 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayeleri ve net dönem karlarına ilişkin bilgilerin izahname 
ve sirkülerlerde açıklanması koşuluyla olumlu karşılanmasına, 

- İttifak Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin SPK'ca izinsiz halka arz fiilinin 
karara bağlandığı ve sermaye artırımını gerçekleştiremediği 1997 yılında kurulmuş olması, mevcut 
sermayesi olan 10 trilyon TL'nın diğer grup şirketleri ile kıyaslandığında yüksek olması, İttifak Or
ganizasyon ortaklarının aynı zamanda Şirket ortağı olması, sözkonusu 106 ortağın İttifak Or
ganizasyondaki sermaye paylarının Şirketteki paylarından daha yüksek olması dikkat çekici ol
makla birlikte SPK DEDA Başkanlığı'nın 12.03.2002 tarih ve 10/457 sayılı yazısında İttifak Or
ganizasyon A.Ş.'nin ortaklık yapısının tespiti konusundaki çalışmanın sonuçlanma aşamasında ol
duğunun belirtildiği dikkate alınarak İttifak Organizasyon A.Ş. hakkında denetim sonuçları doğrul
tusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir. Nitekim 7. numaralı bölümde de açıklandığı üzere 
18.04.2003 tarih ve 21/467 sayılı SPK toplantısında, Şirket'in ve İttifak Organizasyon ve Danış
manlık Hizmetleri A.Ş.'nin iştirak hisse senedi alım satım işlemleri nedeniyle gerek SPKn'nun 
47/A-4, gerekse 47/A-6 inci maddeleri kapsamında SPK'ca yapılacak bir işlemin bulunmadığına 
karar verilmiştir. 

SPK kayıt ücretinin 23.01.2003 tarihinde yatırılmasını takiben 28.01.2003 tarihli SPK yazısı 
ile de kayda alma belgesi verilmiştir. 
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Şirket 19.03.2003 tarihinde kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'ndan 5 trilyon TL'na artırıl
ması amacıyla SPK'ya başvurmuştur. Şirket'in kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin olarak hazır
lanan 17.04.2003 tarih ve SE (3) sayılı Rapor 18.04.2003 tarih ve 21/474 sayılı SPK toplantısında 
karara bağlanarak Şirket'in 1 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5 trilyon TL'na artırılması 
ve bu amaçla esas sözleşmenin "holdingin sermayesi" başlıklı 7 inci maddesinin tadil edilmesine 
izin verilmesine karar verilmiştir. 

Şirket Seri: VIII No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5/F 
maddesinden kaynaklanan özel durum açıklama yükümlülüğünü gecikmeli olarak yerine getirmesi 
nedeniyle 20.08.2003 tarih ve OFD/1388-10453 sayılı SPK yazısı ile uyarılmış, 24.10.2003 tarih ve 
OFD/1705-14008 sayılı SPK yazısı ile Şirket'in daha önce 11.04.2002 tarih ve 18/491 sayılı SPK 
karan ile uyarıldığı dikkate alınarak SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca savunması istenmiştir. 

Şirket 07.10.2003 tarihinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 
1 trilyon TL'ndan 4 trilyon TL'na artırılması nedeniyle ihraç edeceği hisse senetlerinin SPK kay
dına alınması için başvurmuştur. Şirket'in talebine ilişkin olarak hazırlanan 03.11.2003 tarih ve 
SE(5) sayılı Rapor sonucunda ulaşılan tespitler 06.11.2003 tarih ve 57/1316 sayılı SPK toplantısın
da karara bağlanmıştır. Sözkonusu SPK toplantısında sermaye artırımı talebinin olumlu karşılan
masına, özel durum açıklama yükümlülüğünün gecikmeli yerine getirilmesi hususunun SPKn'nun 
47/A maddesi çerçevesinde değerlendirilerek öneri yazısının SPK'ya sunulmasına karar verilmiştir. 

Özel durum açıklama yükümlülüğünün gecikmeli yerine getirilmesine ilişkin 30.12.2003 tarih 
ve 66/1605 sayılı SPK toplantısında özel durum açıklama yükümlülüğünün gecikmeli olarak yerine 
getirilmesi nedeniyle Şirket hakkında 7, 6 milyar TL tutarında idarî para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Şirket 30.01.2004 tarihli başvurusu ile genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesi için Seri: 
IV No: 29 Sermaye Piyasası Kanununa Tâbi Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kul
lanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 6 inci maddesi uyarınca esas sözleşmesinin "Holdingin 
Organları" başlıklı 10 uncu, murakıplar başlıklı 12 inci, "Rey Hakkı" başlıklı 20'nci maddesinin 
tadilini talep etmiştir. Konuya ilişkin 16.02.2004 tarih ve OFD/159 sayılı öneri yazısı 20.02.2004 
tarih ve 7/135 sayılı SPK toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Söz konusu esas sözleşme 
değişiklikleri 11.04.2004 tarihli olağan genel kurulun yeterli nisabın sağlanamaması nedeniyle top
lanamamış olması nedeniyle, 23.05.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onay
lanmıştır. 

20.03.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde İttifak Holding A.Ş. mağdurlarına çağrı başlıklı ilan 
yayınlayan Hacı Mustafa GÜMÜŞ ile ilgili olarak 24.03.2004 tarihli SPK yazısı ile Şirketten bilgi 
istenmiştir. Şirketten alınan 29.03.2004 tarihli yazıda adı geçen şahsın Şirket, Şirket'in iştirak, bağ
lı ortaklık ve grup şirketlerinde payı olmadığı gibi herhangi bir alacak borç ilişkisi de olmadığı 
belirtilmektedir. 

Şirket 10.03.2004 tarihli yönetim kurulu toplantısında olağan genel kurul toplantısının 
11.04.2004 tarihinde yapılmasına karar vermiş Seri: VIII No: 39 Özel Durumların Kamuya Açık
lanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5/H-3 maddesi uyarınca yapılması gereken özel durum açık
laması yapılmamıştır. Genel Kurul toplantı tarihinin belirlenmesine ilişkin özel durum açıklama 
yükümlülüğünün neden yerine getirilmediğine ilişkin olarak 19.04.2004 tarihli SPK yazısı ile 
SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca Şirketten savunma istenmiştir. Şirket'in savunması 21.05.2004 
tarihli yazısı ile iletilmiştir. Konuya ilişkin SPK'nın 15.06.2004 tarih ve OFD/772 sayılı öneri yazısı 
17.06.2004 tarihli SPK toplantısında karara bağlanmış olup, anılan SPK toplantısında; genel kurul 
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toplantısının yapılamadığına ilişkin açıklamanın 12.04.2004-16.04.2004 tarih ve 2004/16 sayılı 
SPK Haftalık Bülteni ile ilan edilerek kamuya duyurulduğu ve hisse senetlerinin Borsa'da işlem 
görmediği dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere Seri: VIII No: 39 "Özel Durumların 
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" nin 5 inci maddesinin H bendinin 3 nolu fıkrası 
hükmüne uyum konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. 

D) Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
SPK Uzmanlarınca İttifak Holding A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazır

lanan 29.9.1997 tarih ve X-3/29-8, XIII-2/6-6 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değer
lendirildiği SPK Karar Organı'nın 18.12.1997 tarih ve 44/1882 sayılı karan uyarınca; 

a) SPKn'nun 31. maddesine aykırı olarak SPK'dan izin almaksızın aracılık faaliyetinde 
bulunulması ve SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arzda bulunulması sebebiyle, Şir
ket Yönetim Kurulu Üyeleri Seyit Mehmet BUĞA, Mustafa ÖZESKİCİ, Mehmet Ali KORKMAZ, 
Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, Gökay BARANOK ve Tuncer AKOĞLAN hakkında, SPK 
md.47/A-4 hükmü uyannca (iki ayrı) suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 12.5.1998 tarihinde iki soruşturmanın birleştirilmesine karar verilmiş, daha 
sonra Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1998/540) davada Mahkeme tarafından 
23.1.2002 tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca kamu davasının kesin hükme bağlanmasının er
telenmesine karar verilmiştir. 

b) Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KORKMAZ ve Muhasebe Müdürü Faruk ŞİM
ŞİR hakkında, TCK md.345 ve 346, SPK md.48 ve 49 hükümleri uyannca suç duyurusunda 
bulunulması üzerine, Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1998/540) davada Mah
keme tarafından 23.1.2002 tarihinde, sanıkların beraatine karar verilmiştir. SPK'ca 25.1.2002 
tarihinde süre tutum dilekçesi verilmiş olup, Mahkemenin gerekçeli kararı SPK'ya tebliğ edildiğin
de temyiz yoluna başvurulacağı belirtilmiştir. 

2.1.4. Kamer Holding A.Ş. 
A) Denetim Bilgileri 
Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykın olarak izinsiz halka arz yapmak suretiyle para toplayan 

şirketlerin tespit edilebilmesi amacıyla; 
a) Bu şirketlerin yerel gazetelere verdikleri ilanlann ve bu gazetelerde yer alan izinsiz halka arz 

işlemleri ile ilgili haberlerin tespit edilmesi için 02-04.02.1999 tarihleri arasında Konya İl Halk 
Kütüphanesi arşivinde yer alan 01.07.1998-31.01.1999 dönemine ait Anadolu Manşet, Konya Pos
tası, Merhaba, Yeni Gazete, Yeni Konya ve Yeni Meram gazetelerinin, 

b) Bu şirketlerin televizyonlarda yayınlanan reklamlannın tespit edilmesi amacıyla da, 08-
12.02.1999 tarihlerinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) nezdinde, bu tip şirketlerin Tür
kiye ve yurt dışında yaşayan vatandaşlanmızı şirketlerine ortak olmaya davet eden veya ortak ol
maları için çağrıda bulunan reklamlan verdikleri yayın kuruluşu olan Kanal 7 televizyonunun 
01.12.1998-10.02.1999 tarihleri arasında 18: 00-24: 00 saat dilimine (prime time) isabet eden 
yayınlannın kaydedildiği video kasetlerden tesadüfi olarak seçilen günlerin prime time yayın
larının, 

izlenmesi ve incelenmesi neticesinde, aralannda Kamer Holding A.Ş.'nin de bulunduğu listesi 
verilen şirketlerin Kanal 7 Televizyonunda yayınlanan reklamlarının ihbar kabul edilerek listede 
belirtilen şirketler nezdinde denetim yapılmasına karar verilmiştir. 
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SPK Başkanlık Makamı'nın 12.02.1999 tarihli görevlendirmesi uyarınca; Kamer Holding 
A.Ş.'nin SPKn.'na tâbi bir ortaklık olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla 15.02.1999 ve 
17.02.1999 tarihlerinde Şirket merkezinde yapılan inceleme sonucunda 01.03.1999 tarih ve OFD 
SE (4) BSŞ (5) sayılı rapor düzenlenmiştir. Anılan Rapor'da, Şirket yetkililerinin SPKn.'na tâbi ol
madıkları gerekçesi ile bilgi ve belge vermekten imtina etmesi nedeni ile Şirket'in SPKn.'na tâbi 
olup olmadığına ilişkin inceleme yapılamadığı, bilgi ve belge vermekten imtina eden Şirket'in 
denetim kapsamına alınması talep edilmiştir. 

SPK tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na tabii ortaklıkların belirlenmesi amacıyla Kon
ya'da yayın yapan yerel gazetelerin ve bu şirketlerin televizyon kuruluşları tarafından yayınlanan 
reklamların incelenmesi sonucunda hazırlanan 04.03.1999 tarih ve UGS-İR(7), İBT(3) sayılı ön in
celeme raporunda Kamer Holding A.Ş.'nin (Şirket) izinsiz halka arz fiilinde bulunduğu yönünde 
emareler bulunması üzerine Şirket SPK Başkanlığı'nın 27.01.1999 tarihli görevlendirmesi uyarın
ca denetim kapsamına alınmıştır. 

Şirket merkez adresine, 04.05.1999 tarihinde takriben saat: 15.30'da, SPK Başkanlığı'nın 
30.04.1999 tarih ve DEDA-0202/368 sayılı görevlendirmesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde denetim yapmak üzere gidilmiş; Şirket yetkilisi Ali SARI'ya denetleme 
onayı da ibraz edilerek Şirket nezdinde denetim yapma isteği bildirilmiş, ancak kendisini Şirket 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak tanıtan Ali SARI tarafından SPK'nın Şirket nezdinde 
denetim yapma yetkisinin olmadığı iddia edilerek denetim yapılmasına izin verilmemiş ve SPK Uz
manlarına hiçbir bilgi ve belge verilmemiş ve durum 04.05.1999 tarihinde saat 18.00'de durumu 
tespit eden bir Tutanak düzenlenmiştir. 

1999 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılmak istenen denetim sırasında Şirketin yasal defterlerinin 
ve diğer bilgi ve belgelerinin SPK uzmanlarına ibraz edilememesi üzerine SPK Karar Organı'nın 
20.09.1999 tarihli kararma Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak, Şirket tarafından 
daha önce SPK Uzmanlarına ibraz edilmeyen bilgi ve belgelerin 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 
sayılı SPKn.'nun 461(f) maddesi çerçevesinde SPK'ya ibrazının sağlanmasının talep edilmiş; Kon
ya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi söz konusu başvuruya ilişkin olarak 29.02.2000 tarihinde ". . . 
Davalı Kamer Holding A.Ş. 'nin, SPK'ca görevlendirilen uzmanlarının gerekli gördüğü defter, bilgi 
ve belgeleri incelenmek üzere SPK'ya teslim etmesine. . . " karar vermiş ve Mahkeme kararı SPK 
Uzmanlarınca Şirket merkez adresinde 07.03.2000 tarihinde uygulanmıştır. 

Şirket nezdinde denetimler devam ederken SPK'ya yapılan ihbar üzerine SPK'nın 11.01.2001 
tarihli yazılı talepleri uyarınca, T. C. Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11.01.2001 tarih ve 
2001/9 nolu kararı ile BAYRAM paşa Cad., No: 9,1. Organize Sanayi Bölgesi KONYA merkez ad
resinde faaliyet göstermekte olan Konya Alüminyum Sanayi A.Ş. (KONALTAŞ) nezdinde 
11.01.2001 tarihinde Konya Emniyet Müdürlüğü malî Şube ekiplerinin de katılımıyla arama ger
çekleştirilmiştir. Konya Mahkemesinden 11.01.2001 tarihinde alman arama kararı çerçevesinde ih
barda belirtilen adreste bulunan ve el konulan belgeler üzerinde denetim çalışmaları sonuçlandırıl
mış ve 09.04.2001 tarih ve XII-3/165-10, XVI-17/3-3 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. 

09.04.2001 tarih ve XII-3/165-10, XVI-17/3-3 sayılı Denetleme Raporu'nda, 
Şirket'in organize bir şekilde Bölge Koordinatörleri ve Temsilcileri vasıtasıyla gerek yurt için

de gerekse yurt dışında çok sayıda vatandaşımızdan hisse senedi vermek ve her bir işlem için Tah
silat Makbuzu düzenlemek suretiyle para topladığı, 

Arama esnasında, Şirket'in sözkonusu faaliyetlerini kanıtlar nitelikte; onbinin üzerinde Tah
silat Makbuzu, Koordinatörleri ve Temsilcilerinin listesi, Şirket ortaklarına hisse senedi satışına ve 
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kâr payı ile kâr payı avansı ödendiğine ilişkin bilgisayarda düzenlenmiş Hesap Ekstreleri, bu işlem
leri kanıtlayan çok sayıda yazışma, koordinatör ve temsilcilerin eğitimleri için toplantılar düzenlen
diğine ilişkin belgeler, en çok para toplayan koordinatör ve temsilcilere yazlık ev ve umre ziyareti 
için para teşviki verildiğine ilişkin belgeler, vatandaşlarımızın altın ve sahip oldukları gayrimenkul-
leri Şirket'e devretmek suretiyle de ortak yapıldıklarına ilişkin belgeler, ortaklıktan çıkmak isteyen 
şahısların ellerinde bulunan hisse senetlerinin Şirket ve/veya temsilcileri vasıtasıyla geri alındığına 
ilişkin belgeler, Şirket'e ortak olmak isteyen şahıslarla imzalanan çok sayıda "Ortaklık Sözleşmesi" 
ve çok sayıda koordinatörle ve temsilcilerle Şirket arasında imzalanan "Koordinatör Sözleşmesi" ve 
"Temsilci Sözleşmesi" bulunduğu, 

Arama sonucunda Şirket'in ortaklık durumunun güncel olarak izlendiği 2 (iki) adet bilgisayar
da incelenmek üzere Tutanak karşılığı teslim alınarak SPK'nın merkez binasına getirildiği; söz-
konusu bilgisayar kayıtlarının ve Şirket tarafından vatandaşlarımızdan toplanan paralar karşılığın
da düzenlenen Tahsilat Makbuzları'nın incelenmesinden Ortak Kayıt Defteri'ndeki kayıtların son 
durumu yansıtmadığının ve güncel olmadığının anlaşıldığı; Şirket'in ortaklık durumunu izlediği bil
gisayar kayıtlarına ve Tahsilat Makbuzlarındaki bilgilere göre; Şirketin bilinen en son duruma göre 
ortak sayısının 6.639 kişi ve toplanan paranın Alman Markı cinsinden tutarının 70.775.305 DM ol
duğu; Şirket tarafından ortaklık karşılığı toplandığı anlaşılan 70.775.305 DM'nin (Alman Markı) 
Rapor tarihi itibariyle geçerli olan TCMB efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası toplam değerinin 
38.501.765.920.000.- TL. olduğu tespit edilmiştir. 

Denetleme raporunda yer alan tespitleri 12.04.2001 tarih ve 18/494 sayılı toplantısında görüşen 
SPK Karar Organı; 

1. Şirket yöneticileri ve yurt dışında şirket adına temsilcilik görevi yapan 268 kişi hakkında, 
şirket hisse senetlerinin SPK kaydına alınmadan satışı fiili ile ilgili olarak sorumlu şirket yönetim 
kurulu üyeleri ve TCK'nin 64 üncü maddesi uyarınca bu suça iştirak edenler hakkında SPKn'nun 
47/a-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

2. SPK'dan izin almadan yapılan hisse senedi satışları sonucunda toplanan 38.501.765.920.000 
TL tutarın gerçek hak sahiplerine iadesini teminen, şirketin malvarlıklan üzerine SPKn.'nun 46/a 
maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulmasına ve devirlerinin engellenmesine, 

3. SPK'ya gerçeğe aykırı bilgi vermek ve istenen bilgi ve belgeleri vermemek fiilinden dolayı 
SPKn. md.47/b-l, 47/b-2, ortak sayısının 100 ü aşmasına karşın SPK'ya bildirimde bulunulmaması 
fiilinden dolayı SPKn.'nun 47/b-4 maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmasına, 

4. SPKn.'nun 31 inci maddesi uyarınca SPK'dan izin alınmadan şirket hisse senetlerinin ikin
cil piyasada alım-satımına aracılık fiilinden dolayı sorumlu şirket yöneticileri ile bunların fiillerine 
iştirak edenler hakkında SPKn'nun 47/a-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunulmasına, 

5. Şirket kayıtlarında gerçek durumun gizlenmesi ve aracılık ve izinsiz halka arz faaliyetlerinin 
sürdürülmesini teminen SPK'ya bilgi verilmemesi, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi ve şirket yasal 
kayıtlarında gerçeğe aykırı hesap açılması ile ilgili olarak sorumluluğu bulunanlar hakkında 
SPKn'nun 47/b-l, 47/b-2 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmasına, 

6. Şirket faaliyetlerinin organize bir şekilde şirket yöneticilerinin kontrolünde yürütülmesi 
nedeniyle TCK md.313 maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunul
masına, 
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7. Şirket'e gerçek ortaklık bilgisi ve kimden ne kadar para toplandığına ilişkin olarak belgelerin 
ibraz edilmesi için 1 (bir) ay süre verilmesine, 

8. Şirkete para yatıran tasarruf sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hem yurtiçi hem de yurt dışı 
baskısı bulunan iki gazetede ilanlar verilmesine, 

karar verilmiştir 
SPK tarafından konu hakkında 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/114-4539 sayılı yazı ile Hazine 

Müsteşarlığı'na, 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/115-4540 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı'na, 
24.04.2001 tarih ve DEDA-10/116-4541 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı'na, 24.04.2001 tarih ve 
DEDA-10/117-4542 sayılı yazı ile malî Suçları Araştırma Kurulu'na ve 24.04.2001 tarih ve DEDA-
10/118-4543 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na SPKn'nun 24 üncü maddesi uyarınca bil
dirimde bulunulmuştur. Ayrıca yurtdışındaki vatandaşlarımızın Denetleme Raporu'nda yer alan tes
pitleri okuyabilmeleri amacıyla raporun bir örneği 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/120-4574 sayılı 
yazı ile Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir. 

Şirket tarafından 12.04.2001 tarihli SPK Karan'nda yer alan Şirket'ten istenen belgelerin veril
mesi için 1 (bir) aylık ek süre istenmiş olup, SPK Karar Organı 21.06.2001 tarihli toplantısında Şir
ket'e ek süre verilmesi kabul etmiştir. SPK Kararı 26.06.2001 tarih ve DEDA-10/189-7123 sayılı 
yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. 12.04.2001 ve 26.06.2001 tarihli SPK Kararlarında Şirket'ten istenen 
belgelerin ibrazı için verilen 1 (bir) aylık süre içinde SPK'ya herhangi bir bilgi ve belge ibraz edil
memiştir. 

Konu hakkında SPK Karar Organı 04.10.2001 tarihli toplantısında; 
Şirket'e ortak olmak amacıyla para yatıran gerçek hak sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 

korunması amacıyla SPKn'nun 46(a) bendi uyarınca tespit davası açılmasına, 
SPK'ca istenen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde ibraz edilmemesi nedeniyle Şirket 

yönetim kurulu üyeleri hakkında SPKn'nun 47/B-l ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet sav
cılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

karar verilmiştir. 
Aynı dönemde Şirket hakkında ulaşılan tespitler 16.07.2001 tarih ve DEDA-10/215-7968 sayılı 

SPK yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmiştir. 
Holdingin 25.12.2001 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına SPK'dan iki gözlemci katıl

mıştır. 
Şirket nezdinde Spk Başkanlığı D fmn 06.01.2003 tarihli onayları uyarınca şirket'in faaliyet 

durumunun tespit edilmesi amacıyla 07.01.2003-21.01.2003 tarihleri arasında yapılan denetim 
sonucunda 10.07.2003 tarih ve xvııı-5/6-4, xvıu-7/7-4 sayılı denetleme raporu hazırlanmıştır. 
Ulaşılan tespitleri 08.08.2003 tarihli toplantısında görüşen SPK Karar Organı, 

1. SPK Karar Organının 12.04.2001 tarihli suç duyurusu kararı sonrasında şirketin halka arz 
yapmaya devam ettiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmaması nedeniyle şirket hakkında kanun'un 
47/A-4 maddesi uyarınca herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığına, 

2. 12.04.2001 tarihi sonrasında şirket kasasına sermaye taahhüdü ödemesi şeklinde yansıtılan 
yaklaşık 4,7 milyon alman markının halka arz sonucu toplanmış olduğunu gösterecek somut bir 
delil bulunmamaklar birlikte denetleme raporu'nda yer alan tespitlerin şirket hakkında devam et
mekte olan davaların görüldüğü mahkemelere tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı 
sonucuna varıldığından raporun bir örneğinin Ereğli ağır ceza mahkemesine ve bir örneğinin Kon
ya 1. Asliye ticaret mahkemesine gönderilmesine, 
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3. Holding'in 2001 yılı genel kurulunu zamanında yapmamış olması nedeniyle Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Hfna bilgi verilmesine, 

karar vermiştir. 
Konu hakkında 08.08.2003 tarih ve deda-i-10/1169-10008 sayılı yazı ile Konya Asliye Ticaret 

Mahkemesine ve 08.08.2003 tarih ve DEDA-i-10/1167-10006 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına SPKn'nun 24 üncü maddesi uyarınca SPK'ca bilgi verilmiştir. 

B) Kayda Alma Bilgileri 
SPK'nın 08.08.2002 tarih ve 38/1121 sayılı toplantısında; Şirket'e Konaltaş Konya Alümin

yum Sanayii ve Ticaret A.Ş.'deki dolaylı pay sahipliği nedeniyle Seri: IV, No: 8 Tebliğinin 17'nci 
maddesi uyarınca Konaltaş'ın diğer pay sahipleri için çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğ
duğunun ve Tebliğ kapsamında SPK'ya başvuruda bulunması gerektiğinin bildirilmesine, pay dev
ri sonrasında süresi içinde başvuruda bulunmama gerekçesinin SPK'ya iletilmesinin talep edil
mesine karar verilmiştir. Anılan SPK kararı 16.08.2002 tarih ve OFD/2206-11059 sayılı SPK yazısı 
ile Şirket'e bildirilmiş, ayrıca 05.08.2002-09.08.2002 tarih ve 2002/32 sayılı SPK Haftalık Bülteni 
ile kamuya duyurulmuştur. 

Şirket, 16.09.2002 tarihli yazısında konu ile ilgili olarak bugüne kadar SPK'ya başvuru yapıl
mamış olmasının gerekçelerini belirtmiş ve ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Tebliğ hüküm
leri gereği olan diğer ortaklara ait hisse senetlerini satın almak için gereken fon bulunamadığından 
usulüne uygun çağrıda bulunmalarının ve diğer hisse senetlerini satın almalarının mümkün ol
madığını ifade ederek Şirketlerine yol gösterici bir karar alınmasını talep etmiştir. 

15.10.2002 tarihli SPK yazısı ile Şirketten savunma talep edilmiştir. Şirket savunma yazısını 
19.11.2002 tarihinde SPK'ya göndermiştir. 

SPK'nın 20.12.2002 tarih ve 59/1658 sayılı toplantısında; 
a) Kamer Holding A.Ş. tarafından Konaltaş Konya Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Konal

taş A.Ş.) paylarının dolaylı olarak devralınmasından önce, iktisabın Konaltaş A.Ş.'nin TTK'nun 
388 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki yetersayı ile toplanan bir genel kurul top
lantısında onaylanmadığı dikkate alınarak Kamer Holding A.Ş.'ne, Konaltaş A.Ş. ortaklarına 
yönelik ellerindeki Konaltaş A.Ş. hisse senetlerini satın almak için çağrı yapma yükümlülüğünden 
muafiyet getirilmemesine, 

b) SPK'nın 08.08.2002 tarih ve 38/1121 sayılı kararının gereğini yerine getirmeyen Kamer 
Holding A.Ş. hakkında 23.900.000.000, -TL idarî para cezası uygulanmasına, 

c) Çağrı yükümlülüğünün yerine getirilmemesi aynı zamanda, çağrıda bulunacak kişi veya 
grubun temerrüde düşmesi anlamına geldiğinden, Konaltaş A.Ş. pay sahiplerinin, Borçlar Kanunu 
md.lOl vd. hükümleri uyannca Kamer Holding A.Ş.'ne karşı aynen ifa davası açabilecekleri 
hususunda SPK Haftalık Bülteni aracılığı ile bilgilendirilmelerine, 

karar verilmiştir. 
Konuya ilişkin SPK Karan 16.12.2002-20.12.2002 tarih ve 2002/53 sayılı SPK Haftalık Bül

teni ile kamuya duyurulmuş olup, 13.01.2003 tarih ve OFD/56-427 sayılı SPK yazısı ile Şirket'e 
bildirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen SPK'nın 20.12.2002 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması is
temiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde açılan E.2003/318 sayılı davada, Mahkeme'nin 
08.05.2003 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması talebinin reddine hükmedilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



— 116 — 

Konaltaş A.Ş.'nin sermayesinin 250.000 YTL' ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse 
senetlerinin SPK kaydına alınmasına ilişkin SPK'nın 11.02.2005 tarih ve 5/133 sayılı toplantısında; 
Konaltaş A.Ş.'nin dolaylı olarak % 75, 23'üne sahip olan Kamer Holding ile ilgili olarak Şirket'in 
yönetim kurulu üyeleri hakkında SPK'ca yapılan suç duyurularına ilişkin olarak izahname ve sir
külere bilgi eklenmesine karar verilmiş olup, anılan SPK kararı 07.02.2005-11.02.2005 tarih ve 
2005/7 sayılı SPK Haftalık Bülteninde ilan edilmiştir. 

O Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 

Denetleme Raporunda yer alan tespitleri 12.04.2001 tarih ve 18/494 sayılı toplantısında görüşen 
SPK Karar Organı; Şirket yöneticileri hakkında, Şirket hisse senetlerinin SPK kaydına alınmadan 
satışı fiili ile ilgili olarak SPKn md.47/A-4, SPK'ya gerçeğe aykırı bilgi vermek ve istenen bilgi ve 
belgeleri vermemek fiilinden dolayı SPKn md.47/B-l, 47/B-2, ortak sayısının 100 ü aşmasına aş
masına karşm SPK'ya bildirimde bulunulmaması fiilinden dolayı SPKn md.47/B-4 ve Şirket ve Hol
ding yöneticileri ile yurt dışında Şirket adına temsilcilik yapan 268 kişi hakkında, SPK'dan izin alın
madan Şirket hisse senetlerinin ikincil piyasada alım-satımına aracılık fiilinden SPKn md.47/A-4, 
tüm bu faaliyetlerin organize bir şekilde Şirket yöneticilerinin kontrolünde yürütülmesi nedeniyle 
TCK md.313 maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve Şir
ketin malvarlıklan üzerine SPKn'nun 46/a maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulmasına karar ver
miş olup, SPK tarafından söz konusu suç duyurulan ve diğer işlemler yapılmıştır. 

Söz konusu suç duyuruları üzerine, TCK md.313 hükmü uyarınca yapılan suç duyurusuna iliş
kin olarak açılan kamu davasının yargılaması Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2002/103 sayılı 
dosyasında devam etmektedir. 

SPK md.47/A-4 ve TCK md.313 hükümleri uyarınca 268 adet Şirket koordinatör ve temsilcisi 
hakkında Konya Ereğli C. Başsavcılığı tarafından 11.7.2003 tarihinde takipsizlik kararı verilmiştir. 
Anılan karara SPK'ca itiraz edilmiştir. Bunun üzerine, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
1.12.2004 tarihinde itirazımızın kabulü ile takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Diğer suç duyurulan üzerine, Konya Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan 
(E.2002/265) davada Mahkeme tarafından yetkisizlik kararı verilmiş olup, karara ilişkin temyiz in
celemesi Yargıtay'da devam etmektedir. 

Öte yandan Kamer Holding A.Ş. yöneticileri aleyhine SPKn md.47/B-l hükmü uyarınca 
yapılan suç duyurusu üzerine, Savcılık tarafından ön ödeme nedeniyle takipsizlik kararı verilmiştir. 
Karara yapılan itiraz üzerine açılan kamu davasında yargılama devam etmektedir (Konya 8. Asliye 
Ceza Mah. E.2005/62). 

Holdingin ve Kamer Gıda, Petrol Ürünleri ve Hayvancılık Ticaret ve Yatırım A.Ş. nin SPK'ya 
kayıt yükümlülüğüne uymaksızın gerçekleştirdiği izinsiz halka arz işlemleri sonucu toplanan parada 
hak sahibi olan yatırımcılar ile alacak tutarının ve davalının ortaklık yapısının tespiti için SPKn 
md.46/a uyarınca 12.10.2001 tarihinde Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmış olup, 
mahkeme davanın reddine karar vermiştir (04.07.2003). Karar SPK'ca temyiz edilmiştir. Yargıtay 
11. Hukuk Dairesi tarafından 14.10.2004 tarihinde temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. 
SPK'ca karar düzeltme talep edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.2.2005 tarihinde karar 
düzeltme talebinin reddine karar vermiştir. 
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2.1.5. Kombassan Holding A.Ş. 
Â> Denetim Bilgileri 

Kombassan Holding A.Ş. (Şirket) nezdinde SPK Başkanlığının 17.10.1996 tarihli görevlendir
meleri uyarınca ilk kez 23-24.10.1996 tarihlerinde denetim yapılmış olup, yapılan denetim 
sonucunda 01.11.1996 tarih ve MÖ-2 sayılı İnceleme Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu denetim 
raporunda, son durum itibariyle Şirketin yasal kayıtlarına göre 40 ortağının bulunduğu, bu 40 or
tağın Şirkete sermaye olarak koydukları parayı esasen halktan topladıkları ve para toplama iş
leminin güven esasına dayandığı, bu şekilde Şirketi finanse eden kişi sayısının tahminen 15.000 
civarında olduğu belirtilmiştir. 07.11.1996 tarih ve 48/1367 sayılı SPK Kararında Kombassan Hol
ding A.Ş.'ne ivedilikle SPK kaydına alınması için SPK'ya başvurması gerektiğinin bildirilmesine 
karar verilmiş ve 21.11.1996 tarihinde Şirket SPK kaydına alınmıştır. 

Şirket, kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 100 
trilyon TL olarak belirlenmesi talebiyle 02.05.1997 tarihinde SPK'ya başvurmuş Şirket'in söz-
konusu başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için SPK Başkan Yardımcılığı Makamının 
07.05.1997 tarihli onayı ile 19.05.1997-21.05.1997 tarihleri arasında Şirket merkezinde inceleme 
yapılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 12.06.1997 tarih ve UGS-İR-27, AU-14 sayılı Denet
leme Raporu hazırlanmıştır. 12.06.1997 tarih ve UGS-İR-27, AU-14 sayılı Denetleme Raporu'nda 
Şirketin SPK'ya başvurmadan ve SPK kaydına alınmadan sermaye artırım işlemlerine başladığı ve 
para topladığı kişilere hukuken geçerli olmayan belgeler verdiği tespit edilmiştir. Ulaşılan tespit
lerin değerlendirildiği SPK Karar Organı'nın 10.07.1997 tarih toplantısında, Sermaye Piyasası 
Kanunu md.4 hükmüne aykırı olarak, SPK'dan gerekli izni almaksızın ve kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeksizin hisse senetlerini halka arz eden Şirket yöneticileri Haşim BAYRAM, Haşim 
ŞAHİN, Mevlut SARI, Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ ve Ali BALOĞLU hakkında SPKn'nun 47/A-4 
ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve SPK'ya 
kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin Şirket'çe 01.01.1997-21.05.1997 tarihleri arasında ser
maye artırımı yapmak amacıyla hukuken geçerliliği olmayan belgeler karşılığı toplanan 
14.894.785.901.300 TL üzerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 103 üncü maddesi 
uyarınca, ihtiyati tedbir kararı istenmesine karar verilmiştir. 

SPK Başkanlığfnın 26.11.1998 ve 05.02.1999 tarihli görevlendirmeleri uyarınca Şirket nez
dinde Şirket'in grup şirketleri üzerinden gerçekleştirdiği para transferleri ve bunlar üzerinden hal
ka arz gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile ilgili olarak yapılan denetim sonucunda 01.09.1999 tarih 
ve XI-6/33-2 Denetim Raporu hazırlanmıştır. Denetim Raporunda yer alan tespitler ile ilgili olarak 
SPK Karar Organı'nın 29.09.1999 tarih ve 93/1151 sayılı toplantısında; 

A- Holding grup firmalarının ortaklık yapılarının ancak başta Kombassan Kağıt A.Ş. ve Kom
bassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. olmak üzere ilgili diğer grup firmaları kayıtları 
üzerinde inceleme yapılmasından sonra kesinlik kazanacağı, dolayısıyla. Holding'in grup firmaları 
nezdinde inceleme yapılmasına olanak sağlamasına imkân vermesini teminen yazılı olarak tekrar 
uyarılması, bu uyarıdan sonuç alınamaması halinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/f maddesi 
uyarınca mahkemeye başvurularak istenilen bilgi ve belgelerin ve bu Şirketlerin yasal defter kayıt
larının ibrazının temin edilmesine, 

B-Holding'in grup firmaları ile olan cari hesap ilişkilerinin tespitinden sonra, tüm kullandırılan 
ve kullanılan fonlar için karşılıklı olarak Alman Markı bazında yıllık %20 oranında faiz yürütül
mesinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/c maddesi uyarınca Holding'den istenmesine, 
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C- Holding'in grup firmalarının ortaklık yapıları incelendiğinde mevcut durumda Holding'in 
% 99, 9 oranında ortaklığının bulunduğu Kongaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Koveka Kombassan ve 
Kalsınlar Tekstil San. Dış Tic. A.Ş., Selçuk Air A.Ş., Alkom Gmbh Handles ve % 95 iştiraki olan 
Komel Elektromekanik San. Tic. A.Ş. ile olan cari hesap ilişkilerinde; Holding tarafından bu şirket
lere kullandırılan fonların bu şirketlerin faaliyetleriyle ilgili olarak kullanılmış olması koşuluyla, in
celeme döneminde faiz oranlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15 inci maddesinin son fık
rası çerçevesinde eleştiri gerektirir bir hususun bulunup bulunmadığının ayrıca değerlendirilmesine, 

karar verilmiştir. 
Yine SPK Başkanlığı'mn 26.11.1998 ve 05.02.1999 tarihli görevlendirmeleri uyarınca Şirket 

nezdinde yapılan denetim sonucunda 07.09.1999 tarih ve XI-6/34-3 sayılı Denetleme Raporu hazır
lanmış olup Denetleme Raporu'nda; 

1) Kombassan Holding A.Ş. (Holding A.Ş.)'nin 40 kurucu ortak tarafından, beheri 2.000.000 
TL olmak üzere 10.000 adet hisseye bölünmüş 20.000.000.000 TL sermaye ile 22.11.1995 tarihin
de Konya Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmek suretiyle kurulduğu, 15.12.1995 tarihli 
Yönetim Kurulu Kararı ile sermayenin 20.000.000.000.000 TL'ye arttırıldığı, 01.08.1996 tarihli 
Yönetim Kurulu Kararı ile sermayenin bu kez 29.980.000.000.000 TL'ye çıkarıldığı, tüm bu ser
maye artırım işlemlerinde hisse senetlerinin nominal değerinin 2.000.000 TL olarak sabit tutulduğu, 
ancak hisse satış bedelinin Şirket'in kurulduğu tarihlerdeki kurlar üzerinden 55 DEM'a sabitlendiği 
ve bu tarihten sonra Şirket hisselerinin bu bedel üzerinden satılarak ortak kabul edildiği, Holding 
A.Ş.'nin 40 kurucu ortağından her birinin 1997 yılı Eylül ayına kadar birden fazla ortağı temsil et
tiği, daha sonra pay devirlerinin sağlandığı, 29.980.000.0000.000 TL sermayeyi temsil eden 
14.990.000 adet hissenin 30.021 gerçek kişiye ait olduğu Holding A.Ş. yetkilileri tarafından ifade 
edilen kimlik bilgilerinin SPK'ya ibraz edildiği, ayrıca ortaklar pay defteri işlenerek, bu pay defteri 
bilgilerinin daha sonra SPK'ya ibraz edildiği, 

2) Kombassan Holding A.Ş.'nin ilk Şirketi olan Kombassan Konya Matbaa Basım Ambalaj 
İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (kısaca Kombassan Kağıt A.Ş.) ise 26.12.1988 tarihli Yönetim 
Kurulu Kararı ile İstanbul Caddesi, Konantaş İşhanı, Kat: 2, Konya adresinde 500.000.000 TL ser
maye ile kurulduğu, kuruluş ve ana sözleşmesinin 27.12.1988 tarihinde Ticaret Siciline tescil 
edilerek 30.12.1988 tarih ve 2178 sayılı TTSG'nde ilan edildiği, tasarruf sahiplerinden ortak olmak 
amacıyla para toplanılmasına Kombassan Kağıt A.Ş.'nin kuruluşunu müteakip 1989 yılından 
itibaren başlanıldığı, dolayısıyla Alman Markı bazında hisse satışı ve kâr payı dağıtımlarının bu 
tarihten itibaren süregeldiği, toplanılan paraların belli boyutlara ulaşması nedeniyle 1995 yılı son
larında Holding A.Ş.'nin kurulduğu, 1989-1995 arasında Kombassan Kağıt A.Ş.'nin fiili olarak 
halka açık bir şirket olduğu; 1995 yılı sonunda Holding A.Ş.'nin kurulmasıyla bu işlemlerin Hol
ding A.Ş. bünyesine geçirildiği ve Holding A.Ş. nezdinde takip edilmeye başlandığı; 

3) Holding A.Ş.'nin ortaklar pay defterine ilişkin olarak SPK Başkanlığına 25.09.1997 tarihin
de ibraz edilen(Eski Pay Defterleri Bilgileri) ve İMKB Takasbank A.Ş.'ye de 09.02.1998 tarihinde 
ibraz edilen(Yeni Pay Defterleri Bilgileri) bilgilere göre; Holding A.Ş.'nin eski ortaklarından 1.599 
kişinin ortaklıktan ayrıldığı, bu 1.599 kişinin eski paylarının 555.080 adet olduğu, buna karşın 1.297 
kişinin 25.09.1997- 09.02.1998 arasında Holding A.Ş.'ye ortak olarak katıldığı, bu 1297 kişinin 
toplam payının 569.440 olduğu, Holding A.Ş. yetkililerinin 09.02.1998 tarihinde ibraz edilen bil
gilerin kendilerince bilinen son durumu yansıttığını ifade ettikleri; 

4) Holding A.Ş.'nin yasal defter kayıtlan ve bunları tamamlayıcı belgeler üzerinde görül
memesine karşın, 1995, 1996 ve 1997 yıllarında ortak olmak amacıyla para toplanılan tasarruf 
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sahiplerine Alman Markı bazında yıllık % 18, 18 ve % 20 oranlarında kâr payı dağıtıldığı, kâr payı 
dağıtımlarının Holding A.Ş. faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak gerçekleştirildiği; bu yıllara 
ilişkin kâr payı dağıtımında 3 ayrı yöntemin benimsendiği; bu yöntemlerin;. 

- İlk olarak kâr payı karşılığında hisse senedi verilmesi, 
- İkinci olarak kâr payı karşılığında hisse senedi yerine tahsil makbuzu verilerek, makbuz kar

şılığında bedelsiz hisse verilmesi, böylelikle ilgili tasarruf sahibinden tahsilat yapılmış gibi gösteril
mesi, 

- Üçüncü olarak da kâr payı karşılığında nakit ödenmesi olduğu; 
Yukarıdaki yöntemlerin hepsinin tek başına olabileceği gibi, hepsi birlikte ya da ikili ayrı kom

binasyonlarda olabildiği, bu durum da kâr payı dağıtımında 7 ayrı alternatifin ortaya çıktığı, Hol
ding A.Ş.'nin hisse senedi veya makbuz karşılığında kâr payı dağıtması durumunda Holding A.Ş. 
açısından bir nakit çıkışının gerçekleşmediği, bu durumda sadece tasarruf sahiplerine karşı taahhüt
lerinin arttırıldığı, 

Diğer taraftan 1998 yılma ilişkin kâr payı oranının Alman Markı bazında % 22, 5 olarak belir
lendiği, bu döneme ilişkin kâr payı dağıtımında Holding A.Ş. 1999 yılı içerisinde daha farklı bir uy
gulamaya giderek hissenin birim değerinin 55 Marktan, 67, 5 Marka arttırdığı, diğer bir ifade ile 
Holding A.Ş.'nin ortaklarına karşı taahhütlerinin arttırıldığı, ortaklara bu kâr payı hesaplamalarını 
içeren "Ortaklık Durum Belgesi" adı verilen yeni bir belge verildiği, 

Bu yeni uygulamada; 1998 yılında hak kazandığı kâr payını nakden almak isteyen ortağa kar
şı Holding tarafından birim hisse sayısında bir azaltılmaya gidildiği, böylelikle de iki farklı hisse 
fiyatının ortaya çıkmasının önlendiği, 

5) Holding A.Ş. tarafından mevcut hisse senedine sahip ortaklara veya ortak olmak amacıyla 
kendisine para yatıran tasarruf sahiplerine verilen Holding A.Ş. faaliyet sonuçlarından bağımsız kâr 
paylannın Holdinge yıllık maliyetinin DEM kurundaki yüzde değişim ve buna ilaveten % 20 puan 
kadar olduğu, 1996 ve 1997 yıllarında Türk Ekonomisinde Mark bazında yüzde %20 oranından reel 
bir getirinin Hazine Bonolarına yapılan yatırımlar sonucunda elde edilebildiğinin görüldüğü, ancak 
Holding tarafından kurulan sistemde her gün tasarruf sahiplerinden para toplandığı ve pay sahip
lerinin her zaman ellerindeki hisseleri Şirket'e iade ederek ana paralarını alabildikleri, dönem son
larında ise faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak belirlenmiş olan kâr paylarının ödenmesi gerek
tiği, dolayısıyla sistemin sürekli sıcak para girişlerine ihtiyaç duyduğu, bunun da ya yeni katılımcılar
dan elde edilen paralar ya da Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerinin faaliyet sonuçlarından el
de edilebilmesinin mümkün olduğu, Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin gerekli bilgi 
ve belgeler ibraz edilmediğinden bu konuda ayrıntılı bir analiz yapılamadığı, bu şirketlerin 1996 ve 
1997 yıllarına ilişkin malî tablolarının bağımsız denetim firmasından elde edildiği, bu malî tablolar
da yer alan bilgilere göre bu şirketlerin çoğunun faaliyetleri sonucunda önemli tutarlarda zararlar et
tiklerinin anlaşıldığı, dolayısıyla Holding tarafından dağıtılan ana para ve nakit kâr paylarının ancak 
bu dönemlerde sistemin yeni katılımcılardan toplanılan paralarla karşılanabilmesinin mümkün ol
duğu, Kombassan Kağıt A.Ş.'nin kurulduğu tarihten bu yana, faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak 
dağıtılan kâr paylan nedeniyle Holding malî yapısında oluşmuş olabilecek açıkların toplanan para 
tutarı ve iştiraklere ilişkin veriler elde edilmeden tespitinin mümkün olamayacağı; 

6) Holding A.Ş. tarafından 1996 ve 1997 yıllarında yapılan Genel Kurul toplantılarında kâr 
dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tekliflerinin aynen benimsendiği, Bu Yönetim Kurulu 
Kararlarında daha önce SPK'yla yapılan yazışmalara atıflar yapıldığı, Holding tarafından 1997 yıl
larına ilişkin kâr dağıtımları konusunda da SPK'ya yanlış, yanıltıcı bilgiler verilerek SPK'nın Seri 
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IV No: 9 sayılı "İhraççıların Muafiyeti ve SPK Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar" Teb-
liği'nde belirtilen kâr dağıtmama yönündeki muafiyetinden yararlanmak amacıyla SPK Kararı alın
masının sağlandığı, bilahare bu karar kullanılarak Yönetim Kurulu'nun teklifiyle Genel Kurul 
Kararının alınmasının sağlandığı, böylelikle resmiyette kâr dağıtımlarının SPK ve TTK hüküm
lerine göre yapılması gerektiğinden ve fiili durumda da buna uyulmadığından, görünüşte bu işlem
lere uyuluyormuş intibaı yaratılmaya çalışıldığı, 

7) Holding A.Ş. yasal defter kayıtlarında 01.11.1997 tarih ve 4067 no'lu yevmiye numarası ile 
Şirket 100 "kasa" hesabına 8.176.353.253.034 TL borç kaydı yapılarak aynı meblağın pasifte öz 
sermaye hesabı içinde 520 "hisse senetleri ihraç primleri" hesabında tasnif edildiği, bu rakama 1996 
ve 1997 yılları içersinde gerçekleştirilen hisse senedi satışları nedeniyle hesaplanan emisyon primi 
rakamı olan 14.357.289.065.666 TL'den Holding A.Ş. tarafından 1996 yılına ilişkin kâr payı 
dağıtımında kullanıldığı ifade edilen toplam 87.330.957 DEM'lik tutar düşülerek ulaşıldığı, Hol
ding tarafından fiili olarak gerçekleştirilen hisse senedi geri alımları, hisse senedine sahip ortaklara 
olan taahhütler ve bu kişilerin hak kazandıkları kâr payı hesaplamalarının Alman Markı esas 
alınarak gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, hisselerin satış bedeli ile nominal bedeli 
arasındaki farkın Şirket açısından kalıcı bir kaynak oluşturmadığı, emisyon primlerinin dönem 
karından düşülmeden ve Genel Kurul Kararına bağlanmadan kâr dağıtımında kullanılmasının TTK 
466 ve 469 uncu Maddelerine aykırılık teşkil ettiği, 

8) İnceleme dönemleri olan 01.01.1997-31.12.1997 ve 01.01.1998-31.12.1998 dönemlerine 
ilişkin Holding A.Ş. yasal defter kayıtları ve bunları tamamlayıcı belgeler ile bu belgelerin doğ
ruluğunun teyidi amacıyla Holding A.Ş. ortakları ve para topladığı diğer tasarruf sahiplerinden 
alınan bilgi ve belgeler karşılaştırıldığında, Holding tarafından 17.06.1997 tarihinden itibaren tasar
ruf sahiplerinden elden toplanılan paraların kayıtlarda izlenilmediği sonucuna ulaşıldığı, bu 
paraların toplamı ve hak sahiplerinin kimlerden oluştuğu konusunda bilgi temin edilemediği, 

9) Holding A.Ş. yasal defter kayıtları ve bunları tamamlayıcı belgelerde, SPK'mn ihtiyati ted
bir kararından sonra ancak bankalar ve özel fınans kurumlan kanalıyla Holding A.Ş. hesaplarına 
tasarruf sahiplerince gönderilen paraların izlenilmeye başlandığı, bunun sebebinin de bu paralara 
ilişkin bilgilerin bu aracı kuruluşlar kanalıyla elde edilmesinin mümkün olması ile açıklanabileceği, 
Holding A.Ş. yasal defter kayıtları ve bunlan tamamlayıcı belgelerde yer alan bilgilere göre; 

i) SPK'mn bilgisi haricinde 1997 yılında toplam 11.712.012 DEM'lik bir paranın tasarruf 
sahiplerinden toplandığı, bu tutarın 31.12.1997 tarihindeki kur üzerinden değerinin 
1.337.980.250.880 TL, 31.12.1998 tarihli kurlar üzerinden ise 2.192.840.006.760 TL olduğu, 

ii) 01.01.1998-31.12.1998 döneminde tasarruf sahipleri tarafından Holdinge ortak olmak 
amacıyla bankalar ve özel fınans kurumları aracılığıyla gönderilen paraların 31.252.502 DEM ol
duğu, bu paraların 31.12.1998 tarihi itibariyle değerinin 4.578.957.449.742 TL olduğu, 
01.01.1997—31.12.1997 döneminde ise bu şekilde gönderilen anapara toplamının 31.772.337 DEM 
olduğu ve 31.12.1997 tarihli kurlar üzerinden değerinin 2.542.931.673.803 TL olduğu, Böylelikle 
SPK'mn bilgisi haricinde 1997 ve 1998 yıllarında 43.064.514 DEM'lik bir paranın bankalar ve özel 
fınans kurumları kanalıyla tasarruf sahiplerinden toplandığı, bu tutarın 31.12.1998 tarihli kurlar 
üzerinden değerinin 8.062.968.956.220 TL olduğu; Holding A.Ş. nin 01.01.1997-31.12.1997 ile 
01.01.1998-31.12.1998 dönemlerinde banka ve özel fınans kurumları kanalıyla ortak olmak amacıy
la para gönderen tasarruf sahiplerine karşı olan toplam taahhüdünün ise 63.024.839 DEM olduğu, 

10) Holding A.Ş. yasal defter kayıtlanna göre 31.12.1997 dönemine ilişkin Holding A.Ş. Malî 
Tabloları ve kayıtlannda daha önce SPK tarafından ihtiyati tedbire konu olan ve tasarruf sahiplerin-
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den elden toplanılan 11.289.958.683.717 TL'lik rakamın 1.188.307.992.778 TL'sinin kur farkı 
giderinden kaynaklandığı, böylelikle geri kalan 10.101.650.690.939 TL'sinin ana paradan oluştuğu, 
bu tutarın Alman Markı cinsinden karşılığının 138.401.726 DEM olduğu, ilgili kur farkı hesap
lamasının gereği gibi yapılması durumunda 31.12.1997 dönemine ilişkin Malî Tablolar ve Şirket 
kayıtlarında yer almayan 4.521.054.494.529 TL'lik bir kur farkı gideri rakamına ulaşıldığı, bu kur 
farkı hesaplamasının 31.12.1998 döneminde yapılması durumunda toplam 14.622.996.475.269 
TL'lik bir kur farkı giderinin Holding A.Ş. kayıtlarında yer almadığının görüldüğü, 31.12.1997 ve 
31.12.1998 dönemlerinde Holding A.Ş. kayıtlarında gözükmeyen bu kur farkı giderlerinin ilgili 
dönemlere ilişkin Holding A.Ş. karını azaltılmasını gerektirdiği, ancak bu kur farkı giderlerinin ser
maye artırımının yapılamaması nedeniyle ortaya çıktığı ve sermaye artırımını takiben emisyon 
primi olarak kayıtlara alınabileceği, ayrıca tasarruf sahiplerinden toplanılan bu paraların da Kurum
lar Vergisi Kanunu'nun 16 inci Maddesi çerçevesinde "örtülü sermaye" olarak ele alınmasının müm
kün olduğu, 

11) Holding A.Ş. esas sermayesini oluşturan 14.990.000 adet hisse nedeniyle Holding A.Ş.'nin 
ortaklarına 31.12.1998 tarihi itibariyle 824.450.000 DEM'lik (14.990.000*55) taahhüdünün bulun
duğu, bunun haricinde Holding A.Ş.'nin kendi kayıtlarında izlediği ve SPK tarafından ihtiyati ted
bire konu olan 138.401.726 DEM tutannda bir ana para bulunduğu, aynca 1997 ve 1998 yıllarında 
banka ve özel fınans kurumları kanalıyla toplanılan toplam 63.024.839 DEM'lik bir ana para mev
cut olduğu, kayıtlara göre tasarruf sahiplerine olan bu taahhütler toplamının 1.025.876.565 DEM ol
duğu, bu tutarın 31.12.1998 tarihinde Şirket tarafından baz alınan kur (187.230) üzerinden 
değerinin 192.074.869.264.950 TL olduğu, bunun haricinde 17.06.1997 tarihinden itibaren Şirket 
yasal defter kayıtlarında izlenilmeyen ve elden toplanılan paralar nedeniyle ortaya çıkan bir taah
hüdün bulunduğu, bunların toplam değerinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgiye 
ulaşılamadığı, 1998 yılına ilişkin kâr payı hesaplamasının birim hisse değerinin 55 Marktan 67, 5 
Marka artırılarak yapılması nedeniyle Şirketin ortaklanna olan taahhüdünün 01.01.1999 tarihinden 
itibaren arttığı, ancak taahhütlerin % 22, 5 oranında artarak 192 Trilyon TL'den 235 Trilyon TL'ye 
yükseldiği sonucuna varılamayacağı; zira kâr payını nakden almak isteyen yatırımcılara bu kâr pay
larının nakden ödenmekte, karşılığında birim hisse adedinin azaltılmakta olduğu, bu şekilde kaç 
kişiden hangi miktarda hissenin geri çekildiği tespit edilmeden 1998 yılı kâr payı dağıtımının taah
hütleri tam olarak hangi miktarda arttırdığı konusunda bir yargıya varılamayacağı; Holding A.Ş. ile 
bağlı ortaklık ve iştiraklerinin malvarlıklarının değeri konusunda 1997 yılında Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir değerlemenin yaptınldığı, bu değerlemede Holding A.Ş. ile 
bağlı ortaklık ve iştiraklerinin sahip olduğu gayrimenkullerin ilgili takdir komisyonlarınca belirlen
miş emsal bedelleri dikkate alınarak 31.12.1997 tarihi itibariyle öz sermayelerinin yeniden hesap
landığı, bu değerleme sonucunda sahip olunan öz kaynakların toplam değerinin 73.816.088.850.503 
TL olarak tespit edildiği, 31.12.1998 tarihinde açıklanan yeniden değerleme oranının % 77, 8 ol
duğu göz önüne alındığında bu rakamın 31.12.1998 tarihi itibariyle değerinin 131.245.005.976.194 
TL olduğu, ancak bu değerlemede öz kaynaklann hesaplanması için gayrimenkulleri değerlemenin 
yeterli olmadığı, ilgili illerde defterdarlıklara bağlı takdir komisyonlarınca belirlenmiş gayrimenkul 
emsal bedellerinin, söz konusu gayrimenkullerin piyasa değerine ne kadar yakın olduğunun tartış
ma konusu olduğu, yatınmları devam eden şirketlerin piyasa değerini etkileyen bir çok unsurun 
bulunduğu, aynca 1998 yılı içerisinde yeni kaynaklar toplandığı ve yeni şirketlere de yatınmlarda 
bulunulduğu, dolayısıyla yapılan değerlemenin bu haliyle sadece Holding A.Ş'nin sahip olduğu 
malvarlığının asgari değeri konusunda bir fikir verdiği, 
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Diğer taraftan daha önce de belirtildiği üzere Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraki olan fir
maların büyük çoğunluğunun, 1996 ve 1997 faaliyetleri sonucunda zarar ettikleri, Holding A.Ş. yet
kililerince bağlı ortaklık ve iştiraklere ilişkin bilgi ve belgeler verilmediğinden bu zararların gerçek 
faaliyet sonuçlarını ne ölçüde yansıttığı ve hangi işlemlerden kaynaklanmış olduğu konusunda bir 
tespitte bulunulamadığı, 

Dolayısıyla, Holding A.Ş.'nin toplam malvarlığının tasarruf sahiplerinden toplanılan paralar ve 
kâr paylarından doğan taahhütlerini karşılayabilecek yeterliliğe sahip olup olmadığının mevcut 
veriler çerçevesinde ölçülemeyeceği, 

12) İncelemeye ilişkin bilgi ve belgelerin tamamının yazılı olarak talep edilmesine karşın bazı 
bilgi ve belgelerin Holding A.Ş. yetkililerince ibraz edilmediği, 

13) Kombassan Holding A.Ş. tarafından tasarruf sahiplerine hisse senedi teslim edilerek veya 
makbuz karşılığında satılan hisselerin daha sonra geri alındığı, yeni ortak olmak isteyen kişilere de 
hisse senedi teslim edilerek veya yeni makbuz düzenlenerek satıldığı, böylelikle Türkiye ve Av
rupa'nın çeşitli ülkelerine yayılmış pay sahiplerince satılmak istenen hisselerin pay satın almak is
teyen kişilere devredilmesinde Şirket'in aracı rolü üstlendiği, menkul kıymetlerin alım satımında 
yapılacak her türlü aracılığın SPKn'nun 30 uncu maddesi uyarınca sermaye piyasası faaliyeti ol
duğu, Şirket'in bu faaliyetlerin yürütülebilmesi için SPKn'nun 31 inci maddesi uyarınca alınması 
gereken yetki belgesine sahip bulunmadığı, 

tespit edilmiştir. 
Denetleme Raporu'nda yer alan tespitlerin değerlendirildiği SPK Karar Organı'nın 29.09.1999 

tarihli toplantısında 
Kombassan Holding A.Ş.'nin SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uymaksızın pay sahiplerine hisse 

satışını sürdürmesi fiiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesine aykırılık 
nedeniyle, Kanun'un 47/A-4 maddesi uyarınca, Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevlut Sarı hakkında SPKn.'nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunulmasına, 

Holding A.Ş.'ce kendisinden para toplanılan tasarruf sahiplerine çeşitli yollarla dağıtılan kâr 
paylarının Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak gerçekleştirildiği konusunda 
Holding A.Ş. ortaklarının ve kamunun bilgilendirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında baskı 
yapan Türk Gazetelerine SPK tarafından ilanlar verilmesine, 

Kar dağıtımları konusunda SPK'ya geçmişte yalan ve yanıltıcı bilgiler verilmesi fiiline ilişkin 
olarak Holding A.Ş. sorumlu yetkilileri Şirket Y K. Başkanı Haşim BAYRAM, Y K. Başkan Yar
dımcısı Haşim Şahin ve Y. K Üyesi Mevlut Sarı hakkında Kanun'un 47/B-l ve 49 uncu maddeleri 
uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

İnceleme kapsamında yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi fiilleri 
nedeniyle Holding A.Ş. sorumlu yetkilileri Şirket Y K. Başkanı Haşim BAYRAM, Y K. Başkan 
Yardımcısı Haşim Şahin ve Y K Üyesi Mevlut Sarı hakkında Kanun'un 47/B-l, 47/B-4 ve 49 uncu 
maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

Kombassan Holding A.Ş.'nin, kendi hisselerinin devrine aracılık etmesinin izinsiz bir sermaye 
piyasası faaliyeti olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesine aykırılık oluş
turduğu ve Kanun'un 47/A-4 ve 49 uncu Maddeleri uyarınca, Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Baş
kanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevlut Sarı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 
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1989 yılından 1995 yılına kadar Kombassan Kağıt A.Ş. olarak 1995 yılı sonundan itibaren Hol
ding olarak tasarruf sahiplerine faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak Alman Markı bazında kâr 
payı garantisiyle hisse satışı ve periyodik biçimde sabit oranlarda Alman Markı bazında kâr payı 
dağıtılmasına ilişkin işlemlerin 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarınca "ivaz 
karşılığında istendiğinde iade edilmek üzere para kabulü" niteliğinde izinsiz mevduat toplanması 
kapsamında değerlendirilebileceği düşünüldüğünden, konu hakkında 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu'nun 10 uncu ve Geçici l/c maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24 üncü mad
desinin ikinci fıkrası uyarınca Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verilmesine, 

karar verilmiştir. 
Kombassan Holding A.Ş. ve Grup şirketi olan Kombassan İnşaat A.Ş. (Şirket) nezdinde 

08.02.2000 tarihinde başlayan denetime ilişkin raporlama çalışması bitmek üzere iken bu defa 
10.07.2000 tarihinde Esenboğa Havalimanında Kombassan Holding A.Ş. ye ait olduğu daha sonra 
açıklanan ve içerisinde Kombassan Holding A.Ş. ve Şirkete ait hisse senetleri ve diğer bazı bilgi ve 
belgeler ihtiva eden 3 (üç) adet valiz Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından alıkonulmuş ve 
durumdan SPK haberdar edilmiştir. Bunun üzerine, SPK uzmanları tarafından Esenboğa Gümrük 
Muhafaza Müdürlüğünden alıkonulan bavullar muhteviyatı ile birlikte bir Tutanakla teslim alınarak 
incelenmek üzere SPK Merkez binasına getirilmiştir. Söz konusu bilgi ve belgeler üzerindeki in
celemeler sonucunda hazırlanan Rapor sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organının 12.10.2000 
tarihli toplantısında; izinsiz halka arz, izinsiz aracılık, yalan beyan ve genel kurul toplantılarındaki 
usulsüzlükler nedeniyle sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunul
masına ve gerek Kombassan Holding A.Ş. gerekse Kombassan İnşaat A.Ş. malvarlıklarına ihtiyati 
tedbir konulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca her iki şirketin malvarlıklarına 
SPK'nın talebi üzerine Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesince 16.10.2000 tarihinde ihtiyati tedbir 
konulmuş ve kararın uygulanması sağlanmıştır. Öte yandan yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, 
yurtiçi ve yurtdışı gazetelerde ilanlar verilmiştir. 

Şirketin kendisinden usulsüz para topladığı kişilerin tam listesini SPK'ya ibraz edebilmek için 
Ankara Esenboğa Havaalanı'nda el konulan bavullardaki ortaklık yapısını belirleyici belgelerin 
fotokopilerinin kendilerine verilmesi talebi uygun görülerek, Şirkete gerçek ortaklık yapısını 
SPK'ya ibraz etmesi için 23.01.2001 tarihinden itibaren son kez 2 ay süre verilmiştir. Holding ve 
Şirketin SPK'ca istenen bilgi ve belgeleri tam olarak ibraz etmemeleri üzerine son olarak Holding 
ve Şirketin gerçek ortaklık yapısının tespiti için dava açılmasına karar verilmiştir. 

SPK'ya ulaşan şikâyet dilekçeleri ekinde yer alan belgelerden merkez adresleri Lüksemburg 
olmak üzere Kombassan Holdings S. A., Kombassan Invest S. a. r. 1 ve Kombassan Holdings S. 
A. 1929 unvanlı şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerden Kombassan Holdings S. A. unvanlı şirkete 
ait hisse senedi ilmühaberlerinin Avrupa'da ikamet eden Türk vatandaşlarına satıldığı anlaşılmış 
olup, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla söz konusu şirketlerin esas sözleşmelerine ve değişikliklerine 
ilişkin ticaret sicili gazeteleri örnekleri temin edilmiştir. Söz konusu şirketlerin Lüksemburg Ticaret 
Sicili'ne kayıtlı olduğunun anlaşılması sonucunda konu hakkında ilgili ülke yetkili makamlarınca 
yapılacak işlemlere esas olmak üzere 08.04.2002 tarih ve DEDA-İ-10/842-4788 sayılı SPK yazısı 
ile Dışişleri Bakanlığı'na Konya merkezli Kombassan Holding A.Ş. ile Lüksemburg merkezli şir
ketlerin yönetim kurullarının aynı kişilerden oluştuğu, SPK'ya ulaşan şikâyet dilekçelerinde Av
rupa'da bu şirketlerin hisse senetlerinin satıldığı hususlarında bilgi verilmiştir. 

Ayrıca SPK Başkanlığı'nın 26.11.1999 ve 05.02.1999 tarihli onayları uyarınca Kombassan 
Holding A.Ş. nezdinde, Holding ile grup şirketleri arasındaki ilişkilerinin saptanabilmesi amacıyla 
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yapılan incelemede, grup şirketlerinin halka açık olmadığı gerekçesi ile yasal kayıtlarının ibraz 
edilememesi nedeniyle ilk aşamada inceleme yapılamamıştır. Söz konusu bilgiler yaklaşık 1 yıl son
ra ibraz edilmiş ve incelenmeye başlanabilmiştir. 

Holding nezdinde, Holding'in diğer Grup şirketlerine aktardığı fonlara ilişkin olarak yürütülen 
örtülü kazanç incelemesi sonucunda 05.02.2001 tarih ve XI-6/48-l, XII-3/140-l, XV-10/15-1 
sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu inceleme sonuçlarını 29.03.2001 tarihli toplan
tısında görüşen SPK Karar Organı; Holding'in kendi lehine net 1, 6 trilyon TL tutarında faiz tahak
kuk ettirmesi için Holdinge 2 ay süre verilmesine karar vermiştir. Şirketten alınan 10.09.2001 tarih 
ve Kom.01/09/177 sayılı yazıda her hangi bir faiz tahakkuku yapılamayacağı ifade edilmiş ve Şir
ketin sorumlu yöneticileri hakkında SPKn md.47/B-4 (şu anda SPKn md.47/A-6) uyarınca suç 
duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, DEDA-İ-10/398-4033 sayı ve 11.04.2001 
tarihli SPK yazısı ile, Holding ile bağlı ortaklık ve iştirakleri arasındaki cari hesap ilişkilerinde, fon 
kullanım durumunun süreklilik arz etmesi ve söz konusu şirketlerin kullanmış oldukları fon tutar
larının öz sermayelerine oranla yüksek oranlar oluşturması hususlarının Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 16'ncı maddesi kapsamında örtülü sermaye olarak değerlendirebilecek olması 
nedeniyle konu hakkında SPKn.'nun 24 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bildirimde 
bulunulmuştur. Kombassan İnşaat A.Ş.'nin SPK kaydına alınmaksızın hisse senedi satışından elde 
ettiği fonların bir kısmı ile finanse ettiği 12 grup şirketinin, yurt dışında gerçekleştirdikleri işlem
lerle Faisal Finans A.Ş.'nin paylarını satın alarak gerek Kombassan İnşaat A.Ş.'nin gerekse Hol
ding'in, Faisal Finans A.Ş. ye dolaylı iştirak etmeleri konusunda SPKn.'nun 24 üncü maddesi 
uyarınca DEDA-İ-10/411-4060 sayı ve 11.04.2001 tarihli SPK yazısı ile BDDK'ya bildirimde 
bulunulmuştur. 

B) Kayda Alma Bilgileri 
• Kombassan Holding'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tâbi olup olmadığının tespitinin yapıl

ması amacıyla 23-24.10.1996 tarihlerinde şirket merkezinde inceleme yapılmıştır. 
• Kombassan Holding, 04.11.1996 tarihinde, ortak sayısının 250'yi geçer geçmez SPK kaydına 

alınmak için gerekli başvurunun yasal süresi içinde yapılacağını SPK'ya bildirmiştir. 
• Hazine Müsteşarlığı, 07.11.1996 tarihli yazısı ile, Kombassan Holding'in kurmayı planladığı 

Kombassan Finans Kurumu A.Ş. ile ilgili olarak SPK görüşünü talep etmiştir. 
• Yapılan inceleme sonrasında, 07.11.1996 tarih ve 48/1367 sayılı toplantısında, SPK Karar Or

ganı, Kombassan Holding'in ivedilikle SPK kaydına alınması için SPK'ya başvurması gerektiğinin, 
aksi takdirde yasal işlem yapılacağının Şirkete bildirilmesine, ayrıca Kombassan Holding'in mev
zuata uymayan işlemlerinin SPK kaydına alınmasından sonra değerlendirilmesine karar vermiştir. 

• 08.11.1996 tarihinde, anılan SPK kararı Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 8.11.1996 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı'na talep ettiği görüş bildirilmiştir. 
• 12.11.1996 tarihinde, Kombassan Holding denetçileri, şirket yönetim kuruluna Kombassan 

Holding'in SPKn.'na tâbi olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine, Kombassan Holding, 18.11.1996 
tarihinde SPK'ya başvurarak SPK kaydına alınmayı talep etmiştir. 

• 21.11.1996 tarih ve 50/1475 sayılı SPK toplantısında; Kombassan Holding'in, ödenmiş ser
mayesi olan 20 trilyon TL üzerinden kayıt ücreti alınarak SPK kaydına alınmasına karar verilmiş
tir. Aynı toplantıda ayrıca, apel tahsilatlarını takiben toplanan miktar üzerinden kayıt ücretinin bir 
hafta içerisinde SPK hesabına yatırılmasına karar verilmiştir. SPK kararı 25.11.1996 tarihinde 
Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
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• Kombassan Holding, 03.12.1996 tarihinde, o tarihte ödenmiş sermayesi olan 20 trilyon TL 
üzerinden, 40 milyar TL kayda alma ücretinin bankaya yatırıldığını SPK'ya bildirmiştir. 

• 11.12.1996 tarihinde, Kombassan Holding'in 29.980 milyar TL'ye artırılan sermayesine iliş
kin apel tahsilatlarını takiben, toplanan tutar üzerinden, kayda alma ücretinin bir hafta içerisinde 
yatırılması gerektiği, Kombassan Holding'e teki den bildirilmiştir. 

• Kombassan Holding, 24.12.1996 tarihinde, Mevzuat gereği yapılması gereken "Sürekli 
Bağımsız Denetim" için sözleşme yaptığını SPK'ya bildirmiştir. Kombassan Holding aynı yazısı ile 
ayrıca, 7.843.512.188.413 TL daha apel tahsilatı yapıldığını, buna ilişkin kayda alma ücretinin de 
bankaya yatırıldığını bildirmiştir. Sonuç olarak, Kombassan Holding, toplamda 27.843.512 milyon 
TL'lik sermaye tutarı üzerinden hesaplanan kayda alma ücretini SPK hesabına yatırmıştır. 

• Kombassan Holding, 10.01,1997 tarihinde, esas sözleşmesinin Mevzuata uyumlu hale getiril
mesi için hazırladığı değişiklik tasarılarını SPK'ya göndermiş ve madde tadil taşanları hakkında 
SPK görüşünü talep etmiştir. 

• Hazine Müsteşarlığı, 10.01.1997 tarihinde, Kombassan Holding hakkında Müsteşarlığa 
SPK'ca gönderilen bilgi ve değerlendirmelerde bir değişiklik veya gelişme olup olmadığı hakkında 
SPK'dan bilgi talep etmiştir. 

• Kombassan Holding, 13.1.1997 tarihinde SPK'ya başvurarak, "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne 
geçmeyi ve tavanın 100 trilyon TL olarak belirlenmesini talep etmiştir. (Ek/15-1) 

• 22.01.1997 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı'na, Kombassan Holding ile ilgili gelişmeler hak
kında bilgi verilmiştir. 

• Kombassan Holding, 25.02.1997 tarihinde, SPK'ca talep edilen bazı bilgi ve belgeleri 
SPK'ya göndermiştir. 

• Kombassan Holding nezdinde 29-31.01.1997 tarihlerinde ikinci bir inceleme gerçekleştiril
miştir. İnceleme sonuçları, SPK'nın 06.03.1997 tarih ve 8/307 sayılı toplantısında değerlendirilmiş 
ve; 

1. Kurucu ve temsilci sıfatıyla hareket eden 39 gerçek kişi ortağın sermaye paylarının, temsil
cilerin arkasındaki gerçek kişi ortaklara devri için, Kombassan Holding ortaklannın çoğunun yurt
dışında olması ve Kombassan Holding'in genel kurul toplamakta zorlukla karşılaşacağı dikkate 
alınarak, Kombassan Holding'e yapılacak ilk genel kurul toplantısından sonra bir aylık süre tanın
masına, 

2. İnceleme sonucunda hazırlanan raporun Kombassan Holding'e ve ilgisi nedeniyle Hazine 
Müsteşarlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesine, 

karar verilmiştir. 
• 10.03.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e SPK karan bildirilmiş ve raporun bir örneği 

gönderilmiştir. Bu yazı ile ayrıca, Kombassan Holding'den, ortakların Sermaye Piyasası Mevzuatı 
açısından aydınlatılması amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan gazetelere ilan vermesi isten
miştir. 

• 11.03.1997 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na anılan rapor 
gönderilmiştir. 

• Kombassan Holding hazırladığı ilan metnini, SPK onayına sunmuştur. 
• Kombassan Holding 01.05.1997 tarihinde, SPK'ya başvurarak, "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne 

geçmeyi ve tavanın 100 trilyon TL olarak belirlenmesini talep etmiştir. 
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• 7.5.1997 tarihinde, Kombassan Holding'den başvuruya ilişkin olarak eksik bilgi ve belgeleri 
en kısa sürede tamamlaması istenmiştir. 

• 08.05.1997 tarih ve 14/663 sayılı SPK toplantısında, Kombassan Holding'in kayıtlı sermaye 
sistemine geçiş başvurusu ile SPK'nın 6.3.1997 tarih ve 8/307 sayılı kararı uyarınca gazetelerde 
yapmış olduğu ilanlara ilişkin bilgi edinilmesine karar verilmiştir. 

• 13.05.1997 tarihinde, Esenboğa Havalimanı'nda 1,5 milyon DEM ve altın bileziklerle 
yakalanan kişi ve bu kişinin Kombassan Holding'le bağlantısı hakkında basında çıkan haberler 
nedeniyle, söz konusu paranın kaynağı, getiriliş nedeni, muhasebe kayıt ve malî tablolarda gösteriliş 
biçimine ilişkin olarak Kombassan Holding'den açıklama istenmiştir. 

• Kombassan Holding merkezinde inceleme yapan SPK uzmanları tarafından 21.05.1997 tarih
li tutanak tanzim edilmiştir. 

• Kombassan Holding, 07.05.1997 tarihinde istenilen bilgi ve belgeleri, 22.05.1997 tarihinde 
SPK'ya göndermiştir. 

• Kombassan Holding, 30.05.1997 tarihinde, Esenboğa'da yakalanan para ile ilgili açık
lamasını SPK'ya göndermiştir. 

• 12.06.97 tarih ve 17/893 sayılı SPK toplantısında; 

1. SPK kararı uyarınca gazetelerde ilan edilen metne; Kombassan Holding'in bundan sonra 
mevzuata uymadan yeni ortak edinmek amacıyla para toplayamayacağı; yeni ortak ediniminin 
sadece mevzuata uygun olarak yapılacak sermaye artırımı nedeniyle hisse senedi ihraç edilmesi 
durumunda yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında söz 
konusu olabileceği; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmadığı sürece Kombassan Hol
ding'in kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihracı suretiyle halktan para toplayamayacağı hususlarının 
ilave edilerek söz konusu metnin aynı gazetelerde yarım sayfadan aşağı olmamak üzere ilan edil
mesine, 

2. Kombassan Holding hisse senetlerinin alım, satımında fiyatın sermaye piyasalarındaki arz 
ve talep koşullarına uygun olarak belirlenmesi maksadıyla SPK'ca uygun görülecek bir süre sonun
da mezkur hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmesini temin için Kombassan Holding'in İMKB'ye 
başvurmasına, 

3. "Kaydi Sistem" içerisinde hisseleri işlem görecek şirketler arasına Kombassan Holding de 
dahil edilmesine, 

4. Kombassan Holding'in yapılacak ilk genel kurul toplantısından sonra bir aylık süre zarfın
da gerçek ortaklık yapısını Ortaklar Pay Defteri'ne işlemesi gerektiği konusunda bir kez daha 
uyarılmasına, 

5. Kombassan Holding'in iştiraklerinden olan alacaklarına, İMKB Tahvil ve Bono 
Piyasası'nda teşekkül eden ortalama repo oranları üzerinden üçer aylık dönemler itibariyle faiz 
tahakkuk ettirilerek nemasız bırakılmamasına ve yapılan işlemler hakkında üçer aylık dönemler 
itibariyle SPK'ya bilgi verilmesi gerektiğinin Kombassan Holding'e bildirilmesine, 

6. SPK'nın Seri: VIII, No: 20 Tebliği hükümlerine aykırı olarak SPK'ya özel hal bildirimi yap
mayan Kombassan Holding'in Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyum konusunda dik
katinin çekilmesine, 
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7. Kombassan Holding'in kayıtlı sermaye sistemine geçme talebinin; 
A) Kombassan Holding esas sözleşmesinin SPK görüşü doğrultusunda değiştirilmesi, 
B) Kombassan Holding hisse senetlerinin devrini ve İMKB'de işlem görmesini engelleyici 

hükümlerin esas sözleşmesinden kaldırılması, 
C) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında, kayıtlı sermaye maddesinin yanı sıra yukarıda özet

lenen hususlarda esas sözleşmede gerekli değişikliklerinde aynen kabul edilmesi, 
koşuluyla SPK'ca değerlendirmeye alınacağı hususunda Kombassan Holding'e bilgi veril

mesine, 
8. Kombassan Holding'in 1996 yılına ilişkin malî tablolarının bağımsız denetimini üstlenen 

bağımsız denetim şirketinin faaliyetlerinin ivedilikle denetlenmesine, 
9. Kombassan Holding'in muhasebe kayıtlarını yasal defterlere zamanında aktarmaması 

nedeniyle SPKn'nun 24 üncü maddesi kapsamında konunun Maliye Bakanhğı'na bildirilmesi ve 
Kombassan Holding'in muhasebe kayıtlarını zamanında yasal defterlerine intikal ettirmesi 
konusunda uyarılmasına, 

10. Yukarıda belirtilen hususlar hakkında Kombassan Holding'in T. C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı'na yapmış olduğu Kombassan Finans Kurumu A.Ş. unvanı ile kurulmak istenen özel 
fınans kurumuna %99 oranıyla kurucu ortak olması talebinin sonuçlandırılmasında değerlendiril
mek üzere Müsteşarlığa bilgi verilmesine 

karar verilmiştir. 
• 12.06.1997 tarihli ve 17/894 sayılı SPK toplantısında; 
1. Kombassan Holding'in, SPK'ya kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye artırımı 

yapmak amacıyla 01.01.1997-21.05.1997 tarihleri arasında hukuken geçerliliği olmayan belgeler 
karşılığı topladığı 14.894.785.901.300 TL üzerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 103 
üncü maddesi uyarınca ihtiyati tedbir istenmesine, 

2. Kombassan Holding'in kurucu ortaklan olan ve kayıt dışı 25.000 civarında olduğu tahmin 
edilen yurt dışında yerleşik fiili ortağını da temsil eden ve raporda adları yazılı 40 kişinin hesap
larına da SPKn'nun 46'ncı maddesi (a) bendinde verilen yetki çerçevesinde idarî tedbir uygulan
masına, 

3. SPKn'nun 4 üncü maddesine aykırı olarak SPK kaydına alınmaksızın sermaye artırımı iş
lemlerine girişilmesi nedeniyle; Kombassan Holding'in Yönetim Kurulu hakkında, söz konusu fiil
den dolayı SPKn'nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunulmasına, 

karar verilmiştir. 
• 17.06.1997 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• SPK, 18.06.1997 tarih ve 18/937 sayılı toplantısında, vatandaşların aydınlatılması amacıyla, 

Avrupa baskısı olan Türk gazetelerinde ilan yoluyla duyuru yapılmasına karar vermiştir. 
• 20.6.1997 tarihinde, 12.06.1997 tarihli "Kombassan Holding A.Ş.'nin 100 Trilyon TL Tavan 

ile Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Talebine İlişkin Rapor" Maliye Bakanhğı'na gönderilmiştir. 
Aynı tarihte, 12.06.1997 tarihli "Kombassan Holding A.Ş.'nin 100 Trilyon TL Tavan ile Kayıtlı 
Sermaye Sistemine Geçiş Talebine İlişkin Rapor" ile 12.06.1997 tarihli "Kombassan Holding 
A.Ş.'nin SPK Kaydına Aldırmaksızın Sermaye Artırım İşlemlerine Başlaması Hakkında Rapor" 
Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. 
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• 20.06.1997 tarihinde, Kombassan Holding, SPK'ca istenen ilan metinlerini ve esas sözleşme 
madde tadil tasarılarını onay için SPK'ya göndermiştir. 

• 23.06.1997 tarihinde, Kombassan Holding, SPK'dan, 
• İhtiyati tedbir isteminin geri almasını, 
2. Kurucu ortaklara ait banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasını, 
• 24.06.1997 tarihinde, Kombassan Holding tarafından 01.01.1997-21.05.1997 tarihleri 

arasında çok sayıda tasarruf sahibinden 14.894.785.901.300 TL toplandığı tespit edildiğinden, top
lanan para hakkında Kombassan Holding'den açıklama istenmiştir. 

• 26.06.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e, Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 
alman ihtiyati tedbir kararı tebliğ edilmiştir. Ayrıca, Kombassan Holding'den, hak sahiplerinin isim 
listesi ile açık kimliklerini ivedilikle Takasbank'a ve SPK'ya bildirmesi istenmiştir. Kombassan 
Holding'e, gerçek ortaklık durumunun tespiti üzerine, usulüne uygun sermaye artırımı gerçekleş
tirerek, hisse senetlerini hak sahiplerine dağıtmak üzere fiziken Takasbank'a teslim etmesi ve yasal 
yükümlülükleri yerine getirmesi halinde konulan tedbirlerin kaldırılacağı bildirilmiştir. 

• 07.07.1997 tarihinde, Kombassan Holding, yeniden hazırlamış olduğu madde tadil 
tasarılarını SPK onayına sunmuştur. 

• 04.07.1997 tarih ve 20/1055 sayılı SPK toplantısında, ortakların aydınlatılmasına ve hisse 
senetlerinin Takasbank aracılığıyla ortaklara teslim edilmesine ilişkin ilan metinlerinin derhal 
yayımlanmasının Kombassan Holding'e bildirilmesine karar verilmiştir. 

• Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, 08.07.1997 tarihli yazısı ile Kombassan Holding hak
kında yapılan işlemler hakkında SPK'dan bilgi talep etmiştir. 

• 09.07.1997 tarihinde, yayımlanması istenen ilan metinleri Kombassan Holding'e gönderil
miştir. 

• 09.07.1997 tarihinde, Takasbank, SPK'dan, Kombassan Holding ile ilgili olarak Banka 
tarafından yapılacak işlemler hakkında ayrıntılı bilgi talep etmiştir. 

• 10.07.1997 tarihinde, 100 trilyon TL'lik tavan için SPK'ya başvuran Kombassan Holding, 
başvurusunu 150 trilyon TL olarak değiştirmiştir. 

• 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı SPK toplantısında; Kombassan Holding'in esas sözleşme 
tadil tasarılarının onaylanmasına ve Kombassan Holding'in 10.07.1997 tarihli başvurusu dikkate 
alınarak 150 trilyon TL'lik tavan belirlenerek kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin verilmesine 
karar verilmiştir. 

• 15.07.97 tarihinde, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak yaptığı başvurunun, SPK tarafın
dan olumlu karşılandığı, Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 

• Kombassan Holding, 18.07.1997 tarihinde, yapılacak genel kurul toplantısı için hazırlanan 
"Ortaklara Davet" metnini SPK'nın onayına sunmuştur. 

• 24.07.1997 tarihinde, Ziraat Bankası, Konya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 18.07.1997 
tarih ve 1997/270 esas sayılı kararı ile ihtiyati tedbir kararının kendiliğinden düştüğünü, SPK'ya bil
dirmiştir. 

• 24.07.1997 tarihinde, "Ortaklara Davet" metni onaylanarak Kombassan Holding'e gönderil
miştir. 

• 24.07.1997 tarihinde, Takasbank'a yapması gereken işlemler hakkında bilgi verilmiştir. 
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• 25.07.1997 tarihinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Konya Valiliği'ne (İl Sanayi ve 
Ticaret Müdürlüğü) Kombassan Holding'in gerçekleştireceği genel kurul toplantısında dikkat edil
mesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmiştir. 

• 29.07.1997 tarihinde, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Kombassan Holding hakkın
da yapılan işlemlere ilişkin olarak daha önce gönderilen bilgi ve belgelere ek olarak, son geliş
melere ait bilgi ve belgeler de gönderilmiştir. 

• 04.08.1997 tarihinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kombassan Holding'in Sümer Holding 
A.Ş.'nin Salihli Palamut ve Valeks İşletmesi İhalesi'ne teklif vererek katılmak istediği belirtilerek, 
son günlerde basında yer alan Kombassan Holding hakkındaki haberler ve duyurular dikkate 
alınarak, Kombassan Holding'in ihaleye katılmasına ilişkin olarak SPK görüşünü talep etmiştir. 

• 07.08.1997 tarihinde, Takasbank, SPK'ya, Kombassan Holding'in 30.07.1997 tarihine kadar 
Takasbank'a teslim etmesi gereken bilgi ve belgeleri teslim etmediğini bildirmiştir. 

• 22.08.1997 tarihinde, Kombassan Holding'den ortak bilgilerini ivedilikle SPK'ya gönder
mesi istenmiştir. 

• 22.08.1997 tarihinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na SPK görüşü gönderilmiştir. 
• 22.08.1997 tarihinde, Kombassan Holding, 29.980 milyon TL'lik sermaye yapısına ilişkin 

olarak bilgileri disket ortamında SPK'ya iletmiş, disket dökümünün daha sonra SPK'ya 
sunulacağını bildirmiştir. Ayrıca, SPK'nın istediği 14.895 milyon TL'lik tutara ilişkin bilgi ve bel
ge için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirmiştir. Son olarak, SPK'dan "hisse senedi örnek-
leri"nin onaylanmasını talep etmiştir. 

• 26.08.1997 tarihinde, SPK, Kombassan Holding'e verilen teşvik belgeleri hakkındaki 
görüşünü Hazine Müsteşarlığı'na bildirmiştir. 

• 28.08.1997 tarih ve 25/1417 sayılı SPK toplantısında; 
1. Kombassan Holding'den daha önce ilan etmesi istenilen ilan metninde, geçen zaman dikkate 

alınarak Başkanlıkça gerekli görülen değişikliklerin yapılarak ilan edilmesinin temininin Kombas
san Holding'e yeniden bildirilmesine, 

2. Kombassan Holding'in mevcut 29.980 milyar TL'lik sermayesini temsil eden hisse senet
lerinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bastınlabilmesini teminen, hisse senedi 
spesimeninin onaylanarak Kombassan Holding'e verilmesine, 

3. Yukarıda belirtilen işlemlerin çabuklaştırılmasının Kombassan Holding'den istenmesine 
karar verilmiştir. 
• 01.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e onaylı hisse senedi örnekleri gönderilmiş ve his

se senetlerini bastırabilmesi için yapması gereken işlemler hakkında bilgi verilmiştir. 
• 02.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e, mevcut 29.980 milyon TL'lik sermayeyi tem

sil etmek üzere bastınlacak hisse senetlerinin, daha önce bastınlan 1.2. ve 3. tertip hisse senetlerinin 
yerine geçecek şekilde 4. tertipten başlayacağı bildirilmiştir. 

• 04.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding, 30.021 ortağın isimlerini iki klasör halinde 
SPK'ya sunmuş, SPK'nın istediği 14.895 milyon TL'lik tutara ilişkin istenen bilgi ve belge için 
hazırlık çalışmalannın devam ettiğini bildirmiş ve Takasbank işlemleri hakkında bilgi vermiştir. 

• 05.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e, yerine getirmediği SPK kararları bildirilmiş ve 
yapması gereken işlemler hatırlatılmıştır. 
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• 08.09.1997 tarihinde, SPK'nın yukarıdaki yazısına Kombassan Holding tarafından cevap 
verilmiştir. 

• 09.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e verilen teşvik belgelerine ilişkin olarak SPK'nın 
Hazine Müsteşarlığına gönderdiği yazıya, Müsteşarlık cevap vermiştir. 

• 12.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding, SPK'nın istediği 14.895 milyon TL'lik tutara iliş
kin istenen ortaklar listesini, 13.932 milyon TL olarak SPK'ya sunmuştur. 

• 18.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e para yatıran kişilerin, kimlik bilgileri, yatırdık
ları para, tarih, yatırılan paraların Şirket kayıtlarında kimin adına intikal ettirildiği ve bilinen son ad
reslerine ilişkin bilgilerin SPK'ya gönderilmesi Kombassan Holding'den tekrar istenmiştir. Ayrıca, 
SPK'ca gönderilen yazıların dikkatlice incelenerek gereklerinin yerine getirilmesi istenmiştir. 

• 19.09.1997 tarihinde, tasarruf sahiplerini bilgilendirmek için hazırlanan ilan metni, gazeteler
de yayımlaması için Kombassan Holding'e gönderilmiştir. 

• 29.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding, para topladığı kişiler hakkında daha önce SPK'ya 
ilettiği bilgiler arasında yer almayan ve ortakların bilinen en son adresleri ile toplanan paraların 
Kombassan Holding kayıtlarına kimin adına intikal ettirildiğine ilişkin bilgileri SPK'ya sunmuştur. 

• 30.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding, hassas kağıda bastırılacak hisse senetlerine iliş
kin örneklere onay verilmesini talep etmiştir. 

• 01.10.1997 tarihinde, Takasbank'a hisse senedi değişim işlemi ile ilgili olarak yapılması 
gereken işlemler hakkında bilgi verilmiş ve Takasbank'ın bu konuda görüşü talep edilmiştir. 

• 01.10.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e hassas kağıda bastıracağı hisse senetlerine iliş
kin onay verilmiştir. 

• 02.10.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e, hisse senetlerinin renkli ve her farklı kupür 
büyüklüğü için değişik renkler kullanılarak basılması gerektiği bildirilmiştir. 

• 08.10.1997 tarihinde, Kombassan Holding, Takasbank aracılığıyla hisse senedi değişiminde 
fiziki zorlukla karşılaşacağını bildirerek, değişimin Şirket tarafından yapılmasına izin verilmesini 
talep etmiştir. 

• 14.10.1997 tarihinde, Takasbank, 29.980 milyon TL sermayeyi temsil eden hisse senet
lerinin, isim, pay adedi ve adres bilgilerini içerir listeler eşliğinde, Kombassan Holding tarafından 
Takasbank'a teslim edildiğini bildirmiştir. 

• 23.10.1997 tarihinde, Kombassan Holding, Takasbank aracılığıyla hisse senedi değişiminde 
fiziki zorlukla karşılaşacağını bildirerek, değişimin Kombassan Holding tarafından yapılmasına izin 
verilmesini tekrar talep etmiştir. 

• 05.11.1997 tarihinde, Kombassan Holding, çıkarılmış sermayenin 29.980 milyar TL'nin 100 
trilyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talep et
miştir. 

• 11.11.1997 tarihinde, Takasbank, Kombassan Holding ortakları için "Müşteri İsmine Sak
lama Hesabı" açılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri (yazı ekindeki formdaki bilgiler ile noter 
veya konsolosluk onaylı nüfus cüzdanı suretleri) SPK'ya bildirmiştir. 

• 19.11.1997 tarihinde, Kombassan Holding, Takasbank aracılığıyla yapılması istenen hisse 
senedi değişiminin Kombassan Holding'e bırakılmasını ve sermaye artırım talebinin ivedilikle 
sonuçlandırılmasını talep etmiştir. 
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• 20.11.1997 tarih ve 37/1776 sayılı SPK toplantısında; 
1. Hisse senedi takas işleminin Takasbank aracılığı ile yapılmasına, 
2. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebinin 

ise, hisse senedi dağıtım işleminin tamamlandığının Takasbank tarafından SPK'ya bildirilmesinden 
sonra Kombassan Holding tarafından bu talebin yenilenmesi halinde SPK'ca değerlendirmeye alın
masına, 

karar verilmiştir. 
• 24.11.1997 tarihinde, SPK karan Kombassan Holding'e ve Takasbank'a bildirilmiştir. 
• 23.12.1997 tarihinde, Takasbank'a, hisse senedi dağıtım işleminin ne kadar süre içinde 

tamamlanabileceği sorulmuştur. 
• 24.12.1997 tarihinde, Takasbank, hisse senedi dağıtım işleminin ne kadar süre içinde tamam

lanabileceğine ilişkin görüşünü SPK'ya bildirmiştir. 
• 25.12.1997 tarihinde, Kombassan Holding, SPK'ya başvurarak, hisse senedi takas işleminin 

Kombassan Holding tarafından yapılmasını, sermaye artırım talebinin ise bir an önce işleme alın
masını talep etmiştir. 

• 05.01.1998 tarihinde, SPK Merkez Binası'nda, SPK, Takasbank ve Kombassan Holding yet
kililerinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. 

• 07.01.1998 tarihinde, Kombassan Holding, hisse senedi değişimi ile ilgili olarak gazetelerde 
yayımlanmak üzere hazırladığı ilan metnini ve vekaletname örneğini onay için SPK'ya göndermiş
tir. 

• 07.01.1998 tarihinde, Kombassan Holding, genel kurul toplantıları için hazırladığı "vekalet
name" örneği için SPK görüşünü talep etmiştir. 

• 07.01.1998 tarihinde, SPK, Takasbank ve Kombassan Holding yetkililerinin 05.01.1998 
tarihinde yaptıkları toplantı sonucunda Kombassan Holding tarafından hazırlanan ilan metni ile 
vekaletnamelerin onaylanması hususunu SPK'nın takdirine sunmuştur.08.01.1998 tarih ve 1/1 
sayılı SPK toplantısında, öneri yazısının incelenmeye alınmasına karar verilmiştir. 

• 13.1.1998 tarihinde, Takasbank, Kombassan Holding'in nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport 
bilgilerinin teminin çok zaman alacağını Takasbank'a bildirdiğini belirterek, Kombassan Hol
ding'in elindeki mevcut bilgilerle hesap açılmasının mümkün olup olmayacağı konusunda Takas
bank'in olurunu talep ettiğini SPK'ya bildirmiştir. Takasbank, Şirket talebinin uygun olup olmadığı 
hakkında SPK'dan bilgi talep etmiştir. 

• 14.01.1998 tarihli öneri yazısı ile SPK, Takasbank ve Kombassan Holding yetkilileri ile 
yapılan toplantıda belirlenen yöntemle hisse senedi takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilan met
ninin onaylanması, vekaletnamelerin kabul edilmesi hususlan SPK takdirine sunulmuştur. SPK, 
15.01.1998 tarih ve 3/21 sayılı karan ile 14.01.1998 tarihli öneride belirtilen yöntemle hisse senedi 
takas işlemlerinin gerçekleştirilmesini kabul etmiştir. 

• 16.01.1998 tarihinde, 15.01.1998 tarih ve 3/21 sayılı SPK karan Kombassan Holding'e bil
dirilmiştir. 

• 16.01.1998 tarihinde, SPK kararı ve Kombassan Holding'in ortak kimlik bilgilerine ilişkin 
Takasbank'tan talebi hakkındaki SPK görüşü Takasbank'a bildirilmiştir. 
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• 09.02.1998 tarihinde, Kombassan Holding, yurtiçinde ve yurtdışında basılan Türk 
gazetelerinde hisse senedi değişimi amacıyla yapmış olduğu ilanlar ve Takasbank işlemleri hakkın
da SPK'ya bilgi vermiştir. 

• 06.05.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK'ya bilgi ver
miştir. 

• 05.06.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri sırasında Takasbank'a 
sunulan vekaletnamelerin resmî makamlarca düzenlemediği ancak, resmî makamlarca düzenlenen 
imza sirkülerleri eşliğinde vekaletnamelerin Takasbank'a sunulduğunu belirterek, konu hakkındaki 
SPK görüşünü talep etmiştir. 

• 18.06.1998 tarih ve 41/645 sayılı SPK toplantısında; "Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki 
Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" de dikkate alınarak ortakların ikamet etmekte oldukları 
ülkelerin resmî makamlarınca onaylanmış imza sirkülerlerinde Sözleşme hükümleri uyarınca 
bulunması gereken "Apostille" (Tasdik) şerhinin mevcudiyetinin ve resmî makamlarca onaylı imza 
örneklerinde yer alan imzalar ile resmî makamlarca onaylanmamış vekaletnamelerde bulunan im
zaları kontrol etme ve karşılaştırma sorumluluğu Takasbank'a ait olmak kaydıyla, Kombassan Hol
ding ortakları tarafından Takasbank'a gönderilmesi gereken onaylı imza örneklerinin ekinde yer 
alan vekaletnamelerin resmî makamlarca onaylanmadan Takasbank'a iletilebilmesine karar veril
miştir. 

• 19.06.1998 tarihinde, SPK kararı Takasbank'a bildirilmiştir. 
• 22.06.1998 tarihinde, SPK kararı, Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 24.07.1998 tarihinde, Kombassan Holding, 1997 yılı karının dağıtımından muaf tutulmasını 

talep etmiştir. 
• 27.07.1998 tarihinde, Kombassan Holding, hisse senedi değişimi sırasında Takasbank'la 

sorun yaşandığını bildirmiş ve sorunun çözülmesini talep etmiştir. 
• 10.08.1998 tarihinde, Kombassan Holding, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK'ya 

bilgi vermiştir. 
• 11.08.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK'ya bilgi ver

miştir. 
• 18.08.1998 tarih ve 65/935 sayılı SPK toplantısında, Kombassan Holding'in 1997 yılı 

karının dağıtımından muafiyet başvurusunun olumlu karşılanmasına ve dağıtım işlemleri ile ilgili 
yöntemin kabul edilmesine karar verilmiştir. 

• 19.08.1998 tarihinde, Kombassan Holding'e ve Takasbank'a, SPK kararı bildirilmiştir. 
• 25.08.1998 tarihinde, Takasbank, hisse değişim işlemleri hakkında SPK'ya bilgi vermiştir. 
• 01.10.1998 tarihinde, Kombassan Holding, çıkarılmış sermayenin 29.980 milyar TL'den 100 

trilyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep 
etmiştir. 

• 08.10.1998 tarihinde, Kombassan Holding, sınır kapılarında sorun yaşanmaması için, eski 
hisse senetlerinin yurtdışından getirilmesinin, yeni hisse senetlerinin de yurtdışına çıkarılmasının 
SPK'ca talep edildiğini belirtir bir yazının kendilerine verilmesini talep etmiştir. 

• 08.10.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK'ya bilgi ver
miştir. 
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11.11.1998 tarih ve 100/1241 sayılı SPK toplantısında; 
1. Kombassan Holding'in 01.10.1998 tarihli sermaye artırım başvurusunun, sadece daha önce 

makbuz karşılığı para toplanan ortaklara tahsisli sermaye artırımı olarak yenilenmesi halinde değer
lendirmeye alınacağının Kombassan Holding'e bildirilmesine, 

2. Nakit karşılığı sermaye artırımı talebiyle ilgili olarak ise, 
A) Hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmesinin ön koşul olarak Kombassan Holding'e tav

siye edilmesine, 
B) SPK'nın 08.10.1998 tarih ve 86/1118 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Kombassan 

Holding'in de denetim programına alınmasına, Borsa'da işlem görmek üzere yapılacak sermaye ar
tırım başvurusunun yapılacak denetimin ardından ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından Kom
bassan Holding'in başvurusuna ilişkin kendi mevzuatları açısından engel bir husus bulunup bulun
madığı konusundaki görüşleri de dikkate alınarak değerlendirmeye alınmasına, 

3. Gümrük görevlilerine ibraz için SPK'dan istenen yazı için gazetelerde ilan edilen metnin 
gümrüklerde kullanılması, gerektiğinde Kombassan Holding'in SPK'yla temas kurmasının Kom
bassan Holding'e bildirilmesine, 

karar verilmiştir. 
• 13.11.1998 tarihinde, TCMB, kâr payı adı altında belli bir kazanç garanti ederek para top

lama işlemine ilişkin olarak, Yaşarbank Frankfurt Temsilciliği'nin TCMB'ye gönderdiği yazının bir 
örneğini ve TCMB Frankfurt Temsilciliği'nin dönem raporunun konuya ilişkin bölümünü SPK'ya 
göndermiştir. 

• 16.11.1998 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 18.11.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK'ya bilgi ver

miştir. 
• 27.11.1998 tarihinde, Kombassan Holding, tahsisli ve nakit artırım nedeniyle ihraç edilecek 

hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir. 
• 17.12.1998 ve 116/1386 sayılı SPK toplantısında alınan karar çerçevesinde; 
1. 18.12.1998 tarihinde Kombassan Holding'e münhasıran tahsisli sermaye artırımı nedeniyle 

ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebi ile başvurulması halinde başvurunun 
değerlendirmeye alınacağı, 

2. Nakit karşılığı sermaye artırımına ilişkin talebin ise Kombassan Holding nezdinde yürütülen 
denetim çalışmalarının sonuçlandırılmasının ardından dosyanın güncelleştirilerek SPK'ya iletil
mesini takiben değerlendirilmeye alınacağı, 

Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 23.12.1998 tarihinde, Kombassan Holding, 
1. 5.11.1997 tarihli kayda alma başvurusu dikkate alınarak, artırılacak sermayeyi temsil eden 

hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını, 
2. Takasbank işlemlerinin durdurularak, eski ve yeni tüm hisse senetlerinin Kombassan Hol

ding'e verilmesini, 
talep etmiştir. 
• 08.01.1999 tarihinde, Takasbank, Kombassan Holding'in, hisse senedi değişim işleminin 

durdurulmasını Takasbank'tan talep ettiğinin SPK'ya bildirmiştir. 
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• 11.01.1999 tarih ve 4/36 sayılı SPK toplantısında; 08.01.1999 tarihli öneri yazının in
celemeye alınmasına karar verilmiştir. Öneri yazısında; 

1. Gerekli mutabakatların sağlanması suretiyle, Takasbank dışında bir kamu bankasının veya 
kamu tüzel kişiliğine sahip İMKB'nin hisse senedi değişim işlemini yapması konusunda görevlen
dirilmesi, 

2. Benzer şirketlerde hisse senedi değişim işlemleri tamamen şirketlerin iniyasitifıne bırakıl
dığından, hisse senetleri dağıtım işlemlerinin Holding tarafından gerçekleştirilmesi, 

3. Bu yöntemin tercih edilmesi halinde, Mahkeme kararı dikkate alınarak, ortakların hisse 
senetlerini teslim aldıklarına ilişkin tesellüm makbuzlarının ve bu makbuzlardaki bilgilerin doğ
ruluğunu ihtiva eden Kombassan Holding yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnamenin 
SPK'ya iletilmesi, hususları imkân dahilinde bulunmaktadır. 

denilmektedir. 
• 13.1.1999 tarihinde, Kombassan Holding, SPK yetkilileri ile mutabakat sağlandığından 

bahisle, geleceğe yönelik planlarını açıklamıştır. Aynı tarihte, bahse konu yazının sadece Kombas
san Holding'in taleplerini içerdiği ve SPK'nın bir mutabakatının olmadığı Kombassan Holding'e 
bildirilmiştir. 

• 13.01.1999 tarihli öneri yazısının görüşüldüğü 14.01.1999 tarih ve 7/74 sayılı SPK toplan
tısında alınan karar uyarınca; 15.01.1999 tarihli SPK yazısı ile Takasbank nezdinde tutulan Kom
bassan Holding'e ait hisse senetlerinin Kombassan Holding'e teslim edilmesi hususu Takasbank'a 
bildirilmiştir. 

• 15.01.1999 tarihli SPK yazısı ile 14.01.1999 tarih ve 7/74 sayılı SPK Kararı uyarınca 
01.10.1998 tarihli sermaye artırım başvurusunun işlemden kaldırıldığı hususu Kombassan Hol
ding'e bildirilmiştir. 

• Kombassan Holding, 25.01.1999 ve 27.01.1999 tarihli yazıları ile "teslim tesellüm" bel
gesinin içeriği hakkında SPK'nın görüşünü talep etmiştir. 

• 03.02.1999 tarihinde, Takasbank, 14.1.1999 tarih ve 7/74 sayılı SPK kararı gereğince, hisse 
senedi değişim işleminin Kombassan Holding tarafından yapılacak olması nedeniyle, Takasbank'ta 
bulunan eski ve yeni hisse senetlerinin, Kombassan Holding temsilcisine teslim edildiğini SPK'ya 
bildirmiştir. 

• 08.02.1999 tarihinde, Kombassan Holding, sermaye artırım talebinin hemen değerlendir
meye alınmasını talep etmiş, aksi takdirde yargıya başvurulacağını bildirmiştir. 

• 09.02.1999 tarih ve 13/145 sayılı SPK toplantısında: Denetleme Dairesinin 26.01.1999 tarih 
İ0202/58 sayılı öneri yazısı görüşülmüş izinsiz halka arz yapan şirketlere ilişkin olarak gazetelere 
ilan verilmesine, 

• 11.02.1999 tarih ve 14/151 SPK Kararı ile Kombassan Holding'e gönderilecek teslim tesel
lüm belgesi örneği hakkında bilgi edinilmiş ve teslim tesellüm belgesinin örneği 19.02.1999 tarihli 
yazı ile Kombassan Holding'e gönderilmiştir. 

• Kombassan Holding hakkında, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 
27.07.1998 tarih ve 9/13/13 sayılı rapor SPK'ya iletilmiştir. 

• 05.04.1999 tarihinde, Kombassan Holding, SPK tarafından denetlenmeyi talep etmiştir. 
• 26.05.1999 tarihinde, TCMB, izinsiz halka arz yapan şirketlere ilişkin görüşlerini SPK'ya 

bildirmiştir. 
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• 23.06.1999 tarihinde Kombassan Holding, 25.577.746 milyon TL nominal değerli (çıkarıl
mış sermayenin %85, 316'sı) sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dağıtım işlemlerinin tamam
landığını, kalan 4.400.254 milyon TL (4.402.254 milyon TL olması gerekiyor) nominal değerli his
se senetlerinin dağıtım işleminin ise halen devam ettiğini, yatırım taahhütlerinin yerine getirilebil
mesi amacıyla sermaye artırımının ekonomik zorunluluk haline geldiğini belirterek; 

1. 05.11.1997 tarihli kısmen tahsisli kısmen de nakit sermaye artırım başvurusu kapsamında 
sermayesinin 100 trilyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin SPK kaydına 
alınmasını, 

2. 12.788.873 adet hisseyi temsil eden eski hisse senetlerinin imhası için yapılması gereken iş
lemin bildirilmesini, 

3. Sermaye artırım keyfiyetinin Konya Ticaret Sicil Memurluğu'na bildirilmesi ve sonuçtan 
kendilerine bilgi verilmesini, 

talep etmiştir. Söz konusu yazı ekinde teslim-tesellüm belgelerinin asılları 28 klasör halinde 
SPK'ya sunulmuştur. 

• 28.07.1999 tarihli öneri yazısı ile; 

1. Kombassan Holding'in, sermayesinin 7.576.264 milyon TL'lik kısmı daha önce kendilerin
den Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı olarak para toplanan tasarruf sahiplerine tahsisli olarak 
nakden, 6.724.878 milyon TL'lik kısmı emisyon priminden, 55.718.858 milyon TL'lik kısmı ise 
nakden karşılanmak üzere, 29.980 milyar TL'den 100 trilyon TL'ye artırılması amacıyla 23.06.1999 
tarihli yazısı ile yapmış olduğu başvurunun; Kombassan Holding nezdinde DEDA tarafından ger
çekleştirilen denetim çalışmalarının, başvurunun sonucunu doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle, 
denetim çalışmaları sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacağı, 

2. Yukarıdaki tespitlerin denetim sonuçları ile birlikte Kombassan Holding'in sermaye artırım 
talebinin değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağı, 

hususları SPK'nm bilgisine sunulmuştur. SPK'nm 03.08.1999 tarih ve 72/940 sayılı toplan
tısında; öneri yazısının incelemeye alınmasına karar verilmiştir. SPK'nm 10.08.1999 tarih ve 
75/972 sayılı toplantısında; öneri yazısında yer alan hususlarda bilgi edinilmesine karar verilmiştir. 

• 30.07.1999 tarihinde, Kombassan Holding teslim-tesellüm belgelerinin asıllarının ken
dilerine verilmesini talep etmiştir. 

• 02.08.1999 tarihinde, Kombassan Holding, 1998 yılı için de kâr dağıtım muafiyeti talep et
miştir. 

• 05.08.1999 tarihinde, Takasbank'tan, yapmış olduğu değişim işlemlerine ilişkin bilgiler, bil
gisayar ortamında istenmiştir. 

• 23.08.1999 tarihinde, Kombassan Holding'e; 
1. Kombassan Holding nezdinde devam eden denetimin, sermaye artırım başvurusunun 

sonucunu doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle, denetimden sonra başvurunun değerlendirmeye 
alınacağı, 

2. Eski hisse senetlerinin imhasına yönelik olarak ise, Seri: I, No: 5 sayılı Tebliğ uyarınca iş
lem yapılması gerektiği, 

bildirilmiştir. 
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• 24.08.1999 tarih ve 82/1025 sayılı SPK toplantısında; 
1. Kombassan Holding'in 1998 yılı için kâr dağıtım muafiyeti talebinin olumsuz karşılan

masına, 
2. Teslim-tesellüm belgelerinin asıllarının SPK'da muhafaza edilerek, Holding tarafından talep 

edilirse fotokopilerinin verilmesine, 
karar verilmiştir. 
• 25.08.1999 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 06.09.1999 tarihinde, Kombassan Holding, teslim-tesellüm belgelerinin fotokopilerini talep 

etmiştir. 
• 09.09.1999 tarihinde TCMB, Faisal Finans Kurumu A.Ş. Konya Şubesi'ndeki Kombassan 

Holding hesabına, çok sayıda gerçek kişi tarafından, 1.100 DEM ve katlan şeklinde olmak üzere 
"...adet hisse bedeli" açıklamalı paraların yatırıldığını SPK'ya bildirmiştir. 

• 14.09.1999 tarihli SPK yazısı ile teslim-tesellüm belgelerinin fotokopileri Kombassan Hol
ding'e verilmiştir. 

• 03.11.1999 tarihinde, Kombassan Holding'in iştiraki Kombassan Alışveriş Merkezleri ... 
A.Ş., teşvik başvurusunda kullanmak üzere, yöneticileri hakkında suç duyurusu olup olmadığı 
konusunda SPK'dan bilgi talep etmiştir. 

• Kombassan Holding nezdinde DEDA tarafından yapılan denetim çalışmalarının sonuçlan
ması nedeniyle düzenlenen 09.11.1999 tarihli öneri yazısında; 

1. SPK'nın 14.01.1999 tarih ve 7/74 sayılı kararı çerçevesinde, sermaye artırım talebinin tah
sisli artırıma ilişkin kısmının, Kombassan Holding'in başvurması halinde hemen incelenmeye 
alınabileceğinin, 

2. Kombassan Holding'in halka arz suretiyle sermaye artırımı başvurusu yapmak istemesi 
halinde; 

A) Kombassan Holding'in 01.01.1999-30.09.1999 dönemine veya sonraki bir döneme ilişkin, 
iştirak ve bağlı ortaklık durumundaki şirketleri kapsayacak şekilde SPK'nın "Seri: XI, No: 10 Ser
maye Piyasasında Konsolide malî Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"e uygun 
olarak hazırlanan ve listesi verilen bağımsız denetim kuruluşlarından birisi tarafından denetlenerek 
görüş bildirilmiş malî tabloları, 

B) Kombassan İnşaat'ın 01.01.1999-30.09.1999 dönemine veya sonraki bir döneme ilişkin 
olarak hazırlanan ve yukarıda belirtilen bağımsız denetim kuruluşlarından birisi tarafından denet
lenerek görüş bildirilmiş malî tabloları, 

C) Kombassan Holding'in son durum itibariyle gerçek malî durumunu yansıtan ve yukarıda 
belirtilen bağımsız denetim kuruluşlarından birisi tarafından denetlenerek görüş bildirilmiş malî 
tabloları, 

D) Kombassan Holding Yönetim Kurulu'nun, bundan sonra mevzuata aykırı olarak tasarruf 
sahiplerinden hiç bir şekilde para toplamayacağına ve kendi hisse senetlerinin devrine aracılık et
meyeceğine ilişkin olarak alacağı kararın kamuya ilan edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler, 

ile birlikte SPK'ya başvurması durumunda, Kombassan Holding'in nakit sermaye artırımı 
nedeniyle ihraç edeceği hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebinin, Kombassan Holding 
nezdinde yürütülmekte olan denetim çalışmalarının sonuçları ile birlikte değerlendirmeye 
alınacağının, 
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Kombassan Holding'e bildirilmesi hususlarına yer verilmiş; 11.11.1999 tarih ve 108/1293 
sayılı SPK toplantısında, öneri yazısı doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir. 

• 16.11.1999 tarihinde, SPK karan Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 26.11.1999 tarihinde, Kombassan Holding'in iştiraki Kombassan Alışveriş Merkezleri ... 

A.Ş.'ye talep ettiği bilgi verilmiştir. 
• 22.12.1999 tarihinde, izinsiz halka arzlara ilişkin olarak Konya'da bilgilendirilme toplantıları 

düzenlenmiştir. 
• 22.12.1999 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı, konuya ilişkin olarak Bankalar Yeminli Baş 

Murakıbı Mustafa EKİM tarafından düzenlemiş 30.09.1999 tarih ve 15 sayılı raporu, SPK'ya gön
dermiştir. (Ek/5) 

• 07.01.2000 tarihinde, Kombassan Holding, 11.11.1999 tarih ve 108/1293 sayılı SPK 
Kararı'nda yer alan hususların yerine getirilmekte olduğunu belirterek, SPK Karan'nda yer alan 
tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak, geçen süre içerisinde bankalar ve fınans kurumlan 
vasıtasıyla toplanan nakdin de dikkate alınarak toplam 42.964.514 DEM'lik kısmın ilgili hak sahip
lerine tahsis edilmek üzere tahsisli sermaye artırımına konu edilmesini talep etmiştir. 

• 19.01.2000 tarihinde, Kombassan Holding, bir bağımsız denetim şirketi ile bağımsız denetim 
konusunda anlaştığım bildirmiştir. 

• 20.01.2000 tarihinde, Faisal Finans Kurumu A.Ş. hakkındaki SPK görüşünü 27.12.1999 
tarihinde talep eden Hazine Müsteşarlığına, cevabi yazı gönderilmiştir. 

• 23.02.2000 tarihinde, SPK'nm 06.11.1999 tarihinde yapılmasını istediği ilanlar, Kombassan 
Holding tarafından Hürriyet ve Zaman gazetelerinde yapılmıştır. 

• 24.03.2000 tarih ve 31/457 sayılı SPK toplantısında, Kombassan Holding'in yazılı ve görsel 
basında çıkan reklamlannın hisse senetlerinin devrine aracılık etmeye ve usulsüz para toplama 
faaliyetine devam etme amacını taşıdığı belirtilerek, reklamlann durdurulması doğrultusunda karar 
alınmış ve 24.03.2000 tarihli SPK yazısı ile Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 

• 08.06.2000 tarihinde, Kombassan Holding, konsolide malî tablolarını SPK'ya göndermiş ve 
tahsisli ve nakit karşılığı artınlacak sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin SPK kaydına alın
masını talep etmiştir. 

• 11.07.2000 tarihinde, Kombassan İnşaat'ın denetçisi Hamdi CANEVİ, Kombassan İnşaat'ın 
ortak sayısının 250'yi aştığını SPK'ya bildirmiştir. 

• 12.07.2000 tarihinde, Kombassan Holding, yönetim kurulunun 16.02.2000 tarihli toplantısın
da hisse senetlerinin 2002 yılında Borsa'da işlem görmesi için ilke kararı alındığını belirterek, söz 
konusu karar çerçevesinde esas sözleşme tadil taşanları için SPK onayını talep etmiştir. 

• 26.07.2000 tarihinde, Kombassan Holding, son durum itibariyle esas sözleşmesini SPK'ya 
fakslamıştır. 

• 29.08.2000 tarih ve 92/1440 sayılı SPK toplantısında; esas sözleşme değişikliğinin bazı 
değişiklikler çerçevesinde yapılmasına ancak, hisse senetlerinde bağlam yaratılmasına ilişkin esas 
sözleşmenin 11. maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin olarak Kombassan Holding'in yeni bir 
öneri getirmesine karar verilmiştir. 13.09.2000 tarihli SPK yazısı ile SPK Karan Kombassan Hol
ding'e bildirilmiştir. 

• 18.09.2000 tarihinde, Kombassan Holding, Kombassan İnşaat ve kendi bünyesindeki ser
maye hareketleri dışında ayrıca fiili mal hareketi olmaması sebebiyle, depo sayımına ihtiyaç bulun-
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madiği, bu sebeple her iki şirketin 01.01.1999 -31.12.1999 dönemine ait hesaplarının, Kombassan 
Konya Matbaa Basım Ambalaj İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kombassan Alışveriş Merkezleri 
İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise fiili sayımı gerektiren faaliyetleri bulunması sebebiyle ve 
bağımsız denetim şirketinin söz konusu sayımlarda bulunmak istemesinden dolayı bu iki şirketin 
01.01.2000-30.09.2000 dönemine ait hesaplarının bağımsız denetime tâbi tutulması için gerekli 
onayın verilmesini talep etmiştir. 

• 28.09.2000 tarihinde, Kombassan Holding, denetim sırasında SPK yetkilileri tarafından 
alman belgelere bağımsız denetim için ihtiyaç duyulduğunu belirtilerek söz konusu belgelerin 
iadesini talep etmiştir. 

• 02.10.2000 tarih vel03/1592 sayılı SPK toplantısında, 11.11.1999 tarih ve 108/1293 sayılı 
SPK kararı uyarınca, nakit sermaye artırım başvurusunun incelemeye alınması için bağımsız 
denetimden geçmiş ve görüş bildirilmiş konsolide malî tabloların SPK'ya gönderilmesi gerektiği ve 
bunun dışında Kombassan Holding'in istediği döneme ilişkin malî tablolarını bağımsız denetime 
tâbi tutabileceği hususlarının Kombassan Holding'e bildirilmesine karar verilmiştir. 

• 09.10.2000 tarihinde, bağımsız denetçinin, Kombassan Holding ve iştirak/bağlı ortaklıkları 
nezdinde yapılan bağımsız denetim çalışmaları sırasında tespit edilen hususlara ilişkin olarak rapor 
öncesi ön görüş yazısını SPK'ya göndermiştir. 

• 12.10.2000 tarih ve 108/1663 sayılı SPK toplantısında; bağımsız denetim şirketinden gelen 
ön görüş yazısı değerlendirilmiş ve; 

1. 11.11.1999 tarih ve 108/1293 sayılı SPK kararı ve 02.10.2000 tarih ve 103/1592 sayılı SPK 
karan uyarınca, nakit sermaye artırım başvurusunun incelemeye alınması için, beş bağımsız 
denetim şirketlerinden birisi tarafından bağımsız denetimden geçmiş ve görüş bildirilmiş konsolide 
malî tabloların SPK'ya gönderilmesi gerektiğinin Kombassan Holding'e tekrar bildirilmesine, 

2. Kombassan İnşaat'ın SPK kaydına alınma talebinin, kayda alınması için gerekli bilgi ve bel
gelerin SPK'ya ibrazından sonra değerlendirmeye alınacağının Kombassan İnşaat'a bildirilmesine, 

karar verilmiştir. Bu kararlar 26.10.2000 tarihli yazılarımızla Kombassan Holding'e ve Kom
bassan İnşaat'a bildirilmiştir. 

• 19.12.2000 tarihinde, BDDK, Kombassan Holding hakkında yapılan işlemler ve yargı süreci 
hakkında SPK'dan bilgi talep etmiştir. 

• 02.02.2001 tarihinde, Kombassan Holding'den, genel olarak izinsiz halka arz yapan şirket
lere ilişkin olarak yapılan çalışma kapsamında, bilgi talep edilmiştir. 

• 24.02.2001 tarihinde, Kombassan Holding, SPK'ca genel olarak izinsiz halka arz yapan şir
ketlere ilişkin olarak yapılan çalışma kapsamında istenilen bilgileri SPK'ya göndermiştir. 

• 19.03.2001 tarihinde, Kombassan Holding, istenilen bilgi ve belgeler hakkındaki açık
lamalarını SPK'ya göndermiştir. 

• 19.03.2001 tarihinde, Kombassan İnşaat, kayda alınma talebi ile SPK'ya başvurmuştur. 
• 12.04.2001 tarih 18/503 sayılı SPK toplantısında; 
1. Kombassan Holding'in Seri: I, No: 5 "Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ"imiz 

çerçevesinde kupür değişimi işlemlerine başladığı, 
2. Sermaye artırımı talebinin değerlendirmeye alınması için SPK'nın 11.11.1999 tarih ve 

108/1293 sayılı kararı uyarınca beş bağımsız denetim şirketinden, Kombassan Holding tarafından 
belirlenecek birisi tarafından denetlenmiş ve görüş bildirilmiş malî tabloların iki ay süre verilerek 
SPK'ya iletilmesi gerektiğinin yazı ile Kombassan Holding'e bildirileceği, 
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hususlarından bilgi edinilmesine karar verilmiştir. 
• 16.04.2001 tarihinde, SPK Karan Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 22.05.2001 tarihinde Holding ve Şirket, 01.01.1999-31.12.1999 dönemi faaliyetlerine ilişkin 

olarak bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanmış ve 14.05.2001 tarihinde son hali verildiği 
belirtilen 11.10.2000 tarihli bağımsız denetim raporunu SPK'ya iletmiştir, bağımsız denetim şirketi, 
her iki şirkete ilişkin bağımsız denetim raporunda da, şirketlerin 31.12.1999 tarihindeki gerçek malî 
durumlarına ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarına ilişkin görüş bil-
dirememiştir. 

• 01.06.2001 tarih ve 26/735 sayılı SPK toplantısında; Kombassan Holding'in sponsorluğun
da, Kombassan Holding'in Grup şirketlerinden Esra Film tarafından çekimleri gerçekleştirilen ve 
"Kanal 7" Televizyon Kanalında Çarşamba günleri yayınlanan Kimyacı adlı dizinin yayınının, Ser
maye Piyasası Kanunu'nun "Görev ve Yetkiler" başlıklı 22 nci maddesinin (g) bendi ve 24 üncü 
maddesi uyarınca durdurulması için konunun Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na intikal ettiril
mesine karar verilmiştir. 

• 01.06.2001 tarihinde, SPK Kararı RTÜK'e bildirilmiştir. 
• 12.06.2001 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı, TBMM Başkanlığı'na iletilmek üzere, Kombas

san Holding hakkında bilgi istemiştir. 
• 16.07.2001 tarihinde, Kombassan Holding, esas sözleşme değişikliğine onay verilmesini 

talep etmiştir. 
• 27.07.2001 tarihinde, Petlas ile ilgili olarak SPK görüşü Devlet Bakanlığı'na (Sn. Kemal 

DERVİŞ) gönderilmiştir. 
• 06.09.2001 tarihinde, Kombassan Holding, esas sözleşme değişikliğine onay verilmesi 

talebini yinelemiştir. 
• 12.10.2001 tarihinde, RTÜK'e "Kimyacı" adlı dizinin yayından kaldırılması için ikinci yazı 

gönderilmiştir. 
• 21.10.2002 tarihinde, Kombassan İnşaat, ortaklarından gelen talepler doğrultusunda, büyük 

kupürlü hisse senetlerinin küçük kupürlülerle değiştirilmesi işlemi hakkında SPK'ya bilgi vermiş
tir. 

• 13.11.2002 tarihinde, Kombassan İnşaat, yukarıda bahsedilen işlemin tamamlandığına ilişkin 
SPK'ya bilgi vermiştir. 

• Kombassan Holding'in 28.12.2002 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında göz
lemci olarak bulunulmuştur. 

• 06.01.2003 tarihli Başkanlık görevlendirmesi ile Ocak 2003 tarihinde, Konya'da bulunan ve 
izinsiz halka arz yapan şirketlerin, ortaklık yapıları ve faaliyet durumları hakkında tespitlerde 
bulunmak üzere genel bir inceleme yapılmıştır. Bu kapsamda Kombassan Holding ve Kombassan 
İnşaat nezdinde de inceleme yapılmıştır. 

• 28.04.2003 tarihinde, Kombassan Holding ve Kombassan İnşaat, öncelikle Kombassan İn
şaat'in SPK kaydına alınmasını ve kayda alınmayı müteakip, Kombassan Holding ve Kombassan 
İnşaat'ın birleşmesine izin verilmesini talep etmiştir. 

• 30.09.2003 tarihinde, Kombassan Holding, hisse senetlerini kaybeden ortaklara yeni senet
lerin verilebilmesi için uygulanacak prosedür hakkında SPK'dan görüş talep etmiştir. 
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• 03.10.2003 tarihinde, Kombassan Holding'in yukarıda belirtilen talebinde yer alan tutarsız
lıklar hakkında Şirketten açıklama istenmiştir. 

• 20.10.2003 tarihinde, Kombassan Holding, açıklamasını SPK'ya iletmiştir. 
• Kombassan Holding'in 23.10.2003 tarihinde yapılan 2002 yılı olağan genel kurul toplan

tısına gözlemci olarak katılınmıştır. Ancak, yeterli nisaplara ulaşılamaması nedeniyle, genel kurul 
toplantısı ertelenmiştir.20.11.2003 tarihinde ikinci kez toplanan 2002 yılı genel kurul toplantısında 
da gözlemci olarak bulunulmuştur. 

• 03.11.2003 tarihinde, Kombassan Holding'e, hisse senetlerini kaybeden ortaklara yeni senet
lerinin verilebilmesi için uygulanacak prosedür hakkında bilgi verilmiş ve Kombassan Holding'in 
daha önceki tarihlerde SPK'ya sunduğu ortaklık yapısının güncellenmesini teminen hisse senedi 
devir işlemleri hakkında bilgi istenmiştir. 

• 12.11.2003 tarihinde, Kombassan Holding hisse senedi devir işlemleri hakkında SPK'ya bil
gi vermiştir. 

• 19.12.2003 tarih ve 64/1544 sayılı SPK toplantısında, SPK Başkanlık Makamının 
06.01.2003 tarihli görevlendirmesi uyarınca 2003 Ocak ayı içerisinde Kombassan Holding ve Kom
bassan İnşaat nezdinde yapılan inceleme sonuçları ile her iki şirketin 28.04.2003 tarihli kayda alın
ma ve birleşme başvurusu değerlendirilmiştir. Anılan SPK toplantısında; 

Kombassan Holding A.Ş. ile ilgili olarak; 
A) - 16.04.2001 tarihinde Kombassan Holding A.Ş. tarafından halktan izinsiz olarak toplanan 

parada hak sahibi olan yatırımcılar ile alacak tutarlarının tespiti talebi ile Konya Asliye Ticaret 
Mahkemesi nezdinde açılan (E.2001/343) davada, anılan mahkeme tarafından 20.12.2002 tarihinde 
davanın reddine karar verildiği, söz konusu mahkeme kararının SPK tarafından temyiz edildiği ve 
yargılama sürecinin halen devam ettiği, 

- 28.12.2002 tarihinde yapılan genel kurul çalışmaları sırasında tespit edilen ortak sayısının 
34.844 kişi olarak beyan edildiği, Şirketin 28.04.2003 tarihli yazısında Nisan 2003 tarihi itibariyle 
ortak sayısının 34.626 kişi olarak belirtildiği, 28.12.2002-28.04.2003 döneminde ortak sayısında 
çok önemli bir değişikliğin meydana gelmediği, SPK'ya ulaşan yatırımcı şikâyetlerinden Kombas
san Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişiklikleri izleyebilmek amacıyla ortaklarına "Kimlik-
Adres-Hisse Bilgileri Formu" gönderdiğinin anlaşıldığı, 

hususlarının SPK Karar Organı'nın bilgilerine sunulmasına, 
B) SPK'nın 29.03.2001 tarih ve 15/409 sayılı kararına aykırı olarak Kombassan Holding 

A.Ş.'nin grup şirketlerinden olan döviz cinsinden alacaklarına faiz yürütmemesi uygulamasının in
celeme tarihi itibariyle devam ettiği, ancak konunun yargıya intikal etmiş olması nedeni ile bu 
hususun yargılama sürecinin sonucuna göre değerlendirilmesine, 

C) Kombassan Holding A.Ş. ve Kombassan İnşaat A.Ş. ile bu şirketlerin iştirakleri/bağlı ortak
lan arasında karşılıklı iştirak ilişkisinin bulunduğu, söz konusu karşılıklı iştirak ilişkilerinin Kom
bassan Ortakları Gönüllüleri ve Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yardımlaş
ma Sandığı vasıtasıyla kurulduğuna dair emarelerin bulunduğu dikkate alınarak, anılan dernek ile 
bünyesindeki yardım sandığının, SPKn'nun 47/A-4 hükmü kapsamında izinsiz aracılık faaliyetinde 
bulunup bulunmadıklarının tespit edilebilmesini teminen, konunun DEDA Başkanlığı'na bildiril
mesine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



— 141 — 

D) - Kombassan Holding A.Ş.'nin kurulduğu tarihten bugüne kadar, bir hisse için değer artış 
kazançlarının ne şekilde tespit edildiğine ilişkin ayrıntılı açıklamanın SPK'ya iletilmesi, 

- SPK'ya iletilecek açıklamada, dönemler itibariyle belirlenen hisse senedi fiyatları ile varsa 
fiyat tespitine ilişkin bilirkişi ve/veya ekspertiz raporları, mahkeme kararlan vb. belgelere açıklama 
ekinde yer verilmesi ve anılan belgelerle belirlenmeyen fiyatlar söz konusu ise bu fiyatların ne 
şekilde tespit edildiğinin açıkça belirtilmesi, 

- Kombassan İnşaat A.Ş., Kombassan Holding A.Ş. ve varsa yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 
diğer şirketler adına toplanan paralara ilişkin olarak, her bir şirket için ayrı ayrı olmak üzere; 

i- Halktan toplanan paraların toplam tutan ile bu paralar karşılığında yatmmcılara verilen pay-
lann nominal değeri ve satış fiyatı ile nominal değer arasındaki farktan oluşan emisyon primi tutar
lannın kişi ve tarih bazında dökümünün, 

ii- Bu kişilere, nakit ve diğer yöntemlerle (yeni pay verilmesi v. b.) kâr payı veya buna benzer 
isimlerle yapılan tüm ödemelerin tutarlarının kişi ve tarih bazında dökümünün, 

iii- Bu kişilerden geri alınan paylann, nominal değeri ile geri alma değerine ilişkin tutarlarının 
kişi ve tarih bazında dökümünün, 

iv- Bu kişilere ilişkin kimlik ve adres bilgilerinin, 
v- Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında herhangi bir grup şirketi adına para toplama veya diğer 

işlemleri yapmaya yetkili kılınan ve/veya yetki belgesi olmamakla birlikte fiilen temsilcilik görevi 
yapan şahısların kimlik ve adres bilgilerinin, 

SPK'ya iletilmesi, 
- Grubun yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik tüm şirketlerinin unvanları, ortaklık yapıları, en son 

tarihli malî tablolan ve varsa bağımsız denetim raporlarının SPK'ya iletilmesi, gerektiği husus
larının Kombassan Holding A.Ş.'ye bildirilmesine; 

Kombassan İnşaat ile ilgili olarak ise, 
A) - 16.04.2001 tarihinde Kombassan İnşaat A.Ş. tarafından halktan izinsiz olarak toplanan 

parada hak sahibi olan yatırımcılar ile alacak tutarlannın tespiti talebi ile Konya Asliye Ticaret 
Mahkemesi nezdinde açılan (E.2001/343) davada, anılan mahkeme tarafından 20.12.2002 tarihinde 
davanın reddine karar verildiği, söz konusu mahkeme karannın SPK tarafından temyiz edildiği ve 
yargılama sürecinin halen devam ettiği, 

- 28.12.2002 tarihinde yapılan genel kurul çalışmalan sırasında tespit edilen ortak sayısının 
43.460 kişi olarak beyan edildiği, ancak anılan Şirketin 28.04.2003 tarihli yazısında Nisan 2003 
tarihi itibariyle ortak sayısının 54.232 kişi olarak belirtildiği, Kombassan İnşaat A.Ş.'nin ortak 
sayısında meydana gelen 10.772 kişilik artışın nedenlerini açıklayamadığı, 

hususlannın SPK Karar Organı'nın bilgilerine sunulmasına, 
B) 12.10.2000 tarih ve 108/1662 sayılı SPK Karan ile belirlenen şartlann tamamının halen 

yerine getirilmemiş olması nedeni ile Kombassan İnşaat A.Ş.'nin SPK kaydına alınma baş
vurusunun halen askıda bulunduğu, başvurunun sonuçlandırılmasının anılan SPK Kararında ön
görülen şartların tamamıyle yerine getirilmesine bağlı olduğu, bu şartların bir bölümünün yerine 
getirilmemiş olduğu ve emsal uygulamalarda "görüş bildirilmiş" bağımsız denetim raporlannın 
talep edildiği hususlan dikkate alınarak, bu aşamada Kombassan İnşaat A.Ş.'nin SPK kaydına alın
ma talebinin değerlendirilebilmesi için; 
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- Kombassan grubu şirketlerinin SPK'ya yapacağı başvurularda esas alınmak üzere 12.10.2000 
tarih ve 108/1662 sayılı SPK kararı ile belirlenen şartlardan halen yerine getirilmemiş olan ve öneri 
yazısının (II. B.3.5.1.) bölümünde belirtilen şartların yerine getirilmesini teminen, aradan geçen 
süre ve bu incelememizdeki tespitler de dikkate alınarak, öneri SPK yazısının sonuç bölümündeki 
(4. D.) maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesi, 

- Kombassan İnşaat A.Ş.'nin Aralık 2002-Nisan 2003 döneminde ortak sayısında meydana 
gelen 10.772 kişilik artışın nedenlerini açıklayamadığı, 7 yıllık bir süre sonunda sehven kayıtlara 
geç alındığı belirtilen ortakların 4 aylık bir süre içinde ortaya çıkmasının, Kombassan İnşaat 
A.Ş.'nin 22.01.2003 tarih ve OFD/D/15-15 sayılı yazıya istinaden vermiş olduğu "Şirketimizin 
yasal kayıtlarına intikal etmemiş ticarî ve ticarî olmayan herhangi bir işlem yoktur. " beyanıyla da 
çeliştiği dikkate alınarak; Kombassan İnşaat A.Ş. tarafından SPK'ya iletilen 22.05.2003 tarih ve 
14610 sayılı yazıda bahsi geçen Kombassan Holding A.Ş.'ye verilen tutar ile Kombassan Holding 
SA Luxemburg hisselerinin kayıtlara geçirilmesinden ne kastedildiğini de içerecek şekilde konu 
hakkında tevsik edici belgelerle desteklenmiş açıklamanın SPK'ya iletilmesi, 

- Yukarıda sayılan şartların yerine getirilerek, bu şartlar çerçevesinde talep edilenlerin SPK'ya 
iletileceği tarihe en yakın döneme ilişkin olarak SPK listesinde bulunan bağımsız denetim fir
malarından Kombassan İnşaat A.Ş. tarafından seçilecek biri tarafından bir önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve "görüş bildirilmiş" konsolide malî tablolarına ilişkin 
bağımsız denetim raporunun SPK'ya iletilmesi, 

gerektiği hususlarının Kombassan İnşaat A.Ş.'ye bildirilmesine, 
C) Halktan izinsiz olarak toplanan parada hak sahibi olan yatırımcılar ile alacak tutarlarının 

tespiti talebi ile SPK'ca açılan davada yargılama sürecinin devam ettiği, bu arada yatırımcıların çok 
sayıda şikâyetinin SPK'ya ulaştığı, Kombassan İnşaat A.Ş.'nin ortak sayısındaki 10.772 kişilik ar
tışa ilişkin açıklamasının tatminkar olmadığı ve bu durumun Kombassan İnşaat A.Ş.'nin izinsiz 
para toplama faaliyetine devam ettiği şüphesini uyandırdığı hususları dikkate alınarak; izinsiz hal
ka arz fiilinin devam edip etmediğinin tespit edilmesini teminen, Kombassan Holding A.Ş. ile Kom
bassan İnşaat A.Ş.'nin DEDA Başkanlığı'nca denetim kapsamına alınmasına, 

D) Birleşme talebinin Kombassan İnşaat A.Ş.'nin SPK kaydına alınma başvurusunun sonuç
landırılmasından sonra ayrı bir inceleme konusu olarak değerlendirmeye alınacağı hususunun Kom
bassan İnşaat A.Ş. ve Kombassan Holding A.Ş.'ye bildirilmesine, 

E) SPK'nın 08.04.1999 tarih ve 33/394 sayılı; karşılıklı iştirak oranının artması durumunda, 
genel kurul kararlarında hakim olunan iştiraklerin belirleyici rol oynayabileceği, bunun halka açık 
şirketlerin azınlık payına sahip kişi ve kuruluşlarca yönetilmesi sonucunu doğuracağı ve bu 
durumun çoğunluğun zararına neden olabileceği göz önüne alınarak, karşılıklı iştirakin bir 
hakimiyet ilişkisini beraberinde getirmesi halinde genel kurulda oylann donacağı yönündeki SPK 
kararının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin Kararının Kombassan İnşaat A.Ş. ve Kombassan Hol
ding A.Ş.'ye bildirilmesine, 

karar verilmiştir. 
• 31.12.2003 tarihinde, SPK Kararı Kombassan Holding ve Kombassan İnşaat'a bildirilmiştir. 
• 16.04.2004 tarihinde, Kombassan İnşaat, kayda alma başvurusu kapsamında karşılaştırmalı 

olarak hazırlanması istenen konsolide malî tabloların, karşılaştırma yapılmaksızın hazırlanmasını 
talep etmiştir. 
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• 30.04.2004 tarih ve 18/513 sayılı SPK toplantısında konu değerlendirilmiş ve Kombassan 
Holding'in talebi olumsuz karşılanmıştır 

• 06.05.2004 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 20.05.2004 tarihinde, Kombassan Holding'den, 07.05.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin Av

rupa baskısında çıkan haber hakkında bilgi talep edilmiştir. 
• 09.06.2004 tarihinde, Hürriyet Gazetesi'nden, söz konusu haberde adı geçen kişilerin iletişim 

bilgileri istenmiştir. 
• 23.09.2004 tarihinde, Kombassan Holding'in ve yönetim kurulu üyelerinin Kombassan Hol

ding'in esas sözleşmesinde birikimli oy yöntemine yer vermek üzere SPK'ya başvuruda bulunul-
mamasına ilişkin savunmaları talep edilmiştir. 

• Kombassan Holding'in savunma yazısı ile Kombassan Holding yönetim kurulu üyeleri 
Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Hulusi Rahman BOSTAN, Ali BALOĞLU ve Mehmet 
BÜYÜKPİŞİRİCİ'nin savunma yazıları 24.09.2004 tarihinde SPK'ya iletilmiştir. 

• 24.09.2004 tarihinde, Kombassan Holding, birikimli oy yöntemine yer vermek üzere esas 
sözleşmesinin 14 ve 17. maddelerinin tadiline SPK'ca uygun görüş verilmesini talep etmiştir. 

• 06.10.2004 tarih ve 41/1266 sayılı SPK toplantısında; 
1. Kombassan Holding'in birikimli oy yönteminin uygulanmasını teminen 24.09.2004 tarihin

de esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesi talebiyle SPK'ya başvurduğu ve söz konusu 
tadil tasarılarının 27.10.2004 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında 
görüşülecek olması dikkate alınarak bu aşamada Kombassan Holding tüzel kişiliği ile yönetim 
kurulu üyeleri hakkında idarî para cezası uygulanmamasına ve, 

2. Esas sözleşmesinin genel kurullarda birikimli oy kullanımına ilişkin SPK düzenlemelerine 
uygun hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğu dikkate alınarak; esas sözleşme değişikliğine uy
gun görüş verilmesi talebinin, öneri yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde, olumlu karşılan
masına, 

karar verilmiştir. 
• 06.10.2004 tarihinde, Kombassan Holding, yukarıda belirtilen SPK Kararı doğrultusunda 

esas sözleşmesine aldığı yönetim kurulu kararını SPK'ya iletmiştir. 
• 07.10.2004 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding'e bildirilmiştir. 
• 23.09.2004 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında gözlemci sıfatı ile hazır bulunmuştur. 

Söz konusu genel kurul toplantısında nisap temin edilemediğinden 27.10.2004 tarihine ertelenmiş
tir. Kombassan Holding'in olağan genel kurul toplantısı ile esas sözleşme değişikliklerinin 
görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı 27.10.2004 tarihinde yapılmış olup, olağanüstü genel 
kurul toplantısı çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir. Her iki toplantıda da gözlemci 
olarak bulunulmuştur. Öte yandan Kombassan Holding'in 15.12.2004 tarihinde yapılan olağanüstü 
genel kurul toplantısında SPK uzmanları gözlemci olarak hazır bulunmuşlardır. Söz konusu toplan
tıda esas sözleşmenin 14., 17. ve 23. maddelerinin SPK'ca da onaylanan şekilde değiştirilmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir. 

• 10.12.2004 tarihinde, Kombassan Holding ve Kombassan İnşaat'tan 19.12.2003 tarih ve 
64/1544 sayılı SPK kararının gereklerinin en geç 31.12.2004 tarihine kadar yerine getirilmesi isten
miştir. 
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• 30.12.2004 tarihinde, Kombassan Holding ve Kombassan İnşaat, Grubun 2002 ve 2003 yıl
larına ilişkin bağımsız denetim çalışmasının yapılması sonucu düzenlenecek konsolide denetim 
raporunun 2005 yılı Ocak ayı sonuna kadar verilebileceğini ifade ederek belirtilen sürenin bir ay 
uzatılmasını talep etmiştir. 

• 07.01.2005 tarihinde, 31.12.2003 tarihli yazılarımızla talep edilen bilgi ve belgelerin tamam
lanarak SPK'ya gönderilmesini teminen Kombassan Holding'e ve Kombassan İnşaat'a SPK 
yazısının tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık ek süre verilmiştir. (Ek/6) 

• 09.02.2005 tarihinde, Kombassan Holding ve Kombassan İnşaat, SPK kaydına alınma ve bir
leşme işlemine izin verilmesi talepleriyle SPK'ya başvurmuşlardır. Şirketten daha önceki SPK karar
larında talep edilen bilgi ve belgelerin önemli bir kısmı bu başvuru ekinde SPK'ya sunulmuştur. 

• 21.03.2005 tarihinde, Kombassan İnşaat'tan yaptığı ilan hakkında bilgi istenmiştir. Ayrıca, 
ilanın yanlış anlamalara sebebiyet vermemesi için düzeltme mahiyetinde yeni bir ilanın yayımlan
ması da talep edilmiştir. 

• 24.03.2005 tarihinde, Kombassan Holding Petlas hakkında SPK'ya özel durum açıklaması 
göndermiştir. 

• 28.3.2005 tarihinde, Kombassan İnşaat, kupür ilanına ilişkin açıklamasını ve düzeltme 
mahiyetindeki ilan metnini SPK'ya göndermiştir. 

• 28.03.2005 tarihinde, Kombassan Holding'den, satışı yapılan Petlas'ın satış bedelinin nasıl 
belirlendiği, bu bedeli belirlemede kullanılan herhangi bir değerleme raporunun bulunup bulun
madığı, alıcı şirketin Grup ile doğrudan ya da dolaylı olarak bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı 
hakkında açıklama ve Seri: VIII, No: 39 Tebliği'nin 11 inci maddesine aykın olarak satışa ilişkin 
özel durum açıklamasının zamanında yapılmamasına ilişkin savunması istenmiştir. 

• 08.04.2005 tarihinde, Kombassan İnşaat tarafından başvuru kapsamında SPK'ya sunulan or
taklık yapısının teyidi amacıyla, örnekleme yoluyla seçilen 437 ortaktan bilgi talep edilmiştir. 

• 11.04.2005 tarihinde, Kombassan İnşaat'ın bağımsız denetçisinin bağımsız denetim raporun
da yer alan hususlara ilişkin çalışma kağıtları ve eki belgeler talep edilmiştir. 

• 11.04.2005 tarihinde, Kombassan Holding ve Kombassan İnşaat'tan başvurularına ilişkin ek
sik bilgi ve belgeler talep edilmiştir. 

O Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
A. Ceza Davaları 
1) SPK uzmanlarınca Kombassan Holding A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucun

da hazırlanan 12.06.1997 tarih ve UGS-İR-26, AU-13 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespit
lerin değerlendirildiği SPK Karar Organı'nın 10.07.1997 tarih ve 21/1112 sayılı kararı uyarınca, 
Sermaye Piyasası Kanunu md.4 hükmüne aykırı olarak, SPK'dan gerekli izni almaksızın ve kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeksizin hisse senetlerini halka arz eden Kombassan Holding A.Ş. 
(Holding) yöneticileri Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Mevlut SARI, Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ 
ve Ali BALOĞLU hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) md.47/A-4 hükmü uyarınca, suç 
duyurusunda bulunulmuş olup, Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1997/1020) 
kamu davasında, Mahkeme tarafından 22.01.2001 tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca davanın 
kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir (K.2001/191). 

2) SPK uzmanlarınca Kombassan Holding A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucun
da hazırlanan 07.09.1999 tarih ve XI-6/34-3 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değer
lendirildiği SPK Karar Organı'nın 29.9.1999 tarih ve 93/1150 sayılı karan uyarınca; 
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a) Sermaye Piyasası Kanunu md.4 hükmüne aykırı olarak, SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uy
maksızın halka hisse satışını sürdürme fiiline ilişkin olarak, Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevlut SARI hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, 
Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/152) davada, Mahkeme tarafından 
06.09.2001 tarihinde 4616 sayılı Kanun uyarınca davanın kesin hükme bağlanmasının ertelen
mesine karar verilmiştir. Bu gelişmeler üzerine Mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş, ancak 
Mahkeme gerekçeli kararı SPK'ya tebliğ etmeksizin, SPK'nın temyiz talebini dikkate alarak dos
yayı Yargıtay'a göndermiştir. 

b) Kâr dağıtımı konusunda SPK'ya yalan ve yanıltıcı bilgiler verilmesi fiiline ilişkin olarak, 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim 
ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut SARI hakkında, SPK md.47/B-l hükmü uyarınca, Kon
ya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/375) davada, Mahkeme tarafından 
22.01.2001 tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca davanın kesin hükme bağlanmasının ertelen
mesine karar verilmiştir (K.2001/655). 

c) İnceleme kapsamında yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi fiilleri 
nedeniyle, Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardım
cısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut SARI hakkında, SPK md.47/B-l ve 47/B-4 
hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 4. Asliye Ceza Mahkemesi nez
dinde açılan (E.2000/284) davada, Mahkeme tarafından 06.02.2001 tarihinde 4616 sayılı Kanun 
uyarınca davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir (K.2001/260). 

d) Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olarak, Şirket'in kendi hisselerinin devrine aracılık et
mesinin izinsiz bir sermaye piyasası faaliyeti olması nedeniyle, Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevlut SARI hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca SPK'ca suç duyurusunda bulunulması 
üzerine, Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde (E. 1999/1238) açılan davada, Mahkeme 
tarafından 21.05.2001 tarihinde 4616 sayılı Kanun uyarınca davanın kesin hükme bağlanmasının er
telenmesine karar verilmiştir. 

3) SPK uzmanlarınca Kombassan İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde gerçekleş
tirilen denetimler sonucunda hazırlanan 14.09.2000 tarih ve XI-6/44-6, XII-3/134-5, XV-10/8-7 
sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği SPK Karar Orgam'nm 12.10.2000 
tarih ve 108/1662 sayılı kararı uyarınca; 

a) Sermaye Piyasası Kanunu md.31 hükmüne aykırı olarak, SPK'dan alınmış bir faaliyet izni 
veya yetki belgesi olmaksızın, Şirket hisse senetlerinin devrine SPK md.30 çerçevesinde aracılık 
edilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu md.4 hükmüne aykırı olarak, SPK'ya kayıt yükümlülüğüne 
uymaksızın Şirket hisse senetlerinin çok sayıda kişiye satılması fiilleri sebebiyle, Şirket Yönetim 
Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mevlut SARI ile 30 kişi hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca (iki ayn) suç 
duyurusunda bulunulması üzerine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 05.02.2001 tarihinde 
iki suç duyurusuna ilişkin olarak açılan hazırlık soruşturmalarının birleştirilmesine karar verilmiş
tir. Daha sonra Başsavcılık tarafından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde (E.2001/651) 
açılan davada yargılama devam etmektedir. 

b) İnceleme kapsamında yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bilgi veril
mesi ve gerçeğe aykırı hesaplar açılması fiilleri nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Haşim 
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BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut 
SARI hakkında, SPK md.47/B-l ve 47/B-2 hükümleri uyarınca, Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi 
nezdinde açılan (E.2001/180) davada, Mahkeme tarafından 27.03.2002 tarihinde, davanın Konya 1. 
Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/1208) dava ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 
Anılan Mahkeme nezdindeki davada yargılama devam etmektedir. 

c) Şirket ortak sayısının 100'ü aşması nedeniyle SPK'ya herhangi bir bildirimde bulunul
maması fiili nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut SARI hakkında, SPK md.47/B-4 hük
mü uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 
açılan (E.2000/1208) davada yargılama devam etmektedir. 

Yukarıda 3 numaralı maddenin (a, b, c) bentlerinde ifade edilen kamu davaları Konya 1. As
liye Ceza Mahkemesi'nin E.2000/1208 numaralı dosyasında birleştirilmiş ve yapılan yargılama 
neticesinde Mahkemenin 13.05.2004 tarihli kararı ile suç konusu eylemlerin 4616 Sayılı Yasa kap
samına girmesinden bahisle davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. 

4) SPK Karar Orgam'nın 12.04.2001 tarih ve 18/504 sayılı kararı uyarınca, SPK'ca görevlen
dirilen uzmanlara eksik bilgi verilmesi sebebiyle, Kombassan İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut SARI hakkında, SPK md.47/B-l hükmü uyarınca suç duyurusunda 
bulunulması üzerine, Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2001/1511) davada yar
gılama devam etmektedir. 

5) SPK uzmanlarınca Kombassan Holding A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucun
da hazırlanan 05.02.2001 tarih ve XI-6/48-l, XII-3/140-l, XV-10/15-1 sayılı Denetleme Raporu 
ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği SPK Karar Orgam'nın 21.9.2001 tarih ve 44/1240 sayılı 
kararı uyarınca, SPK md.15 hükmüne aykırı davranılması sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu Baş
kanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Mevlut SARI hakkında SPK md.47/B-4 hükmü uyarınca suç duyurusunda bulunulmuş olup, 
açılan davada Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 27.12.2001 tarih 2001/1469 esas ve 2001/1350 
sayılı kararı ile 4616 sayılı kanun çerçevesinde erteleme kararı verilmiştir. 

B) SPK Kararlarına Karşı Açılan İdarî Davalar 
a) SPK'ca, Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde yapılan başvuru sonucu, Mah

kemenin 1997/473 sayılı kararı ile, Kombassan Holding A.Ş.'nin bankalar nezdindeki tüm hesap
ları üzerine ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Mahkeme kararı çerçevesin
de Holding ve SPK idarî işlemi ile 40 kurucu ortağın banka hesapları üzerine tedbir uygulanmış 
olup, söz konusu SPK işlemlerinin iptali talebiyle Haşim BAYRAM, Süleyman AKSU, Mevlut 
SARI, Hamdi CANEVİ, Hulusi YÜKSEL, Vahit BAYRAM, Sadi KESKİN, Mehmet BÜYÜK-
PİŞİRİCİ, Muzaffer ÇOPUR, Ahmet TOPRAK, Mustafa BAYRAM, M. Arif ÇAVUŞOĞLU, 
Emine BAYRAM, Salim DURMAN, Selahattin DER, İsa CAN, Bülent ŞAKİROĞLU, Mustafa 
ÖZKAN, Ali BALOĞLU, Bülent BAYRAM, Mehmet CAN, Rüştü DÖNMEZ, Osman 
ŞAHİNERİ, Ali DURSUN, Abdullah YİĞİT, Zeki ÖZDEMİR, Beyhan GÖKBULUT ve Ekrem 
KAVAS tarafından idare mahkemelerinde iptal davası açılmıştır. Söz konusu davalarda ilk derece 
mahkemeleri tarafından verilen SPK işleminin iptali kararları üzerine, Danıştay nezdinde SPK'ca 
yapılan temyiz ve karar düzeltme başvurularının muhtelif tarihlerde reddine karar verilmiştir. 

b) Kombassan Holding A.Ş. tarafından sermaye artırım talebiyle ilgili olarak alınan SPK'nm 
20.11.1997 tarih ve 37 sayılı kararının iptali istemiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde 
E. 1998/66 sayısı ile açılan davada, Mahkemenin 24.9.1998 tarih ve K. 1998/790 sayılı kararı ile 
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".. . SPK'nın eski hisse senetlerinin yenileri ile değiştirilmesini talep etme hakkı bulunduğu, ancak 
bu konuda başka bir şirket olan Takasbank'ı görevlendirmeyeceği" gerekçesiyle işlemin iptaline 
karar vermiştir. Söz konusu kararın SPK'ca temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 10. Dairesi tarafın
dan 26.4.2001 tarihinde temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. Anılan karara karşı SPK'ca karar 
düzeltme talep edilmiş olup bu konudaki Danıştay incelemesi sürmektedir. 

c) Kombassan Holding A.Ş. tarafından sermaye artırım talebiyle ilgili olarak alman SPK'nın 
14.1.1999 tarih ve 7/74 sayılı kararmın VI/3 bendinin iptali istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi 
nezdinde (E. 1999/415) açılan davada ise, Mahkeme tarafından 24.12.1999 tarihlinde davanın red
dine karar verilmiştir (K. 1999/1360). Söz konusu karar, davacı Holding tarafından temyiz edilmiş 
olup, Yüksek Mahkemenin incelemesi halen devam etmektedir. 

d) Kombassan İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından SPK'nın 12.10.2000 tarih ve 
108/1662 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemleriyle Ankara 8. İdare Mah
kemesi nezdinde (E.2000/1472) dava açılmış olup, söz konusu Mahkeme tarafından 29.11.2000 
tarihlinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan karara karşı Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi'ne SPK'ca yapılan itiraz, Mahkeme tarafından 20.12.2000 tarihinde kabul edilerek 
yürütmenin durdurulması karan kaldınlmıştır. 

Mahkeme tarafından 7.5.2001 tarihinde, dava konusu SPK Karannın ihtiyati tedbir kısmının 
iptaline, suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kısmın iptali talebinin ise reddine karar verilmiştir. 
SPK'ca anılan karann yürütülmesinin durdurulması ve temyizen incelenerek bozulması talep edil
miştir. Danıştay 10. Dairesi tarafından 2.8.2001 tarihinde yürütmenin durdurulması talebinin red
dine karar verilmiş olup, temyiz talebine ilişkin inceleme sürmektedir. 

e) Kombassan Holding A.Ş. tarafından SPK'nın 12.10.2000 tarih ve 108/1662 sayılı kararının 
yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemleriyle Ankara 1. İdare Mahkemesi nezdinde açılan 
(E.2000/1490) davada, Mahkeme tarafından 11.01.2001 tarihinde yürütmenin durdurulması 
talebinin, 21.06.2001 tarihinde de davanın reddine karar verilmiştir. 

C) İhtiyati Tedbir ve Hukuk Davası 
1) SPK'ca talep edilmesi üzerine, Kombassan Holding A.Ş. hakkında Ankara 4. Asliye Ticaret 

Mahkemesi tarafından 17.06.1997 tarihinde verilen ihtiyati tedbir kararı (1997/473 D. İş.), Konya 
Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 17.7.1997 tarihli duruşmasında verdiği karar ile kaldınlmıştır. 
Anılan karar SPK'ca temyiz edilmiştir. Mahkeme üyelerinden ikisi, tedbire ilişkin karann temyiz 
edilemeyeceği gerekçesi ile temyiz talebinin reddine karar vermiş, bir üye ise karara muhalif kal
mıştır; ancak talebin reddi yönünde karar veren hakimlerden biri daha sonra karan imzadan imtina 
etmiştir. Dosya eksik imza ile Yargıtay'a gönderilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 17.11.1997 
tarih ve E. 1997/7116, K. 1997/8312 sayılı karan ile SPK'nın temyiz talebini kabul ederek, tedbirin 
kaldınlması kararının hukuka aykırı olduğuna ve BOZULMASINA karar vermiştir. Bozma üzerine 
başlanılan yargılamada, mahkeme başkanının bizzat kendi imzası ile tedbir uygulanan bankalara 
yazı yazarak, kaldırma kararının icrasını talep etmesi nedeniyle, HUMK md.29 hükmüne göre, 
mahkeme başkanının reddi SPK'ca talep edilmiş, bu talep üzerine mahkeme başkanı yargılamadan 
çekildiğini beyan etmiştir. Yargılama sonucunda mahkeme bozma karan gereğince, görevsizlik 
karan vermiştir. 

Tedbirin kaldırılmasına ilişkin Konya Asliye Ticaret Mahkemesi kararı, Kombassan Holding 
A.Ş. tarafından icraya konularak tedbirin kaldınlması istenmiştir. Ankara 5. İcra Dairesi karan icra 
etmediğinden, başvurulan şikâyet yolunda, aynı gün, Ankara 8. İcra Tetkik Mercii tarafından 
verilen karar ile şikâyetin kabulü ile icra dairesi işleminin iptaline karar verilmiş ve bu karar 
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gereğince tedbirin kaldırılması kararı icra edilmiştir. Tetkik mercii kararı da SPK'ca temyiz edilmiş 
ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 25.12.1997 tarih ve E.1997/14083, K.1997/14541 sayılı kararı ile 
bu karar da bozulmuştur. 

2) SPK Karar Orgam'nın 12.10.2000 tarih ve 108/1662 sayılı kararı çerçevesinde, SPK'ca 
yapılan başvuru üzerine Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 16.10.2000 tarih ve 
2000/1037 D. İş sayılı kararı ile, "Kombassan Holding A.Ş. ile Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi 
İşletmeleri A.Ş.'nin tüm gayrimenkullerinin, pay sahibi olduğu şirketlerdeki tüm iştirak hisselerinin 
üzerine devirlerinin önlenmesi için ve 264.249.920.000.000-TL ile sınırlı kalmak kaydıyla Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun 47/1-a bendi ve son fıkrası uyarınca 6 ay süreli olarak ihtiyati tedbir konul
masına" karar verilmiş olup, söz konusu karar SPK'ca icra edilmiştir. 

SPK'ca 6 aylık ihtiyati tedbir süresi sona ermeden, 16.4.2001 tarihinde, "Kombassan Holding 
A.Ş. ile Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. tarafından halktan izinsiz olarak top
lanan parada hak sahibi olan yatırımcılar ile alacak tutarlarının tespiti talebi ile Konya Asliye 
Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan (E.2001/343) davada, Mahkeme tarafından, 15.08.2001 tarihin
de tedbirin devamına karar verilmiştir. Mahkeme tarafından 20.12.2002 tarihinde, davanın reddine 
ve ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Karar SPK tarafından temyiz edilmiş olup, Yargıtay tarafından SPK'nın temyiz talebi reddedil
miştir. Karara karşı SPK'ca karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. 

2.1.6. Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
A) Denetim Bilgileri 
Kombassan Holding nezdinde SPK'ca yapılan inceleme sırasında grup şirketlerinin ortaklık 

yapılarının Holding A.Ş. aleyhine Kombassan İnşaat A.Ş. lehine bozulduğu anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine bu şirketin de denetime alınması talep edilerek bu şirket nezdinde incelemeye başlanmıştır 

SPK Başkanlığı'nın 08.02.2000 tarihli görev onayları uyarınca Kombassan İnşaat Tarım ve 
Sanayi İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Şirket) nezdinde incelemelere başlanmıştır. Yasal kayıtlarda söz 
konusu şirketin tüm paylarının 30 ortak üzerinde görülmesi nedeniyle gerçek ortaklık yapısının an
laşılması için ayrıntılı incelemeler yapılmıştır. Yapılan denetim çalışmaları sonucunda 14.09.2000 
tarih ve XI-6/44-6, XII-3/134-5, XV-10/8-7 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu 
Denetleme Raporu'nda 

Denetleme Raporu'nda yer alan tespit ve değerlendirmelerin görüşüldüğü SPK Karar Or
ganının 12.10.2000 tarihli toplantısında; 

Sermaye Piyasası Kanunu md.31 hükmüne aykırı olarak, SPK'dan alınmış bir faaliyet izni 
veya yetki belgesi olmaksızın, Şirket hisse senetlerinin devrine SPK md.30 çerçevesinde aracılık 
edilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu md.4 hükmüne aykırı olarak, SPK'ya kayıt yükümlülüğüne 
uymaksızın Şirket hisse senetlerinin çok sayıda kişiye satılması fiilleri sebebiyle, Şirket Yönetim 
Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mevlut SARI ile 30 kişi hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca (iki ayrı) suç 
duyurusunda bulunulmasına, 

İnceleme kapsamında yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bilgi veril
mesi ve gerçeğe aykırı hesaplar açılması fiilleri nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Haşim 
BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut 
SARI hakkında, SPK md.47/B-l ve 47/B-2 hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, 
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Şirket ortak sayısının 100'ü aşması nedeniyle SPK'ya herhangi bir bildirimde bulunulmaması 
fiili nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardım
cısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut SARI hakkında, SPK md.47/B-4 hükmü 
uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, 

SPK'ca görevlendirilen uzmanlara eksik bilgi verilmesi sebebiyle, Kombassan İnşaat Tarım 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yar
dımcısı Haşim ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut SARI hakkında, SPK md.47/B-l hükmü 
uyarınca suç duyurusunda bulunulması 

Kombassan Holding A.Ş. ile Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin tüm gay-
rimenkullerinin, pay sahibi olduğu şirketlerdeki tüm iştirak hisselerinin üzerine devirlerinin önlen
mesi için ve 264.249.920.000.000-TL ile sınırlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 
47/1-A bendi ve son fıkrası uyarınca ihtiyati tedbir konulmasının talep edilmesine, 

karar verilmiştir. 
SPK tarafından konu hakkında 24.10.2000 tarih ve DEDA-10/872-12875 sayılı yazı ile Konya 

Cumhuriyet Savcılığına, 18.10.2000 tarih ve DEDA-10/855-12649 sayılı yazı ile Dışişleri Bakan-
lığı'na bildirimde bulunulmuştur. 

Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16.10.2000 tarih ve 2000/1037 Değişik İş sayılı kararı 
ile her iki şirketin ve Kombassan Holding A.Ş.'nin tüm gayrimenkulleri ile pay sahibi oldukları şir
ketlerdeki tüm iştirak hisselerinin üzerine devirlerinin önlenmesi için 264.249.920.000.000 TL ile 
sınırlı kalmak kaydıyla 6 ay süreli olarak ihtiyati tedbir konulmasına karar vermiştir. 

Şirket'in 12.10.2000 tarihli SPK Karan'nda belirtilen gereklerin yerine getirilip getirilmediği 
konusunda SPK Karar Organı'na sunulan 12.04.2001 tarih ve DEDA-0202/206 sayılı öneri 
yazısının görüşüldüğü SPK Karar Organı'nın 12.04.2001 tarihli toplantısında; söz konusu SPK 
Kararında yer alan gerekleri yerine getirmeyen Şirket yönetim kurulu başkanı Haşim BAYRAM ile 
yönetim kurulu üyeleri Haşim ŞAHİN ve Mevlut SARI hakkında SPKn'nun 47/B-l ve 49 uncu 
maddeleri uyarınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 

Konu hakkında 11.04.2001 tarih ve DEDA-İ-10/398-4033 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı'na 
ve 11.04.2001 tarih ve DEDA-İ-10/411-4060 sayılı yazı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu'na bildirimde bulunulmuştur. 

B) Kayda Alma Bilgileri 
Kombassan Holding A.Ş. ile ilgili bölümde bilgi verilmiştir. 
C) Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
Kombassan Holding A.Ş. ile ilgili bölümde bilgi verilmiştir. 
2.1.7. Sayha Holding A.Ş. 
Â> Denetim Bilgileri 

Sayha Holding A.Ş. Konya'da yayınlanan yerel gazetelerde yer alan haberler üzerine Sayha 
Holding A.Ş. (Şirket) nezdinde SPK tarafından yapılan denetimi müteakip, 10.09.1997 tarihinde 
SPK'ya yapmış olduğu başvuru ile SPKn'nda öngörülen ortak sayısını aştıklarını belirterek SPK 
kaydına alınmayı talep etmiştir. SPK tarafından yapılan denetimler sonucunda 10.12.1997 tarih ve 
XI-1/118-19 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. Denetleme Raporu'nda; 

Şirket'in 28.08.1995 tarihinde, 9 ortak tarafından, 50 Milyar TL sermaye ile kurulduğu, 
05.02.1997 tarihli genel kurul toplantısında Şirket sermayesinin 250 milyar TL'ye çıkarılmasına 
karar verildiği ve bu sermayenin kurucu ortaklar tarafından taahhüt edildiği, 
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Artırılan ve kurucu ortaklarca taahhüt edilen 200 Milyar TL tutarındaki sermayenin 50 Milyar 
TL'hk kısmının 06.02.1997 tarihinde, 150 Milyar TL'lik kısmının 30.06.1997 tarihinde ödendiği, 
30.06.1997 tarihinde yapılan ödeme konusunda Şirketin Kasa Defteri ile Yevmiye Defteri arasında 
ve Kasa ve Yevmiye Defteri ile Serbest Muhasebeci tarafından düzenlenen raporda yer alan bilgiler 
arasında bazı uyumsuzluklar bulunduğu, 

a) Şirket tarafından, kurucu ortaklarca taahhüt edilmiş olmakla birlikte 30.06.1997 tarihinde 
ödenmeyen 50 Milyar TL'yi temsil eden 100.000 adet paydan 43.951 adedinin (21.975.500.000.-
TL'lik kısmının) 1.745 kişiye 8.790.200 Alman Markı (her bir pay 200 Alman Markı) karşılığında 
satıldığı, bu satış işlemleri ile ilgili olarak Şirket tarafından satılan hisse senedini, satış karşılığı 
verilen hisse senetlerinin numarasını ve nominal değerini gösteren Hisse Devir ve Satış Beyanı 
düzenlenerek bir örneğinin yeni ortaklara verildiği, satış işlemlerinin esas olarak 16.06.1997 
tarihinden itibaren yasal kayıtlara işlendiği ve bu satış işlemleri sonucunda Şirkete çeşitli tarihlerde 
toplam 495.180.611.400.- TL tutarında nakit girişi sağlandığı, 

b) Şirketçe SPK'ya gönderilen yazılara göre, sermayenin denetim tarihi itibariyle ödenmeyen 
28.024.500.000.- TL'lık kısmının da kurucu ortaklar tarafından ödendiği, 

c) Şirketin yukarıda belirtilen hisse satış işlemleri dışında, kurucu ortaklar tarafından, 9.012 
payın Şirket'e ortak olmak isteyen 250 kişiye 1.802.400 Alman Markı (her bir pay 200 Alman mar
kı) karşılığında devredildiği, bu devir işlemlerinin 15.02.1997 - 20.06.1997 tarihleri arasında Ortak
lar Pay Defterine işlendiği, 

d) Tüm bu işlemler sonucunda Şirkete 1.995 adet yeni ortak alındığı, ancak Şirket tarafından 
bu konuda SPK'ya herhangi bir bildirimde bulunulmadığı, 

Denetim sırasında Şirket yetkililerince 1995, 1996 ve 1997 yıllarında Şirketin sadece iki ban
kada hesabı olduğunu belirtilmekle birlikte, Konya'da şubesi bulunan banka ve özel fınans kurum
larından temin edilen bilgi ve belgelerden, Şirketin ayrıca iki bankada daha hesabı bulunduğunun 
anlaşıldığı, 

Şirket'in yasal defterleri arasında bazı tutarsızlıklar bulunduğu ve muhasebeleştirme işlem
lerine esas teşkil eden bazı belgelerin muhafaza edilmediği, 

Şirket'in, 10.09.1997 tarihinde SPK kaydına alınma talebiyle SPK'ya başvuruda bulunduğu, 
Şirket başvurusunun 25.09.1997 tarih ve 27/1529 sayılı SPK kararı ile kabul edildiği, bu kayıt iş
lemi sırasında 250 Milyar TL nominal sermaye üzerinden % 0, 2 kayıt ücreti ve % 0,05 eğitim kat
kı payı alındığı, tespit edilmiştir. 

SPK Denetleme Rapor'unda ulaşılan tespit ve değerlendirmelerin değerlendirildiği SPK Karar 
Organının 25.12.1997 tarihli toplantısında; 

Hisse senetleri halka satılarak ortak sayısı 100'ü aşan ve bu durumu bildiği halde SPK'ya otuz 
gün içerisinde bildirimde bulunmayarak SPKn'nun 11 inci maddesine aykırı davranan Şirket yet
kilileri Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep BUYUKDERE, Süleyman KARAMAN 
ve Mustafa KARAMAN hakkında SPKn.'nun 47/B-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca işlem yapıl
mak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

SPK'nun 4 üncü maddesine aykırı olarak halka arz edilen hisse senetlerini SPK kaydına aldır-
maksızm satan Şirket yetkilileri Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep BUYUK
DERE, Süleyman KARAMAN ve Mustafa KARAMAN hakkında SPKn.'nun 47/A-4 ve 49 uncu 
maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 
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SPKn.'nun 45 inci maddesine aykırı olarak Denetçiliğimize istenen bilgi ve belgeleri eksik 
veren ve yanlış beyanda bulunan Şirket yetkilisi Mehmet Erol DOĞRU hakkında SPKn.'nun 
47/B-l ve 49 uncu maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunulmasına, 

Şirket'in yasal defterlerini ve sermayenin ödenmesine dayanak teşkil eden belgeleri in
celemeden rapor tanzim eden SMMM hakkında, 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu"nun 48. maddesi, "Serbest 
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci malî Müşavir ve Yeminli malî Müşavirlerin Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesinin 3 üncü bendi ve "Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler Odaları Yönetmeliği"nin 12'nci maddesinin (g) bendi kapsamında işlem yapılması için, 
SPKn'nun 24 üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca Konya Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler 
Odası Yönetim Kurulu'na ve Türkiye Serbest Muhasebeciler, Malî Müşavirler ve Yeminli Malî 
Müşavirler Odaları Birliği'ne bildirimde bulunulmasına, 

Şirket'in defter, belge ve kayıt düzeninin mevzuata uygun olarak sağlıklı bir yapıya kavuşturul
masını teminen uyarılmasına, 

karar verilmiştir. 
Şirket nezdinde 19.11.1998 tarih ve 104/1282 sayılı SPK kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu 

ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim yapılması istenmiştir. Anılan SPK kararı ve 26.11.1998 tarih 
ve DEDA-İ-0202/870 sayılı görevlendirme uyarınca yapılan denetim sonucunda; Şirket'in 
28.08.1995 tarihinde, dokuz (9) ortak tarafından 50 milyar T. L. sermaye ile kurulduğu, 05.02.1997 
tarihli genel kurul toplantısında Şirket sermayesinin 250 milyar T. L.'na çıkarılmasına karar veril
diğinin ve bu sermayenin kurucu ortaklar tarafından taahhüt edildiği, Şirket nezdinde, SPK'ca daha 
önceki dönemde yapılan incelemede Şirket tarafından, kurucu ortaklarca taahhüt edilmiş olmakla 
birlikte, 30.06.1997 tarihinde ödenmeyen 50 milyar T. L.'nı temsil eden 100.000 adet paydan 
43.951 adedinin (21.975.500.000.- T. L.) 1.745 kişiye her bir pay 200 Alman Markı bedelle olmak 
üzere toplam 8.790.200 Alman Markı karşılığında satıldığı, bu satış işlemleri ile ilgili olarak Şirket 
tarafından satılan hisse senedini, satış karşılığı verilen hisse senetlerinin numarasını ve nominal 
değerini gösteren "Hisse Devir ve Satış Beyanı" düzenlenerek, bir örneğinin yeni ortaklara veril
diği, satış işlemlerinin esas olarak 16.06.1997 tarihinden itibaren yasal kayıtlara işlendiği ve bu satış 
işlemleri sonucunda Şirket'e çeşitli tarihlerde toplam 495.180.611.400.- TL tutarında nakit girişi 
sağlandığının tespit edildiği, bu tutarın 01.01.1997 - 15.08.1997 tarihleri arasında Şirket'in, 
dolayısıyla bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin ticarî ve cari giderlerinin karşılanmasında başlıca 
ve ana finansman kaynağını oluşturduğu; böylelikle Şirket ödenmiş sermayesinin şirket yasal kayıt
lan ve ortaklar pay defterine göre %89'unun 9 kurucu ortağa ait olarak kayıtlarda yer aldığı, 
16.10.1998 tarihinde Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250 Mil
yar TL'den 4 Trilyon TL'ye arttınlması amacıyla ihraç ve halka arz edilecek hisse senetlerinin SPK 
kaydına alınması için başvuruda bulunulduğu bu başvuruya istinaden 07.12.1998-16.12.1998 tarih
leri arasında Şirket merkezinde inceleme yapıldığı bu inceleme sonuçlarına ilişkin 03.06.1999 tarih 
ve 50 sayılı SPK Kararı ile Sayha Holding A.Ş.'nin kayıtlannın gerçek durumu yansıtacak biçim
de düzeltilmesinin ve kendilerinden para toplanmış olan şahıslara ve toplanan nakitlere ilişkin bil
gileri SPK'ya ivedilikle ibrazı; bu kişilere tahsis edilmek üzere, tahsisli sermaye artırımı yapmak 
suretiyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması için SPK'ya başvuruda bulunul
ması gerektiği hususlannda Holding'in uyanlmasına; aynca bu konuda SPKn'nun 46/a maddesi 
uyarınca ihtiyati tedbir istenmesinin uygulanabilirliğinin kalmadığına karar verilerek bu kararını 
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Holding'e 08.06.1999 tarihinde tebliğ edildiği bunun üzerine 02.07.1999 tarihinde Şirket tarafından 
SPK'ya yazılan yazı ile kendilerinden para toplanmış olan şahıslara tahsis edilmek üzere tahsisli 
sermaye artırımı yapmak için SPK'ya müracaat edildiği, Şirket tarafından sunulan belgelerle ken
disinden ortak olmak amacıyla para toplanan 18.113 kişiye ilişkin bilginin ibraz edildiği, sunulan 
bilgi ve belgelere göre Şirket'in 4 trilyon TL'lik sermayesinin beher hissesinin değerinin 500.000 
TL olduğu ve 8.000.000 adet hisseden oluşan payda bir hissenin 25 DEM üzerinden satıldığı, böy
lelikle Şirkete 200 Milyon DEM tutarında para girişinin olduğu, Holding tarafından birim pay 
sayısında artışa gidilerek bir hissenin fiyatı 200 DEM'den 25 DEM'e indirildiği, 1999 yılı başında 
Holding Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yaşanan kavga nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Erol Doğru'nun 17.02.1999 tarihinde görevinden istifa ettiği, istifa etmesine neden olan olayların 
tamamın yargıya intikal ettiği, Şirket'in 250 Milyar TL olan sermayesinin %90'una yakınının 
9 kurucu ortağa ait olarak gözüktüğü, sermaye artırımında da bu kurucu ortakların rüçhan haklarını 
kullanarak bu paylarını korudukları ancak bu inceleme sırasında bu kurucu ortaklardan M. Erol 
Doğru dışındakiler (8 kişi) kendilerinin yazılı tutanak ifadeleri ile Sayha Holding A.Ş. ve bu Hol-
ding'in tüm bağlı ortaklık ve iştiraklerinde görünüşte ortakmış gibi gözüktüklerini (payları %70-
%80 civarında), bu durumun SPK'ca yapılan önceki incelemeden sonra düzeltilerek SPK'ya bil
dirildiğini, tüm hak sahibi gerçek kişilerin söz konusu 18.113 kişiden oluştuğunu ifade ettikleri; 
Holding'in bu 8 kurucu ortağının aynı zamanda şu andaki Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini 
oluşturdukları, Holding tarafından inceleme sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelere göre 250 Mil
yar TL sermayenin %85'i nama %15'i ise hamiline yazılı hisse senetlerinden oluştuğu bu hisse 
senetlerinin tamamında 6500 tasarruf sahibinin elinde bulunduğu; Oysa ki daha önceki SPK in-
celemelerindeki Şirket yasal kayıtları, ortaklar pay defteri ve diğer Şirket kayıtlarında yer alan bil
gilere göre 250 Milyar TL sermayenin %90'unun 9 kurucu ortağa %10'luk bir kısmının ise 1803 
kişiye ait olduğunun görüldüğü, bu 1803 kişiye de "kurucu ortaklar tarafından hisse devir ferağları 
yapılarak" ortaklık sıfatı kazandırıldığı, oysaki gerçekteki durumun çok daha farklı olduğu ve Şir
ket'in gerçek ortaklarının 6.500 tasarruf sahibinden oluştuğu, hisse senetlerinin %85'inin nama 
yazılı olması nedeniyle bu 1803 kişi dışında kalan ortaklara hisse devir ferağlarının yapılmadığı ve 
bu kişilerin hukukî olarak ortak sıfatını taşımadıkları, ancak Holding'in şu andaki yönetimince de 
bu kişilerin gerçek ortaklıkları tanınarak bu kişilerin şirket kayıtlarına geçirildiği, ayrıca 8 kurucu 
ortak tarından da hisse devir ferağlarının yapılmamasının gerekçesinin eski yönetim kurulu başkanı 
M. Erol Doğru'nun gerçekte kendisine ait olmayan payları kendisinmiş gibi gösterip mahkemeye 
müracaat etmesi olarak gerekçelendirildiği, ve hisse devir ve ferağlarının yapılacağının taahhüt edil
diği, 15.07.1998 tarihli Sayha Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nca SPK kaydına alınan 250 Milyar 
TL sermayeyi temsil eden hisse senedi eskileri ile değiştirilmek üzere bastırıldığı, Yönetim kurulu 
arasında yaşanan kavga sonrasında bu hisse senetlerinin eski yönetim kurulu başkanı M. Erol DOĞ
RU tarafından çalındığı iddiasıyla yeni yönetimin bu şahıstan davacı olduğu, bu davaya istinaden 
M. Erol DOĞRU tarafından mahkemeye Şirket yasal sermayesinin %7, 5'unu temsil eden hisse 
senedinin ibraz edildiği, bu konudaki davanın devam ettiği, Geri kalan sermayenin %92, 5'unu tem
sil eden hisse senetleri mahkeme kararı ile iptal edildiği, Sayha Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
arasında ortaya çıkan kavgaya ilişkin eski Yönetim Kurulu Başkanı M. Erol DOĞRU'nun kardeşi 
Erdoğan DOĞRU'ya ait Doğru Sena Limited Şirketinin Saya Holding A.Ş. grup firmalarına fahiş 
fiyatla mal sattığı iddialarına ilişkin, Doğru Sena Limited Şirketinin Sayha Holding A.Ş. grup fir
malarına bariz bir şekilde yüksek fiyatlarla mal sattığına dair herhangi bir tespitin yapılamadığı; 
Sayha Holding A.Ş. iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermayelerinin ve fonlarının kaynağı SPK'dan 
izin alınmaksızın 18.113 tasarruf sahibinden toplanan para olduğu, Şirket'in %100'ü halka açık ol-
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duğu, Şirketin yönetiminin de elinde fiili olarak hisse senedi bulunan hak sahibi 6500 kişinin iradesi 
ile oluşması gerektiği, bu şahıslar veya bu şahısların temsilcileri aracılığıyla yapılacak genel kurul
dan sonra tahsisli sermaye artırımı başvurusunun sonuçlandırılarak, tamamı 18.113 kişiye hukukî 
olarak ortaklık statüsü kazandırılması gerektiği, tespit edilmiş olup 25.05.1999 tarih ve XI-6/32-l 
sayılı Denetleme Raporu düzenlenmiştir. 

Denetleme Raporu'nda ulaşılan tespit ve değerlendirmelerin görüşüldüğü SPK Karar Or-
ganı'nın 03.06.1999 tarihli toplantısında; 

Şirket'in, SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uymaksızın Şirket'e ortak almak amacıyla para top
laması hususuna ilişkin olarak, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun 4 üncü maddesine aykırılık nedeniyle, anılan Kanun'un 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri 
uyarınca Sayha Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol DOĞRU, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Seyit Ali EMELEK ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep BÜYÜKDERE adlı şahıs
lar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

Şirket kayıtlarının gerçek durumu yansıtacak biçimde düzeltilmesinin ve kendilerinden para 
toplanmış olan şahıslara ve toplanan nakitlere ilişkin bilgilerin SPK'ya ibrazının sağlanmasını 
teminen Şirket'e SPK'ca iki (2) aylık süre verilmesine, 

Şirket yasal defter kayıtları ve bunları tamamlayıcı muhasebe belgeleri üzerinde "Aktif" 
muhasebe işlemleri yapılması fiiline ilişkin olarak, Sayha Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Erol DOĞRU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ali EMELEK ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Recep BUYUKDERE ile Şirket muhasebesinin tutulmasından sorumlu Serbest 
Muhasebeci malî Müşavir Hüsamettin KAÇMAZ adlı şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 
345 inci maddesine aykırılık nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

Halka açık bir şirketin halka kapalı bağlı ortaklık ve iştiraklerine aktardığı tutarları gizleyerek, 
böylelikle herhangi bir nemalandırma yapılmaması nedeniyle Şirket'in toplam 1.103.680.278.190.-
T. L. zarara uğratılması fiiline ilişkin olarak, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun 15 inci maddesinin son fıkrasını ihlal gerekçesiyle, anılan Kanun'un 47/B-4, 
48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol DOĞRU, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ali EMELEK ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep BÜYÜKDERE ad
lı şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

Şirket yöneticilerinin ortaklığın malvarlığının ve menfaatinin korunmasında Türk Ticaret 
Kanunu'nun 320'nci ve Borçlar Kanunu'nun 528 inci maddelerinde kendilerine yüklenen özen bor
cunu yerine getirmemeleri nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 336/3 ve 336/5 maddeleri uyarınca 
yönetim kurulu üyelerinin hukukî sorumluluklarının doğduğu ve bu durumun anılan şirketlerin 
tüzel kişiliği, ortaklar ve alacaklılara, hükmedilecek tazminat Şirket'e verilmek üzere Şirket 
Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhinde dava açma hakkını verdiği hususunda Şirket'in ortakları ile 
diğer ilgililerinin bu işlemlerden haberdar edilmelerini teminen, bu hususların Şirket'in 1998 yılına 
ilişkin genel kurulunda gündeme alınmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 353 üncü maddesi 
uyarınca Şirket Denetim Kurulu'na bildirimde bulunulmasına, 

Denetleme Raporu'nun ve SPK Karan'nın bir örneğinin değerlendirilmek üzere Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığına, malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na ve Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı'na gönderilmesine, 

karar verilmiştir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından SPK'ya gönderilen 01.03.1999 tarih ve 053053 sayılı 
yazıda, Şirket yöneticilerinin evlerinde yapılan aramada Şirket'e ait hisse senetlerinin ele geçiril
diği, Şirket yöneticileri tarafından verilen ifadelerde 35.000 adet hisse senedinin basıldığının ve 
bunların 33.500 adedinin satıldığının ifade edilmesi üzerine sadece bu konu ile ilgili olarak SPK 
tarafından yapılan denetim sonucunda 25.01.2000 tarih ve XI-6/39-l sayılı Denetleme Raporu 
hazırlanmıştır. Denetleme Raporu'nda; 

1) Şirket'in 28.08.1995 tarihinde, dokuz (9) ortak tarafından 50 milyar TL sermaye ile kurul
duğu, 05.02.1997 tarihli genel kurul toplantısında Şirket sermayesinin 250 milyar TL'ne çıkarıl
masına karar verildiği ve bu sermayenin kurucu ortaklar tarafından taahhüt edildiği, Şirket nezdin-
de, SPK'ca daha önceki dönemde yapılan incelemede Şirket tarafından, kurucu ortaklarca taahhüt 
edilmiş olmakla birlikte, 30.06.1997 tarihinde ödenmeyen 50 milyar TL'nı temsil eden 100.000 adet 
paydan 43.951 adedinin (21.975.500.000 TL) 1.745 kişiye her bir pay 200 Alman Markı bedelle ol
mak üzere toplam 8.790.200 Alman Markı karşılığında satıldığı, bu satış işlemleri ile ilgili olarak 
Şirket tarafından satılan hisse senedini, satış karşılığı verilen hisse senetlerinin numarasını ve 
nominal değerini gösteren "Hisse Devir ve Satış Beyanı" düzenlenerek, bir örneğinin yeni ortaklara 
verildiği, satış işlemlerinin esas olarak 16.06.1997 tarihinden itibaren yasal kayıtlara işlendiği ve bu 
satış işlemleri sonucunda Şirket'e çeşitli tarihlerde toplam 495.180.611.400 TL tutarında nakit girişi 
sağlandığının tespit edildiği, bu tutarın 01.01.1997-15.08.1997 tarihleri arasında Şirket'in, 
dolayısıyla bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin ticarî ve cari giderlerinin karşılanmasında başlıca 
ve ana finansman kaynağını oluşturduğu; böylelikle Şirket ödenmiş sermayesinin şirket yasal-kayıt-
lan ve ortaklar pay defterine göre %89'unun 9 kurucu ortağa ait olarak kayıtlarda yer aldığı; 

2) 16.10.1998 tarihinde Şirket'in, ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiy
le 250 Milyar TL'den 4 Trilyon TL'ye artırılması amacıyla ihraç ve halka arz edilecek hisse senet
lerinin SPK kaydına alınması için başvurduğu, yazılı hisse senetlerinden oluştuğu bu hisse senet
lerinin tamamının da 6.500 tasarruf sahibinin elinde bulunduğu, bu 6500 kişinin de SPK'ya sunulan 
18.112 kişi arasında bulunduğu, oysa SPK'nın önceki incelemelerinde Şirket yasal kayıtları, ortak
lar pay defteri ve diğer Şirket kayıtlarında yer alan bilgilere göre 250 Milyar TL sermayenin 
%90'unun 9 kurucu ortağa, %10'luk bir kısmının ise 1817 kişiye ait olduğunun görüldüğü, bu 1817 
kişiye de "kurucu ortaklar tarafından hisse devir ferağları yapılarak" eskiden ortaklık sıfatı kazan-
dırıldığı, gerçekteki durumun çok daha farklı olduğu ve Şirket'in gerçek ortaklarının 6.500 tasarruf 
sahibinden oluştuğu, hisse senetlerinin %85'inin nama yazılı olması nedeniyle bu 1817 kişi dışında 
kalan 4693 kişiye hisse devir ferağlarının yapılmadığı ve bu kişilerin hukukî olarak ortak sıfatını 
taşımadıkları, ancak Holding'in inceleme dönemindeki yönetimince bu kişilerin gerçek ortaklıkları 
tamamlanarak bu kişilerin şirket kayıtlarına ve ortaklık pay defterlerine geçirildiği, ayrıca 8 kurucu 
ortak tarafından da hisse devir ferağlarının yapılmamasının gerekçesinin eski yönetim kurulu baş
kanı M. Erol Doğru'nun gerçekte kendisine ait olmayan paylan kendisininmiş gibi gösterip mah
kemeye müracaat etmesi olarak gerekçelendirildiği ve hisse devir ve ferağlarının gerçek pay sahip
lerine yapılacağının taahhüt edildiği, 

3) 15.07.1998 tarihli Sayha Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nca SPK kaydına alınan 250 Milyar 
TL sermayeyi temsil eden SPK standartlarına uygun hisse senedi eskileri ile değiştirilmek üzere 
bastırıldığı, Yönetim kurulu arasında yaşanan ihtilaf sonrasında bu hisse senetlerinin eski Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Erol Doğru tarafından çalındığı iddiasıyla yeni yönetimin bu şahıstan davacı ol
duğu, bu davaya istinaden M. Erol Doğru tarafından mahkemeye Şirket yasal sermayesinin %7, 
5'unu temsil eden hisse senedinin ibraz edildiği, davanın devam ettiği, geri kalanın sermayenin 
%92, 5'unu temsil eden hisse senetlerinin mahkeme kararı ile iptal edildiği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



- 155 -

4) 19.12.1999 tarihinde Denetim Kurulu'nun talebi üzerine mahkeme kararıyla kurucu ortak
larının katıldığı ve toplantı gündemi yönetim kurulu başkan seçimi olan bir genel kurul toplantısının 
yapıldığı ve bu genel kurul toplantısında yönetim kurulunun değişerek M. Erol Doğru'nun yeniden 
yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, 

5) Sayha Holding'in iştiraki olan Cesurlar Orman Tekstil İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A. 
Ş, Doğanhisar Ambalaj A.Ş., Pilsun Plastik Suni Boya Sanayi Ticaret A.Ş., Cihanbeyli Kimya 
Sanayi A.Ş. Sayha Gıda İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mihenk Madencilik Proje 
Tasarım ve Tanzim A.Ş., Eral Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sayha İç ve Dış Ticaret A.Ş., 
An-taş Turizm A.Ş. Sayha Tekstil A.Ş. Sayha Granit Mermer A.Ş., Sayha İnşaat A.Ş., Sayha Bilgi 
İşlem A.Ş., Sayha Petrol A.Ş. Sayha Çivi ve Tel İmalat A.Ş. adlı şirketlerin de gerçek ortaklık 
yapılarının SPK'nın 03.06.1999 tarihli kararından sonra ilgili Şirketlerin yönetim kurulu kararları 
ile değiştirilerek kurucu ortaklara ait paylann Sayha Holding A.Ş. adına geçirildiği, böylelikle daha 
önce %20 civarında Sayha Holding A.Ş. payı gözüken Şirketlerde bu oranını %99'a ulaştığı, ancak 
daha önce kurucu ortaklara aitmiş gibi gözüken paylann Sayha Holding A.Ş. adına devredilmesinin 
sadece ilgili şirketlerin yönetim kurulu kararları ve ortaklar pay defterine yazılması ile gerçekleş
tirildiği, bu konuda kurucu ortaklar tarafından yapılması gereken hisse devir ferağlarının yapıl
madığı, bunun yapılmama gerekçesinin de eski Yönetim Kurulu Başkanı M. Erol DOĞRU'nun ger
çekte kendisine ait olmayan paylann kendisine ait olarak ileri sürerek, bu konuda yargıya müracat 
etmesi olduğunu diğer kurucu ortaklar tarafından ifade edildiği; 

6) Sayha Holding A.Ş. iştirak ve bağlı ortaklıklannın sermayelerinin ve fonlannın kaynağının 
SPK'dan izin alınmaksızın 18.112 tasarruf sahibinden toplanan para olduğu, Şirket'in %100'ünün 
halka açık olduğu, 

tespit edilmiştir. 
Ulaşılan tespitlerin görüşüldüğü SPK Karar Orgam'nın 07.03.2000 tarihli toplantısında; 
Şirket'in yasal ortakları arasında yer almayan 4.683 kişiye hukuken ortaklık statüsü kazandınl-

ması amacıyla 9 kurucu ortak tarafından hisse devir ferağlannın yapılması gerektiğine, 
9 kurucu ortağın muvazaalı biçimde elde ettikleri ortaklık haklarını gerçek pay sahibi kişilere 

devretmelerinin talep edilmesine, 
Şirket genel kuruluna tüm gerçek şirket ortaklarının katılmasının temin edilmesine, 
Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin SPK standartlarında basılmasına ve dağıtımın 

Takasbank tarafından yapılmasına, 
Şirket tarafından ortaklık durumunun SPK'ya yalan ve yanlış şekilde bildirilmesi ile ilgili 

olarak şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Erol DOĞRU hakkında SPKn'nun 47/B-1 ve 49 uncu 
maddeleri uyannca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

Şirket kurucu ortaklan hakkında izinsiz halka arz faaliyetine iştirak etmeleri nedeniyle 
SPKn'num 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyannca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmasına 

Denetleme Raporu sonuçlarının 10.12.1997 tarih ve XI-1/118-19 sayılı ve 25.05.1999 tarih ve 
XI-6/32-l sayılı Denetleme Raporlanna dayanılarak yapılan suç duyurularında ek delil olarak kul
lanılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılıklanna gönderilmesine 

Denetleme Raporu'nun bir örneğinin değerlendirilmek üzere malî Suçlan Araştırma Kurulu'na 
gönderilmesine, 

karar verilmiştir. 
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B) Kayda Alma Bilgileri 
1. Şirket'in Ortak Sayısı Nedeniyle SPK Kaydına Alınmasına İlişkin Başvurusu ve 25.09.1997 

Tarih ve 27/1529 Sayılı SPK Kararı 
Şirket 14.08.1997-19.08.1997 tarihleri arasında yapılan denetimi müteakip, 10.09.1997 

tarihinde SPK'ya yapmış olduğu başvuru ile SPKn'nda öngörülen ortak sayısını aştıklarını belir
terek SPK kaydına alınmayı talep etmiştir. 

Şirketin talebi ile ilgili olarak SPK Başkanlığı'na sunulan 24.09.1997 tarih ve OFD/1626 sayılı 
öneri yazısında özetle; 

Şirket'in 250 milyar TL.'lik sermayesinin 221.975.500.000 TL.'lik kısmının ödendiği, bilinen 
ortak sayısının 1.995 olduğunun beyan edildiği ve başvuruda ortak sayısının ne şekilde 1.995'e 
ulaştığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtilerek, Şirketin, SPK'nm 19.12.1996 tarih 
ve 53/1586 sayılı kararı ve SPKn'nun 11 inci maddesi uyarınca SPK kaydına alınmasının, 
221.975.500.000 TL. olan ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin nominal değeri üzerin
den %0, 2 kayıt ücreti ve %0, 05 eğitim katkı payı alınmasının, bakiye 28.024.500.000 TL. tutarın
daki sermayenin apel tahsilatlarını takiben toplanan miktar üzerinden de %0, 2 kayıt ücreti ve %0, 
05 eğitim katkı payının bir hafta içinde SPK hesabına yatırılmasının, ortak sayısının ne şekilde 
1.995'e ulaştığı konusunda Şirket'ten açıklama istenilmesinin ve SPK'nın Seri I, No: 5 sayılı Teb
liğ hükümlerine uygun olarak sermayeyi temsilen hisse senetlerinin bastırılarak ortaklara dağıtıl
masının uygun olacağı önerilmiştir. 

Söz konusu öneri yazısını görüşen SPK Karar Organı, 25.09.1997 tarih ve 27/1529 sayılı top
lantısında; müzekkerede belirtilen öneriler doğrultusunda karar almıştır. Alınan karar SPK'nm 
29.09.1997 tarih ve OFD/2271-10689 sayılı yazısı ile Şirket'e bildirilmiştir. 

2. Şirket'in Sermaye Artırımı Amacıyla Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu ve 25.06.1998 
tarih ve 46/697 Sayılı SPK Kararı 

Şirket 31.10.1997 tarihli yazısı ile, sermayesini 250 milyar TL'den 4 trilyon TL.'ye arttırmak 
ve SPKn.'na uyum sağlamak üzere esas sözleşmesinin 7,9,10, 13,19,21, 24 ve 26'ncı maddelerin
de yapılan değişikliklerin ve esas sözleşmeden mevcut 25 inci maddenin çıkarılarak aynı madde 
numarası ile yeni bir madde olarak ilave edilen 25 inci maddenin onaylanmasını talep etmiştir. 

Şirket talebi 17.06.1998 tarih ve OFD/1018 sayılı öneri yazısı ile değerlendirilmek üzere SPK 
Başkanlığı'na sunmuştur. 

SPK'nın 25.06.1998 tarih ve 46/697 sayılı toplantısında; 
"Şirket 'in mevcut 250 milyar TL sermayesinin tamamen ödendiği, hisse senetlerinin satış fiyatı 

üzerinden SPK kayıt ücreti ve eğitim katkı payının yatırıldığı, Şirket tarafından yapılan başvurunun, 
esas itibariyle esas sözleşmenin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi ve esas söz
leşme değişiklikleri arasında yer alan sermayeye ait 7. maddenin tadiliyle, sermaye piyasası mev
zuatına uygun olarak sermayenin 250 milyar TL 'dan 4 trilyon TL 'na artırılmasının amaçlandığı, 
Şirketin daha önce sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil eden usulsüz işlemleri nedeniyle 
açılmış olan kamu davasından bağımsız olarak Şirketin faaliyetini sürdürülebilmesi için sermaye 
artırımının gereklilik olduğu hususları göz önünde bulundurularak, Şirket talebiyle ilgili, olarak 
öneri yazısının 8 numaralı ekinde bulunan 17.03.1998 tarih ve 0FD1412 sayılı öneri yazısı çer
çevesinde esas sözleşmesinin; 

- Tadili öngörülen 7. maddesinin OFD Başkanlığı görüşü doğrultusunda, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



— 1 5 7 -

Tadili öngörülen 9., 10., 13., 19., 21., 24., 25. ve 26. maddelerinin Şirketin talebi doğrultusun
da, değiştirilmesi suretiyle onaylanmasına, 

- Tadili Öngörülemeyen 8, 18, 20 ve 22. maddelerinin. HİD Başkanlığı görüşü çerçevesinde 
tadil edilmesi gerektiğinin Şirkete bildirilmesi için OFD Başkanlığı 'nın görevlendirilmesine," 

oybirliği ile karar verilmiştir. 
SPK karan 08.07.1998 tarih ve OFD/1626-6587 sayılı SPK yazısı ile Şirket'e bildirilmiştir. 
Şirket daha sonra anılan SPK kararı çerçevesinde tadil metinlerinde gereken düzeltmeleri 

yaparak 11.07.1998 tarihli yazısı ile SPK'ya iletmiştir 
3. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yerleşik Diyanet Türk İslam Kültür Derneği e. 

V.22.09.1998 tarihli yazısı ve SPK'nın 08.10.1998 tarih ve 86/1118 sayılı Karan 
Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yerleşik Diyanet Türk İslam Kültür Derneği e.V., 

22.09.1998 tarihli yazısı ile, Türkiye'de yerleşik Sayha Holding A.Ş., Endüstri Holding A.Ş. ve 21. 
Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş.'nin yurt dışında hisse senedi veya ortaklık belgesi adı altında 
bazı belgeleri satarak, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızı şirketlerine ortak olmaya davet ettik
lerini ifade etmiştir. Söz konusu yazıda ayrıca, yukarıda belirtilen şirketler tarafından yapılan bu 
faaliyetlerin kanuni olup olmadığı ve bu tür isteklerde bulunan kişilerden, yapılan işlemin yasal ol
duğunu ispat etmeye yönelik olarak istenebilecek belgeler hakkında SPK görüşü istenmiştir. 

Konu ile ilgili 08.10.1998 tarih ve OFD/1565 sayılı öneri yazısının görüşüldüğü SPK'nın 
08.10.1998 tarih ve 86/1118 sayılı toplantısında; 

"- Diyanet Türk İslam Kültür Derneği e. V.'nin, Sayha Holding A.Ş., Endüstri Holding A.Ş., 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. hakkında SPK'ca bu güne kadar yapılan işlemler hakkında 
bilgilendirilmesine, 

- Almanya Federal Cumhuriyeti 'nde görevli Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin, vatandaşlardan 
bu konuya ilişkin yoğun bilgi talebi geldiği ve bu nedenle vatandaşların mağduriyetlerinin önüne 
geçebilmek açısından SPK'ca hazırlanacak bir ilan metninin ilan edilmek üzere kendilerine gön
derilmesi yönündeki SPK Başkan Yardımcılığı 'nın şifahi talepleri dikkate alınarak, öneri yazısı 
ekinde sunulan duyuru metninin sözkonusu temsilciliğe gönderilmesine, ayrıca sözkonusu duyuru 
metninin Hürriyet, Sabah, Zaman ve Türkiye gazetelerinin yurtdışı baskılarında SPK'ca Basın İlan 
Kurumu aracılığıyla yayımlattırılmasına, SPK Haftalık Bülteni ile kamuoyuna duyurulmasına, 

Öneri yazısında adı geçen şirketlerin para toplamaya devam ettiğine yönelik izlenim edinil-
diğinden, denetim programına alınmalarına, 

Öneri yazısı eklerinin devam eden davaların görüldüğü mahkemelere ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına incelemelerinde kullanılmak üzere gönderilmesine, 

- Söz konusu şirketler hakkında SPK uzmanlarınca hazırlanan raporların Hazine Müsteşar
lığı 'nın yurtdışı temsilciliklerine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesine, " 

karar verilmiştir. 
Bu çerçevede, ilan metninin, Diyanet Türk İslam Kültür Derneği e. V.'ye gönderilen 

15.10.1998 tarihli SPK yazısı ve Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı malî Suçları Araştırma 
Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Büyükelçilikleri'ne (Belçika, Almanya, Avusturya, İs
viçre, Hollanda ve Fransa daki) gönderilen 09-12.11.1998 tarihli SPK yazılarının birer örneği 
(Ek/7)'de yer almaktadır. 
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4. Şirket'in Sermaye Artırımı Başvurusu ve 19.11.1998 tarih ve 104/1282 sayılı SPK Kararı 
Finans Yatırım A.Ş.16.10.1998 tarih ve CFN/9810010 sayılı yazısı ile Şirket adına başvuruda 

bulunarak, Şirket ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 250 milyar 
TL.'den, 4 trilyon TL.'ye artırılması sırasında ihraç ve halka arz edilecek 3 üncü tertip hisse senet
lerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir. 

SPK'nın 19.11.1998 tarih ve 104/1282 sayılı toplantısında; 
"1) SPK'nın 08.10.1998 tarih ve 86/1118 sayılı kararı ile denetim kapsamına alınan Şirketin 

sermaye artırımı başvurusunun sonuçlandırılmasında, mevzuata aykırı olarak izinsiz sermaye ar
tırımı ve halka arz fiilinin gerçekleşmiş olabileceği dikkate alınarak, SPK DEDA Başkanlığı 
tarafından yapılacak denetleme sonuçlarının beklenmesine, 

2) Şirketin sermaye artırım başvurusunun, yapılacak denetimin sonuçlanmasının ardından ve 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından Şirketin başvurusuna ilişkin kendi mevzuatları ve uy
gulamaları açısından engel bir husus bulunup bulunmadığı konusundaki görüşleri de dikkate 
alınarak değerlendirmeye alınmasına, 

3) Şirket'in sermaye artırımı başvurusunun, Şirket'in denetlenmesini ve denetim sonuçlarının 
bildirilmesinden sonra müracaat dosyasını öneri yazısı ekindeki eksik bilgi ve belgelerle birlikte 
yeniden revize ederek SPK'ya iletmesini takiben değerlendirileceğinin Şirkete yazılı olarak bildiril
mesine " 

oybirliği ile karar verilmiştir. 
Söz konusu karar 27.11.1998 tarih ve OFD/3350-11602 sayılı SPK yazısı ile Şirket'e bildiril

miştir. 
Daha sonra 08.10.1998 ve 19.11.1998 tarihli SPK Kararları çerçevesinde, SPK Başkanlık 

Makamı'nın 26.11.1998 tarih ve DEDA-İ-0202/870 sayılı onayları uyarınca, 07.12.1998-
16.12.1998 tarihleri arasında Şirket merkezinde denetim yapılmıştır. 

Şirket nezdinde yapılan denetim çalışması sonuçlarını 03.06.1999 tarih ve 50/679 sayılı toplan
tısında görüşen SPK, sermaye artırımı konusuyla ilgili olarak Şirket 'in kayıtlarının gerçek durumu 
yansıtacak biçimde düzeltilmesine; kendilerinden para toplanmış olan şahıslara ve toplanan 
paralara ilişkin bilgilerin SPK'ya ivedilikle ibrazına; bu kişilere tahsis edilmek üzere, tahsisli ser
maye artırımı yapmak suretiyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması için SPK'ya 
başvuruda bulunulması gerektiği hususlarında Şirket 'in uyarılmasına; ayrıca bu konuda SPKn 'nun 
46/a maddesi uyarınca ihtiyati tedbir istenmesinin uygulanabilirliğinin kalmadığına karar vermiştir. 

03.06.1999 tarih ve 50/679 sayılı SPK Kararı çerçevesinde; Şirket'in kendilerinden para top
lanmış olan şahıslara ve toplanan paralara ilişkin bilgileri SPK'ya ivedilikle ibraz etmesi ve bu 
kişilere tahsis edilmek üzere, tahsisli sermaye artırımı yapmak sureti ile ihraç edilecek hisse senet
lerinin SPK kaydına alınması için SPK'ya başvuruda bulunması gerektiği keyfiyeti 08.06.1999 tarih 
ve DEDA-İ-10/435-5313 sayılı yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. 

Ayrıca, 30.06.1999 tarih ve OFD/1611-6202 sayılı SPK yazısı ile; 03.06.1999 tarih ve 50/679 
sayılı SPK Kararı çerçevesinde kendisinden para toplanmış şahıslara tahsis edilmek üzere tahsisli 
sermaye artırımı yapılması ve bu suretle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması için 
SPK'ya başvurulması gerektiğinden Finans Yatırım A.Ş.'nin 16.10.1998 tarih ve CFN/9810010 
sayılı yazısı ile yapılan başvurunun 08.06.1999 tarih ve DEDA-İ-10/435-5313 sayılı yazı kap
samında yenilenmesi gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 
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5. Şirket'in Tahsisli Sermaye Artırımı Başvurusu ve 02.11.2001 tarih ve 51/1445 Bayılı SPK 
Kararı 

Şirket sermayesinin 4 trilyon TL'na artırılması kapsamında kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın 
gerçekleştirilen halka arzla ilgili olarak, 03.06.1999 tarih ve 50/679 sayılı SPK Karan çerçevesin
de, Şirket 02.07.1999 tarih ve H/104/99 sayılı yazısıyla kendilerinden para toplanmış olan şahıslara 
tahsis edilmek üzere tahsisli sermaye artırımı yapmak sureti ile ihraç edilecek hisse senetlerinin 
SPK kaydına alınması için SPK'ya müracaat etmiştir. 

12.10.2001 tarih ve OFD/1787 ve DEDA-0202/1652 sayılı SPK Başkanlık onayı ile 
15.10.2001-17.10.2001 tarihlerinde Konya'da Şirket merkezinde ve bazı iştiraklerinde yerinde in
celeme yapılmıştır. 

Konya'da Şirket merkezinde ve iştiraklerinde SPK tarafından yapılan incelemelerde; 
Ortaklık pay defterinin Mahkemede delil olarak bulundurulduğu beyan edilerek SPK uzman

larına ibraz edilememiş buna ilaveten, yönetim kurulu karar defterinin daha sonra karar almaya 
olanak sağlayacak şekilde sayfalarının boş bırakılarak tutulduğu; 2001 yılına ait yevmiye defterine 
ve defter-i kebire yıl içerisinde hiç kayıt yapılmadığı; 31.08.2001 tarihi itibarı ile kasasında 
3.461.268.513 TL olduğu; bağımsız denetimden geçmemiş malî tablolarına göre 2000 yılı sonu 
itibarı ile birikmiş zararlarının 2.003.326.737.362 TL'ye ulaştığı, 01.01.2001-31.08.2001 dönemine 
ilişkin faaliyetlerini ise 218.917.117.591 TL kâr ile sonuçlandırdığı; iştiraklerden Sayha Çivi ve Tel 
A.Ş.'nin çivi ve tel fabrikasının kapalı ve faal olmadığı; Sayha Granit A.Ş. ve Eral Prefabrik 
A.Ş.'nin açık olmakla birlikte aktif bir faaliyetinin olmadığı; ziyaret edilen diğer şirketlerin ise açık 
ve faaliyette olduğu, ancak açık olan işletmelerde faaliyetin seri üretim şeklinde değil, sipariş bazın
da yürütüldüğü; kurucu ortak olduğu ifade edilen şahısların iştiraklerdeki paylarını Şirkete devir et
melerine ilişkin 137 sayılı yönetim kurulu kararının ve buna ilişkin olarak ibraz edilen belge ve 
muhasebe kayıtlarının örnekleme yöntemi ile incelenmesinden söz konusu yönetim kurulu karan ile 
belge ve kayıtlar arasında tutarsızlıklar olduğu; kurucu ortaklann kendi üstlerinde bulunan payların 
hak sahibi ortaklara devir edilmesine ilişkin 146 sayılı yönetim kurulu kararının ve buna ilişkin 
olarak SPK'ya ibraz edilen belge ve kayıtlann örnekleme yöntemi ile incelenmesi neticesinde söz 
konusu yönetim kurulu kararı ile belge ve kayıtlar arasında tutarsızlıklar olduğu; belge ve kayıt 
düzeninin sağlıklı bir inceleme yapılmasına olanak sağlamadığı tespit edilmiştir. 

Yapılan inceleme çalışmasında 07.03.2001 tarih ve 25/355 sayılı SPK Kararının (A-l) mad
desinin pay devirleri ile ilgili olan bölümüne ilişkin olarak Şirketin 31.12.1999 tarih ve 137 sayılı 
ile 07.06.2000 tarih ve 146 sayılı yönetim kurulu kararlannı aldığı tespit edilmiştir. 

Kurucu ortakların iştiraklerdeki paylannı Şirkete devir etmelerine ilişkin 137 sayılı yönetim 
kurulu karannın ve buna ilişkin olarak ibraz edilen devir beyanlan ve muhasebe kayıtlannın in
celenmesinden yönetim kurulu kararı ile belge ve kayıtlar arasında bazı tutarsızlıklar olduğu tespit 
edilmiştir. 

Esas olarak yönetim kurulu karan çerçevesinde hazırlanan devir listelerinin, hisse devir beyan
ları ile birlikte 6.922 kişilik hazinin listesi ile 'uyumlu olması ve bunlara ilişkin kayıt ve belgelerin 
eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmekte iken, Şirketteki belge ve kayıtlann düzenli olarak tutul
maması, Şirketin ortaklık yapısının ve ortaklık yapısındaki değişikliklerin takip edilmesini imkân
sız hale getirmiştir. 

Yapılan incelemeler sırasında tespit edilen hususlar 17.10.2001 tarihinde SPK tarafından 
tutanağa bağlanmıştır. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan 06.08.2000 tarihli inceleme 
raporu 02.11.2001 tarihli yazı ile SPK'ya iletilmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda 31.10.2001 tarih ve MD-11 sayılı Rapor ve 31.10.2001 tarih ve 
OFD/1867 sayılı öneri yazısı düzenlenmiştir. 

Tespit edilen hususların değerlendirildiği SPK Karar Organı'nın 02.11.2001 tarih ve 51/1445 
sayılı toplantısında; 

"1. Şirket ortaklarının hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen, Şirketin SPK kaydına 
alınmadan hisse senedi satışıyla ilgili olarak, kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz 
ve satış sonucu satılan kısmın karşılığı için, Şirketin sermaye artırımında sermayeye ilave etmeyi 
planladığı, 43.809.805.111.400-TL tutarının esas alınarak; 4487 sayılı Kanun ile değişik 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun md.46/a bendi uyarınca; Şirketin ve Şirketçe beyan edilen iş
tiraklerinin ve eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ali EMELEK'in, 

a) Sahip oldukları tüm gayrimenkulleri, 
b) Şirketin pay sahibi olduğu tüm iştirak hisseleri, 
c) Şirketin ve iştiraklerinin kasa ve banka hesabı dışında kalan tüm menkul malları 
üzerinde ihtiyati tedbir talep edilerek devirlerinin engellenmesinin; Şirketin ortaklık yapısının 

ve hak sahiplerinin tespit edilebilmesi için Şirket hakkında ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nca 
yapılan tespit gereğince, Şirketin adına kayıtlı iken eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ali EMELEK 
adına tapu devri yapılan taşınmazların mülkiyetinin Şirkete devrinin sağlanması için anılan eski 
yönetim kurulu üyesi hakkında ilgili mahkeme nezdinde dava açılmasını, 

2. Tespit davası açılacağı dikkate alınarak, bu dava sonuçlanıncaya kadar, Şirketin mevcut ve 
sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasına ilişkin başvuru 
dosyasının işlemden kaldırılmasına, 

3. Şirketin hisse senetlerinin SPK kaydında olduğu dikkate alınarak; 
A. SPK'nın Seri: XI, No: 10 "Sermaye Piyasasında Konsolide malî Tablolara İlişkin İlke ve 

Kurallar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 30.09.2001 tarihli konsolide bir 
önceki dönem ile karşılaştırmalı malî tabloları ile birlikte, 1998, 1999, 2000 yıllarına ve 
01.01.2001-30.09.2001 ara dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile kar
şılaştırmalı malî tablolarının, dipnotları ve bağımsız denetçi görüşü ile birlikte mevzuatımız hüküm
lerine uygun olarak Türkiye 'de ve yurt dışında Türkçe olarak yayımlanmakta olan iki gazete olmak 
üzere, Şirket tarafından önerilecek ve SPK'ca uygun görülecek gazetelerde Şirket tarafından ilan 
edilmesine ve gazetelerin birer örneğinin SPK'ya iletilmesine, 

B. 30.09.2001 tarihli bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide malî tablolar ile birlikte, 
1998, 1999, 2000 yıllarına ve 01.01.2001-30.09.2001 ara dönemine ait bir önceki dönem ile kar
şılaştırmalı malî tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunun öneri yazısı ekinde ticaret unvanları 
yeralan beş bağımsız denetim firmasından Şirket tarafından seçilecek bir tanesine hazırlatılmasına, 

C. Sermayenin ödendiğine ve emisyon pirimi de dahil olmak üzere iç kaynakların mev
cudiyetine ilişkin yeminli malî müşavir raporlarının da, öneri yazısı ekinde ticaret unvanları yer 
alan ve malî tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firması nezdinde çalışan 
yeminli malî müşavirlerce hazırlanmasına, 

D. 30.09.2001 tarihli bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide malî tabloları ile birlikte, 
1998, 1999, 2000 yıllarına ve 01.01.2001-30.09.2001 ara dönemine ait bağımsız denetimden geç-
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miş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı malî tabloların, dipnotlarının, bağımsız denetim rapor
larının ve ilanın yer aldığı gazetelerin birer örneğinin SPK'ya iletilmesi için Şirkete SPKKararının 
tebliğinden itibaren iki aylık süre verilmesine, 

E. Bağımsız denetim firmasının seçimi, sözleşme yapılması ve SPK'ya bildirilmesi için Şirkete 
SPK Kararının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük süre verilmesine, malî tabloların denetimi, 
konsolide malî tablo hazırlanması ve ilan edilmesi için verilen iki aylık sürenin, sözkonusu 15 gün
lük sürenin bitiminden itibaren başlamasına, 

F. Daha önce SPK Kararlarının yerine getirilmesinde Şirketin süre uzatım talebinde bulunmayı 
bir alışkanlık haline getirdiği dikkate alınarak, bundan sonra SPK kararlarının yerine getirilmesin
de SPK'dan ek süre talep edilmemesi hususunda uyarılmasına, 

4. 25.08.1999 tarih ve OFD/2103-8458 ile 03.12.1999 tarih ve OFD/2859-11596 sayılı 
yazılarımız ile de daha önce talep edilmesine rağmen; 

- SPKn. 'nun 16'ncı maddesi hükümleri gereğince, mevzuatımız standartlarına uygun olarak 
hazırlanmış malî tablo ve dipnotlarını, yine mevzuatımız ile belirlenen süreler dahilinde, SPK'ya 
göndermek ve kamuya duyurma yükümlülüğü bulunan ancak bu yükümlülüğünü SPK kaydına gir
diği tarihten (25.09.1997) bu yana yerine getirmeyen, 

- SPK'ya Seri: X, No: 12 Tebliği uyarınca sürekli bağımsız dış denetlemeye tâbi olmasına rağ
men bu yükümlülüğünü SPK kaydına girdiği tarihten bu yana yerine getirmeyen, 

- Seri: XI, No: 1 Tebliği 'nin 48 ve 49 uncu maddeleri hükmüne aykırı olarak malî tablo ve dip
notlarını SPK kaydına girdiği tarihten itibaren düzenli bir şekilde SPK'ya bildirmeyen ve ilan et
meyen, 

Şirketin SPK kaydına girdiği tarihten itibaren, yönetim kurulu üyeleri; M. Erol DOĞRU, Seyit 
Ali EMELEK, Recep BUYUKDERE, Süleyman KARAMAN, Mustafa KARAMAN, Ahmet KİRİŞ, 
Selahattin GENÇ, Mehmet KAYAKUŞ, Mehmet ÖĞE, Şuayip GÜNEY, Hasan DOĞRU, Yücel 
ÇİFTÇİ, Ali SAĞLIK, Tevfik TIĞLIOĞLU hakkında; SPKn. 16'ncı maddesi hükümlerine aykırılık 
nedeniyle SPKn.47/Cmaddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına; Seri: X, No: 12 Tebliği ve 
Seri: XI, No: 1 Tebliği hükümlerine aykırı uygulamaları nedeniyle de SPKn.47/A maddesi hükmü 
kapsamına girdiğinden idarî para cezası uygulanması işlemlerinin başlatılmasına, 

5. 07.03.2000 tarih ve 25/355 sayılı SPK Kararının gereklerini yerine getirmeyerek muvazaa 
yoluyla elde ettikleri payları gerçek pay sahibi kişilere henüz devretmeyen ve buna ilişkin devir 
ferağlarını imzalamayan Kurucu ortaklar Seyit Ali EMELEK, Recep BUYUKDERE, Ahmet 
KİRİŞ'in SPK Kararına aykırı davranmaları nedeni ile adı geçen şahıslara SPKn. md.47/A hükmü 
uyarınca idarî para cezası verilmesi işlemlerinin başlatılmasına, 

karar verilmiştir. 
6. 02.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı SPK Karan uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine idarî 

Para Cezası Uygulanması 
02.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı SPK Kararının gereğince, 19.11.2001 tarihli yazılarımız ile 

SPK Kararında adı geçen şahıslara SPK Karan tebliğ edilmiş ve adı geçen şahıslardan SPKn'nun 
4487 sayılı Kanunla eklenen md.47/A hükmü uyannca savunmalan talep edilmiştir. 

Söz konusu kişilerden Mehmet KAYAKUŞ, Şuayip GÜNEY ve Selahattin GENÇ tebligat ad
reslerinde bulunamadığından, giden yazılar SPK'ya iade olmuş, bunun üzerine adı geçen şahıslara 
bu defa noter vasıtası ile bildirim yapılmış ancak yine bir sonuç alınamamıştır. Son durum itibarı ile 
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herhangi bir şekilde tebligat vasıtası ile ulaşılamayan şahıslara noter vasıtasıyla Tebligat 
Kanununun md.28 hükümleri çerçevesinde ilanen tebligat yapılması yoluna gidilmiş olup, söz-
konusu ilanlar Star Gazetesinin 27.07.2002 tarihli baskısında yapılmıştır. İlanın üzerinden 
SPKn'nun md.47/A'da tanımlanan bir aylık süre geçmesine rağmen, SPK yazısı tarihi itibarı ile adı 
geçen şahıslardan herhangi bir yazılı savunma SPK'ya ulaşmamıştır. 

Kendisine bildirimde bulunulan diğer yönetim kurulu üyelerinden; Süleyman KARAMAN ve 
Mustafa KARAMAN 19.12.2001 tarihli, Seyit Ali EMELEK, Recep BÜYÜKDERE ve Ahmet 
KİRİŞ 24.12.2001 tarihli savunma yazılarını SPK'ya göndermiştir. 

Konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılan tespitler ve gönderilen savunma yazılarında 
belirtilen hususlara ilişkin olarak SPK Karar Organı'nın 24.10.2002 tarih ve 48/1458 sayılı toplan
tısında; 

"l- Seri: X, No: 12 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik 
Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tâbi Ortaklık ve Kuruluşların Belirlenmesi Hak
kında Tebliğ"e ve Seri: XI, No: 1 "Sermaye Piyasasında Malî Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve 
Kurallar Hakkında Tebliğ"in 48 inci ve 49 uncu maddeleri hükümlerine aykırı işlem tesis edil
mesinde sorumluluğu bulunan ve bu yükümlülüklerini halen yerine getirmeyen Şirket 'in, SPK kay
dına girdiği tarihten itibaren, yönetim kurulu üyeleri; M. Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep 
BÜYÜKDERE, Süleyman KARAMAN, Mustafa KARAMAN, Ahmet KİRİŞ, Selahattin GENÇ, Meh
met KAYAKUŞ, Mehmet ÖĞE, Şuayip GÜNEY, Hasan DOĞRU, Yücel ÇİFTÇİ, Ali SAĞLIK, Tev-
fık TIĞLIOĞLU hakkında, her bir yönetici için 4.780.000.000 TL, idarî para cezası uygulanmasına, 

2- 07.03.2000 tarih ve 25/355 sayılı SPK Kararının gereklerini yerine getirmeyerek, muvazaa 
yoluyla' elde ettikleri payları gerçek pay sahibi kişilere henüz devretmeyen ve devir ferağlarını im
zalamayan kurucu ortaklar Seyit Ali EMELEK, Recep BÜYÜKDERE ile Ahmet KİRİŞ'e SPK 
Kararına aykırı davranmaları ve bu yükümlülüğü halen yerine getirmemeleri nedeni ile adı geçen 
her bir yönetici için 4.780.000.000 TL idarî para cezası uygulanmasına", 

karar verilmiş ve SPK tarafından ilgililere tebligat yapılmıştır. 
7. Şirket'in Malî Tablolarına İlişkin Başvuruları ve 12.07.2002 tarih ve 34/1001 sayılı ve 

07.11.2002 tarih ve 50/1486 sayılı SPK Kararları 
Şirket 12.12.2001 tarihli yazısı ile, 02.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı SPK Kararında adı geçen 

bağımsız denetim şirketlerinin, "program yoğunluğu" nedeni ile Şirketin SPK Kararında belirtilen 
dönemlere ilişkin malî tablolarının bağımsız denetimini yapmayı kabul etmediklerini ifade etmiş ve 
SPK'dan yeni bir bağımsız denetim firmasının unvanının kendilerine bildirilmesini veya bağımsız 
denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listemizde bulunan Denge Denetim YMM A.Ş.'nin kabul edil
mesini talep etmiştir. Sözkonusu Şirket talebine ilişkin olarak 09.07.2002 tarih ve OFD/975 sayılı 
öneri yazısı hazırlanmıştır. 

Konunun görüşüldüğü 12.07.2002 tarih ve 34/1001 sayılı SPK toplantısında ; 
"/. SPK'nın Seri: XI, No: 21 "Sermaye Piyasasında Konsolide malî Tablolara ve İştiraklerin 

Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde düzen
lenmiş 31.12.2001 tarihli konsolide bir önceki dönem ile karşılaştırmalı malî tablolar ile birlikte, 
1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile kar
şılaştırmalı malî tabloların, dipnotları ve bağımsız denetçi görüşleri ile birlikte mevzuatımız 
hükümlerine uygun olarak Türkiye'de ve yurt dışında Türkçe olarak yayımlanmakta olan iki 
gazetede olmak üzere, Şirket tarafından önerilecek ve SPK'ca uygun görülecek gazetelerde Şirket 
tarafından ilan edilmesi ve gazetelerin birer örneğinin SPK'ya iletilmesine, 
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2.31.12.2001 tarihli bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide malî tabloları ile birlikte, 
1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile kar
şılaştırmalı malî tabloların, dipnotlarının, bağımsız denetim raporlarının ve ilanın yer aldığı 
gazetelerin birer örneğinin SPK'ya iletilmesi için SPK Kararının tebliği tarihinden itibaren 3 aylık 
süre verilmesine, 

3. Bağımsız denetim firmasının seçimi, sözleşme yapılması ve SPK'ya bildirilmesi için Şirkete 
SPK Kararının tebliği tarihinden itibaren 1 aylık süre verilmesine, 

4.31.12.2001 tarihli bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide malî tablolar ile birlikte, 
1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait bir önceki dönem ile karşılaştırmalı malî tablolara ilişkin 
bağımsız denetim raporlarının, MSD'nin, 05.07.2002 tarih ve 33/985 sayılı toplantısında SPK'nın 
bilgisine arz ettiği, 03.07.2002 tarih ve 202/456 sayılı Öneri Yazısı dikkate alınarak Şirketin 
durumuna uyan ve Öneri Yazısı ekinde yeralan bağımsız denetim şirketlerinden bir tanesine hazır-
latılmasına, 

5. Sermayenin ödendiğine ve emisyon pirimi de dahil olmak üzere iç kaynakların mev
cudiyetine ilişkin yeminli malî müşavir raporlarının da, malî tabloların bağımsız denetimi için 
seçilen bağımsız denetim firması nezdinde çalışan yeminli malî müşavirlerce hazırlanmasına" 

karar verilmiştir. 
Şirket, 12.07.2002 tarihli SPK kararı ile 31.12.2001 tarihli bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 

konsolide malî tabloları ile birlikte, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait bağımsız denetimden 
geçmiş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı malî tablolann, dipnotlarının, bağımsız denetim 
raporlarının ve ilanın yer aldığı gazetelerin birer örneğinin SPK'ya iletilmesi için verilmiş olan ve 
26.10.2002 tarihinde dolan sürenin 31.01.2003 tarihine kadar uzatılması talebiyle 18.10.2002 
tarihinde SPK'ya başvurmuştur. 

Söz konusu talebe ilişkin olarak SPK'nın 07.11.2002 tarih ve 50/1486 sayılı toplantısında 
görüşülmesi sonucunda; bağımsız denetim şirketinin çalışmalarını 18.11.2002 tarihinden itibaren 
15 işgünü içinde tamamlayacağı yönündeki beyanı dikkate alınarak, Şirkete bağımsız denetim ve 
ilan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 31.12.2002 tarihine kadar ek süre verilmesine karar 
verilmiştir. 

Şirket, 2003 yılı içinde 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin solo malî tablolarını bağım
sız denetimden geçirmiş ve bu malî tabloları SPK'ya göndermişancak 31.12.2003 tarihinden bu 
yana gerek konsolide malî tablolann bağımsız denetimi gerekse de malî tabloların ilanı konusunda 
bir gelişme olmamıştır. 

8.01.09.2003 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 
Şirket, tarafından SPK'ya gönderilen, SPK evrakına 13.08.2003 tarih ve 22269 sayı ile kayda 

alınan, tarihsiz ve sayısız yazısıyla; Şirket'in 2000,2001 ve 2002 yıllarına ilişkin olağan genel kurul 
toplantısının 01.09.2003 günü "Ankara Yolu 22. km. Tömek Mevkii KONYA" adresinde yapıl
masının kararlaştırıldığını kamuya duyurmuştur. 

Şirket'in olağan genel kurul toplantı tutanağı verilmektedir. 
Şirket'in 4.000.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hisseden 

389.612.000.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 779.224 adet hisse asaleten 298.540.000.000 
TL'lik sermayeye karşılık gelen 597.080 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 688.152.000.000 
TL'lik sermayeye karşılık 1.376.304 adet hisse (%18) toplantıda temsil edilmiş, toplantının ikinci 
toplantı olması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantı nisabı aranmayacağı 
hususu göz önüne alınarak toplantı çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmiştir. 
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SPK kayıtlarına göre Şirket'in sermayesini temsil eden hisse senetlerinin 250.000.000.000 
TL'lik bölümü kayda alınmıştır. Şirket sermayesinin 250 milyar TL'den 4 trilyon TL'ye artırılması 
talebiyle SPK'ya başvurmuş ancak, SPK'ca istenilen bilgi ve belgelerin bir bölümünü temin 
edememesi sebebiyle Şirket'in başvurusu sonuca bağlanamamıştır. Ancak Şirket bu artırım için or
taklarından para topladığım ve ortakların mağdur olmasına engel olmak için sermayesini 4 trilyon 
TL'ye artırarak gerekli tescil, hisse senedi basım ve dağıtım işlemlerini tamamlamıştır. Bu sebeple 
Şirket genel kurul toplantısını 4 trilyon TL'lik sermayeyi temsil eden ortakları ile gerçekleştirmiştir. 

Sayha Holding A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısı, önceden belirlenen ve ilan edilen gün
dem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması suretiyle sona ermiştir. 

9. Konya Şirketleri Nezdinde 07.01.2003-28.01.2003 tarihleri arasında Yapılan Toplu Denetim 
ve 19.12.2003 tarih ve 64/1544 sayılı SPK Kararı, 

SPK Başkanlık Makamının 06.01.2003 tarih ve DEDA/202-5 sayılı görevlendirmesi uyarınca 
Kübra Holding A.Ş., Organize Holding A.Ş., Noya Holding A.Ş., Bilgi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret 
A.Ş., Kombassan Holding A.Ş., Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayii İşletmeleri Ticaret A.Ş. Gema 
Holding A.Ş., Şafak Holding A.Ş., Sebil Holding A.Ş., Sözpa Holding A.Ş., Şule Besicilik Süt ve 
Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tuğra Holding A.Ş. ve Sayha Holding A.Ş. nezdinde söz 
konusu şirketlerin ortaklık yapıları ve faaliyet durumları hakkında tespitlerde bulunmak üzere 
07.01.2003-28.01.2003 tarihleri arasında incelemelerde bulunulmuştur. 

İncelemeler sonucunda 11.07.2003 tarih ve MNL(06), AK(06), UY(03) sayılı Rapor ile 
10.10.2003 tarih ve OFD/1143 sayılı öneri yazısı hazırlanmıştır. 

İnceleme sırasında Sayha A.Ş.'den kayıtlarında ortak olarak görülen kişilere bir payın kaç 
liraya satıldığı ve toplamda bu satışlardan ne kadar halka arz geliri sağlandığı ve ortaklık yapısı hak
kında bilgi istenmiştir. 

Şirket tarafından 23.01.2003 tarih ve 189 sayılı Yönetim kurulu kararı ile yapılan açıklamalar
da özetle ; 

- Şirketin 1995 yılında 50.000.000.000 TL sermaye ve 100.000 adet payla kurulduğu, bu ser
mayenin daha sonra 250.000.000.000 TL ve 500.000 adet paya, ardından 4.000.000.000.000 TL ve 
8.000.000 adet paya yükseltildiği, 

- 1998 yılında artırılan 3.750.000.000.000 TL sermaye ile 4 trilyon TL'ye çıkartılan ser
mayenin karşılığı ortak olmak isteyen kişilerden toplanan paraların 18.05.1999 tarihinde toplam 
18.112 kişi olarak kayıtlara alındığı, bu tarihten sonra yeni ortak alınması işleminin kesinlikle ol
madığı, ihraç primi hesabının da 18.05.1999 tarihi itibariyle yapıldığı, 18.05.1999 tarihli Merkez 
Bankası DEM kuru esas alınarak toplam 200.000.000 DEM x 215.433. TL = 43.086.600.000.000.-
TL 'nin kayda alındığı, 

- Bu paralarla iştiraklerin tamamının kurulduğu, Holding 'in bağlı şirketlerinin yaklaşık tüm 
hisselerine sahip olduğu, 

- Kayda alma işleminde toplam 4 trilyon TL sermayede payların 25 DEM üzerinden değerlen
dirildiği ve toplam 8.000.000 x 25 = 200.000.000.- DEM toplam toplanan paraya tekabül ettiği, 

- 200 DEM'e göre toplam sermayenin 1.000.000 pay kabul edilip 200 DEM üzerinden top
lanan paranın 200.000.000 DEM olduğu, Bunun 500.000 adedinin önceki sermayeye karşılık olup 
kalanının artırılan kısma tekabül ettiği, yani daha önceki ortaklarda 25 DEM üzerinden değerlen
dirilmiş yalnız 1 hisse karşılığı 200 DEM yatırdıkları için toplam 8 ile çarpılarak kayıtların düzel
tildiği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



— 165 — 

- Şirketin 18.112 ortağının bulunduğu, bu ortaklardan 6922 kişinin elinde Şirket hisse senet
lerinin bulunduğu, daha önceki dönemlerde şirkete odak olmak amacıyla para yatıran ve ken
dilerine hisse senedi verilemeyen ortakların yatırmış oldukları paraların kurucu ortaklar üzerinde 
bulunduğu, bu paralar ve kayıt edilmeyen ortakların 18.05.1999 tarihinde kayda alındığı ve kurucu 
üyeler üzerindeki emanet paraların holding kasasına girdiği, bu ortakların ortaklık durumlarının 
SPK nezdinde sağlanması ve kendilerine hisse senetlerinin verilmesini sağlamak amacıyla tahsisli 
sermaye artırım esasları çerçevesinde sermaye artırımı yapılmasının kararlaştırıldığı, 

- Şirket'in sadece 1998 yılında 1997 yılına ait kâr dağıtımını yaptığı, bunun dışında başkaca 
kâr dağıtımı yapılmadığı, 

- Şirketin kayıtlarına alınamayan ortaklardan toplanan paraların Holding kasasına girmesi 
sonucu, Holding bu paralarla iştirak hisselerini iştiraklerinin ortaklarından devir aldığı, bu devir 
işlemlerinde devir eden iştiraklerin ortaklarına fiili para ödemesi yapılmadığı, çünkü zaten bu 
paraların da Holdingin kayda alınamayan ortaklarının parası olduğu, bu devir işlemlerinin rayiç 
değerler üzerinden yapıldığı, kasada toplanan tüm paraların bu hisselerin alımı için kullanıldığı, 
rayiç değer tespitinin şirketlerin sermayeleri ile orantılı olarak ve paranın tamamı kullanılacak 
şekilde ayarlandığı, 

ifade edilmiştir. 
Ortaklık yapısına ilişkin olarak, Sayha A.Ş. malî tablolarının denetimini yapan bağımsız 

denetim şirketinin 04.04.2003 tarihli raporunda şartlı görüş bildirilmiştir. 
Sayha Holding A.Ş. nezdinde yapılan inceleme sonuçlarının görüşüldüğü SPK'nın 19.12.2003 

tarih ve 64/1544 sayılı toplantısında ; 
"A) Sayha Holding A.Ş. 'nin, pay sahibi yapma vaadi ile izinsiz olarak halktan topladığı 

paralar karşılığında ihraç edeceği hisse senetlerinin SPK kaydına alınması için 02.07.1999 tarihin
de SPK'ya yapmış olduğu başvuruya ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen 
hususların görüşüldüğü SPK Karar Organı 'nın 02.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı SPK Kararı çer
çevesinde, 01.01.2001-30.09.2001 dönemine ilişkin, bir önceki dönemle karşılaştırmalı ve kon
solide malî tabloları bağımsız denetimden geçirerek SPK'ya göndermeyen ve anılan kararda belir
tilen malî tabloları ve denetçi görüşünü günlük gazetelerde ilan etmeyen Sayha Holding A.Ş. 
yönetim kurulu üyelerine, Sermaye Piyasası Kanunu 47/A maddesi uyarınca idarî para cezası veril
mesi için gerekli prosedürün başlatılmasına, 

B) İlk olarak 02.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı SPK kararı ile Sayha Holding A.Ş. 'den istenen, 
bağımsız denetimden geçmiş konsolide malî tabloların, 31.12.2002 tarihli malî tablolar esas 
alınarak düzenlenebileceğinin, Sayha Holding A.Ş. 'ye 14.07.2003 tarihli yazısına cevaben bildiril
mesine, 

B) 02.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı SPK kararı çerçevesinde; 
- 1998, 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki 

dönem ile karşılaştırmalı malî tabloları ile yukarıda belirtilen konsolide malî tabloların, dipnotları 
ve bağımsız denetçi görüşü ile birlikte mevzuatımız hükümlerine uygun olarak Türkiye 'de ve yurt
dışında Türkçe olarak yayımlanmakta olan iki gazete olmak üzere, Sayha Holding A.Ş. tarafından 
önerilecek ve SPK'ca uygun görülecek gazetelerde ilan edilmesinin ve gazetelerin birer örneğinin 
SPK'ya iletilmesinin, 

- Sayha Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının sermayelerinin ödendiğine ve emisyon primi de 
dahil olmak üzere iç kaynakların mevcudiyetine ilişkin yeminli malî müşavirlik raporlarının da, 
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malî tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firması nezdinde çalışan yeminli 
malî müşavirlerce hazırlatılıp SPK'ya gönderilmesinin, 

Sayha Holding A.Ş. 'den tekiden istenmesine, 
D) Ortak sayısı nedeniyle SPK kaydında bulunan Sayha Holding A.Ş. 'nin, 
- Malî tablolarını Seri: XI, No: 1 sayılı "Sermaye Piyasasında malî Tablo ve Raporlara İlişkin 

İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"e uygun olarak hazırlaması konusunda, 
- Seri: VIII, No: 39 sayılı "Özel Durumların Kamuya açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" 

hakkında, 
uyarılmasına, 
E) Sayha Holding A.Ş. 'nin bundan sonra yapacağı olağan genel kurul toplantılarında; ortak

lara, Sayha Holding A.Ş. bağlı ortaklıklarında, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev 
yapan kişilere, ücret, huzur hakkı v. b. adlarla yapılan ödemeler hakkında ayrı ayrı bilgi verilmesi 
gerektiğinin Sayha Holding A.Ş. 'ye bildirilmesine, 

F) Sayha Holding A.Ş. 'nin bağlı ortaklıklarının olası Sayha Holding A.Ş. hisse senedi alım
larına ilişkin olarak; 08.04.1999 tarih ve 33/394 sayılı, karşılıklı iştirak oranının artması durumun
da, genel kurul kararlarında hakim olunan iştiraklerin belirleyici rol oynayabileceği, bunun halka 
açık şirketlerin azınlık payına sahip kişi ve kuruluşlarca yönetilmesi sonucunu doğuracağı ve bu 
durumun çoğunluğun zararına neden olabileceği göz önüne alınarak, karşılıklı iştirakin bir 
hakimiyet ilişkisini beraberinde getirmesi halinde genel kurulda oyların donacağı yönündeki SPK 
kararının Sayha Holding A.Ş. 'ye bildirilmesine, 

G) Sayha Holding A.Ş. 'nin bundan sonra yapacağı kayda alma başvurusunu; 
- Şirket hakkında malî tabloların hazırlanması, konsolide edilmesi, bağımsız denetimden 

geçirilmesi ve ilanına ilişkin olarak alınan SPK kararlarının gereklerinin yerine getirildiğine dair 
bilgi ve belgeler, 

- 04.04.2003 tarihli bağımsız denetim raporunda şart oluşturan, Sayha Holding A.Ş. 'nin bağ
lı ortaklıklarına sermaye olarak aktardığı 193.720.000 DEM ile grup şirketlerinin TL cinsinden ser
maye ödemelerinin yapıldığı tutarların ilgili tarihlerdeki DEM kurlarına bölünmesi suretiyle 
bulunan 115.339.484 DEM arasındaki 78.380.516 DEM tutarındaki fark hakkında tevsik edici bel
gelerle desteklenmiş açıklama, 

ile birlikte yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmesine, " 
karar verilmiş olup, sözkonusu SPK kararı 31.12.2003 tarih ve OFD/2108-19190 sayılı SPK 

yazısı ile Şirket'e tebliğ edilmiştir . 
10.19.12.2003 tarih ve 64/1544 sayılı SPK Kararı uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine idarî 

Para Cezası Uygulanması, 
SPK'nm 19.12.2003 tarih ve 64/1544 sayılı kararı gereği Şirket'ten ve Şirket yönetim kurulu 

üyelerinden savunmaları talep edilmiştir. 
Gerek Şirketin gerekse savunması istenen yönetim kurulu üyelerinin savunmalarının yukarıda 

yer alan SPK kararında belirtilen esaslar ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi çer
çevesinde değerlendirilmesinin görüşüldüğü 26.08.2004 tarih ve 36/1075 sayılı SPK toplantısında; 

"02.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı, 12.07.2002 tarih ve 34/1001 sayılı, 07.11.2002 tarih ve 
50/1486 sayılı ve 19.12.2003 tarih ve 64/1544 sayılı SPK toplantılarında alınan 31.12.2002 tarih
li ve bir önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmış konsolide malî tabloların bağımsız denetimden 
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geçirilerek Türkiye ve yurtdışında Türkçe olarak yayımlanmakta olan iki gazete olmak üzere, Say
ha Holding A.Ş. tarafından önerilecek ve SPK'ca uygun görülecek gazetelerde ilan edilmesine ve 
gazetelerin birer örneğinin SPK'ya iletilmesine ilişkin kararların gereklerini yerine getirmeyen Şir
ketin ilgili dönemlerde yönetim kurulu üyeleri olan Mehmet Erol DOĞRU, Tevfık TIĞLIOĞLU, Ali 
SAĞLIK, Yücel ÇİFTÇİ ve Hasan DOĞRU hakkında, 2003 yılı içinde 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıl
larına ilişkin solo malî tabloların bağımsız denetimden geçirilerek SPK'ya gönderilmesi suretiyle 
anılan SPK kararlarının gereklerinin kısmen yerine getirildiği dikkate alınarak Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun 47/A maddesi uyarınca, ayrı ayrı olmak üzere alt sınır olan 9.765.930.096 TL tutarın
da idarî para cezası uygulanmasına " 

karar verilmiştir 
27.08.2004 tarihli yazılarımız ile ilgili kişilere bildirimler yapılmıştır. 
11. Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması 
Gerek Şirket'in 06.02.2004 tarihinde SPK'ya intikal eden 29.01.2004 tarihli savunma yazısın

da gerekse yönetim kurulu üyeleri M. Erol DOĞRU, Hasan DOĞRU, Yücel ÇİFTÇİ, Tevfık TIĞ
LIOĞLU ve Ali SAĞLIK'ın 03.08.2004 tarihinde SPK'ya intikal eden savunma yazılarında 2002 
ve 2003 yılı bağımsız denetim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bir bağımsız denetim şirketi 
ile sözleşme yapıldığının belirtilmesine rağmen ile 2002 ve 2003 yılı malî tabloları ile bağımsız 
denetim raporlarının SPK'ya halen iletilmemiş olması nedeniyle 26.01.2005 tarih ve B.02.1. 
SPK.0.13-134/2441 sayılı SPK yazısı ile anılan SPK yazısı tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü 
içerisinde SPK'ya gönderilmesi, aksi takdirde yasal prosedürün başlatılacağı bildirilmiştir. Anılan 
SPK yazısı 04.02.2005 tarihinde teslim alınmıştır. 

SPKn'nun 16. maddesi hükümleri çerçevesinde, mevzuattaki standartlara uygun olarak hazır
lanmış malî tablo ve dipnotlarını, bağımsız denetimden geçirerek mevzuatta belirlenen süreler 
dahilinde SPK'ya gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüğü bulunan Şirket'in yükümlülüğünü 
2002 ve 2003 yılı malî tabloları için yerine getirmemesine ilişkin olarak hazırlanan 29.03.2005 tarih 
ve NB-4 sayılı Rapor ile 29.03.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13-548 sayılı öneri SPK yazısı 
31.03.2005 tarih ve 13/421 sayılı SPK toplantısında görüşülerek; 

"SPKn 'nun 16. maddesi hükümleri çerçevesinde, mevzuattaki standartlara uygun olarak hazır
lanmış malî tablo ve dipnotlarını, bağımsız denetimden geçirerek mevzuatımız ile belirlenen süreler 
dahilinde SPK'ya gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüğü bulunan ancak bu yükümlülüğünü 
2002 ve 2003 yılı malî tabloları için yerine getirmeyen Sayha Holding A.Ş. 'nin ilgili dönemlerdeki 
yönetim kurulu üyeleri Mehmet Erol DOĞRU, Yücel ÇİFTÇİ, Ali SAĞLIK, Tevfık TIĞLIOĞLU, 
Hasan DOĞRU ve Vedat ULUTAŞ hakkında SPKn.16. maddesi hükümlerine aykırılık nedeniyle 
SPKn.47/C maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına" karar verilmiştir. 

Şirket'in ortaklık yapısının tespitine ilişkin olarak mahkeme nezdinde açılan davanın SPK 
talebinin reddi şeklinde kesin olarak sonuçlanmasının ardından, 01.04.2005 tarih ve B.02.1. 
SPK.0.13-717/8607 sayılı SPK yazısı ile; 

a) Şirket ve varsa yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik grubun diğer şirketleri adına toplanan 
paralara ilişkin olarak, her bir şirket için avrı ayrı olmak üzere: halktan toplanan paraların toplam 
tutarı ile bu paralar karşılığında yatırımcılara verilen payların nominal değeri ve satış fiyatı ile 
nominal değer arasındaki farktan oluşan emisyon primi tutarlarının kişi ve tarih bazında dökümünü 
gösteren ve gerçek hak sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanan listeler 
ile ve söz konusu listelerin doğruluğuna dair alınacak yönetim kurulu kararı ile kayda alma 
talebinin; 
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b) Son durum itibariyle Grubun yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik tüm şirketlerinin unvanları, 
ortaklık yapıları, faaliyet konuları, faal olup olmadıkları, en son tarihli malî tabloları ve varsa 
bağımsız denetim raporları ile mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında bilginin, 

c) 2002 ve 2003 yılına ilişkin malî tablo ve denetim raporlarının hala SPK'ya gönderilmemiş 
olduğu dikkate alınarak, 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin olarak SPK listesinde bulunan bağım
sız denetim firmalarından, tarafınızca seçilecek biri tarafından bir önceki yılın aynı dönemi ile kar
şılaştırmalı olarak, SPK'nın Seri: XI, No: 21 "Sermaye Piyasasında Konsolide Malî Tablolara ve İş
tiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"inde tanımlanan "ana or
taklık" statüsünde bulunanların konsolide malî tablolarına, ana ortaklık statüsünde bulunmayanların 
ise solo malî tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarının, 

30 gün içinde SPK'ya gönderilmesi gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 
C) Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
1. SPK uzmanlarınca Sayha Holding A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 

hazırlanan 10.12.1997 tarih ve DEDA/XI-1/118-19 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin 
değerlendirildiği SPK Karar Orgam'nın 25.12.1997 tarih ve 46/1905 sayılı kararı uyarınca: 

a) SPK uzmanlarına eksik bilgi verilmesi sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Erol DOĞRU hakkında, SPK md.47/B-l uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 
1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1998/315) davada, Mahkeme tarafından 22.1.2001 
tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine 
karar verilmiştir (K.2001/247). 

b) SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arzda bulunulması sebebiyle Şirket 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep BUYUKDERE, 
Süleyman KARAMAN ve Mustafa KARAMAN hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca suç 
duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1998/315) 
davada, Mahkeme tarafından 22.1.2001 tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca kamu davasının 
kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir (K.2001/247). 

c) SPK md.ll uyarınca bildirim yükümlülüğüne uyulmaması sebebiyle, Şirket Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep BUYUKDERE, Süleyman 
KARAMAN ve Mustafa KARAMAN hakkında, SPK md.47/B-4 hükmü uyarınca suç duyurusun
da bulunulması üzerine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9.3.1998 tarihinde sanıklar hak
kında ön ödeme nedeniyle takipsizlik kararı verilmiştir. 

2. SPK uzmanlarınca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 
25.5.1999 tarih ve XI-6/32-l, XIV-10/21-2 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değer
lendirildiği SPK Karar Orgam'nın 3.6.1999 tarih ve 50/679 sayılı kararı uyarınca: 

a) Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep 
BUYUKDERE ve serbest muhasebeci Hüsamettin KAÇMAZ hakkında, TCK md.345 uyarınca suç 
duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde (E. 1999/896) açılan 
davada yargılama devam etmektedir. 

b) SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arz faaliyetinde bulunulması sebebiyle, 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK ve Recep BUYUK
DERE hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 
5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1999/1055) davada, Mahkeme tarafından 27.3.2001 
tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine 
karar verilmiştir (K.2001/828). 
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3. a) SPK uzmanlarınca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 
25.5.1999 tarih ve XI-6/32-l, XIV-10/21-2 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değer
lendirildiği SPK Karar Organı'nın 7.3.2000 tarih ve 25/355 sayılı kararı uyarınca, daha önce işlen
diği tespit edilen (ve Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan E. 1999/1055 sayılı davada 
yargılaması yapılan) izinsiz halka arz faaliyetinde sorumluluğu olduğu tespit edilen Şirket'in 
kurucu ortaklan Mustafa KARAMAN, Süleyman KARAMAN, Arif DÎNÇER, Hüsamettin KAÇ
MAZ, Selahattin GENÇ ve Mustafa SELVİ hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca suç 
duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 4. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/842) 
davada Mahkeme tarafından 4.3.2002 tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca kamu davasının kesin 
hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. 

b) SPK uzmanlarınca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 
10.12.1997 tarih ve DEDA/XI-1/118-19 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlen
dirildiği SPK Karar Organı'nın 7.3.2000 tarih ve 25/355 sayılı kararı uyarınca, daha önce işlendiği 
tespit edilen (ve Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan E. 1998/315 sayılı davada yar
gılaması yapılan) Şirket'in SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uymaksızın izinsiz sermaye artırımı yap
ması ve izinsiz halka arz işlemlerinde sorumluluğu bulunduğu tespit edilen Şirket'in kurucu ortak
ları Arif DÎNÇER, Hüsamettin KAÇMAZ, Selahattin GENÇ ve Mustafa SELVİ hakkında, SPK 
md.47/A-4 hükmü uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 6. Asliye Ceza Mah
kemesi nezdinde açılan (E.2000/705) davada Mahkeme tarafından 25.12.2000 tarihinde, 4616 sayılı 
Kanun uyarınca kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir 
(K.2000/2325). 

c) SPK uzmanlarınca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 
25.1.2000 tarih ve XI-6/39-l sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği SPK 
Karar Organı'nın 7.3.2000 tarih ve 25/355 sayılı karan uyannca, SPK'ya yalan, yanlış ve yanıltıcı 
bilgi verilmesi sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol DOĞRU hakkında, SPK 
md.47/B-l hükmü uyannca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 6. Asliye Ceza Mah
kemesi nezdinde açılan (E.2000/823) davada Mahkeme tarafından 25.12.2000 tarihinde, 4616 sayılı 
Kanun uyarınca kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir 
(K.2000/2319). 

4) SPK uzmanlannca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 
31.10.2001 tarih ve MD-11 sayılı İnceleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği SPK 
Karar Organı'nın 2.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı karan uyarınca, SPKn'nun 16. maddesine aykırı 
davranılması sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri M. Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, 
Recep BÜYÜKDERE, Süleyman KARAMAN, Mustafa KARAMAN, Ahmet KİRİŞ, Selahattin 
GENÇ, Mehmet KAYAKUŞ, Mehmet ÖĞE, Şuayip GÜNEY, Hasan DOĞRU, Yücel ÇİFTÇİ, Ali 
SAĞLIK ve Tevfık TIĞLIOĞLU hakkında, SPK md.47/C uyannca suç duyurusunda bulunulması 
üzerine, Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan kamu davasında (E.2002/637) yar
gılama sürmektedir. 

5) SPK uzmanlannca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetim sonuçlannın değerlendirildiği 
SPK Karar Organı'nın 2.11.2001 tarih ve 51/1445 sayılı karan uyannca, Şirket'in SPK kaydına 
alınmadan hisse senedi satışıyla ilgili olarak Şirket, Şirket'in bir kısım iştirakleri ve Şirket'in eski 
yönetim kurulu üyesi Seyit Ali EMELEK hakkında ihtiyati tedbir karan verilmesi; izinsiz toplanan 
parada hak sahibi olan yatınmcılar ile alacak tutarlannın ve davalı Şirket'in ortaklık yapısının tes
piti; ayrıca, Şirket adına kayıtlı iken eski yönetim kurulu üyesi adına tapu devri yapılan ve Şirket 
adına satın alınmış iken adı geçen kişi adına tescil edilen gayrimenkullere ilişkin tapu kayıtlarının 
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Medeni Kanun'un 933. hükmü uyarınca düzeltilerek Şirket adına tescil edilmesine karar verilmesi 
talepleri ile Konya Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan (E.2001/1087) davada, Mahkeme 
tarafından 14.11.2001 tarihinde, Şirket'in sahip olduğu tüm gayrimenkulleri, pay sahibi olduğu 
diğer şirketlerdeki hisseleri üzerine ihtiyati tedbir konulmasına; Seyit Ali EMELEK adına tescil 
edilen gayrimenkullerin başkalarına devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına karar veril
miştir. Anılan tedbir karan icra edilmiş olup, SPK'nın diğer taleplerine ilişkin olarak 12.3.2002 
tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Gerekçeli karar 13.5.2003 tarihinde temyiz edilmiş olup, 
Yargıtay tarafından karar onanmıştır. Onama kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilmiş, karar 
düzeltme talebi reddedilmiştir. 

Şirketin, 2002 ve 2003 yıllarında SPKn'nun 16. maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine 
getirip getirmediği hususunun tespitine ilişkin olarak SPK uzmanı tarafından hazırlanan 29.3.2005 
tarih ve NB-4 sayılı Rapor ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği SPK Karar Organı'nın 31.3.2005 
tarih ve 13/421 sayılı kararı uyarınca, SPKn md.16 hükmü uyarınca sermaye piyasası mevzuatı 
standartlarına uygun olarak hazırlanmış malî tablo ve dipnotlarını bağımsız denetimden geçirerek 
mevzuatımız ile belirlenen süreler dahilinde SPK'ya gönderme ve kamuya duyurma yüküm
lülüğünü 2002 ve 2003 yılı malî tabloları için yerine getirmeyen Sayha Holding A.Ş.'nin ilgili 
dönemlerdeki yönetim kurulu üyeleri Mehmet Erol DOĞRU, Yücel ÇİFTÇİ, Ali SAĞLIK, Tevfık 
TIĞLIOĞLU, Hasan DOĞRU ve Vedat ULUTAŞ hakkında SPK md.47/C ve 49 hükümleri uyarın
ca Konya C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

2.1.8. Umpaş Holding A.Ş. 
A^ Denetim Bilgileri 
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığfnın 05.11.2001 tarihli yazısında özetle dava konusu bir olayda 

müştekilerin şirket merkezi Uşak'ta olan Umpaş Holding A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin sermaye 
artırımı konusunda usulsüzlükler yapmış oldukları ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na 
muhalefet ettikleri iddiasında bulunduklarından aynı Kanun'un 49/2 maddesi gereğince söz konusu 
Holding'e ilişkin olarak inceleme yapılarak düzenlenecek Denetleme Raporu'nun Başsavcılığa 
gönderilmesi talep edilmiştir. 

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu ihbarı gereğince merkezi Uşak'ta bulunan Um
paş Holding denetim kapsamına alınmış olup SPK Başkanlık Makamının 19.07.2002 tarihli görev
lendirmesi uyarınca Uşak ve İzmir'de Şirketin merkez binası ve İzmir irtibat bürosunda 03.08-
16.08.2002 tarihleri arasında SPK'ca incelemelerde bulunulmuştur. 

Denetim Çalışmaları sonucunda 28.04.2003 tarih ve XVIII-7/5-2 sayılı Denetleme Raporu 
hazırlanmış olup, Denetleme Raporu'nda; 

Denetim başlangıç tarihi (05.08.2002) itibariyle Holding'in ortaklar pay defterine göre Şir
ket'in 6856 adet ortağının bulunduğu, Şirket'in Ortaklar Pay Defteri'nin 03.06.2002 tarihinde hazır
lanmış olduğu, önceki tarihlerde ortaklar pay defterinin bulunmadığı, yabancı para bazında tutulan 
listede ise 7.060 adet hesabın görülmekte olduğu, yabancı para bazında tutulan ortaklık listesindeki 
ortaklık numaralarının müteselsil olduğu ve ortak olma tarihleri açısından kronolojik bir sıralama 
oluşturduğu, bu listelerin incelenmesi sonucunda 739 adet ortağın paylarını başka şahıslara devret
tikleri, bu devir işlemlerinin Holding'in kontrolü ve aracılığıyla yapılmış olduğu, payını tamamen 
iade ederek parasını geri alan ortaklara ödemelerin Holding tarafından yapıldığı, yabancı para 
bazında tutulan hesap listesi ile ortaklık pay defterindeki ortak sayısındaki farklılığın bazı ortakların 
birden fazla hesaba sahip olmasından kaynaklandığı, ortaklar pay defterindeki liste ile yabancı para 
hesaplarının karşılaştırılması sonucunda ortak sayısının bağımsız denetim raporunda yer aldığı 
şekilde 6.856 olduğu, 
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2001 yılı Şubat ayma kadar bir ay önceden haber vermek koşuluyla isteyen ortağın istediği 
zaman parasını Şirket'ten geri alabileceği yönünde Şirketin yazılı taahhütlerinin bulunduğu, bu 
taahhüdün ortaklık sözleşmelerinde yer aldığı, 

Holding'in 2001 yılı Şubat ayından itibaren tüm hisse senedi devirlerini durdurmuş olduğu, 
Yabancı para cinsinden tutulan listede her bir ortağın ABD Doları ve Euro bazında hesabında 

bulunan para miktarının görüldüğü, bahsi geçen listede 591 adet hesapta 4.552.431 ABD Doları ve 
6469 adet hesapta 67.192.443 Euro bulunduğu, bu tutarların Şirket tarafından 1.1.2001 tarihi 
itibariyle ilan edilmiş olan %16'lık değer artışı düşüldüğü takdirde ortaklardan toplanmış olan 
paranın 61,5 Milyon Euro olarak hesaplandığı, bu tutardan sadece 31,5 Milyon Euro'nun sermaye 
ödemesi veya emisyon primi olarak yasal kayıtlara yansıtıldığı, aradaki farkın muhasebe kayıtların
da görülmediği, Şirket'in gerçek ortaklık yapısını gizlemek amacıyla gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu, 
7.000 civarında ortak tarafından yapılan ödemeleri Mehmet ULUÇAY ve Kadir KESİCİ'nin 
ödemeleriymiş gibi gösterdiği, 

Döviz cinsinden izlenmekte olan hesap sahiplerinin sayısı ile pay defterinde bulunan ortak 
sayısının birbirinden farklı olması hususunda Holding yetkililerince bir şahsın birden fazla hesabı 
bulunabildiği ve SPK kaydına başvurmadan önce hesaplann konsolide edilmiş olduğu ve her bir or
tağın hesap sayısının bir'e indirildiği şeklinde açıklama yapıldığı, 

Ortakların %30'unun yurtdışında, %70'nin ise yurtiçinde yerleşik şahıslardan oluştuğu, 
17.04.2002 tarihinde SPK'ya ulaşmış olan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ULUÇAY im

zalı, 08.04.2002 tarih ve 2002/583 sayılı Şirket yazısında, Uşak ilinde kurulu ve 6 Trilyon TL ser
mayeli Şirket'in sermaye taahhüdünde bulunmuş olan ortaklarının hisselerini üçüncü şahıslara dev
retmeleri sonucunda, Şirket ortak sayısının SPK kaydına alınmak için gerekti sayıyı aşmış olduğu 
belirtilerek Şirket'in SPK kaydına alınması için gereğinin yapılmasının talep edildiği, 

Sermaye taahhüdü ödemelerinin hisse senetlerinin primli olarak halka arz edilmesi şeklinde 
yapıldığı, halka arz işleminin 2002 yılına kadar devam ettiği, sermaye artışlarında ortaklara rüçhan 
haklarının kullandırılmadığı, genel kurul kararlarında rüçhan haklarına ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmadığı, yapılması kararlaştırılan sermaye artışlarının ortakların taahhüt edip de ödemiş ol
duğu bir sermaye artışından ziyade hisse senedi satışından elde edilen paranın Şirket kayıtlarına 
yansıtılması ve izinsiz olarak para toplama faaliyetinin anlaşılmaması için planlanmış bir sistem ol
duğu, ne Mehmet ULUÇAY'ın ne de Kadir KESİCİ'nin, Şirketin açıklamalarında ve SMMM ser
maye tespit raporlarında ifade edildiği şekilde, söz konusu sermaye tutarlarını ödemiş olmalarının 
mümkün olduğu, 

Holding'in sermaye yapısı ile ortaklardan toplanan para arasında oranların bozulmuş olduğu, 
aynı hisse senedinin her ortağa (yabancı para bazında da farklılaştırma olmuştur) aynı fiyattan satıl
madığı, yöneticilerin ve akrabalarının hisse senetlerinin TL nominal bedellerinden almış olmalarına 
rağmen, diğer ortakların bu değerin bazen on katı kadar bedel ödemek durumunda kaldıkları, 
ödenen para kadar sermayede pay sahibi olunmadığı, Holding'e ortak olurken verilen paraların geri 
alınmasının hukuken mümkün olmadığı hususlarında ortaklara bilgi verilmediği, Holding ortak
larının hem paralarının değerinin döviz bazında korunacağı, hem döviz bazında kâr payı alacakları, 
hem de istedikleri zaman paralarını geri alabilecekleri vaatlerine kanarak Holding'e ortak oldukları, 

Holding'in ortaklık sisteminin TTK'da tanımlanan ve mevzuatta düzenlenen ortaklık sistemine 
benzemediği, Holding yetkililerinin para alırken "istediğiniz zaman paralarınızı ve kâr paylarınızı 
geri alabilirsiniz. " dediği ortaklara, bu şahıslar paralarını istedikleri zaman, "biz anonim şirketiz ve 
anonim şirketler kendi hisse senetlerini ortaklardan geri alamazlar" açıklamasını yaptıkları, mah
kemelerde açılan alacak davalarında da benzer şekilde Holding'in savunma yaptığı, 
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Mehmet ULUÇAY'ın sermayenin yaklaşık 5, 15 Trilyonluk kısmını taahhüt etmiş olduğu, adı 
geçen şahsın bu sermaye taahhüdünü üçüncü şahıslara satmış olduğu Holding hisse senetleri kar
şılığında almış olduğu paraların bir kısmı ile zaman içinde yerine getirdiği, gerçekte bir sermaye 
taahhüdü ve bu taahhüdün nakden yerine getirilmesinden ziyade, taahhüt edilerek şahsına alınmış 
olan hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arz 
edilmesi, yurt içinde ve yırt dışında ikamet eden şahıslardan değişik ülkelerde ve ülkemizin birçok 
ilinde bulunan Holding temsilcileri aracılığıyla para toplanması ve bu paralar karşılığında kendi 
namına yazılı hisse senetlerinden teslim edilmesinin söz konusu olduğu, zaman içinde toplanmış 
olan paralar ile sermaye taahhüdü yerine getirilirken, toplanmış olan paraların bir kısmının kayıt
lara yansıtılmadığı ve Holding'e intikal ettirilmemiş olduğu, 

Mehmet ULUÇAY'ın ve Kadir KESİCİ'nin sermaye taahhütlerini olduklarını, kendilerine ait 
hisse senetlerini de istedikleri fiyatlardan talep eden üçüncü şahıslara sattıklarını ve bu şahısların da 
başka şahıslara satmaları sonucunda ortak sayısının 7.000'e ulaştığını iddia etmekte oldukları, hal
buki tüm hisse senedi devirlerinin Şirketin kontrolünde yapılmış olduğu, 1991 yılından itibaren 
halktan toplanan paralarla Umpaş Grubunun ekonomik gücünün oluşturulduğu, Mehmet ULUÇAY 
ve Kadir KESİCİ'nin ifadeleri ve Şirket'in SPK'ya yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, 
SMMM tarafından hazırlanmış olan sermaye tespit raporlarında belirtilen, sermaye ödemelerinin 
tutarlarının sermayenin ödendiği ifade edilen tarihlerdeki TCMB Alman Markı alış kuruna göre 
yapılan değerlemesi sonucunda bulunan toplam tutarın DM/Euro çapraz kuru ile yapılan hesaplama 
sonucunda, ödenmiş olan sermaye ve emisyon priminin toplam tutarının 31.495.934 Euro olarak 
hesaplandığı, toplanan paralar karşılığında düzenlenmiş olan tahsilat makbuzları, teslim tesellüm 
tutanakları ve bilgisayar kayıtlarında yer alan cari hesap bilgilerinin Holding yetkilileri tarafından 
saklanmış olması ve bilgisayar ana belleğinin SPK Uzmanından kaçırılmış olması sebebiyle, top
lanmış olan paranın toplam tutarının tam olarak tespit edilebilmesinin mümkün olmadığı, yabancı 
para bazında tutulan hesaplarda izlenen yaklaşık 70.000.000 Euro'nun (yaklaşık 136 Milyon Alman 
Markı) bir kısmının hisse senedi değerinin 1.700 Alman Markından 1.000 Euroya yükseltilmesin
den kaynaklanmakta olduğu, yabancı para hesaplarda izlenen yaklaşık 70 Milyon Euro'nun 61,5 
Milyon Euro'luk kısmının ortaklardan toplanmış olan para miktarı olduğu, aradaki 8, 5 Milyon 
Euro'luk farkın hesaplara kaydedilen kâr paylarından ve 1.1.2001 tarihi itibariyle hisse senedi 
değerinin arttırılmış olmasından kaynaklandığı, bununla beraber kur payları ile hisse senedi 
değerinin artışından kaynaklanan farklılıkların Holding'in ortaklarına taahhüdü olduğu, bu taahhüt
lerle insanları ortak olmaya ikna ettikleri, kâr paylarının ve hisse senedi değer artırımlarının fıktif 
olduğu, bazı ortaklara ana para ya da kâr payı adı altında para ödenmiş olsa da Holding'in hesap
lara kaydettiği kâr paylarını ortaklara ödemediği, 

Hisse devirlerinin Mehmet ULUÇAY ve Kadir KESİCİ ile üçüncü şahılar arasında olmadığı, 
Şirket'in kendi personelini ve temsilciliklerini kullanarak halktan para topladığı, toplanan paraların 
tahsilat makbuzlarına kaydedildiği ve bilgisayar ana belleğinde ortakların tüm cari bilgilerinin sak
landığı, Şirket yöneticilerinin otlakların cari bilgilerine ulaşmasını engellediği, 

Holding'in 01.01.2001-31.12.2001 dönemine ait bağımsız denetiminin bir bağımsız denetim 
şirketi tarafından yapılmış olduğu, Bağımsız Denetim Raporu'nda, İştiraklere Sermaye Taahhütleri 
hesabından Nizam inşaat A.Ş.'ye sermaye taahhüdü olarak ödenen 600 Milyar TL'nin 01.05.2001 
tarihinden Rapor tarihine kaçar iştiraklerden alacaklar olarak kaydedilip değerlemesinin yapıl
madığının ve bunun dışında tüm muhasebe kayıtlarının Holding'in gerçek durumunu yansıttığının 
ifade edildiği, 
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Holding'in değişik illerde, ilçelerde ve yurt dışında temsilciler görevlendirmiş olduğu, İzmir 
İli'ndeki örgütlenmelerinin il temsilcisi ve ona bağlı olan ilçe ve semt temsilcileri şeklinde olduğu, 
ilçe temsilcilerinin topladıkları paralan il temsilcisine tutanakla teslim ettikleri ve bu paraların il 
temsilcisi kanalıyla Holding merkezine ulaştırıldığı, ortaklardan toplanan paraların banka kanalıyla 
havale edilmek yerine özel kuryelerle taşınmış olduğu, 

Holding tarafından görevlendirilen temsilcilere, temsile yetkili olduklarını gösteren belgeler 
verildiği, bu belgelerde: "Aşağıda kimlik ve adresi yazılı ortağımız Holding'i bütün yönleriyle tanıt
maya, Holding adına ortaklar kaydetmeye, ortaklık için aldığı meblağa makbuz kesmeye, en kısa 
zamanda merkeze bildirmeye (faks ya da posta ile), hisse senetlerini vermeye, geri almaya, gerek
tiğinde değiştirmeye, gerekli belgeleri imzalamaya yetkilidir. ", bilgilerinin yer aldığı, Temsilcilere 
1-Temsilcilik Yetki Belgesi, 2- Tahsil Makbuzu, 3- Tanrım Broşürü, 4- Temsilciler Listesi, 5- His
se Senedi, 6- Ortaklık ve Şartları Formu, 7- Holding'in Ortaklık Prensipleri 8- Ortak Listesi ve Tes
limatı Formu" belgelerinin teslim edildiği, bu belgelerin yönetim kurulu başkanı ya da başkan yar
dımcısı tarafından imzalanmış olduğu, 

Şirketin para toplama sistemi üzerine yapılan inceleme sonucunda tahsil fişlerinin, ortaktan 
para tahsil edilince parayı tahsil eden temsilci ya da Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından kesildiği 
ve tahsilat fişinin ortağa verildiği, bu tahsil fişlerinde tarih, ortağın adı soyadı, tahsil edilen paraların 
dolar, mark ya da altın alarak cinsi ve miktarlarının yer aldığı, tahsil edilen yabancı para ya da al
tının o günkü kurlardan TL'ye çevrilmekte olduğu, TL karşılığının da makbuza kaydedildiği, söz 
konusu paranın mark karşılığının da makbuzlara yazıldığı, bu uygulamanın şirketin ortaklarından 
topladığı parayı hem TL hem de Mark (Euro) olarak izlemesinden kaynaklanmakta olduğu, 

Holding'in 27.11.1997 tarihinde tescil edilmesinden önceki dönemce Umpaş Mizan Pazarlama 
A.Ş. ve Umpaş Şirketler Grubu tahsilat fişleri karşılığında Umpaş Grubu'na ortak olma amacıyla 
para ödeyen şahısların sayısının 567'den fazla olduğu, 1997 Aralık ayında Umpaş Holding'in kurul
masından sonra, halka arz işleminin Umpaş Holding adına yapılmaya devam ettiği, Umpaş Mizan 
Pazarlama A.Ş.'nin tahsilat fişleriyle para toplanan şahısların Umpaş Holding'e ortak yapıldığı ve 
kendilerine Umpaş Holding hisse senetleri verildiği, 23.05.1999 tarihinde yapılmış olan 1998 yılı 
olağan genel kurulu hazinin cetvelinde Holding'in ortak sayısının 1389 olduğu bilgisinin yer aldığı, 
Holding'in ortak sayısının 250'yi aşmış olduğu halde 2002 yılı Nisan ayına kadar SPK'ya bilgi 
verilmediği, 2002 yılı Nisan ayında SPK'ya Şirket yönetim kurulu başkanı tarafından gönderilen 
dilekçede yer alan, genel kurul hazırlıkları sırasında ortakların ellerindeki paylarını üçüncü şahıs
lara devretmiş olmalan sonucunda ortak sayısının yasal sınırı aşmış olduğu yönündeki ifadelerin 
gerçeği yansıtmadığı, 1991 yılında Umpaş Mizan Pazarlama ve Umpaş Şirketler Grubu adı altında 
başlamış olan para toplama faaliyetinin, 1997 yılında Umpaş Holding'in kuruluşuyla birlikte Hol
ding adına devam ettiği, hisse senedi devirlerinin Holding yetkilileri tarafından yapıldığı, hisse 
senetlerini devretmiş gibi görünen şahısların Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı olan 
şahıslar olduğu, Holding'e sermaye ödemesi ya da emisyon primi şeklinde para girişinin 1.1.2002 
tarihine kadar devam etmiş olduğu, 

Holding'in karının 1998 yılında 21 Milyar TL, 1999 yılında 15,5 Milyar TL olduğu ve Hol
ding'in 2000 yılında 97 Milyar TL ve 2001 yılında 174 Milyar TL zarar etmiş olduğu, 

1998 ve 1999 yılı karlarının tamamının ortaklara dağıtılması kararı alınmış olduğu, 2000 yılı 
genel kurulunda Şirket karının dağıtılmaması yönünce karar alınmış olduğu, Şirket ortaklarına Şir
ketin zarar etmiş olduğu bilgisinin verilmediği, bu şekilde Şirket ortaklannın yanıltıldığı, 2001 yılı 
genel kumlunun ise yapılmamış olduğu, 
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Holding'in sermaye hesabının incelenmesi sonucunda sermaye taahhüdü ödemesi ve emisyon 
pirimi olarak Holding kayıtlarına yansıtılmış olan paranın Euro cinsinden değerinin 31,5 Milyon 
Euro olduğu, 

Holding'i tanıtmak amacıyla basılan broşürler genel olarak incelendiğinde, broşürlerin üretilen 
malların pazarlamasından çok Holding ve Grup Şirketlerini tanıtmaya yönelik olarak hazırlandığı 
ve henüz plan aşamasına bile geçilmediği anlaşılan ve fizibilite çalışmalarına başlandığı ifade 
edilen yatırımlar hakkında bilgiler içermekte olduğu, Holding'in planlanan yatırımları ve hedef
lerine dair bilgilerin yanıltıcı ifade ve fotoğraflarla sunulduğu ve abartılı ifadelerle yatırımcıları 
yanıltıcı reklam yapıldığı, 

Holding'in para topladığı şahıslara vermiş olduğu hisse senetlerinin arkalı önlü îki tam say
fadan ibaret olduğu; ön sayfasında Şirketin ticaret unvalı, hisse senedinin nominal değeri ve temsil 
ettiği hisse adedi, Şirketin merkez adresi, sermayesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kuruluş iz
ninin tarih ve sayısı, tescil kararının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve numarasının 
yazılı olduğu, hisse senedinin yine ön yüzünde, Yönetim Kurulu Başkanı unvanı ile Mehmet 
ULUÇAY ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı unvanı ile Kadir KESİCİ'nin imzaları, hisse 
senedinin tertibi, grubu ve numarasının yer aldığı, birinci sayfanın arka yüzünde sermaye artırım 
tarih ve arttırılan sermaye miktarları ile hisse senedinin namına yazılı olduğu şahsın adı, soyadı ve 
hisse senedi devredilen şahsın adı soyadının bulunduğu, hisse senedinde 2000 yılından 2009 yılına 
kadar bölünmüş olan; üzerinde tertip, grup, hisse senedi numarası, Holding'in ticaret unvanı ve "kar 
payı kuponudur" ibaresi bulunan kuponlar ile 16 adet yeni pay alma kuponunun yer aldığı, 

Holding'in para topladığı şahıslara vermiş olduğu hisse senetlerinin SPK kaydında olmadığı, 
Holding Halkla İlişkiler Birimi çalışanları veya temsilcileri tarafından toplanmış olan para kar

şılığında, para veren şahıslara verilen bir örneği temsilcilikte saklanan tahsilat fişleri ile Şirket 
tarafından ortaklara para iade edilmesi durumunda doldurulan tediye makbuzlarından 196 tanesinin 
Rapor ekinde yer aldığı, bu tahsilat ve tediye makbuzlarının Şirket'in para topladığını ve topladığı 
paraların bir kısmını isteyen şahıslara vermiş olduğunu göstermekte olduğu, 

Rapor ekinde yer alan Tutanaklar ve Tediye makbuzlarının da Şirketin bazı ortaklarına hesap
larından para ödediğini göstermekte olduğu, 2001 yılı Şubat krizine kadar isteyen şahıslara parasını 
iade edeceğini taahhüt eden Şirketin bu tarihten itibaren ekonomik krizi gerekçe göstererek hisse 
devrini ve para ödemeyi durdurmuş olduğu, Rapor ekinde yer alan 64 adet dilekçede hesap sahip
lerinin hesaplarında bulunan paranın tamamını çekerek ortaklıktan ayrılma taleplerini yazılı olarak 
Şirkete iletmiş oldukları, 

Bunun yanı sıra temsilciler tarafından toplanmış olan paraların Şirket yetkililerine teslim edil
mesi esnasında doldurulan Temsilci Teslimat formları bulunduğu, temsilci yetki belgelerinde tem
silciye verilen belgeler arasında sayılan bu formlardan doldurulmuş olanlardan 81 adedinin Rapor 
ekinde yer aldığı, bu formlarda ortak numarası, makbuz tarihi, makbuz numarası ve teslim edilen 
paranın miktarı ve cinsi bilgileri ile parayı teslim eden temsilci ile teslim alan üst temsilci ya da Şir
ket yetkilisinin adlarının ve imzalarının bulunmakta olduğu, 

İl ya da ülke temsilciliklerinde toplanan paraların "Umpaş Holding Ortak ve Teslimatı For-
mu"na kaydedilmekte olduğu, bu formlarda ortak numarası, teslim tarihi, ortak adı soyadı, belge 
numarası, işlem türü, alınan hisse senetleri, toplam TL tutarı, teslimat ve cinsi bilgilerinin yer al
dığı, bu formların il veya ülke temsilcisi ile teslim alan Şirket görevlisi tarafından imzalandığı, 
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Bir ortağın 30.07.2002 tarihli dilekçesinde Umpaş Holding'e ait elinde 167 adet hisse senedi 
bulunması gerektiği halde, 22.07.2002 tarihinde Holding Ortaklık işleri Müdürü ile yapmış olduğu 
görüşmede, Şirket kayıtlarında 81 adet hisse senedinin bulunduğunu ve diğerlerinin silinmiş ol
duğunu öğrendiğini ifade ederek, bu durumun düzeltilmesini talep ettiği, 

Bu ortağın Holding'e 22.11.2000 tarihinde 87.000 Alman Markı karşılığı BMW 850 otomobil 
vererek ortak olduğu ve 31.12.2000 tarihinde 139.100 Alman Markı ödemiş olduğu, 

Söz konusu ortağın araba ile birlikte ödemiş olduğu para toplamının 226.100 Alman Markı ol
duğu, Holding'in hesaplamasına göre bu miktarın 115, 35 blok hisse senedine karşılık geldiği (Hol
ding bir blok hisse senedini 1.000 Euro değerinde kabul etmektedir), 

Anılan ortağın hesabına 1.1.2001 tarihinde 1.023 Euro kâr payı tahakkuk ettirilmiş olduğu, hal
buki o yıl Şirket'in zarar etmiş olduğu, zarar eden bir Şirketin ortaklarının hesaplarına kâr payı tahak
kuk ettirmiş olmasının dikkat çekici bir durum olduğu, ortağın 1670 adet hisse senedi olduğunu ifade 
etmiş olduğu halde, bağımsız denetim raporunca ortağın 2.101 adet hisse senedinin olduğunun belir
tildiği, Şirket'in ortaklar pay defterinde ortağın sahip olduğu hisse senedi adedi 1.363 olarak görün
mekte iken, SPK Uzmanlarınca hazırlanmış olan Tutanak sorularının Şirketin Yönetim Kurulu Baş
kan ve Başkan Yardımcısına yöneltildiği tarihten bir gün sonra, 16.08.2002 tarihinde ortağın sahip 
olduğu hisse senedi sayısının 2.099 olarak düzettirmiş olduğu, söz konusu farklılığın sehven yapıl
mış olduğu ifadesinin pay defterine yazılmış olduğu, bunun yanı sıra Şirket'in yabancı para bazında 
tutmuş olduğu hesap listesine göre ortağın hesabında 81.798 Euro olduğu, bu durumun Şirket'in ger
çeğe aykırı kayıt yapmış olduğunu gösteren kanıtlardan birisi olduğu, 

Bir şahsın vekilleri tarafından SPK'ca gönderilmiş olan yazıda özetle, iki yıl kadar önce şirket 
ortakları olduklarını söyleyen Müslüm COŞKUN ve Sezai METİN adlî şahısların şikâyetçinin ad
resine gelerek elinde para olması halinde döviz olarak Umpaş Holding'e vermesini, döviz bazında 
büyük karlar elde edildiğini, kendilerinin de bu şekilde kazanç elde ettiklerinden bahsederek katıl
ması yönünde iknaya çalıştıkları, şikâyetçinin 10.000 Amerikan Dolarını bu şahıslara Umpaş Hol
ding'e vermek üzere teslim ettiği, Müslüm COŞKUN ve Sezai METİN adlı şahısların şikâyetçiye 
bir belge vererek bu belge ile büyük kâr payı alacağını, istediği anda da şirketteki parasını alarak 
ayrılabileceğini beyan ettikleri, bir süre sonra söz konusu şahısların şikâyetçiye ana para ve kâr 
payını gösterir bir belge gönderdikleri, Holding'in adı geçen şahsa şimdiye kadar her hangi bir 
ödeme yapmadığı ifade edilerek Şirket yöneticilerinin şikâyetçiyi dolandırdıkları ve SPKn'na 
muhalefet ettiklerinin iddia edildiği, 

Holding'in 46 ortağının göndermiş oldukları yazılarda, Holding yetkililerinin ödemiş oldukları 
paralar karşılığında kendilerine tahsilat fişleri ve hisse senetleri vermiş olduğu, kendilerine verilen 
ortaklık şartları formlarında diledikleri zaman hisse senetlerini Holding'e geri vererek ortaklıktan 
ayrılabilecekleri ifadesinin yer aldığı, Holding yetkililerinin döviz bazında yıllık ortalama %20-25 
kâr payı elde ettiklerini ve bundan sonra da bu civarda kâr elde edeceklerini belirterek ortak olacak 
şahıslara döviz bazında kâr payı garantisi verdikleri, ortakların bir kısmının Türkiye'de 9 ilde ve 
Avrupa'da 12 ülkede örgütlenmiş olan Holding temsilcilerine, bir kısmının ise doğrudan Yönetim 
Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ya da Halkla İlişkiler Birimi yöneticilerine para vererek Hol
ding'e ortak oldukları, ortak olan şahıslara tanıtım amaçlı broşür, dergi ve bilgisayar CD'leri veril
miş olduğu, Şirketin kâr dağıtmamış olmasına rağmen 01.01.2001 tarihi itibariyle ortakların hesap
larına kaydi olarak kâr payı tahakkuk ettirmiş olduğu, her yıl Nisan ayında Şirketin başkan yardım
cısı Kadir KESiCi'nin Basel'de isteyene nakit ödeme, isteyene kâr payı karşılığı hisse senedi ver
diği, Kadir KESiCi'nin Şirket hakkında bilgi verdiği, bir ortağın 16.04.2000 tarihinde kâr payı 
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olarak Kadir KESİCİ'den 3.000 Alman Markı almış olduğu, bir başka ortağın göndermiş olduğu 
yazı ekinde bulunan temsilci teslimat formunda kendisinden 100.000 Amerikan Doları teslim alın
dığı ve 2.000 Amerikan Dolarının temsilci ücreti olarak hesaba geçeceğinin yazılmakta olduğu, bu 
durumun Şirket yetkilileri kabul etmeseler de para toplayan temsilcilere %2 komisyon ödemiş ol
duklarını gösterdiği, bir diğer ortağın göndermiş olduğu yazı ekinde yer alan ve yönetim kurulu baş
kanının ortaklara göndermiş olduğu 21.06.2000 tarihli yazıda; 30.06.2000 tarihine kadar hisse alan 
ortaklann hisselerinin 1.000 Euro olarak işlem göreceği yönünde daha önce duyuru yapıldığı, bir 
çok ortaktan gelen yoğun istek üzerine bu sürenin 2000 yılı sonuna kadar uzatıldığı, 1 Temmuz 
2000 tarihinden sonra ortak olanların hisselerinin ortak oldukları tarihten tam bir yıl sonra 1.000 
Euroya dönüştürüleceği, hisseler üzerindeki değer artışlarının 2000 yılı sonuna kadar seramik fab
rikası tam kapasite çalışmaya başlayacağı için seramik fabrikasının karından karşılanacağının belir
tilmekte olduğu, 

Bunun yanı sıra yazı ekinde yer alan ve ortağın dilekçesine yazılmış olan Mehmet ULUÇAY 
imzalı bir diğer (tarihsiz) yazıda ülkemizde yaşanan ekonomik krizler gerekçe gösterilerek ortaklar
dan gelecek her türlü dilekçe ve talebin durdurulduğunun belirtildiği, ortaklara gönderilmiş olan bir 
diğer yazıda (tarihsiz) 01.01.2001 tarihinde hisselerin 1.000 Euroya eşitleneceği, 31.12.2000 
tarihine kadar ortak olanların ise 1.700 Alman Markından ortak olacakları belirtilerek Holding iş
tirakleri hakkında bilgilere yer verildiği, 

Mehmet ULUÇAY tarafından ortaklara gönderilmiş bir başka yazıda; Umpaş'ın 1990 yılının 
Ocak ayında idealist amaçlarla kurulduğu, küçük tasarruflarla büyük yatırımlar gerçekleştirdiği, 
ekonomik kriz nedeniyle hisse devirlerinin durdurulduğu, güven ortamı oluşup tekrar sistem işler
lik kazanmcaya kadar bunun açılmasının da mümkün olmadığı, (2001 yılı başlarından itibaren bu 
tür Şirketlere karşı oluşan güvensizlik ortamı ve sıcak para akışının durması sonucunda hisse devir
leri durdurulmuştur.) Holding'in Şirket ortaklarının vermiş olduğu paranın bir kaç katı kadar mal
varlığına sahip olduğu, bu nedenle ortaklann endişe etmelerine gerek olmadığı, sorunların bir an 
önce aşılıp sistemin önceki gibi çalışmasının herkesin yararına olacağı, bütün ortaklardan his
selerinin %10'u kadar destek istendiği, hiç olmazsa İzmir Koyundere'de yaptırılacak olan konut 
yapı kooperatifine üye olmalarının iyi olacağı, Şirket tanıtım gezilerinin 2001 yılı Temmuz-Ağus
tos aylarında her hafta yapılacağının ifade edildiği, 

Buna ek olarak Şirket yetkililerinin döviz toplayıp karşılığında Türk Lirası hisse senedi ver
melerinin gerekçesini, Türkiye'de döviz bazında hisse senedi çıkarılmasının mümkün olmadığı, 
hesapların gerçekte döviz bazında tutulduğu, fakat resmiyette bu işin ancak böyle yürüdüğünü söy
leyerek açıkladıkları, Denetimde temin edilen bazı Umpaş Holding'in ortaklık şartları, kâr ve zarar 
hesaplama yöntemleri ve kâr dağıtım prensipleri hakkında bilgilerin yer almakta olduğu, söz konusu 
belgelerde, bir blok hisse senedinin (Holding yönetimi 10 adet hisse senedini bir blok hisse senedine 
eşdeğer kabul etmektedir) değerinin 12.11.1991 tarihi itibariyle 4.999.875 TL'nin Alman Markına 
dönüştürülmesi sonucunda hesaplanmış olduğu ve bir blok hisse senedinin 1.700 Alman Markı ol
duğu, yatırılacak para ne çeşit olursa olsun (döviz, TL vs.) bu değere çevrileceği, ortakların bir ay 
önceden haber vermek şartıyla Holding'deki paylarını kısmen ya da tamamen devredebilecekleri, 
çekilen ve kalan kısmın kar-zarardan istifade edebilmesi için en az bir blok hissenin kalması gerek
tiği, kâr zarar hesaplamalarının 1 Ocak-31 Aralık arası için yapılacağı ve kann hisseye girişinin 1 
Ocak'ta olduğu, karın ödenmesinin genel kurulda kararlaştırıldığı ve yönetim kurulunca tespit 
edilecek plana göre ödeme yapılacağı, karın döner sermaye ve sabit kıymetlerin değer artışından 
oluştuğu, döner sermayeden elde edilen karı ortakların isterlerse alabilecekleri, fakat sabit kıymet
lerin değer artışından elde edilen karın ise hissede kalacağı, ortakların sabit kıymetlerin artışından 
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elde edilen karlarını ancak ortaklıktan tamamen ayrıldıktan sonra alabilecekleri, kar-zarar hesap
lamalarından sonraki net karın %2'sinin Vakfa ayrılacağı, yönetim kurulunun gerekli araştırmayı 
yaptıktan sonra Vakfın gayesine uygun bir şekilde bu meblağı değerlendireceği kar-zarar hesaplan
ması neticesinde zarar çıkması durumunda zararın gelecek yılların karlarından düşülerek telafi 
edileceği, hisselerin zekatını ortakların hissesinden düşerek Şirketin vereceği, Holding'in verdiği 
hisse senetlerinin Şirketlerin bünyesindeki tüm mal varlıklarına ve ticarî faaliyetlerine ortaklığı 
temsil edeceği bilgilerinin yer aldığı, 

Diğer belgelerde ise konuya ilişkin olarak, bir hisse senedinin değerinin 01.01.2001 tarihi 
itibariyle 1.000 Euro olduğu, en az bir blok hisse senedi değeri ile Şirkete ortak olunacağı, imtiyaz
lı hisse senedi bulunmadığı, kurucular ve yöneticiler dahil hiç bir kimsenin Şirket'ten %1 'den faz
la pay alamayacağı, normal şartlarda hisse devrinin 3 ay önceden yazılı olarak haber vermek 
koşuluyla yapılacağı, hisse deyiminin kısmen veya tamamen olabileceği, krizlerde ise ödeme tak
vimini yönetim kurulunun belirleyeceği, çekilen ve kalan kısmın kardan istifadesi için 1 blok his
senin hesapta kalması gerektiği, Şirket yönetimi kar-zarar hesaplaması sonrası net karın %2'sini 
yardımlar fonuna aktarıp bunun insanların faydasına olan işlerde değerlendireceği bilgilerinin yer 
almakta olduğu, 

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 08.08.2001 tarihinde yazılıp ortaklara gönderilen yazıda, 
2000 yılı karının dağıtılmamasına %93 oyla karar verilmiş olduğu (Şirket zarar ettiği halde zarar
dan bahsedilmiyor, ortakların %93'ünün kâr dağıtılmamasına karar verdiği ifade ediliyor, genel 
kurula katılan sermayenin %50, 5 ve katılanların % 70'inin de gerçekte söz konusu parayı 
ödemediği halde belirtilen miktarda ortakmış gibi gözüken şahıslardan oluştuğu bilgisi ortaklardan 
saklanmıştır), ortakların da kriz döneminde Şirketlerine sahip çıktıkları, yönetimin daha önce hisse 
devirlerini durdurmuş olduğu ve ortakların da bu kara destek oldukları, süper altın hisse kampan
yası başlatıldığı, buna göre süper altın hissenin seramik ve makine fabrikasının eksikliklerinin 
tamamlanması için olduğu, 1 Ocak-31 Aralık 2001 arasındaki nakit girişleri için süper altın hisse 
kampanyasının geçerli olduğu, süper altın hissenin Alman Markı bazında %15 değer artışı anlamına 
geldiği, Ocak 2002'de süper altın hisselerin hesaplara geçmiş olacağı, süper altın hisseyi yatırdık
tan sonra, bir yıl geçince ortakların devredebileceği, devren hisse alan, arsa, araba vs. verip hisse 
sahibi olanlarla ayni ve itibari giriş yapanların yararlanamayacağı, süper altın hisselerin öncelikle 
ortaklar tarafından alınmasının talep edildiği, her ortağın hissesinin %10'u kadar destek verilmesi 
durumunda yarım yatırımların tamamlanabileceği bilgilerinin yer aldığı, 

2000 yılı genel kurulu hazinin cetvelinde, Mehmet ULUÇAY'ın 1 Trilyon TL, Kadir 
KESiCi'nin 476 Milyar TL, Ali ihsan UZUN'un 476 Milyar TL, Ali DİLER'in 62 Milyar TL, Ah
met DİLER'in 77 Milyar TL, Soner ŞENTÜRK'ün 76 Milyar TL sermaye payı olduğu ifade edilir
ken, Şirket'te 1 Milyon Euro hesabı görülen Nafiz DAĞDAGÜL adlı şahsın genel kurul hazinin 
cetvelinde 38 Milyar TL payı olduğu bilgisinin yer aldığı, ortaklara 1 hisse 1.700 Alman Markı ve 
sonrasında 1.000 Euro değerle satılırken Mehmet ULUÇAY ve yönetim kurulu üyeleri ile yakın ak
rabalarına hisse senetlerinin nominal bedelleri ile satılmış olduğu, yukanda adları geçen şahıslann 
da Şirket'in büyük ortakları gibi gösterilerek genel kurullarda kararlann yönetimin istediği şekilde 
alınmasını sağlamış oldukları, Mehmet ULUÇAY, Kadir KESİCÎ, Ali ihsan UZUN, Ali DİLER, 
Ahmet DİLER ve Soner ŞENTURK adlı şahıslann belirtilen miktarları Şirket'e sermaye olarak 
ödemedikleri halde pay sahibi gibi oy kullanmış olduklan, 

Bir ortağın hesap ekstresinin incelenmesi sonucunda bu Şirket'e ilk para ödemesini 12.11.1991 
tarihinde yapmış olduğunun görüldüğü, söz konusu hesap ekstresinin Mehmet ULUÇAY ve ar-
kadaşlannın 1991 yılında para toplamaya başladıklarını gösteren delillerden birisi olduğu, 
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Ortaklık sözleşmelerinde bahsi geçen Vakıf ile ilgili olarak Başbakanlık Vakıflar Genel Müdür-
lüğü'nün 20.09.2002 tarihli yazısında, Umpaş Vakfı adında bir vakıf bulunmadığının belirtilmekte 
olduğu, yapılan incelemede ortaklık sözleşmelerinde belirtilen vakfın kurulmadığının anlaşıldığı, 
ortaklık sözleşmelerinin bir kısmında Vakıf yerine yardımlar fonu ibaresinin kullanılmış olduğu, 
söz konusu yardımlar fonu ve harcamalar hakkında herhangi bir belge bulunmadığı, ortaklar pay 
defterine Umpaş Vakfı adında bir Vakfın ortak olarak kaydedilmiş olduğu, 

Holding'i tanıtmak amacıyla hazırlanmış CD incelendiğinde CD'de yer alan tanıtım filminin 
abartılı ifadelerle Holding ve iştiraklerinin gerçek durumu hakkında yanıltıcı ifadeler içerdiği, 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ULUÇAY'ın, "Ortağımız istediği zaman, istediği 
miktarda parayı hissesini devralarak ödemeyi taahhüt ederiz. " ibaresini imzalayarak, yazılı bir 
ödeme taahhüdünü Şirket ortaklarından birine verdiği, aynı şekilde en büyük paya sahip olan bir id-
ğer ortağa ödediği parayı istediği zaman geri alabilmesi taahhüdü olarak 615.000 Alman Markı 
bedelinde bir bono verilmiş olduğu, bu bononun şekil şartlarından olan tarih bilgisinin yazılı ol
maması nedeniyle geçerli olmayan bir bono olduğu, Şirket yetkililerinin aslı olmayan birçok yazılı 
ve sözlü vaat ve yüksek kâr payı taahhüdü ile 7.000 civarında oldukları düşünülen şahsı ikna ederek 
bu şahıslardan para toplamış oldukları, 

Para yatıran her şahıs belli tarihlerde ya da bilgi istediğinde hesap ekstresi verildiği, bu eks-
trelerde hesap sahibinin adı soyadı, adresi, işlem tarihleri, para yatırma ya da çekme miktarları, bun
ların yabancı para ve TL karşılıkları, kaydı kâr payı ya da zekat tahakkuklarının yer aldığı, bu bil
gilerin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir KESİCi'nin makam odasında bulunan bilgisayara 
takılan taşınabilir bir hard diske saklanmakta olduğu ve sürekli kopyalarının alındığının Şirket bil
gisayar uzmanı tarafından ifade edildiği tespit edilmiştir. 

Denetleme Raporu'nda ulaşılan tespitleri 23.05.2003 tarihli toplantısında görüşen SPK Karar 
Organı, SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılmış olan halka arz ve hisse senetlerinin 
alım satımına aracılık nedeniyle SPKn'nun 47/A-4, gerçeğe aykırı kayıt tesis edilmesi nedeniyle 
SPKn'nun 47/B-2, ortak sayısı 250'yi geçtiği halde 30 gün içerisinde SPK'ya bilgi verme yüküm
lülüğünün yerine getirilmemiş olması nedeniyle SPKn'nun 47/C ve ortakların yüksek kâr payı, is
tenildiği zaman paraların geri alınabileceği vaatleri ile kandırılmış olmaları nedeniyle TCK 503-504 
maddeleri uyarınca 1997-2002 döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan şahıslar hakkında 
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve Şirket'in toplamış olduğu para ile kayıt
lan arasındaki tutarsızlıkların düzeltilmesi için Şirket'e 6 aylık süre verilmesine karar vermiştir. 

Konu hakkında 26.05.2003 tarih ve DEDA-İ-10/629-6304 sayılı yazı ile Uşak Cumhuriyet Sav
cılığı'na ve 26.05.2003 tarih ve DEDA-î-10/628-6305 sayılı yazı ile Uşak Asliye Hukuk Mah
kemesine bilgi verilmiştir. 

SPK'nın 23.05.2003 tarihli toplantısında alınan kararların gereklerinin Şirket tarafından yerine 
getirilmesi için ek süre talebinde bulunulması üzerine, 29.07.2004 tarihli toplantısında SPK Karar 
Organı; 

Umpaş Holding A.Ş. (Holding)'ne 3 (üç) aylık ek bir süre verilmesine ve verilen bu süre 
içerisinde; her bir ortağın adı soyadı, ortaklığa giriş tarihi, yatırdığı ve çektiği paraların tutarları ve 
tarihleri, bu tutarların işlem tarihi itibariyle döviz cinsinden tutarlarına ilişkin bilgiler ile her bir or
tağın varsa özel durumu hakkındaki yeterli ayrıntıdaki açıklamaların, Holding ortaklarından para 
toplama aşamasında para veren şahıslara ödedikleri para karşılığında verilen tahsilat makbuzlarının 
Holding yetkilileri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş birer örneğinin ve Umpaş Holding A.Ş.'ye 
para veren her bir şahsın ödediği para tutarları, ödemelerin yapıldığı tarihler ve hesaplara yansıtılan 
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kâr paylan ve hesap sahiplerine yapılan ödemelerin takip edildiği bilgilerin yer aldığı bilgisayar dis
kinin bir kopyasının SPK'ya gönderilmesinin Holding'den talep edilmesine, 

Holding'in ve doğrudan ya da dolaylı kontrol, yönetim ve pay sahipliği ilişkisi olan şirketlerin 
31.12.2004 tarihli konsolide malî tablolarının bağımsız denetimlerinin yaptırılmasına ve söz konusu 
bağımsız denetim raporları ile Holding'in SPK kaydına alınma başvurusunun güncelleştirilmesinin 
Holding'den istenmesine, 

Verilen ek süre içerisinde SPK tarafından talep edilen hususlarla ilgili gelişmeler çerçevesinde 
Holding' in durumunun SPK tarafından tekrar değerlendirilmesine, 

karar vermiştir. 

29.07.2004 tarihli SPK Kararında yer alan ilk gereklilikle ilgili olarak Şirket tarafından gön
derilen açıklama yazılarında Şirketin yönetim kurulu üyelerinin 2004 yılı Temmuz ayında yapılan 
genel kurulda değiştiği, eski yönetimden SPK'nm istediği bilgilerin talep edildiği fakat noter yoluy
la yapılan uyan sonucunda yönetim kurulu eski başkanı ve eski başkan yardımcısının SPK'nın is
tediği ortaklık bilgilerinin kendilerinde olmadığını belirtmiş oldukları beyan edilmiştir. 

30.11.2004 tarihli toplantısında konuyu görüşen SPK Karar Organı, SPK'nın iki ayrı karanna 
rağmen bahsi geçen bilgilerin temin edilememesi, Holding'in Yönetim Kurulu eski üyeleri hakkın
da açılan davanın yargılama sürecinin devam ediyor olması ve Holding'in yönetiminin değişmiş ol
ması nedeniyle SPK'nın 29.07.2004 tarihli Kararı'nda yer alan gerekliliklerden birincisi hakkında 
bu aşamada Denetleme Dairesi tarafından yapılabilecek başka bir işlem bulunmadığına, SPK Kararı 
çerçevesinde 31.12.2004 tarihli malî tablolara ilişkin olarak yaptınlacak konsolide bağımsız 
denetim sonrasında Holding'in SPK kaydına alınma başvurusunun Ortaklıklar Finansmanı Dairesi 
tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağına karar vermiştir. 

B) Kavda Alma Bilgileri 
A) Şirket'in SPK Kaydına Alınma Başvurusu 
Umpaş Holding A.Ş. (Şirket), 17.04.2002 tarihinde SPK'ya başvurarak, Uşak İlinde kurulu 

olan ve 6 trilyon TL sermayesi bulunduğu ifade edilen Şirket'in, sermaye taahhüdünde bulunan or-
taklannın hisselerini üçüncü şahıslara devretmelerinden dolayı, ortak sayının zorunlu yasal rakama 
ulaştığını belirterek SPK kaydına alınmasını talep etmiştir. 

Şirket'e 19.04.2002 tarihinde eksik bilgi ve belge talep SPK yazısı gönderilmiş ve eksikliklerin 
tamamlanması için 15 gün süre verilmiştir. Şirket, 02.05.2002 tarihli yazısıyla, SPK'dan 30 gün 
daha ek süre talep etmiş, 06.05.2002 tarihli SPK yazısıyla Şirket'e 30 gün daha ek süre verilmiştir. 
Şirket, 19.04.2002 tarihinde talep ettiğimiz eksik belgeleri 02.06.2002 ve 05.07.2002 tarihlerinde 
SPK'ya iletmiştir. 

B) Sonraki Gelişmeler 

2001 yılı malî tablolan için bağımsız denetim çalışması yaptırılması talep edilmiştir. 
Şirket nezdinde yapılan denetim sonuçlannın görüşüldüğü SPK'nın 23.05.2003 tarihli toplan

tısında; Şirket'in SPK kaydına alınma başvurusunun, toplamış olduğu para ile kayıtlar arasındaki 
tutarsızlıklann düzeltilmesi için verilen 6 aylık sürenin sonunda, Şirket tarafından SPK'ya yeniden 
başvurulması halinde değerlendirilmesine karar verilmiş ve bu karar 23.05.2003 tarih ve DEDA-
İ10/603-6271 sayılı yazı ile Şirket'e tebliğ edilmiştir. 

Son durum itibariyle Şirket tarafından yapılmış bir kayda alma başvurusu bulunmamaktadır. 
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C) Hukuki Takip ve Dava Bilgileri 
SPK Karar Organının 08.08.2003 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Şirket yöneticileri 

hakkında SPKn. md.47/A-4,47/B-2,47/C ve TCK md.503-504 uyarınca suç duyurusunda bulunul
muş olup, SPK'nın suç duyuruları üzerine açılan kamu davaları Uşak mahkemelerinde devam et
mektedir (Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi E.2003/619, E.2003/623). 

2.1.9. Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
A) Denetim Bilgileri 
Yimpaş Holding A.Ş.'in 04.11.1998 tarihli yazısı ile sermayesinin tamamı nakden karşılanmak 

suretiyle 1 trilyon TL'den 2 trilyon TL'ye artırılması sırasında ihraç ve halka arz edeceği hisse 
senetlerinin SPK kaydına alınması talep edilmiş, söz konusu başvurunun görüşüldüğü SPK Karar 
Organı'nm 19.11.1998 tarihli toplantısında Yimpaş Holding A.Ş. ve iştiraklerinin denetlenmesi 
sonuçlanana kadar başvurunun bekletilmesine karar verilmiştir. Yimpaş Holding A.Ş. nezdinde 
yapılan denetim sırasında aynı adreste bulunan Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) adlı şir
ketin SPK kayıt yükümlülüğüne uymadan izinsiz halka arz fiilinde bulunduğu tespit edilmiştir. 
Ulaşılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda 02.03.1999 tarih ve XIV-9/73-2 sayılı Denetleme 
Raporu hazırlanmıştır. 02.03.1999 tarih ve XIV-9/73-2 sayılı Denetleme Raporu'nda Şirket'in 
17.01.1998 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Yozgat Sanayi ve Ticaret il 
Müdürlüğü'nün 15.01.1998 tarih ve 66-50941-71 sayılı izni ile anasözleşmenin 2, 3, 6 ve 7 inci 
maddeleri ile (sermayenin 100.000.000.000.-TL'den l.OOO.OOO.OOO.OOO.OOO.-TL'ye yükseltil-
mesi)'nin tadili hususu görüşüldüğü ve yeni metin ve artan sermaye paylarının bir hissesinin 385 
DM (Alman Markı) veya muadili döviz veya TL karşılığı bir bedelle satılması kararı alındığı ifade 
edilmektedir. Şirket'in 17.01.1998 tarihinde yaptığı ve sermaye artırım kararı aldığı sözkonusu 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alman karara istinaden toplantıda artırılan sermaye tutarını 
Şirkete ödemeyi taahhüt eden toplam 79 gerçek kişi tarafından (tamamı Yimpaş Grubu'nda 
yöneticisi) sözkonusu taahhütler Şirket'in paylarının karşılığında "İştirak Taahhütnamesi" verilmek 
suretiyle toplam 18.430 gerçek kişiye pay devri yapılmak suretiyle karşılandığı, taahhütlerinin 
18.430 kişiye devri işlemi sonucunda toplanan nakit paraların bir kısmının direkt Yimpaş Holding 
A.Ş.'nin Faisal Finans A.Ş.'nin yurt dışında bulunan şubelerdeki hesaplarına yatırıldığı ve yatırılan 
bu tutarların Holding tarafından "Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar" Hesabı'ndan mahsup yapılmak 
suretiyle veya "Bağlı Ortaklıklara Borçlar" Hesabı'na alacak kaydı yapılmak suretiyle kullanılmaya 
başlandığı, Şirket'in sermaye artırım kararının verildiği 17.01.1998 tarihindeki Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısından ve sermaye artırım kararının tescilinden önce de 1998 yılı başından itibaren 
Şirket'in sermaye paylarının yurt içinde ve yurt dışında halka satışına başlandığı ve toplanan paralar 
üzerinde Yimpaş Holding A.Ş. tarafından tasarruf! işlemler yapıldığı tespit edilmiştir. 

Denetleme sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organı'nm 17.03.1999 tarihli toplantısında; 
Şirket'in sermayesini 100 milyar TL'den 1 trilyon TL'ye artırmasına ilişkin işlemlerde, önceki 

sermayenin tamamının ödenmediği, esas sermayenin tamamı ödenmeden yeni bir sermaye ar
tırımına başlandığı, TTKn'nın 392 inci maddesi uyarınca sermaye artırımının batıl olduğunun Şir
ket ortaklarınca ileri sürülebileceği konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'na bildirilmesine, 

Şirket esas sermayesinin tamamının nakden Ödendiğine ilişkin olarak gerçeğe aykırı rapor 
düzenleyen Serbest Muhasebeci Malî Müşaviri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını teminen 
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli malî Müşavirler Odalar Birliği'ne ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesine, 
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Şirket'in SPK izin yükümlülüğüne uymadan gerçekleştirdiği halka arz sonucunda ihraç ettiği 
hisse senetlerini SPK kaydına alması konusunda uyarılmasına, 

Şirket yöneticileri hakkında SPKn'nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet sav
cılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

Yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında baskısı bulunan en az 2 
gazetede Şirket hakkında ulaşılan tespitlerin yayınlatılmasına, 

Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve malî Suçları Araştırma Kurulu'na bildirimde 
bulunulmasına, 

karar verilmiştir. 
SPK tarafından 22.03.1999 tarih ve DEDA-İ-10/218-2648 sayılı yazı ile Hazine Müsteşar

lığına, 22.03.1999 tarih ve DEDA-İ-10/219-2649 sayılı yazı ile Türkiye Serbest Muhasebeci malî 
Müşavirler ve Yeminli malî Müşavirler Odalar Birliği'ne, 22.03.1999 tarih ve DEDA-İ-10/217-
2647 sayılı yazı ile malî Suçlan Araştırma Kurulu'na bildirimde bulunulmuştur. Yatırımcıların bil
gilendirilmesi amacıyla Şirket hakkında ilanlar yapılmıştır. (Ek/8) 

Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin gerçekleştirdiği izinsiz halka arz fiili ve Yimpaş Holding 
A.Ş.'nin sözkonusu fiile iştirak etmesine ilişkin olarak 21.04.1999 tarih ve XIV-14/126-6 sayılı 
Denetleme Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu denetleme raporunda; 

Şirketin 17.01.1998 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde 
esas sermayesinin 100 milyar TL.'ndan 1 trilyon TL.'na artırılmasına ve artırılan sermayeyi temsil 
eden payların bir hissenin 385 DM veya muadili döviz veya TL. karşılığı bir bedelle satılmasına 
karar verildiği; sözkonusu sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile esas sözleş
me tadil metinlerinin 20.01.1998 tarihinde tescil edilerek, 26.02.1998 tarih ve 4490 sayılı 
TTSG'nde ilan edildiği, 

Esasen halka arz niteliğinde olan sermaye artırımına ilişkin pay bedellerinin tasarruf sahip
lerinden toplanmasına, Şirketin sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadil metinlerinin tescil ve 
ilanından önce, 1998 yılı başından itibaren başlandığı ve denetim tarihi itibariyle devam ettiği, 
1 trilyon TL.'sına artırılan sermayenin 31.10.1998 tarihi itibariyle 778.922 milyon TL.'sının öden
miş olduğu, artırılan sermayenin ödenmiş olan kısmından 36.394.045.755.839.-TL. hisse senedi ih
raç primi elde edildiği ve 01.01.1998-31.10.1998 döneminde Şirket'in sermaye artırımı suretiyle 
37.072.967.755.839.-TL, nakit para girişi sağlamış olduğu, 

Şirket'in denetim tarihi itibariyle, Ortaklar Pay Defteri'ndeki bilgilere göre pay devri yapılan 
şahısların sayısının 18.430 olduğu, 

Denetim tarihi itibariyle ortaklık vadiyle sermaye payı satılan 18.430 kişinin, sermaye ar
tırımının Ticaret Siciline tesciline kadar herhangi bir ortaklık haklarının doğmadığı, 

Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin izinsiz halka arz fiilinin gerçekleştirilmesi aşamasında Hol-
ding'in faaliyetlerinin ve işlemlerinin suçun gerçekleştirilmesini ve başarıya ulaşmasını sağlayıcı iş
lemler olduğu, 

tespit edilmiştir. 
Yozgat ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ankara Valiliği'nden ve yatırımcılardan gelen 

şikâyetler üzerine SPK Başkanlığı'nın 12.06.2001 tarihli görevlendirmeleri uyarınca Şirket nezdin-
de 22-25.10.2001 denetim yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda 05.02.2002 tarih ve XIII-10/82-
1, XVI-17/7-1 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. 
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Yapılan incelemeler sonucunda 21.03.2002 tarihli SPK toplantısında Yimpaş Holding ve Yim-
paş Gıda tarafından 13.05.2001 tarihinde yapılan 2000 yılı olağan genel kurul toplantılarında alınan 
2000 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin karara rağmen, 2000 yılı dönem kârının dağıtılabilir 
kısmının mevzuata aykırı bir şekilde henüz dağıtılmamış olması ile ilgili olarak, SPKn'nun 46/c 
maddesi uyarınca, söz konusu kâr dağıtımı işleminin ilgili şirketlerin genel kurulları tarafından 
alman karar çerçevesinde 1 ay içerisinde yerine getirilmesi ve belirtilen süre içerisinde kâr dağıtım 
işlemlerine başlanmaması halinde, ortakların hak ve yararlarının korunması açısından Sermaye 
Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurulacağı hususlarında Yimpaş Holding ve 
Yimpaş Gıda şirketlerinin uyarılmasına karar verilmiştir. 

Şirket kârının dağıtımına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılan açıklamada kâr dağıtım işlem
lerinin devam ettiği belirtildiğinden, söz konusu kâr dağıtımına ilişkin bilgilerin ortaklara duyurul
masını teminen yurtiçi ve yurtdışı baskıları bulunan 3 gazetede duyuru yayınlatması istenmiş olup, 
Şirket tarafından 3 gazetede söz konusu duyurular yapılmıştır. 

Yimpaş Holding, Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve Yimpaş Gıda 
nezdinde SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan denetim sonucunda diğer hususların yanı 
sıra; Yimpaş Gıda'nın 2000 yılı faaliyetlerine ilişkin 13.05.2001 tarihli olağan genel kurulunun 
dönem kârına ilişkin gündem maddesinde, Şirket kârından kanun ve ana sözleşme gereği kanuni 
yasal yükümlülükler ve vergiler ayrıldıktan sonra, 3.632.174.000.000 TL dağıtılabilir kârın 
1.817.000.000.000 TL'nın ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına ve kâr dağıtımının 
01.07.2001 tarihinden itibaren başlamasına karar verildiği; ancak, ilgili şirketlerin muhasebe kayıt
larından ortaklara dağıtılması kararlaştırılan dönem sonu kârının dağıtılmadığı tespiti ile ilgili 
olarak; SPK Karar Organı'nın 21.02.2003 tarihli toplantısında; 

Yimpaş Gıda yönetim kurulu üyeleri Dursun UYAR, Yahya ÇOŞGUN, Zühtü ACUN, Ahmet 
SARAÇ, Muzaffer HALICI, Şükrü İBİŞ, Mevlüt BARAN, M. Teoman TURAN, H. İlyas AY-
DOĞAN, Bayar DEMİR ve Musa YILMAZ hakkında, SPK'ca daha önce haklarında idarî para 
cezası müeyyidesi uygulanmamış olması hususu göz önünde bulundurularak, SPKn'nun 47/A mad
desi uyarınca her bir şahıs için ayrı ayrı olmak üzere, 4.780 milyon TL tutarında idarî para cezası 
uygulanmasına, 

Yimpaş Gıda'nın, ortak sayılarının çokluğuna, yurtdışında pek çok ortaklarının bulunmasına ve 
yurt içindeki ortakların çeşitli şehirlerde dağınık bir halde bulunmalarına rağmen şirket merkezine 
şahsen müracaatta bulunulmadan kâr payı ödemesi yapılmaması yönündeki uygulamaları göz önün
de bulundurularak, 2000 yılı faaliyet dönemi sonucunda elde edilen kârın dağıtılmasına karar 
verilen kısmı için, SPKn'nun 22'nci maddesi hükümleri uyarınca Yimpaş Gıda'dan; 

Konuya ilişkin SPK yazısının tebellüğü tarihinden itibaren, 15 gün içerisinde Şirket merkezine 
ek olarak, yurt dışında Almanya, yurt içinde Sivas, Ankara ve İstanbul'da kâr dağıtım merkezleri 
belirlenerek, kâr dağıtımına hazır hale getirilmelerinin, 

Kâr dağıtım merkezlerinin hazır hale getirilmesi için öngörülen 15 günlük sürenin sonundan 
başlamak üzere 7 gün içerisinde, kâr dağıtımına ilişkin olarak SPK'ca hazırlanacak ilan metin
lerinin, belirlenen dağıtım merkezlerinin adresleri de eklenmek suretiyle yurtdışı baskıları da 
bulunan, ulusal yayın yapan 2 gazetenin yurtdışı ve yurtiçi baskılarında ilan edilmesinin, 

Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan ilanların tarihlerinin farklı olması halinde, yapılan son ilan
ları takip eden 5 inci günün sonundan itibaren, şirket merkezinde devam ettiği belirtilen kâr payı 
ödemelerine ek olarak söz konusu merkezlerde de kâr payı ödemelerinin sürdürülmesinin ve belir
lenen merkezlerdeki kâr payı ödemelerine en az üç ay boyunca devam edilmesinin, 
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Şirket merkezinde halen devam ettiği belirtilen kâr payı ödemelerinin, belirlenen diğer merkez
lerdeki kâr payı ödemeleri sırasında ve bu merkezlerdeki kâr payı ödemeleri sona erdirildikten son
ra dahi aksatılmadan sürdürülmesinin, 

Belirlenen merkezlerdeki kâr payı ödemelerinin başladığı tarihten sonraki bir ayın sonunda, 
şirketlerce 2000 faaliyet dönemine ilişkin olarak o tarihe kadar yapılmış ortak bazında bütün kâr 
payı ödemelerine ve yine ortak bazında henüz ödenmeyen kâr paylarına ilişkin olarak SPK'ya bil
gi verilmesinin, istenmesine, bu işlemler çerçevesinde Şirket'in durumunun ve SPK'ca alınabilecek 
tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine, 

karar verilmiştir. 
SPK Kararı 24.02.2003 tarih ve DEDA-10/108-2112 sayılı SPK yazısıyla Şirket'e ve aynı 

tarihli yazılar ile yönetim kurulu üyelerine bildirilmiştir. 

08.04.2003 tarih ve DEDA/10/364-4266 sayılı SPK yazısı ile Yimpaş Holding'den, Yimpaş 
Holding ve Yimpaş Gıda tarafından kâr payı dağıtılan ve dağıtılmayan ortaklara ve söz konusu or
takların kâr payı tutarlarına ilişkin bilgi istenmiştir. İstenen bilgiler 06.06.2003 tarihli yazı ile 
SPK'ya gönderilmiştir. 

Şirket ve yönetim kurulu üyeleri tarafından SPK'ya gönderilen itiraz dilekçelerini 19.06.2003 
tarihli toplantısında görüşen SPK Karar Organı, Almanya'da kâr dağıtımı merkezi belirlenmesi 
hususu dışında, kâr dağıtımı belirlenmesi ve idarî para cezası uygulanması yönündeki kararlara 
itirazların reddedilmesine karar vermiştir. 

Yimpaş Holding tarafından SPK'ya gönderilen 08.06.2004 tarih ve MUH.2004.69 sayılı 
yazıdan kâr dağıtım merkezlerinin belirlendiği ve istenilen ilanların yapıldığı anlaşılmıştır. 

B) Kavda Alma Bilgileri 
1. Şirketin SPK Kaydına Alınması ve Tahsisli Sermaye Artırımı Başvurusu 
SPK'nın 19.11.1998 tarih ve 104/1283 sayılı kararına istinaden 03.12.1999-12.12.1999 tarih

leri arasında Yimpaş Holding A.Ş. nezdinde SPK Denetleme Dairesi tarafından yapılan denet
lemede, merkez adresi Holdingle aynı olan ve Holdingle sermaye ilişkisi içinde bulunan Yimpaş 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de ortak sayısı itibariyle halka açık bir anonim şirket olmasına rağ
men SPK kaydında bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde yapılan denetim sonuçlarının görüşüldüğü 
SPK'nın 17.03.1999 tarih ve 30/340 sayılı toplantısında, Şirket sermayesinin 100 milyar TL'den 1 
trilyon TL'ye artırılması sırasında kendilerinden primli para toplanan kişilere tahsis edilmek üzere, 
tahsisli sermaye artırımı yapmak suretiyle ihraç edeceği hisse senetlerinin SPK kaydına alınması 
için SPK'ya başvuruda bulunması gerektiği hususunda uyarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu 
SPK Kararı Şirket'e 22.03.1999 tarih ve DEDA-İ-10/216-2646 sayılı yazı ile bildirilmiştir. 

Şirket 30.06.1999 tarih ve MUH. /1999-18 sayılı yazısı ile 05.07.1999 tarihinde SPK'ya yap
mış olduğu başvurusuyla, ortakların kendiliğinden pay devri yapmaları sonucunda ortak sayısının 
100 ü aştığını belirterek SPK kaydına alınmayı talep etmiştir. SPK Karar Organı söz konusu baş
vuruyu 02.09.1999 tarih ve 85/1055 sayılı toplantısında görüşerek; 

1) Şirket'in 100 milyar TL'lik hisse senetlerini temsil eden hisse senetlerinin satış fiyatının bin
de ikisi tutarında SPK kayıt ücreti ve binde yarım tutarında eğitime katkı payı alınmak suretiyle 
SPK kaydına alınmasına, 
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2) Şirketin SPK kaydına alındığının Şirkete bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ser
mayesinin 100 milyar TL'den primli para toplanan kişilere tahsis edilmek üzere 1 trilyon TL'ye ar
tırılması amacıyla SPK'ya gerekli belgelerle birlikte başvurması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine, 

karar vermiştir. 
Söz konusu SPK Kararı 14.09.1999 tarih ve OFD/2232-8956 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiş

tir. Şirket, 06.10.1999 tarihinde SPK kayıt ücretini ve eğitime katkı payı ücretini ilgili hesaplara 
yatırmış ve 14.10.1999 tarihinde sermayesinin 100 milyar TL'den kendilerinden primli para top
lanan 18.587 gerçek kişiye tahsis edilmek üzere 1 trilyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 
hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle SPK'ya başvurmuştur. 

Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK kaydına alınma talebine ilişkin olarak SPK'nın 
02.11.1999 tarih ve 104/1254 sayılı toplantısında, 

1- Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesinin 100 milyar TL'den kendilerinden 
primli para toplanan 18.587 gerçek kişiye tahsis edilmek üzere 1 trilyon TL'ye artırılması nedeniy
le ihraç edeceği 900 milyar TL nominal değerli hisse senetlerinin, 50.888.879.712.187 TL olan satış 
fiyatı üzerinden, %0, 2 (binde iki) SPK kayıt ücreti ve %0, 05 (binde yarım) eğitime katkı payı üc
reti alınarak, 02.09.1999 tarih ve 85/1055 sayılı SPK kararı çerçevesinde SPK kaydına alınması, 

2- Rapor'da belirtilen ilan metninin Türkiye çapında yayım yapan ve aynı zamanda yurtdışı 
baskıları da bulunan en az 2 gazetenin hem yurt içi, hem de yurtdışı baskılarında iki gün süreyle 
yayımlattınlması, 

3- SPK'ca hazırlanan onaylı hisse senedi örneğine uygun olarak mevcut sermayeyi temsil eden 
1 inci tertip hisse senetlerinin bastırılarak ortaklarına dağıtılması gerektiği hususlarının Şirket'e bil
dirilmesi, 

4- Şirket'in esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için, 
SPK Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı görüşü paralelinde, gerekli değişikliklerin yapılacak ilk genel 
kurul toplantısının gündemine alınması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesi, 

5- Şirket'in nominal değer üzerinden satın aldığı iştirak tutarlarıyla, bu iştirak hisse senetlerini 
elde etme maliyetleri arasındaki 5.696.736.452.121 TL'lik farkın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15 
inci maddesi kapsamında incelenmesi için Şirket'in denetim programına alınması, 

konularında Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın görevlendirilmesine karar verilmiş
tir. Söz konusu SPK toplantısında alınan kararlar ve kayda alma belgesi 09.11.1999 tarih ve 
OFD/2664-10664 sayılı yazı ile Şirket'e gönderilmiştir. 

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Amacıyla Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu 
Şirket 26.04.2000 tarih ve MUH.2000-05 sayılı yazısı ile 28.04.2000 tarihinde SPK'ya baş

vurarak, kayıtlı sermaye sistemine geçerek kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlen
mesini talep etmiştir. Başvuru dosyasında tespit edilen eksik bilgi ve belgeler, 18.05.2000 tarih ve 
OFD/1901-6248 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. Şirket, 12.06.2000 tarihinde SPK'ya ulaşan 
yazısında, söz konusu SPK yazısında belirtilen eksik bilgi ve belgelerin yazı ekinde SPK'ya gön
derildiğini belirtmiştir. Haziran ve Ekim 2001 içinde şirket faaliyetlerinin sermaye piyasası mev
zuatına uyumu konusunda Denetleme Dairesi tarafından denetim gerçekleştirilmiştir. Şirketin An
kara Temsilcisi ile yapılan telefon görüşmesinde başvuru dosyasında bulunan belgelerin güncellen-
mesi gerektiği, söz konusu bilgi ve belgelerin güncellenmesinin ardından kayıtlı sermaye sistemine 
geçiş başvuru dosyasının incelemeye alınacağı 11.06.2001 tarihinde faks yoluyla Şirkete bildiril
miştir. Ayrıca Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunun sonuçlandırılabilmesi için SPK 
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Başkanlık Makamının 12.06.2001 tarih ve OFD/1136 sayılı onayına istinaden 12-15 Haziran 2001 
tarihleri arasında Şirket merkezinde incelemelerde bulunulmuştur. Şirket, 15.06.2001 tarih ve 
MUH.2001-016 sayılı yazısında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş talebi çerçevesinde, SPK uzman
larınca Şirket nezdinde yapılan incelemede ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerden ibraz edilmeyen
lerin 25.06.2001 tarihine kadar hazırlanarak SPK'ya gönderileceğini belirtmiştir. Şirketin 
25.06.2001 tarihli yazısında ise SPK uzmanlarınca istenilen bilgilerin yazı ekinde gönderildiği ifade 
edilmiştir. Ancak, başvurunun sonuçlandırılabilmesi için aynı tarihlerde Şirket nezdinde yapılan 
denetimin sonuçlanması beklenmiş ve denetim sonuçlan çerçevesinde Şirketin Sermaye Piyasası 
Mevzuatına aykırı işlemlerinin devam etmesi nedeniyle kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusu 
değerlendirmeye alınmamıştır. SPK'nın 16.09.2004 tarih ve 38/1144 sayılı toplantısında ise Şirketin 
28.04.2000 tarihinde yaptığı kayıtlı sermaye sistemine geçme talebinin işlemden kaldırılmasına 
karar verilmiştir. Söz konusu SPK Karan 24.09.2004 tarih ve OFD/2121-28015 sayılı yazı ile Şir
kete bildirilmiştir. 

3. Şirket Hakkında Para Dergisi'nde Çıkan Habere İlişkin Olarak Yapılan İşlemler 
SPK Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi tarafından yürütülen izleme çalışmaları çer

çevesinde Yimpaş Grubu ile ilgili olarak 25.04.-01.05.2004 tarihli Para Dergisinde çıkan haber 
27.04.2004 tarihinde Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'ne intikal ettirilmiş olup, söz konusu haberde, 
Almanya'daki yatırım şirketi Yimpaş Venvaltungs'un iflasın eşiğinde olduğu ve söz konusu şirketin 
iflasının Türkiye'deki Yimpaş şirketlerini etkileyebileceği belirtilmiştir. Söz konusu haber üzerine 
06.05.2004 tarih ve OFD/962-10268 sayılı yazı ile Yimpaş Holding A.Ş.'nin ve SPK kaydında 
bulunan diğer Yimpaş Grubu şirketleri olan Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yimpaş Yozgat 
İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin adı geçen ortaklıkla organik bir bağı bulunup 
bulunmadığına ve söz konusu haberde yer alan diğer konulara ilişkin Holding açıklamasının 
SPK'ya iletilmesi istenmiştir. Söz konusu SPK yazısına istinaden Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'den alınan 18.05.2004 tarihli yazıda, Yimpaş Venvaltungs GMBH adlı şirketin 2003 Aralık 
ayından itibaren iştirakler arasında yer aldığı ve söz konusu şirketin iflas etmesinin Türkiye'de 
kurulu şirketlerini etkilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu kez 09.06.2004 tarih ve OFD/1232-14712 
sayılı yazı ile Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Yimpaş Venvaltungs GMBH'nin hukukî 
durumuna, ortaklık yapısına, sermayesine ve söz konusu sermayeye iştirak tutar ve oranına, ayrıca, 
söz konusu iştirakin elde edilme şekli ve elde etme maliyetine ve açıklanmasında yarar görülen 
diğer hususlara ilişkin bilgiler ile konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmamasına ilişkin açık
lamalarının SPK'ya iletilmesi istenmiştir. Söz konusu SPK yazısına istinaden Yimpaş Gıda Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'den alınan 22.06.2004 tarihli yazıda, Yimpaş Venvaltungs GMBH'nin 1998 yılında 
Almanya'nın Offenbach kentinde kurulduğu ve faaliyetlerine 26.01.2004 tarihine kadar devam et
tiği, ancak 26.01.2004 tarihinde Frankfurt am Main İflas Mahkemesi'nin şirket ana sözleşmesinden 
kaynaklanan ortaklara geri ödeme yapılamaması nedeniyle iflasına karar verildiği ifade edilmiştir. 
Söz konusu yazıda ayrıca, Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin söz konusu şirketteki iştirak 
tutannın 3.604.349.820.000 TL, iştirak oranının ise % 1 , 39 olduğu ve nominal bedel üzerinden iş
tirakte bulunulduğu belirtilmiştir. 

Yapılan incelemede, söz konusu iştirak tutarlarının Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
kamuya açıklanan son bilançosu olan 31.12.2002 tarihli bilanço aktif toplamının %4, 62'sine kar
şılık geldiği ve söz konusu iştirak alış işlemlerine ve iştirakin iflasına ilişkin olarak Şirket tarafın
dan SPK'ya herhangi bir özel durum açıklaması gönderilmediği tespit edilmiştir. 
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4. Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu 

Şirket, 10.06.2004 tarihli başvurusu ile genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesini 
teminen, 16.08.2004 tarihli başvurusu ile ise mevzuata uyum amacıyla esas sözleşmesinin ilgili 
maddelerinin tadili için SPK'nın uygun görüşünü talep etmiştir. Söz konusu başvuruya ilişkin 
olarak Şirket'ten 22.06.2004 tarihli SPK yazısıyla eksik bilgi/belge talep edilmiştir. 

Şirketin genel kurullarda birikimli oy kullanımını teminen ve mevzuata uyum amacıyla esas 
sözleşmesinin 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35 ve 36. mad
delerinin tadili için SPK'nın uygun görüşüne ilişkin talebinin görüşüldüğü SPK'nın 16.09.2004 
tarih ve 38/1145 sayılı toplantısında, Şirket başvurusu olumlu karşılanmıştır. SPK'ca onaylı tadil 
metinleri 24.09.2004 tarih ve OFD/2121-28015 sayılı yazı ile Şirket'e gönderilmiştir. 

5. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine Aykırılık Nedeniyle Şir
ket Hakkında Yapılan İşlemler 

Şirket'in 04.11.2004 tarih ve MUH.2004.28 sayılı yazısında, 28.10.2004 tarihinde yapılan 
2003 yılına ilişkin genel kurul toplantısının, asgari toplantı nisabının ulaşılamamış olması nedeniy
le ertelendiği ve bir sonraki genel kurul tarihinin 18.11.2004 olduğu belirtilmiştir. Şirket'ten alınan 
10.11.2004 tarih ve MUH.2004.30 tarihli özel durum açıklama yazısında ise, 28.10.2004 tarihinde 
yapılan ancak asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2003 yılı olağan genel 
kurul toplantısının daha önce de belirtildiği gibi 18.11.2004 tarihinde yapılacağı belirtilerek, toplan
tı yeri, saati ve gündemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Şirket'ten 12.11.2004 tarih ve 
OFD/2481-41463 sayılı yazı ile 28.10.2004 tarihinde yapılan ve gerekli nisabın sağlanamaması 
nedeniyle ertelenen 2003 yılı olağan genel kurul toplantısının tarihi, yeri ve gündemine ilişkin 
olarak özel durum açıklaması yapılmamasına ilişkin savunmaları talep edilmiştir. Şirket 17.12.2004 
tarih ve MUH.2004.33 sayılı yazısı ile konuya ilişkin savunmasını SPK'ya iletmiştir. 

SPK'nın 13.01.2005 tarih ve 2/35 sayılı toplantısında; 
Seri: VIII, No: 39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5 inci 

maddesinin (h) bendinin (3) numaralı alt bendinden kaynaklanan özel durum açıklama yüküm
lülüğünü yerine getirmeyen Şirket'in; 

1) Genel kurul toplantı tarihinin, yerinin ve gündeminin bildirilmesine ilişkin özel durum açık
lama yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması nedeniyle daha önce uyarılmamış olduğu, 

2) 28.10.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına davete ilişkin duyurunun Tür
kiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.10.2004 tarih ve 6156 sayılı nüshasında ve Yozgat'ta yayımlanan 
mahallî gazetelerden İleri Gazetesi'nin 13.10.2004 tarih ve 9282 sayılı nüshası ile Yeni Ufuk 
Gazetesi'nin 13.10.2004 tarih ve 987 sayılı nüshasında yayınlandığı, 

3) 28.10.2004 tarihindeki olağan genel kurul toplantısının yeterli nisabın sağlanamamış olması 
nedeniyle yapılamadığı, 

4) Birinci toplantının ertelenmesi nedeniyle yapılan ikinci toplantının tarihi, yeri ve gündemine 
ilişkin özel durum açıklamasının 08.11.2004-12.11.2004 tarih ve 2004/47 sayılı SPK Haftalık Bül
teni ile ilan edilerek kamuya duyurulduğu, 

dikkate alınarak, bir defaya mahsus olmak üzere Seri: VIII No: 39 "Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5 inci maddesinin (h) bendinin (3) numaralı alt bendine 
uyum konusunda uyarılmasına karar verilmiştir . Söz konusu SPK kararı 17.01.2005 tarih ve 
B.02.1. SPK.0.13/80-1518 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 
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O Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
1) SPK uzmanlarınca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 

21.4.1999 tarih ve XIII-2/126-6 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği 
SPK Karar Organı'nın 17.3.1999 tarih ve 30/340 ve 8.4.1999 tarih ve 33/398 sayılı kararları uyarın
ca, SPKn'nun 4. maddesine aykırı olarak SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uymaksızın halka arz 
faaliyetinde bulunulması sebebiyle, Yimpaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun 
UYAR, Mithat ERBEK, Gültekin TUĞ, Mehmet Ali LEKESİZ, Musa NARİN, Mustafa GÜLEÇ, 
Recep TARHAN, Kadir ŞÖHRET, Halit Ziya ERENAY, Muzaffer HALICI, Mehmet KÜÇÜK-
DURMAZ, Şükrü İBİŞ, Yaşar DOĞAN, Tayfun KESKİN, M. Muti YAVUZ, Mevlüt BARAN ve 
M. Teoman TURAN hakkında, SPK md.47/A-4 ve 49 hükümleri uyarınca suç duyurusunda 
bulunulması üzerine, Yozgat Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/6) davada, Mah
keme tarafından 22.12.2000 tarihinde 4616 sayılı Kanun uyarınca kamu davasının kesin hükme 
bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir (K.2001/711). 

2) Şirket tarafından SPK Karar Organı'nın 8.4.99 tarih ve 33/398 sayılı karan ile, 30.4.1999 
tarih ve 40/507 kararlarının iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebi ile Ankara 5. İdare Mah
kemesi nezdinde açılan (E.1999/526) davada, Mahkeme tarafından 15.9.1999 tarihinde yürütmenin 
durdurulması talebinin reddine, 29.12.99 tarihinde de davanın reddine karar verilmiştir. Anılan 
karar davacı Şirket tarafından temyiz edilmiş olup, Danıştay tarafından temyiz isteminin reddine 
karar verilmiştir. 

3) Şirket'in 2000 yılı faaliyet döneminde elde edilen karın dağıtılmasına karar verilen kısmı 
için kâr dağıtım merkezlerinin belirlenmesi ve durum hakkında gazetelerde ilan yapılmasına ilişkin 
21.2.2003 tarih ve 8/196 sayılı SPK kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açılan 
davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.2.2004 tarih ve E.2003/1234, K.2004/239 sayılı kararı 
ile davanın reddine karar verilmiştir. 

2.1.10. Yimpaş Holding A.Ş. 
A) Denetim Bilgileri 
Şirket, 04.11.1998 tarih ve MUH.04/1998-22 sayılı yazısı ile ödenmiş sermayesinin tamamı 

nakden karşılanmak suretiyle 1 trilyon TL.'den 2 trilyon TL.'ye artırılması sırasında ihraç ve halka 
arz edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiş, sözkonusu Şirket başvurusunun 
görüşüldüğü SPK Karar Organı'nın 19.11.1998 tarihli toplantısında Şirket'in sermaye artırım baş
vurusu ile ilgili olarak; 

1- Şirketin denetim kapsamına alınmasının ve sermaye artırım başvurusunun sonuçlandırıl
masında, mevzuata aykırı olarak izinsiz sermaye artırımı ve halka arz fiilinin gerçekleşmiş 
olabileceği dikkate alınarak, SPK Denetleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak denetleme 
sonuçlarının beklenmesine, 

2- Şirketin sermaye artırımı başvurusunun, yapılacak denetimin sonuçlanmasının ardından ve 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının Şirketin başvurusuna ilişkin kendi mevzuatları ve uygulamaları 
açısından engel bir durumun bulunup bulunmadığı konusundaki görüşleri de dikkate alınarak değer
lendirmeye alınmasına, 

3- Şirket'in sermaye artırımı başvurusunun, Şirket'in denetlenmesini ve denetim sonuçlarının 
bildirilmesinden sonra müracaat dosyasını öneri yazısı ekindeki eksik bilgi ve belgelerle birlikte 
yeniden revize edilerek SPK'ya iletmesini takiben değerlendirilebileceğinin, Şirket'e yazılı olarak 
bildirilmesine, 

karar verilmiştir. 
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Öte yandan, T. C. Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün SPK'ya gönderdiği 08.06.1997 
tarih ve B.05.1. EGM.4.06.00.18 Sahtecilik Br. A.298-3397-97 sayılı yazıda; Esenboğa Hava 
Limanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü görevlilerince 10.05.1997 günü saat 16: 55 sıralarında 
yurda giriş yapmak isteyen yolculardan Duran SAMUR ile Kadir ŞÖHRET isimli şahısların Yim-
paş A.Ş.'ne ait olduğu belirtilen ve hisse payı olarak getirildiği anlaşılan 23.900 gr. altın ziynet eş
yalarının yakalandığı ifade edilmiş ve tahkikat evraklarının birer sureti yazı ekinde gönderilmiştir. 

SPK Karar Organı'nın 19.11.1998 tarihli toplantısında alman karar gereğince yapılan denetim 
sonucunda 26.03.1999 tarih ve XIII-2/125-5 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır.26.03.1999 
tarih ve XIII-2/125-5 sayılı Denetleme Raporu'nda; 

A) 1990 yılında 47 ortak tarafından kurulan Şirket'in pay defterine kaydedilmiş 27.361 ortağı 
bulunduğu, bunlardan halen 21.250 kişinin Şirketle ortaklık ilişkisinin sürdüğü; ortaklardan hiç
birinin pay oranının %1'i aşmadığı; ortakların pay defterine kaydedildiği, genel kurul toplantısına 
çağrının usulüne uygun yapıldığı ve pay sahiplerine SPK standartlarına uygun olarak bastırılmış 
hisse senetleri dağıtıldığı, 

B) Kuruluşta 1 milyar TL olan Şirket sermayesinin 22.05.1996 tarihinde tescil edilen artırım
la birlikte 1 trilyon TL'na ulaştığı; sermaye artırımında rüçhan haklarının Genel Kurul tarafından 
kısıtlandığı ve yeni payların Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 333 DM bedelle SPK'ya kaydet-
tirilmeksizin halka arz edildiği; hisse senetlerinin halka satılması kararının tüm Yönetim Kurulu 
üyelerinin katılımıyla alındığı, 

C) Denetim çalışmaları esnasında Şirket yetkililerinden, Şirket'in Almanya'da kurulu şirket
leri olan Yimpaş GmbH ve Furkan GmbH şirketlerine ilişkin detaylı bilgi talep edildiği, ancak söz-
konusu şirketlere ilişkin bilgilere ait herhangi bir detaylı dokümanın ve bilginin Şirket'te mevcut ol
madığı ifade edilerek, istenen bilginin 12.12.1998 tarihli olan Tutanak tarihinden itibaren 15 iş günü 
içerisinde SPK'nın İstanbul Temsilciliği adresine gönderileceğinin taahhüt edildiği, Rapor tarihi 
itibariyle Yimpaş GmbH ile bilginin SPK'ya gönderilmesine rağmen diğer Grup şirketi olan Furkan 
GmbH'ye ilişkin hiçbir bilginin SPK'ya gönderilmediği, 

D) Şirket nezdinde yürütülen denetim sırasında Şirket yetkililerinden istenen Holding'e bağlı 
tüm Grup şirketlerinin son 3 (üç) yıllık Bilanço ve Gelir Tabloları'nın Tutanak tarihi olan 
12.12.1998 tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde SPK'nın İstanbul Temsilciliği'ne iletileceği 
yetkililer tarafından taahhüt edilmesine rağmen Rapor tarihi itibariyle bu bilginin Şirket tarafından 
SPK'ya iletilmediği, 

E) Hisselerin satışı ve bedellerinin tahsili işlemlerinin Şirket Yönetim Kurulu üyeleri tarafın
dan yürütüldüğü; hisse satışında Şirketin yurtiçi ve yurtdışı organizasyonu ile mevcut pay sahip
lerinden yararlanıldığı; pay satın almak isteyen yatırımcılara öncelikle bir iştirak taahhütnamesi im
zalatıldığı, pay bedeli tahsil edilmiş ise taahhütname üzerine kaydedildiği ve ayrıca bir makbuz 
düzenlendiği; Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalatılan taahhütnameler ile tahsil edilen pay 
bedellerinin Şirkete tesliminden sonra ortağın pay defterine, hisse bedellerinin ise sermaye ve emis
yon primi hesaplarına kaydedildiği; pay bedelinin Şirket yöneticisi tarafından tahsilinden Şirkete 
teslimine kadar olan sürecin Şirket tarafından izlenemediği, hatta yurtdışındaki vatandaşlarımızdan 
para toplayıp yurda sokan Şirket yöneticisinin bazen bu parayla Şirketin bilgisi olmadan araba satın 
alıp Şirkete topladığı para yerine bu arabayı sermaye olarak getirdiği, 

F) Şirket'in 07.01.1997 tarihinde SPK kaydına alındığı; kayıt ücretinim Şirket'in nominal ser
mayesi üzerinden hesaplanarak tahsil edildiği; kayıt ücretinin SPKn'nun Md.28 uyarınca hisse 
senetlerinin ihraç değeri üzerinden alınması gerektiği; eksik tahsil edilen tutarın Tutanak tarihi olan 
12.12.1998 itibariyle 25.021 milyar TL. olduğu, 
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G) Şirket'in mevcut 1 trilyon TL.'lik esas sermayesinin tamamının nakden ödenmesine ilişkin 
olarak 1997 Yevmiye Defteri kayıtlarında ve SMMM tarafından düzenlenen SMMM Raporunun in
celenmesi sonucunda; 

Şirket'in mevcut sermayesinin nakden önlenmesine ilişkin yevmiye kayıtlarının SMMM 
Rapor'undaki bilgilerle birbirini tutmadığı, 

SMMM Raporu'nda nakdi ödemelere ilişkin olarak verilen yevmiye kayıtlarının incelenmesi 
sonucunda, sözkonusu kayıtların Şirketin mevcut sermayesinin nakden ödenmesini tevsik eden 
kayıtlar olmadığı, 

Esenboğa Havalimanı'ndan yurda giriş yaparken Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Kadir 
ŞÖHRET ve Şirket'te herhangi bir idarî görevi olmayan ve Şirket adına para toplama yetkisi bulun
mayan Duran SAMUR isimli şahısların üzerlerinde yakalanan toplam 23,9 kg. beyan edilmemiş al
tının Şirket kayıtlarına "Ödenmemiş Sermaye" hesabına alacak kaydı yapılmak suretiyle yansıtıl
dığı, 

Sermayenin nakden ödendiğine ilişkin olarak düzenlenen SMMM Raporunda yukarıdaki 
muhasebe kaydının Şirket sermayesinin 1.112.000.000.-TL.'lik kısmının Şirket'e ortaklar tarafın
dan yapılan nakdi ödeme kaydı olarak değerlendirildiği, esasen yurda beyan edilmemiş altın sokar
ken havaalanında yakalanan ve haklarında Çubuk Cumhuriyet Savcılığı'nca 1918 sayılı Yasa'ya 
muhalefetten dolayı dava açılan ve dava sonucuna kadar T. C. Ziraat Bankası'nda muhafaza altına 
alınan sözkonusu altın üzerinde Şirket'in hiçbir tasarruf yetkisinin olmadığı ve ortakların sermaye 
taahhüt borcunu altın olarak ödemelerinin nakdi değil bir ayni sermaye ödemesi olduğu, 

Sonuç olarak Şirket'in mevcut sermayesinin ödenmiş olduğuna ilişkin olarak SMMM tarafın
dan düzenlenen SMMM Raporu'nun gerçekleri hiçbir şekilde yansıtmadığı, 

H) Şirketin, hisselerinin ikinci elde alınıp satılmasını kolaylaştıracak tedbirler aldığı; esas söz
leşmede yeralan hisselerini satmak isteyen pay sahiplerinin öncelikle diğer ortaklara teklifte bulun
ması zorunluluğunun ve bu koşula uyulmaması halinde Yönetim Kurulu'na pay defterine kayıttan 
imtina edebilme yetkisi verilmiş olmasının Şirket'i hisselerinin ikincil pazarında merkezi bir 
konuma yerleştirdiği; Şirket'in birincil pazardaki hisse satış fiyatı olan 75 milyon TL'nin ikincil 
pazardaki alım-satım fiyatı; haline gelmiş olduğu; Şirket Genel Kurulu tarafından verilen yetki çer
çevesinde tamamen Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hisse senedi satış fiyatlarının Şir
ketin malî durumuyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı ve hiçbir ekonomik gerekçeye dayandırılmadığı, 

1) Şirket'in hisse senetlerinin devirlerinde aktif olarak rol aldığı, hisse senetlerini devralmak 
veya ilk kez Şirket'ten hisse senedi alarak ortak olmak isteyen yatınmcıların bu taleplerini yazılı 
olarak veya sözlü olarak Şirket'e ilettikleri, hisse senetlerini satmak isteyen şahıslardan da aynı 
şekilde yazılı olarak sözkonusu taleplerine ilişkin dilekçe alındığı, bu dilekçelerin birer örneklerinin 
Şirket ortaklarına ilişkin olarak Şirket nezdinde tutulan dosyalarda saklandığı; bir yatırımcının Şir
ket'e ilk kez ortak olması durumunda kendisine Şirket tarafından daha sonra aldığı hisse senetlerini 
elinden çıkarmak istediğinde yardımcı olunacağı garantisinin verildiği, Şirket tarafından verilen bu 
devir garantisinin hisse senetlerinin geniş kitlelere pazarlanabilmesindeki başarının en önemli ayak
larından birisini teşkil ettiği; Şirket ortaklarının elindeki hisse senetlerini daha çok Şirket'e 
müracaat ederek devrettikleri; Şirketin bu faaliyetlerinin SPKn.'nun 30/b maddesinde tanımlanan 
aracılık tanımına girdiği ve SPKn.'nun 31 inci maddesine göre, bu faaliyetin ancak SPK'dan yetki 
belgesi almış kurumlar tarafından yürütülebileceği; oysa Şirketin bu faaliyeti SPKn'nun 31 inci 
maddesine aykırı olarak SPK'dan izin almaksızın yürüttüğü, 
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J) Şirket'in bağlı ortaklıklarından Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri ile ilgili 
olarak yapılan incelemelerde; 

Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin 17.01.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ser
mayesinin 100 milyar TL den 1 trilyon TL.'ye artırılması ve artan sermaye paylarının bir hissesinin 
385 DM (Alman Markı) veya muadili döviz veya TL karşılığı bir bedelle satılması karar alındığı, 

Sözkonusu kararı müteakip Şirket tarafından Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş. nde sahip olunan 75 
adet hisse senedinin sözkonusu tarihte Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş. nde herhangi bir ortaklık payı ol
mayan ve büyük bir çoğunluğu Yimpaş Grubunun hisse senetlerinin halka pazarlanmasıyla uğraşan 
Grup çalışanlarına devredildiği; Şirket tarafından hisse devri yapılan sözkonusu 75 kişi ve 
17.01.1998 tarihi itibariyle Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'ne ortak olan 4 kişi tarafından Yimpaş Gıda 
Sanayi A.Ş. tarafından artırılan sermayenin taahhüt edildiği ve bu taahhütlerin Yimpaş Gıda Sanayi 
AŞ'nin sermaye paylarının bu kişiler tarafından yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
satılması karşılığında toplanan para ile yerine getirildiği, 

Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin pay devirlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla halktan para top
lama faaliyetinin sadece sermaye artırımı için taahhütname veren şahıslar tarafından gerçekleştiril
mediği, sözkonusu hisse bedellerinin toplanması için yurt içinde ve yurt dışında görevli olan Yim
paş Holding A.Ş. veya bağlı ortaklıklarında çalışmakta olan personelden, Yimpaş Holding A.Ş.'nin 
yurt dışında kurulu şirketleri olan Yimpaş GmbH ve Furkan MbH ve Yimpaş İhtiyaç Maddeleri 
Pazarlama A.Ş.'ne ait olan mağazalarından da yararlanıldığı, ayrıca yetkisiz şahıslar tarafından da 
para toplanarak Şirketin yurt dışında bulunan banka hesaplarına yatırıldığı, 

Yimpaş Gıda Sanayi AŞ'nin denetim tarihi itibariyle, Ortaklar Pay Defteri'ndeki bilgilere göre 
pay devri yapılan şahısların sayısının 18.430 olduğu ve halen halka satış işlemlerinin sürdüğü, 

Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin hisse senetlerinin halka arzı sonucunda toplanan nakit tutarın 
31.10.1998 tarihi itibariyle 37.072.967.755.838 TL olduğu, 

Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin bu faaliyetlerinin SPKn.'nun 3 ve 4 üncü maddeleri kapsamında 
İzinsiz Halka Arz fiili kapsama girdiği, 

Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş. tarafından izinsiz halka arz işlemi sonucunda toplanan 
37.072.967.755.839.-TL.'mn 22.828.330.470.433 TL.'sının Yimpaş Holding A.Ş.'ne aktarıldığı, 
2.278.364.600.000 TL.'lık kısmının Yimpaş İhtiyaç Maddeleri A.Ş.'ne aktarıldığı ve geriye kalan 
tutarın ise büyük bir çoğunluğunun iştirak hissesi edinimi olmak üzere muhtelif amaçlar için sarf 
edildiği, Holding faaliyetlerinin bir kısmının Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'ne aktarıldığı ve esasen 
yapılan 'izinsiz halka arz' işleminden sonra Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin holdingleşmeye yönelik 
işlemlerde bulunduğu, 

K)Yimpaş Holding A.Ş.'nin, diğer bir Grup şirketi olan Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin 
SPKn.'nun 3 ve 4 üncü maddelerine aykırı olarak gerçekleştirdiği 'izinsiz halka arz' filme, 
TCK.'nun 64 üncü maddesi çerçevesinde asli olarak iştirak ettiği, 

L) Şirket'in 10.05.1998 tarihinde Şirket merkezinde yapılan Genel Kurul Toplantısına ve söz
konusu toplantıda kullanılan vekaletnamelere ilişkin olarak yapılan incelemede; 

Şirket'in 1 trilyon TL.'lik sermayesine tekabül eden 1 milyon adet hisseden 88.482 adet his
senin asaleten, 417.205 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 505.607 adet hissenin toplantıda 
temsil edildiği, 

Toplantı tutanağının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerince imzalandığı, 
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Şirket'in Genel Kurul Toplantısında kullanılan vekaletnamelere örnek teşkil etmesi için Şirket
ten alınan 13 (onüç) kişiye ait vekaletnamelerin ön incelemesi sonucunda; 

Sözkonusu şahısların Şirkete verdikleri vekaletnamelerdeki imzaların sahte olduğu sonucuna 
ulaşıldığı, 

Şirket adma tahsilat yapma yetkisi sadece Yönetim Kurulu Üyelerinde olduğu halde, Şirket'te 
Yönetim Kurulu Üyesi olmayan ve Yimpaş Grubuna ait mağazaların yöneticileri olduğu anlaşılan 
şahıslar tarafından da Şirket adına hisse senedi satışı yapılarak para tahsil edildiği ve bunun yatırım
cılar açısından büyük bir risk teşkil ettiği, 

Şirket hisse senetlerinin devrinde Yimpaş mağaza müdürlerinin aktif bir rol oynadığı ve Şirket 
adına daha önce hisse senetlerini satmak isteyen ortaklardan devraldıkları hisse senetlerini belirli bir 
süre sonra Şirket'e ortak olmak isteyen şahıslara devrettikleri ve sözkonusu devirler sırasında para 
tahsilatları yaptıkları, 

Vekaletname veren oy hakkı sahiplerinin, vekaletnamedeki imzalarının noter onaylı olmadığı 
ve imza sirkülerininde Şirket'te mevcut olmadığı; bu durumun SPK'nın Seri: IV, No: 8 Sayılı Teb-
liği'nin 7 nci maddesine aykırı olduğu, 

M) Yasal defterlerden Kasa Defteri'ne yapılan son kaydın 27.07.1998 ve Yevmiye Defteri'ne 
yapılan son kaydın 31.10.1998 tarihli olduğu, Defteri Kebir'e ise 1998 yılında hiçbir kayıt yapıl
madığı; bu durumun TTK'nun 66 ve 67 inci maddelerine aykırılık teşkil ettiği, 

N) Şirket merkez adresinde yürütülen denetim çalışmaları sırasında 03.12.1998 tarihinde 
yapılan Kasa sayımında Şirket Kasası'nda 03.12.1998 tarihli kurlarla Türk Lirası'na çevrilmiş 
haliyle 76.870.079600.-TL.'lık nakdin mevcut olduğu, sözkonusu fiili tutarla Şirket kayıtlarının 
mutabakatının yapılabilmesi amacıyla Şirket yetkililerinden 02.12.1998 akşamı itibariyle Kasa 
Hesabı'nm dökümünün istendiği, ancak Şirket yetkilileri tarafından sözkonusu hesap dökümünün 
verilemeyeceğinin, muhasebe kayıtlarında Kasa Hesabı'na ilişki son kaydın 27.07.1998 tarihinde 
yapıldığının ve bunun muhasebe sisteminin yetersiz olmasından ve ödeme ve tahsilatlara ilişkin 
fatura ve benzeri belge ve bilgilerin kendilerine geç intikal etmesinden kaynaklandığının ifade edil
diği; Şirket'in bilgisayar sistemine girdikleri en son kayıdın 31.10.1998 tarihli olduğu ve sözkonusu 
tarihten sonra hiçbir muhasebe kaydının bilgisayara girilmediği, 

O) Şirket'in diğer Grup şirketleri ile arasındaki ticarî/cari hesap ilişkilerine ilişkin olarak; 
Şirket ile diğer Grup şirketleri arasında yoğun ticarî/cari fınansal ilişkiler bulunduğu, in

celemeye konu olan 01.01.1998-31.10.1998 dönemi boyunca fon akışının, kısa süreli ve düşük 
tutarlı istisnalar dışında Şirketten diğer Grup şirketlerine doğru olduğu, Şirket kaynaklarının Aytaç 
Dış Ticaret A.Ş.'ne tahakkuk ettirilen 700 milyar TL.'lik vade farkı istisna olmak üzere diğer Grup 
şirketlerine herhangi bir karşılık alınmadan kullandırılmış olduğu, 

Şirket'in diğer Grup şirketlerine kullandırdığı fonlara ilişkin olarak, İstanbul Menkul Kıymet
ler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan ortalama gecelik repo oranlan baz alınarak yapılan 
hesaplamaya göre; incelenen dönem süresince aktarılan kaynaklar nedeniyle ilgili şirketlere yan
sıtılması gereken örtülü kazanç aktarım tutarının toplam 1.890.443.065.320 TL olduğu, 

Sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunulan şirketlere bedelsiz ya da 
emsallerine göre bariz şekilde düşük bedelle fon kullandırılmış olmasının Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun 15 inci maddesi son fıkrası hükmüne aykırılık teşkil ettiği, sözkonusu aykırılığın ör
tülü kazanç aktarımı fiilinin gerçekleştiği dönemde, Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan şahıslar 
açısından cezai sorumluluk doğurduğu, sözkonusu fiilin, halka açık olan şirketin yıllık kârını azalt-
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mak amacıyla, Şirket yöneticileri tarafından bilerek ve istenerek gerçekleştirildiği ve örtülü kazanç 
aktarımında sübjektif unsurun var olduğu, cezai sorumluluğun yanı sıra TTK'nun 336'ncı mad
desinde düzenlenen sorumlulukların Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yerine getiril
memesinden dolayı TTK'nun 320 ve BK.'nun 528 inci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu 
Üyelerinin hukukî sorumluluklarının da olduğu, bu çerçevede Şirket tüzel kişiliğinin, ortakların ve 
alacaklıların hükmedilecek tazminat TTK.309 gereğince Şirkete verilmek ve kendilerine öden
memek üzere, sorumlu üyeleri şirket hesabına dava etme haklarının doğduğu, 

Şirketler arası fon alış verişi başta olmak üzere, Yimpaş Holding A.Ş. ve bünyesinde yeralan 
diğer Grup şirketleri ile Şirket arasındaki işlemlerin dayanacağı esaslar konusunda belirlilik ol
madığı; Şirket ile diğerleri arasında yapılan işlemlerin Şirket karını önemli ölçüde etkileyebilecek 
büyüklükte olması nedeniyle, işlemler belirli ve kabul edilebilir esaslara bağlanmadıkça, Şirket 
tarafından kamuya açıklanacak bilgilere dayanılarak yapılacak tahminlerin yanıltıcı olabileceği, 

P) Şirket'in işçi ve halk şirketleri ile benzer özellikler taşıdığı ve benzer sorunlarla karşılaştığı, 
tespit edilmiştir. 
Denetleme sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organı'nın 08.04.1999 tarihli toplantısında; 
Şirket hisse senetlerinin SPK kaydına alınmadan halka arzının gerçekleştirilmesinde sorum

luluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, 
M. Ali LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi 
LEKESİZ, Mehmet KÜÇÜKDURMAZ ve Abdullah ÖRNEK hakkında SPKn.'nun 47/A-4 ve 49 
uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

SPKn.'nun 45 inci maddesine aykırı olarak SPK'ca istenen bilgi ve belgeleri vermeyen Şirket 
Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, M. Ali LEKESİZ, Mehmet KAPLAN, 
Mustafa GÜLEÇ, Musa NARİN, Abdullah ÖRNEK, Şükrü İBİŞ, A. Hamdi LEKESİZ, Kadir ŞÖH
RET, Recep TARHAN hakkında SPKn.'nun 47/B-l ve 49 uncu maddeleri uyannca Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

Şirket'in 07.01.1997 tarihinde ilk kez SPK kaydına alınması aşamasında, SPKn.'nun 28 inci 
maddesine göre hisse senetlerinin ihraç değeri gözönüne alınarak tahsil edilmesi gerektiği halde, 
Şirket'in nominal sermayesi üzerinden tahsil edilmesi sonucunda eksik tahsil edilen 25.021 milyon 
TL.'lik tutarın SPK hesabına yatırılması için Şirket'in yazılı olarak uyarılmasına, 

(aa) Şirket'in mevcut sermayesinin nakden ödendiğine ilişkin gerçeğe aykırı rapor düzenleyen 
66214721 ruhsat numaralı ve Yozgat Serbest Muhasebeci ve malî Müşavirler Odası'na bağlı olarak 
faaliyet gösteren SMMM hakkında, 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci malî 
Müşavirlik ve Yeminli malî Müşavirlik Kanunu"nun 48 inci maddesi, "Serbest Muhasebeci, Serbest 
Muhasebeci malî Müşavir ve Yeminli malî Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
melik"in 6'ncı maddesinin 3 üncü bendi ve "Serbest Muhasebeci malî Müşavirler Odaları Yönet-
meliği"nin 12'nci maddesinin (g) bendi kapsamında işlem yapılması için, SPKn.'nun 24 üncü mad
desinin 2'nci fıkrası uyarınca Yozgat Serbest Muhasebeci malî Müşavirler Odası Yönetim 
Kurulu'na ve Türkiye Serbest Muhasebeciler, malî Müşavirler ve Yeminli malî Müşavirler Odaları 
Birliği'ne bildirimde bulunulmasına, 

(bb) Mevcut 1 trilyon TL'lik sermayenin nakden ödendiğine ilişkin olarak, 04.11.1998 tarih ve 
MUH.04/1998-22 sayılı yazısı ile ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 
1 trilyon TL'den 2 trilyon TL'ye artırılması sırasında ihraç ve halka arz edilecek hisse senetlerinin 
SPK kaydına alınması talebi sırasında, mevcut sermayenin ödendiğine ilişkin olarak SPK'ya yanlış 
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bilgi veren Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, M. Ali LEKESÎZ, Meh
met KAPLAN, Mustafa GÜLEÇ, Musa NARİN, Abdullah ÖRNEK, Şükrü İBİŞ, A. Hamdi 
LEKESİZ, Kadir ŞÖHRET ve Recep TARHAN hakkında SPKn.'nun 47/B-l ve 49 uncu maddeleri 
uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

SPKn.'nun 31 inci maddesine aykırı olarak SPK'dan izin almadan yapılan izinsiz aracılık 
faaliyeti'nden sorumlu olan Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, M. Ali 
LEKESİZ, Mehmet KAPLAN, Mustafa GÜLEÇ, Musa NARİN, Abdullah ÖRNEK, Şükrü İBİŞ, 
A. Hamdi LEKESİZ, Kadir ŞÖHRET ve Recep TARHAN hakkında SPKn.'nun 47/A-4 ve 49 uncu 
maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

Grup şirketlerinden Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin SPKn'nun 4 üncü maddesine aykırı olarak 
hisse senetlerini SPK'ya kaydettirmeksizin halka arz etmesinden doğan sorumlulukla ilgili olarak 
SPK Karar Organının 17.03.1999 tarihli toplantısında sorumlular hakkında SPKn.'nun 47/A-4 ve 
49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veril
diğinden, burada konuya ilişkin olarak herhangi bir işlem yapılmamasına, 

Holding'in, Yimpaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin 01.01.1998 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği ve 
Tutanak tarihi olan 12.12.1998 itibariyle halen devam eden izinsiz halka arz fiiline TCK.'nun 64 
üncü maddesi çerçevesinde asli olarak iştirak etmesinin sorumluları olan Holding Yönetim Kurulu 
Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri 
GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Mehmet KÜÇÜKDURMAZ, Ab
dullah ÖRNEK, Mehmet KAPLAN, Recep TARHAN, İdris KARTAL, Veli KORKMAZ hakkında 
SPKn.'nun 48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunul
masına, 

(aa) Şirket'in 10.05.1998 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılan vekaletnamelerden ör
nekleme yöntemiyle seçilen 13 (onüç) tanesi üzerinde yapılan ilk inceleme sonucunda, vekaletname 
üzerindeki imzaların sahte olduğu şüphesinin uyanması ile ilgili olarak, varakanın sahteliğinin, sah
te varakayı düzenleyenlerin ve Genel Kurul Toplantısı'nda toplantıya katılan Hükümet Komiser
lerine tevdi edenlerin tespitinin adlî bir soruşturmayı gerektirmesi nedeniyle, konunun TCK.'nun 
345 ve 346 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesini temin için SPKn.'nun 48 inci ve 49 uncu 
maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

(bb) Vekaletname veren oy hakkı sahiplerinin, vekaletnamelerdeki imzalarının noter onaylı ol
mamasının SPK'nın Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, bu 
nedenle sözkonusu vekaletnamelerin usulüne uygun olarak düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali 
LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, 
Mehmet KÜÇÜKDURMAZ, ve Abdullah ÖRNEK hakkında SPKn.'nun 47/B-5 ve 49 uncu mad
deleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

(cc) Şirket'in 10.05.1998 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda usulüne uygun vekalet
name kullanılmaması ile daha önceki sermayenin tamamının ödenmemiş olmasından dolayı söz
konusu Genel Kurul Toplantısı'nda alınan sermaye artırım kararının TTK.'nun 391 ve 392/2 mad
deleri uyarınca batıl sayılmanın koşullarını taşıdığı; bu nedenle Şirket'in sözkonusu Genel SPK 
kararma dayanarak SPK'ya 04.11.1998 tarih ve MUH.04/1998-22 sayılı yazı ile yapmış olduğu ser
maye artırım başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında konuya ilişkin tespitlerin dikkate alın
masına, 
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Şirket'in yasal defterlerinin usulüne uygun olarak düzenlenmemesinden dolayı TTK. 'nun 67 nci 
maddesi uyarınca sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ER-
BEK, M. Ali LEKESİZ, Mehmet KAPLAN, Mustafa GÜLEÇ, Musa NARİN, Abdullah ÖRNEK, 
Şükrü İBİŞ, A. Hamdi LEKESİZ, Kadir ŞÖHRET ve Recep TARHAN hakkında SPKn.'nun 48 ve 
49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve Şirket'in 
defter, belge ve kayıt düzeninin mevzuata uygun olarak sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını 
teminen uyarılmasına, 

10. (aa) Başta Holding ile Yozgatspor A.Ş. arasındaki reklam anlaşması olmak üzere, Yimpaş 
Holding A.Ş. ile bünyesinde yeralan diğer şirketler arasında yapılacak işlemlerin mevzuata uygun 
belirli esaslara bağlanmasının, Şirket ile Yimpaş Yozgatspor A.Ş. arasında halihazırda bir reklam 
anlaşmasının var olması durumunda Şirket tarafından bu anlaşmanın iptal edilmesinin ve Yozgats
por A.Ş. ile bundan sonra imzalanacak sözleşmelerin birer örneklerinin imzalanmadan önce SPK'ya 
gönderilmesinin Şirket'ten istenmesine, 

(bb) Kamunun aydınlatılmasında ortaya çıkacak eksiklik gözönünde bulundurularak, uyarının 
gereği yerine getirilinceye kadar, Yimpaş Holding A.Ş. tarafından halka arz amacıyla çıkarılacak 
menkul kıymetlerin kayda alınması aşamasında konuya ilişkin tespitlerin gözönünde bulundurul
masına, 

(cc) Kaynak kullandırılan şirketler aleyhine tahakkuk ettirilecek tutarların fiilen tahsil edilip 
edilmeyeceğinin ve (aa) bendi uyarınca alınacak tedbirlere uyulup uyulmayacağının SPK tarafından 
izlenmesinin, bu amaçla, raporda belirtilen sorunlar giderilinceye kadar Şirket'in yakın gözetim al
tında tutulmasının; SPKn. md.22/h ile tanınan yetki uyarınca, gözetimin sürdürülmesine yardımcı 
olmak üzere, Şirket'in sürekli bağımsız denetimini yapmakta olan bağımsız denetim şirketinin söz-
konusu alacakların tahsili için Şirket tarafından alınacak tedbirleri ve sonuçlarını izlemek ve rapor
larında ayrıntılı olarak belirtmekle görevlendirilmesine, 

(dd) Şirket ortaklarının, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.'nun 320 ve BK.'nun 528 inci 
maddeleri çerçevesinde, Şirket'in sevk ve idaresinde gerekli dikkat ve özeni göstermemeleri 
nedeniyle hukukî sorumluluklarının doğduğu ve bu durumun Şirket tüzel kişiliği, ortaklar ve 
alacaklılara, hükmedilecek tazminat Şirket'e verilmek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine dava 
açma hakkını verdiği konusunda bilgilendirilmelerini teminen SPKn.'nun 46'ncı madde (d) bendi 
uyarınca konuyla ilgili gelişmelerin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınmasının Şir
ket'ten istenmesine, 

(ee) Şirket tarafından diğer Grup şirketlerine aktarılan toplam 1.890.443.065.320.-TL'lik 
tutarın tahsil edilmesi için Şirket'e 1 (bir) aylık süre verilmesine, 

(ff) SPK'ca verilen süre içerisinde Şirket tarafından diğer Grup şirketlerine sözkonusu tutarın 
tahsil edilmemesi durumunda; Kanunun kendilerine yüklediği vazifeleri gerekli dikkat ve özeni 
göstermemek suretiyle yerine getirmeyerek örtülü kazanç aktarımı fiilinin gerçekleşmesine ve bu 
şekilde Şirket yatırımcılarının zarar görmesine sebebiyet veren Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun 
UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri GÜNDÜZ, Şük
rü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Mehmet KÜÇÜKDURMAZ, Abdullah ÖRNEK, 
Mehmet KAPLAN, Recep TARHAN, İdris KARTAL, Veli KORKMAZ hakkında SPKn.'nun 47/B-
4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

(gg) SPKn.'nun 46/d maddesi uyarınca denetim sonuçlarının Şirket ortaklarına duyurulmasına, 
karar verilmiştir. 
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Haziran 2001 içinde şirket faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uyumu konusunda 
denetim gerçekleştirilmiş olup, denetim sonucunda 05.02.2002 tarih ve XIII-10/82-l, XVI-17/7-l 
sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. Denetleme Raporu'nda 

Grubun halka açık şirketleri olan Holding, Yimpaş İhtiyaç ve Yimpaş Gıda tarafından, söz-
konusu şirketlerin portföylerinde bulunan birbirlerine ait hisse senetlerinin satılması, Grubun halka 
açık olmayan şirketlerinden Yimteks Tekstil A.Ş. (Yimteks), Aytaç Hayvancılık ve Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (Aytaç Hayvancılık), Yimpaş Madencilik ve Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yimpaş 
Madencilik) ve (Yimpaş Sağlık Eğitim A. Ş) Yimpaş Sağlık Eğitim'in sermaye artırımında, ser
maye taahhütlerinin gerçek kişilere devredilmesi, Grubun halka açık olmayan şirketlerine ait olan 
ve Holding, Yimpaş İhtiyaç ve Yimpaş Gıda portföyünde bulunan hisse senetlerinin üçüncü kişilere 
satılması, suretiyle fon temin edildiği, 

İnceleme dönemi içerisinde Grubun halka açık şirketleri olan Holding, Yimpaş İhtiyaç ve Yim
paş Gıda'nın birbirlerine ait hisse senetlerinin üçüncü kişilere satılması yoluyla fon toplama 
faaliyetlerine ilişkin olarak; 

Yimpaş İhtiyaç tarafından, inceleme dönemi içerisinde Holding ve Yimpaş Gıda'nın toplam 
62.749.473 milyon TL. tutarında hisse senedinin 15.606 yatırımcıya devredildiği, 

İnceleme dönemi içerisinde mevcut ortaklardan, Holding, Yimpaş İhtiyaç ve Yimpaş Gıda'daki 
paylarını devretmek isteyen kişilerin paylarının da devralmdığı, inceleme dönemi içerisinde bu 
şekilde devralınan paylann toplam tutarının 63.397.232 milyon TL. olduğu, 

Grubun halka açık şirketlerinin birbirlerinin paylarını devralma ve devretme işlemlerinde 2001 
yılında bir önceki yıla oranla önemli oranda azalma meydana geldiği, bu durumun nedeninin dev
ralma işlemleri için Grubun 2001 yılındaki ekonomik gelişmelere paralel olarak ortakların satmak 
istediği payları satın almaması olduğu, paylarını satmak isteyen ortakların, bu paylan ortak olduk
ları şirkete iade etme talebinde bulundukları, Grubun da daha önce diğer şirketleri vasıtasıyla aldık
ları paylan, 2001 yılında TTK'nun 329 uncu maddesindeki "şirketlerin kendi paylannı elde 
edememesi" ilkesini öne sürerek almayı reddettiği, 

Holding, Yimpaş İhtiyaç ve Yimpaş Gıda'nın, yıllar itibariyle hisse senedi fiyatlarının önceden 
belirlenmiş olduğu, 

Grubun halka açık olmayan şirketlerinin paylannın devredilmesi yoluyla fon toplama faaliyet
lerine ilişkin olarak; 

İnceleme döneminde Holding, Yimpaş İhtiyaç ve Yimpaş Gıda tarafından 10 adet iştirak ve 
bağlı ortaklığa ait toplam 47.004.416 adet mevcut payın, 13.271.683 milyon TL karşılığında gerçek 
kişilere satıldığı ve sözkonusu işlemler sonucunda toplam 1.668.784 milyon TL tutannda kâr elde 
edildiği, 

Satışlann DM cinsinden yapıldığı ve satışlar esnasında hisse senedi devir sözleşmelerinin 
düzenlendiği, tahsilat makbuzu adı altında başka bir belge düzenlenmediği, 

Grubun halka açık olmayan şirketlerinin sermaye artınını yoluyla fon toplama faaliyetlerine 
ilişkin olarak; 

Grubun halka açık olmayan şirketlerinden Yimteks, Yimpaş Sağlık Eğitim, Yimpaş Madencilik 
ve Aytaç Hayvancılık'ın artınlan sermayelerinin, Grubun halka açık şirketleri olmalan nedeniyle 
fon kaynaklan olan şirketler tarafından taahhüt edildiği ve söz konusu pay taahhütlerinden bir kıs
mının gerçek kişilere devredilmesi suretiyle, bu kişilerin sermaye artınını gerçekleştiren şirkete or
tak olduklan, 
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Bu şekilde ortak olan kişi sayısının 62 olduğu, sözkonusu kişilerin yukarıda sayılan dört şir
ketin sermayesindeki paylarının 902.688 milyon TL olduğu, 

Sözkonusu şirketlerden hiçbirinin ortak sayısının 250'yi aşmadığı, en yüksek ortak sayısı olan 
Yimteks'in 119 ortağının bulunduğu, 

Sözkonusu şirketlerden Yimpaş Sağlık Eğitim, Yimpaş Madencilik ve Aytaç Hayvancılık'ın 
taahhüt devirlerinin, anılan şirketlerin paylarının nominal değerlerinin DM cinsinden tutan üzerin
den yapıldığı, Yimteks'in 1.000.000 TL nominal değerli hisse senetlerinin ise 50 DM üzerinden 
devredildiği, 

Grup şirketlerinin yetkilileri tarafından SPK'ya iletilen hisse senedi devir sözleşmelerine iliş
kin olarak; 

İnceleme dönemi içerisinde Grup şirketleri tarafından, Grubun halka açık olmayan şirketlerine 
ait toplam 47.069.054 adet hisse senedi 30.735.066 DM karşılığında 254 kişiye satıldığı veya dev
redildiği, 

Hisse senedi devir sözleşmelerinde, pay devrini gerçekleştiren grup şirketi adına sözleşmelere 
imza atılmış olmakla birlikte, imza sahibinin adının bulunmadığı, pay devirlerinin genellikle devri 
gerçekleştiren şirketin yönetim kurulunca herhangi bir yetkili şahıs belirlenmeksizin gerçekleştiril
diği ve devir işlemlerinin ilgili yönetim kurullarınca onaylanmasına ilişkin olarak esas sözleşmede 
yer alan hüküm yerine getirilmeksizin pay devirlerinin ilgili ortaklar pay defterlerine işlenmiş ol
duğu, Holding, Yimpaş İhtiyaç ve Yimpaş Gıda tarafından hisse senedi devri ile yetkilendirilen 
kişilere verilen vekaletnameler bulunduğu, 

Grup şirketleri tarafından halka açık Grup şirketlerine ait SPK kaydında bulunan hisse senet
lerinin "ortaklara paylarını istedikleri zamanda devretme garantisi" çerçevesinde ortaklardan geri 
alındığı ve söz konusu payların aynı dönemde veya ilerleyen bir dönemde Gruba ortak olmak için 
başvuran yatırımcılara satıldığı, yapılan devir alış ve satışlar, Grup tarafından yıllık olarak belir
lenen DM cinsinden pay değerleri üzerinden gerçekleştirildiği, aynı yıl içinde Grup tarafından dev
ralınan ve satılan paylar için DM bazında herhangi bir alış satış kazancı oluşmadığı ancak kur fark
larından TL bazında gelir veya giderler oluşabildiği, farklı yıllarda yapılan devir alış ve satışları için 
ise belirlenen pay değerlerine göre DM bazında da satış kazancı elde edilebildiği, ancak, ortaklar
dan pay devralınmasının ve söz konusu payların yeni ortak olmak isteyen yatırımcılara devredil
mesine yönelik işlemlerin en önemli amacının, pay alacak yatırımcılara iade isteklerinin kar
şılanacağı garantisinin verilerek, ortaklık payları karşılığında para toplama faaliyetinin başarısını 
artırılması olduğu, verilen garanti kapsamında devralınmak zorunda kalınan payların daha sonra 
yeni ortaklık taleplerinin karşılanmasında kullanıldığı, son dönemde ulaşılan tespitlerden, söz 
konusu işlemlerin Grubun sermaye artırımı suretiyle halka arz gerçekleştirerek para toplamadığı 
zamanlarda finansman ihtiyacının karşılanması için de kullanıldığı, bu şekilde yatırımcılardan or
taklık karşılığında para toplama faaliyetinin süresinin fiilen uzamasının da sağlandığı, Grubun hal
ka açık şirketlerinin mevcut paylarının Grup tarafından devralınıp daha sonra tekrar Gruba ortak ol
mak isteyenlere satış işlemlerinin amacının, Grubun alım satımlardan kazanç sağlamak veya hisse 
senetlerinin ikinci el piyasasının oluşmasını sağlamak değil, doğrudan birincil piyasadaki sermaye 
artırımı suretiyle halka arz işlemleriyle para toplama faaliyetinin başarısını artırmak ve yasal neden
lerle halka arzlarda ortaya çıkan zaman kısıtlamasının sıcak para girişinde yarattığı etkileri, bu devir 
işlemlerinden sağlanan finansmanla azaltmak olduğu, Grubun sözkonusu işlemlerinin inceleme 
döneminde Yimpaş İhtiyaç tarafından yürütüldüğü, 3 üncü maddede belirtildiği üzere Yimpaş İh
tiyaç tarafından, Holding ve Yimpaş Gıda'nın toplam 62.749.473 milyon TL. tutarında hisse 
senedinin 15.606 yatırımcıya devredildiği, 
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Yimpaş İhtiyaç tarafından gerçekleştirilen Yimpaş Holding ve Yimpaş Gıda hisse senedi satış
ları için 74 kişiye vekalet verilerek, bu kişilerin hisse senedi devri ile ilgili konularda yetkilendiril-
dikleri ve yukarıda özetlenen faaliyetlerinde Yimpaş İhtiyaç'a yardımcı oldukları, 

Holding ve Yimpaş Gıda tarafından 2000 yılı dönem kârının, ortaklara dağıtılması kararlaş
tırılan kısmının henüz dağıtılmadığı, 

tespit edilmiştir 
05.02.2002 tarih ve XIII-10/82-l, XVI-17/7-l sayılı Denetleme Raporu'nda yer alan tespitlerin 

değerlendirildiği 21.03.2002 tarihli SPK toplantısında yapılan denetleme sonucunda; 
1- i) Grubun mevcut halka açık şirketlerinden veya halka açık olmayan şirketlerinden herhan

gi birinin sermayesini artırmak suretiyle geniş kapsamlı ve Yimpaş Grubu'nun organizasyon ağı ve 
para toplama sistemi kullanılmak suretiyle bir halka arz gerçekleştirilerek sermaye piyasasından fon 
temin edilemediği. 

ii) İnceleme dönen içerisinde Gruba ortak olmak üzere başvuran şahıslardan bazılarına, Grubun 
halka açık şirketlerinin satışı yapılabilecek paylan bulunmadığı gerekçesiyle Grubun halka açık ol
mayı şirketlerinin paylarının devredildiği. 

iii) Yimpaş İhtiyaç tarafından Grubun halka açık diğer şirketlerinin mevcut paylarından bir kıs
mının üçüncü kişilere satılması suretiyle sağlanan fon tutarının, satışa konu payların inceleme 
dönemi içerisinde mevcut ortaklardan gelen paylarını iade etme taleplerinin Yimpaş İhtiyaç tarafın
dan karşılanması suretiyle Yimpaş ihtiyaç tarafından devralınan paylardan oluşması ve inceleme 
dönemi içerisindeki pay devir alış ve satışlarının DM bazında eşit fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi 
nedenleriyle. Grubun finansman ihtiyacını karşılayacak miktarda nakit girişi yapıldığını gösterir 
sonuçları ortaya çıkarmadığı hususları göz önünde tutulduğunda. Grubun inceleme döneminde SPK 
kaydı ta alınmaksızın halka arz gerçekleştirmek suretiyle yatırımcılardan fon temin edememesi 
nedeniyle SPK tarafından alınabilecek herhangi bir önlem bulunmadığına, ancak Grup şirketlerinin 
mevcut paylarının ve Grubun halka açık olmayan şirketlerinin sermaye artırmalarına ilişkin ser
maye taahhütlerinin tasarruf sahiplerine devri suretiyle sermaye piyasalarından fon temin etmeye 
yönelik çabaların devam etmesi nedeniyle, Yimpaş Grubu'nun inceleme dönemi içerisindeki ser
maye piyasası faaliyeti kapsamına girecek fiillerinin Grubun halka açık şirketleri ile birlikte halka 
açık olmayan şirketlerini de içermesi hususu gözönüne alınarak; Yimpaş Grubu şirketlerinin ser
maye piyasası faaliyetlerinin bundan böyle topluca değerlendirileceği hususunda ve bu kapsamda 
Grup şirketleri tarafından gerçekeştirilecek Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamına girecek tüm iş
lemler için mevzuata uyum konusunda Holding'e uyanda bulunulmasına, 

2- Yimpaş İhtiyaç tarafından 2000 ve 2001 yıllarında Yimpaş Holding A.Ş. ve Yimpaş Gıda 
Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin onaklardan devralınması ve yeni ortak olmak isteyen 
şahıslara söz konusu payların devredilmesi işlemlerinin SPKn.'nun 30 uncu maddesi çerçevesinde 
"aracılık faaliyeti" kapsamına girdiği ve sözkonusu faaliyetin SPK tarafından yetkilendirilmeksizin 
yapılması nedeniyle SPKn.'nun 47/A-4 maddesine maddesine aykınlık teşkil eden fiilde sorum
lulukları bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Reşat PETEK, 
Mustafa GÜLEÇ, Bayar DEMİR, Tevfik ARSLAN, M. Ali LEKESİZ, 5. Metin YÜCEL, Mustafa 
DAĞ, Atilla ÇOBAN, M. Muti YAVUZ ve Yaşar KESKİN hakkında SPKn.'nun 49 uncu maddesi 
çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına, 

3- Yimpaş İhtiyaç tarafından gerçekleştirilen Yimpaş Holding ve Yimpaş Gıda hisse senedi 
satışları için 74 kişiye vekalet verilerek, bu kişilerin hisse senedi devri ile ilgili konularda yetkilen-
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dirildikleri ve izinsiz aracılık faaliyetlerinde Yimpaş İhtiyaç'a yardımcı oldukları belirlenen ve his
se senetlerinin satışı ile görevlendirilen Ahmet ALKAN, Abdurrahman TIĞ, Ahmet ÇETÎN, Ahmet 
Engin YAPICİOĞLU, Ahmet Galip YABACIOĞLU, Ahmet KARAHAN, Ahmet KOÇAK, Ali 
GÜLLER, Ali YOLDAŞ, Arif KARABULUT, Duran YILMAZ, Eftal ORHAN, Ekrem ÇINAR, 
Ercan KILIÇ, Erdal AYDIN, Fatih ARIKAN, Ferit ULUKAN, Halit TAŞTAN, Hasan ATAK, 
Hasan Tahsin AKKAYA, Hayati ATABAY, Hayrettin AKASLAN, Hayrullah ULUSOY, Hüseyin 
ASLAN, Hüseyin Esat ERTÜRK, Hüseyin KOCAKALE, İbrahim Ethem ESEN, İbrahim KAP
LAN, İbrahim ONAY, İbrahim YILMAZ, ihsan KARA, İlyas ERDÖNMEZ, İrşadi YILDIRIM, İs
mail GÜNEŞ, izzet ÖZER, Kemalettin DİN, Mahmut ŞAHİNER, Mehmet Emin YAZICI, Mehmet 
KILIÇ, Mehmet ÖZKUL, Mehmet Sevinç, Mehmet ŞANLI, Memduh YILMAZ, Metin KORMAZ, 
Muammer ÇAKMAK, Muhammet Emin AYDOĞAN, Muhittin ÖZER, Muhsin KARA, Murat 
AKSU, Mustafa AKKAN, Mustafa ASAROĞLU, Mustafa ERDUVAN, Mustafa TEMİR, Mustafa 
Teoman TURAN, Mustafa Turgay TİRYAKİ, Muttalip AKTAŞ, Muttalip ŞENSES, Mücahit 
KAYIM, Nazire İNAT, Nevzat ÖRNEK, Osman ASLAN, Ramazan ŞAHİN, Rıdvan COŞKUN, 
Seyit Ahmet KANDEMİR, Seyit Ahmet YILMAZ, Şeref ÇALIŞ, Şeyma KAYA, Ümit DEMİR-
TAŞ, Ümit GÖKÇE, Vedat KAHYALAR, Veysel Karani BİLGİLİ, Yakup AYDIN, Yaşar GÜMÜŞ 
ve Yener YORGUN hakkında (B) bendinde belirtilen SPKn.'nun 47/A-4 maddesi suçuna ilişkin 
olarak TCK'nun 65 inci maddesi kapsamında "suça feri iştirak"ten suç duyurusunda bulunul
masına, 

4- Holding ve Yimpaş Gıda tarafından 2000 yılı dönem kârının, ortaklara dağıtılması kararlaş
tırılan kısmının henüz dağıtılmadığı göz önüne alınarak, Holding ve Yimpaş Gıda tarafından 2000 
yılı dönem kânnın dağıtılabilir kısmının SPK mevzuatına aykırı bir şekilde henüz dağıtılmamış ol
ması ile ilgili olarak, SPKn.'nun 46/c maddesi uyarınca, sözkonusu kâr dağıtımı işleminin ilgili şir
ketlerin genel kurulları tarafından alınan karar çerçevesinde 1 ay içerisinde yerine getirilmesi 
hususunun ilgili şirketlerden istenmesinin, belirtilen süre içerisinde kâr dağıtım işlemlerine başlan
maması halinde, ortakların hak ve yararlarının korunması açısından SPKn'nun 46'ncı maddesindeki 
ilgili tedbirler ve 47/A maddesinde yer alan idarî para cezası yaptırımının uygulanması için gerek
li işlemlerin yapılacağı hususunun ilgili şirketlere hatırlatılmasına, 

karar verilmiştir. 
Yimpaş Holding ve Yimpaş Gıda tarafından 13.05.2001 tarihinde yapılan 2000 yılı olağan 

genel kurul toplantılarında alınan 2000 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin karara rağmen, 2000 
yılı dönem kânnın dağıtılabilir kısmının mevzuata aykırı bir şekilde henüz dağıtılmamış olması ile 
ilgili olarak, SPKn.'nun 46/c maddesi uyarınca, söz konusu kâr dağıtımı işleminin ilgili şirketlerin 
genel kurulları tarafından alınan karar çerçevesinde 1 ay içerisinde yerine getirilmesi ve belirtilen 
süre içerisinde kâr dağıtım işlemlerine başlanmaması halinde, ortaklann hak ve yararlarının korun
ması açısından Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurulacağı husus-
lannda Holding ve Yimpaş Gıda şirketlerinin uyarılmasına ve Grup şirketlerinin mevcut paylarının 
ve Grubun halka açık olmayan şirketlerinin sermaye artırımlanna ilişkin sermaye taahhütlerinin 
tasarruf sahiplerine devri suretiyle sermaye piyasalarından fon temin etmeye yönelik çabaların 
devam etmesi nedeniyle, Yimpaş Grubu'nun inceleme dönemi içerisindeki sermaye piyasası 
faaliyeti kapsamına girecek fiillerinin Grubun halka açık şirketleri ile birlikte halka açık olmayan 
şirketlerini de içermesi hususu göz önüne alınarak; Yimpaş Grubu şirketlerinin sermaye piyasası 
faaliyetlerinin bundan böyle topluca değerlendirileceği hususunda ve bu kapsamda Grup şirketleri 
tarafından gerçekleştirilecek Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamına girecek tüm işlemler için mev
zuata uyum konusunda Holding'e uyarıda bulunulmasına, karar verilmiştir. 
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Şirket karının dağıtımına ilişkin olarak Holding tarafından yapılan açıklamada kâr dağıtım iş
lemlerinin devam ettiği belirtildiğinden, Holding'in söz konusu kâr dağıtımına ilişkin bilgileri or
taklara duyurmasını teminen yurtiçi ve yurtdışı baskılan bulunan 3 gazetede duyuru yayınlatması 
istenmiş olup, SPK tarafından 3 gazetede söz konusu duyurular yapılmıştır. 

Şirket yöneticileri hakkında SPK tarafından alınan kararlar sonucunda toplam olarak SPKn 
md.47/A-4 (2 adet), 47/B-l (2 adet), 47/B-5, TCK md.345-346 ve TTK md.67 uyarınca suç 
duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 

Yimpaş Holding, Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve Yimpaş Gıda 
nezdinde SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan denetim sonucunda hazırlanan 05.02.2002 
tarih ve XIII-10/82-1, XVI-17/7-1 sayılı Denetleme Raporu'nda yer alan tespitlerin değerlendiril
diği 21.03.2002 tarihli SPK toplantısında, diğer hususların yanı sıra; Yimpaş Holding'in 2000 yılı 
faaliyetlerine ilişkin 13.05.2001 tarihli olağan genel kurulunun dönem kârına ilişkin gündem mad
desinde, Şirket kârından kanun ve ana sözleşme gereği kanuni yasal yükümlülükler ve vergiler ay
rıldıktan sonra, 13.562.617.000.000 TL dağıtılabilir kânn 6.781.500.000.000 TL'nın ortaklara birin
ci temettü olarak dağıtılmasına ve kâr dağıtımının 01.07.2001 tarihinden itibaren başlamasına karar 
verildiği; ancak, Şirket'in muhasebe kayıtlanndan ortaklara dağıtılması kararlaştınlan dönem sonu 
kânnın dağıtılmadığı tespiti ile ilgili olarak; SPK Karar Organı'nın 21.02.2003 tarihli toplantısında; 

Yimpaş Holding'in yöneticileri Dursun UYAR, Şükrü İBİŞ, M. Ali LEKESİZ, A. Hamdi 
LEKESİZ, Mustafa GÜLEÇ, Abdullah ÖRNEK, Zühtü ACUN, Mehmet KAPLAN, Reşat PETEK, 
Tekin KOÇAK, Şahin SAYGI ve İsmail Durak ÜNLÜ hakkında, SPK'ca daha önce haklannda idarî 
para cezası müeyyidesi uygulanmamış olması hususu göz önünde bulundurularak, SPKn'nun 47/A 
maddesi uyannca her bir şahıs için ayn ayn olmak üzere, 4.780.000.000 TL tutannda idarî para 
cezası uygulanmasına, 

Yimpaş Holding'in ortak sayısının çokluğuna, yurtdışında pek çok ortaklannın bulunmasına ve 
yurt içindeki ortaklann çeşitli şehirlerde dağınık bir halde bulunmalanna rağmen şirket merkezine 
şahsen müracaatta bulunulmadan kâr payı ödemesi yapılmaması yönündeki uygulamaları göz önün
de bulundurularak, 2000 yılı faaliyet dönemi sonucunda elde edilen kânn dağıtılmasına karar 
verilen kısmı için, SPKn'nun 22'nci maddesi hükümleri uyannca, Yimpaş Holding'den, 

Konuya ilişkin SPK yazısıın tebellüğü tarihinden itibaren, 15 gün içerisinde Şirket merkezine 
ek olarak, yurt dışında Almanya, yurt içinde Sivas, Ankara ve İstanbul'da kâr dağıtım merkezleri 
belirlenerek, kâr dağıtımına hazır hale getirilmelerinin, 

Kâr dağıtım merkezlerinin hazır hale getirilmesi için öngörülen 15 günlük sürenin sonundan 
başlamak üzere 7 gün içerisinde, kâr dağıtımına ilişkin olarak SPK'ca hazırlanacak ilan metin
lerinin, belirlenen dağıtım merkezlerinin adresleri de eklenmek suretiyle yurtdışı baskılan da 
bulunan, ulusal yayın yapan 2 gazetenin yurtdışı ve yurtiçi baskılannda ilan edilmesinin, 

Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan ilanlann tarihlerinin farklı olması halinde, yapılan son ilan-
lan takip eden 5 inci günün sonundan itibaren, şirket merkezinde devam ettiği belirtilen kâr payı 
ödemelerine ek olarak söz konusu merkezlerde de kâr payı ödemelerinin sürdürülmesinin ve belir
lenen merkezlerdeki kâr payı ödemelerine en az üç ay boyunca devam edilmesinin, 

Şirket merkezinde halen devam ettiği belirtilen kâr payı ödemelerinin, belirlenen diğer merkez
lerdeki kâr payı ödemeleri sırasında ve bu merkezlerdeki kâr payı ödemeleri sona erdirildikten son
ra dahi aksatılmadan sürdürülmesinin, 
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Belirlenen merkezlerdeki kâr payı ödemelerinin başladığı tarihten sonraki bir ayın sonunda, 
şirketçe 2000 faaliyet dönemine ilişkin olarak o tarihe kadar yapılmış ortak bazında bütün kâr payı 
ödemelerine ve yine ortak bazında henüz ödenmeyen kâr paylarına ilişkin olarak SPK'ya bilgi veril
mesinin, istenmesine, bu işlemler çerçevesinde Şirket'in durumunun ve SPK'ca alınabilecek tedbir
lerin yeniden değerlendirilmesine, karar verilmiştir. 

SPK Kararı 24.02.2003 tarih ve DEDA-10/107-2111 sayılı SPK yazısıyla Şirket'e ve aynı 
tarihli yazılar ile Şirket yönetim kurulu üyelerine bildirilmiştir. 

08.04.2003 tarih ve DED A/l 0/364-4266 sayılı SPK yazısı ile Yimpaş Holding'ten, Yimpaş 
Holding ve Yimpaş Gıda tarafından kâr payı dağıtılan ve dağıtılmayan ortaklara ve söz konusu or
takların kâr payı tutarlarına ilişkin bilgi istenmiştir. İstenen bilgiler 06.06.2003 tarihli yazı ile 
SPK'ya gönderilmiştir. 

Şirket ve yönetim kurulu üyeleri tarafından SPK'ya gönderilen itiraz dilekçelerini 19.06.2003 
tarihli toplantısında görüşen SPK Karar Organı, Almanya'da kâr dağıtımı merkezi belirlenmesi 
hususu dışında, kâr dağıtımı belirlenmesi ve idarî para cezası uygulanması yönündeki kararlara 
itirazların reddedilmesine karar vermiştir. 

Yimpaş Holding tarafından SPK'ya gönderilen 08.06.2004 tarih ve MUH.2004.69 sayılı 
yazıdan kâr dağıtım merkezlerinin belirlendiği ve istenilen ilanların yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bl Kavda Alma Bilgileri 
1. Şirketin SPK Kaydına Alınması 
Şirket 25.12.1996 tarih ve MUH/04-1996-13 sayılı yazısı ile 02.01.1997 tarihinde SPK'ya baş

vurarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi çerçevesinde ortak sayısı nedeniyle SPK 
kaydına alınmasını talep etmiştir. Şirket talebini 07.01.1997 tarih ve 1/19 sayılı toplantısında 
görüşen SPK Karar Organı, Şirket'in SPK kaydına alınmasına karar vermiş olup, söz konusu SPK 
Kararı 10.01.1997 tarih ve OFD/51-425 sayılı yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. Bu çerçevede Şirket, 
07.01.1997 tarihinde ortak sayısı nedeniyle SPK kaydına alınmış olup, bu tarihten beri SPK kaydın
da bulunmaktadır. 

2. Şirket'in Başvuruları ve Yapılan Diğer İşlemler Hakkında Bilgi 
- Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu 
Şirket, SPK evrakına 28.03.1997 tarihinde giren Muh/1997-007 sayılı yazısı ile, Şirket esas 

sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlama çalışmaları çerçevesinde esas sözleş
mesinin 4, 9 ve 27 nci maddelerinde yapılması gereken değişikliklere SPK'ca uygun görüş veril
mesini talep etmiştir. Şirket talebi SPK'nm 30.04.1997 tarih ve 13/545 sayılı toplantısında alman 
kararla uygun görülmüş ve SPK'ca onaylı esas sözleşme tadil metinleri 02.05.1997 tarih ve 
OFD/994-4766 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiştir. 

- Hisse Satışı Görüş Talebi 
Şirket 05.01.1998 tarih ve Muh 04/1998-001 sayılı yazısı ile portföyünde bulunan Yimpaş Yoz

gat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ne ait 1.200.000 adet 50.000 TL. nominal bedelli 
hisse senetlerini Borsada işlem görmemek kaydıyla yurtiçi ve yurtdışında eşanlı olarak satmak is
tediğini belirterek gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 14.01.1998 tarih ve OFD/69-318 sayılı yazı 
ile, Şirket portföyünde bulunan ve Borsada işlem görmeyen Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri 
Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin yurt içinde ve yurtdışında satılabilmesi için, hisse 
senetlerinin SPK kaydına alınmasına ve satışına ilişkin esasları belirleyen Seri: I, No: 22 Tebliğinin 
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3 üncü maddesi uyarınca kayda alınma talebi ile SPK'ya başvurulmasının zorunlu olduğu, bu baş
vuru için aynı Tebliğin 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde bir aracı kuruluş ile aracılık yüklenim 
sözleşmesi imzalanması ve maddede istenilen belgelerin SPK'ya gönderilmesi gerektiği Şirkete bil
dirilmiştir. 

- Sermaye Artırımı Amacıyla Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu 
Şirket, 13.04.1998 tarih ve Muh.04/1998-006 sayılı yazısı ile sermayesinin 1 trilyon TL'den 2 

trilyon TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 7'nci maddesine ilişkin tadil 
tasarısına SPK'ca uygun görüş verilmesini talep etmiştir. Şirket talebi 04.05.1998 tarih ve 
OFD/881-3960 sayılı yazı ile uygun görülmüş ve söz konusu tadil tasarısının 6 ay içinde genel 
kuruldan geçirilerek SPK'ca sermaye artırımı ve hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle 
müracaat edilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için yeniden uygun görüş alınması gerek
tiği Şirkete bildirilmiştir. Şirketin 10.05.1998 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şir
ket sermayesinin 1 trilyon TL'den 2 trilyon TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 
kabul edilmiştir. 

- Sermaye Artırımı Nedeniyle Kayda Alma Başvurusu 
Yimpaş Holding A.Ş., 04.11.1998 tarih ve MUH.04/1998-22 sayılı yazısı ile ödenmiş ser

mayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1 trilyon TL.'den 2 trilyon TL.'ye artırılması 
sırasında ihraç ve halka arz edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebi ile SPK'ya baş
vurmuştur. 

SPK'nın 19.11.1998 tarih ve 104/1283 sayılı toplantısında, Şirketin mevzuata aykırı olarak 
izinsiz sermaye artırımı ve halka arz fiilini gerçekleştirmiş olabileceği dikkate alınarak denetim 
kapsamına alınmasına ve sermaye artırım talebinin Şirket nezdinde yapılacak denetim çalış
malarının sonuçlanmasından sonra değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir.27.11.1998 tarih 
ve OFD/3354-11604 sayılı yazı ile; Şirket nezdinde denetim yapılması ve denetim sonuçlarının Şir
kete bildirilmesinden sonra, başvuru dosyasının, söz konusu dosyada bulunmayan ve yazı ekinde 
verilen eksik bilgi ve belgelerle birlikte yeniden revize edilerek SPK'ya iletilmesini takiben değer
lendirileceği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket nezdinde yapılan denetim sonunda, sermaye artırımı talebini etkileyecek önemde, 
a) Şirketin mevcut sermayesinin tamamının nakden ödenmesine ilişkin olarak 1997 yılına iliş

kin yevmiye defteri kayıtlan ve Serbest Muhasebeci malî Müşavir raporundaki bilgilerin birbirini 
tutmadığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye artırımına ilişkin 391. maddesine aykırı olarak, or
taklığa konulması taahhüt edilmiş olan 1 trilyon TL'lik sermaye paylarının ortaklığa tamamen öden
mediği, 

b) 10.05.1998 tarihinde yapılan 1997 yılı olağan genel kurul toplantısında, vekaletnamelerdeki 
imzaların noter onaylı olmadığı ve imza sirkülerinin mevcut olmadığı, vekaletnamelerde yer alan 
imzaların, diğer belgelerdeki imzalar ile benzerlik göstermediği ve genel kurul toplantı tarihinde 
Şirket kayıtlarına göre ortak olmayan kişilerin toplantıya katıldığı, 

hususlarının tespit edilmiş olması nedeniyle SPK'nın 13.05.1999 tarih ve 45/566 sayılı toplan
tısında; Şirketin sermaye artırım talebinin değerlendirilmesi için Türk Ticaret Kanununun 391. 
maddesi uyarınca Şirketin 1 trilyon TL'lik mevcut sermayesinin tamamının nakden ödenmesi, 
tamamının ödendiğinin mevzuata uygun olarak tanzim edilmiş malî müşavirlik raporu ile tevsik 
edilmesi, mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak genel kurulda usulüne uygun olarak ser
maye artırım karan alınması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, 
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17.05.1999 tarih ve OFD/1137-4340 sayılı yazı ile söz konusu SPK toplantısında alınan kararlar 
Şirkete bildirilmiş, ayrıca anılan yazıda, sermaye artırımına ilişkin başvuru dosyasının işlemden 
kaldırıldığı ve yukarıda belirtilen yasal işlemlerin ifasından sonra başvurulması halinde sermaye ar
tırımı başvurusunun değerlendirmeye alınabileceği belirtilmiştir. 

- Halka Açıklık Yazısı Talebi 
Şirket, 26.02.1999 tarihli yazısı ile 1998 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesine 

eklenmek üzere, Şirketin halka açık bir şirket olduğuna dair belge verilmesini talep etmiş-
tir.03.05.1999 tarih ve OFD/989-3878 sayılı yazı ile, Şirketin halka açık anonim ortaklık niteliğini 
haiz olarak SPK kaydında bulunduğu Şirkete bildirilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nın Şirket Hak
kındaki Bilgi Talebi 

Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı 09.09.2003 tarih 
ve 704.00/DE/2003/EİGY/365619 sayılı yazısı ile Yimpaş Holding A.Ş.'nin iflas durumunda olup 
olmadığı konusunda Almanya Federal Cumhuriyeti Lahn-Dill Kaymakamlığı Hukuk İşleri 
Dairesi'nin Berlin Büyükelçiliğimize gönderdiği yazının tercümesi verilerek, anılan Kaymakamlığa 
verilecek yanıta esas teşkil etmek üzere SPK'nın bilgi ve görüşlerinin Bakanlıklarına iletilmesini 
talep etmiştir. Konuyla ilgili olarak 23.09.2003 tarih ve OFD/1520-11602 sayılı yazı ile Şirketten 
bilgi talep edilmiş olup, Şirketten alınan 03.10.2003 tarih ve MUH.2003.092 sayılı yazı, 08.10.2003 
tarih ve OFD/1598-12537 sayılı yazı ile Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

- Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Amacıyla Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu 
Şirket 26.04.2000 tarih ve MUH.2000-12 sayılı yazısı ile 28.04.2000 tarihinde SPK'ya baş

vurarak, kayıtlı sermaye sistemine geçerek kayıtlı sermaye tavanının 150 trilyon TL olarak belirlen
mesini talep etmiştir. Başvuru dosyasında tespit edilen eksik bilgi ve belgeler, 18.05.2000 tarih ve 
OFD/1900-6247 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. Şirket, 12.06.2000 tarihinde SPK'ya ulaşan 
yazısında, söz konusu SPK yazısıda belirtilen eksik bilgi ve belgelerin yazı ekinde SPK'ya gön
derildiğini belirtmiştir. Haziran ve Ekim 2001 içinde şirket faaliyetlerinin sermaye piyasası mev
zuatına uyumu konusunda Denetleme Dairesi tarafından denetim gerçekleştirilmiştir. Şirketin An
kara Temsilcisi ile yapılan telefon görüşmesinde başvuru dosyasında bulunan belgelerin güncellen-
mesi gerektiği, söz konusu bilgi ve belgelerin güncellenmesinin ardından kayıtlı sermaye sistemine 
geçiş başvuru dosyasının incelemeye alınacağı 11.06.2001 tarihinde faks yoluyla Şirkete bildiril
miştir. Aynca Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunun sonuçlandırılabilmesi için SPK 
Başkanlık Makamının 12.06.2001 tarih ve OFD/1136 sayılı onayına istinaden 12-15 Haziran 2001 
tarihleri arasında Şirket merkezinde incelemelerde bulunulmuştur. Şirket, 15.06.2001 tarih ve 
MUH.2001-031 sayılı yazısında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş talebi çerçevesinde, SPK uzman
larınca Şirket nezdinde yapılan incelemede ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerden ibraz edilmeyen
lerin 25.06.2001 tarihine kadar hazırlanarak SPK'ya gönderileceğini belirtmiştir. Şirketin 
25.06.2001 tarihli yazısında ise SPK uzmanlarınca istenilen bilgilerin yazı ekinde gönderildiği ifade 
edilmiştir. Ancak, başvurunun sonuçlandırılabilmesi için aynı tarihlerde Şirket nezdinde yapılan 
denetimin sonuçlanması beklenmiş ve denetim sonuçlan çerçevesinde Şirketin Sermaye Piyasası 
Mevzuatına aykırı işlemlerinin devam etmesi nedeniyle kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusu 
değerlendirmeye alınmamıştır. SPK'nm 16.09.2004 tarih ve 38/1144 sayılı toplantısında ise Şirketin 
28.04.2000 tarihinde yaptığı kayıtlı sermaye sistemine geçme talebinin işlemden kaldırılmasına 
karar verilmiştir. Söz konusu SPK Kararı 24.09.2004 tarih ve OFD/2119-28013 sayılı yazı ile Şir
kete bildirilmiştir. 
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- Şirket Hakkında Para Dergisi'nde Çıkan Habere İlişkin Olarak Yapılan İşlemler 
Yimpaş Grubu ile ilgili olarak 25.04.-01.05.2004 tarihli Para Dergisinde çıkan haberde, Al

manya'daki yatırım şirketi Yimpaş Vervvaltungs'un iflasın eşiğinde olduğu ve söz konusu şirketin 
iflasının Türkiye'deki Yimpaş şirketlerini etkileyebileceği belirtilmiştir. Söz konusu haber üzerine 
06.05.2004 tarih ve OFD/962-10268 sayılı yazı ile Yimpaş Holding A.Ş.'nin ve SPK kaydında 
bulunan diğer Yimpaş Grubu şirketleri olan Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yimpaş Yozgat 
İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin adı geçen ortaklıkla organik bir bağı bulunup 
bulunmadığına ve söz konusu haberde yer alan diğer konulara ilişkin Holding açıklamasının 
SPK'ya iletilmesi istenmiştir. Söz konusu SPK yazısına istinaden Yimpaş Holding A.Ş.'den alınan 
18.05.2004 tarihli yazıda, Yimpaş Venvaltungs GMBH adlı şirketin 2003 Aralık ayından itibaren 
iştirakler arasında yer aldığı ve söz konusu şirketin iflas etmesinin Türkiye'de kurulu şirketlerini et
kilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu kez 09.06.2004 tarih ve OFD/1233-14713 sayılı yazı ile Yimpaş 
Holding A.Ş.'den Yimpaş Venvaltungs GMBH'nin hukukî durumuna, ortaklık yapısına, ser
mayesine ve söz konusu sermayeye iştirak tutar ve oranına, ayrıca, söz konusu iştirakin elde edil
me şekli ve elde etme maliyetine ve açıklanmasında yarar görülen diğer hususlara ilişkin bilgiler ile 
konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmamasına ilişkin açıklamalarının SPk'ya iletilmesi is
tenmiştir. Söz konusu SPK yazısına istinaden Yimpaş Holding A.Ş.'den alınan 22.06.2004 tarihli 
yazıda, Yimpaş Venvaltungs GMBH'nin 1998 yılında Almanya'nın Offenbach kentinde kurulduğu 
ve faaliyetlerine 26.01.2004 tarihine kadar devam ettiği, ancak 26.01.2004 tarihinde Frankfurt am 
Main İflas Mahkemesi'nin şirket ana sözleşmesinden kaynaklanan ortaklara geri ödeme 
yapılamaması nedeniyle iflasına karar verildiği ifade edilmiştir. Söz konusu yazıda ayrıca, Yimpaş 
Holding A.Ş.'nin söz konusu şirketteki iştirak tutannın 11.696.163.960.000 TL., iştirak oranının ise 
%4, 53 olduğu ve nominal bedel üzerinden iştirakte bulunulduğu belirtilmiştir. 

Yapılan incelemede, söz konusu iştirak tutarlarının Yimpaş Holding A.Ş.'nin kamuya açık
lanan son bilançoları olan 31.12.2002 tarihli bilanço aktif toplamının %10, 02'sine karşılık geldiği 
ve söz konusu iştirak alış işlemlerine ve iştirakin iflasına ilişkin olarak Şirket tarafından SPK'ya 
herhangi bir özel durum açıklaması gönderilmediği tespit edilmiştir. 

- Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu 
Şirket, 10.06.2004 tarihli başvurusu ile genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesini 

teminen 16.08.2004 tarihli başvurusu ile mevzuata uyum amacıyla esas sözleşmesinin ilgili mad
delerinin tadili için SPK'nın uygun görüşünü talep etmiştir. Söz konusu başvuruya ilişkin olarak 
Şirket'ten SPK'nın 22.06.2004 tarihli yazısı ile eksik bilgi/belge talep edilmiştir . 

Şirketin genel kurullarda birikimli oy kullanımını teminen ve mevzuata uyum amacıyla esas 
sözleşmesinin 4,5,6,7, 8,9,10,11,13,15,18,19,20,21,23,24,25,27,29,31 ve 32. maddelerinin 
tadili için SPK'nın uygun görüşüne ilişkin talebinin görüşüldüğü SPK'nın 16.09.2004 tarih ve 
38/1144 sayılı toplantısında, Şirket başvurusu olumlu karşılanmıştır. SPK'ca onaylı tadil metinleri 
SPK'nın 24.09.2004 tarih ve OFD/2119-28013 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiştir . 

- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine Aykınlık Nedeniyle Şir
ket Hakkında Yapılan İşlemler 

Şirket 04.11.2004 tarihli yazısı ile 2003 yılı olağan genel kurul toplantısının 28.10.2004 tarihin
de yapıldığını, ancak gerekli nisabın sağlanamamış olması nedeniyle ertelendiğini belirtmiş; 
11.11.2004 tarihli yazısında ise söz konusu genel kurul toplantısının tarihi, yeri ve gündemine ilişkin 
bilgileri SPK'ya göndermiştir. 12.11.2004 tarih ve OFD/2481-41462 sayılı yazı ile, SPK Tebliğlerine 
aykırı olarak 28.10.2004 tarihinde yapılan genel kurul toplantısının tarihi, yeri ve gündemine ilişkin 
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bilgilerin SPK'ya bildirilmemesine ilişkin olarak SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca Şirketten savun
ma istenmiştir. Şirket'ten istenilen savunma yazısı 17.12.2004 tarihinde SPK'ya gönderilmiştir. 

SPK'nın 13.01.2005 tarih ve 2/36 sayılı toplantısında; 
Seri: VIII, No: 39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5 inci 

maddesinin (h) bendinin (3) numaralı alt bendinden kaynaklanan özel durum açıklama yüküm
lülüğünü yerine getirmeyen Şirket'in; 

1) Genel kurul toplantı tarihinin, yerinin ve gündeminin bildirilmesine ilişkin özel durum açık
lama yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması nedeniyle daha önce uyanlmamış olduğu, 

2) 28.10.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına davete ilişkin duyurunun Tür
kiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1310.2004 tarih ve 6156 sayılı nüshasında ve Yozgat'ta yayımlanan 
mahallî gazetelerden İleri Gazetesi'nin 13.10.2004 tarih ve 9282 sayılı nüshası ile Yeni Ufuk 
Gazetesi'nin 13.10.2004 tarih ve 987 sayılı nüshasında yayınlandığı, 

3) 28.10.2004 tarihindeki olağan genel kurul toplantısının yeterli nisabın sağlanamamış olması 
nedeniyle yapılamadığı, 

4) Birinci toplantının ertelenmesi nedeniyle yapılan ikinci toplantının tarihi, yeri ve gündemine 
ilişkin özel durum açıklamasının 08.11.2004-12.11.2004 tarih ve 2004/47 sayılı SPK Haftalık Bül
teni ile ilan edilerek kamuya duyurulduğu, dikkate alınarak, bir defaya mahsus olmak üzere Seri: VIII 
No: 39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5 inci maddesinin (h) 
bendinin (3) numaralı alt bendine uyum konusunda uyanlmasma karar verilmiştir. Söz konusu SPK 
karan 17.01.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13/79-1517 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 

C) Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
SPK uzmanlarınca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 5.3.1999 

tarih ve XIII-2/125-5 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği SPK Karar 
Organı'nın 8.4.1999 tarih ve 33/398 sayılı kararı uyarınca; 

a) SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arz faaliyetinde bulunulması sebebiyle, 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, Mehmet Ali 
LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, 
Mehmet KÜÇÜKDURMAZ ve Abdullah ÖRNEK hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca suç 
duyurusunda bulunulması üzerine, Yozgat Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1999/577) 
davada, Mahkeme tarafından 22.12.2000 tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca davanın kesin hük
me bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. (K.2000/408) 

b) SPK uzmanlarına bilgi ve belge verilmesinden imtina edilmesi nedeniyle, Şirket Yönetim 
Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mehmet Ali LEKESİZ, Mehmet KAPLAN, Mus
tafa GÜLEÇ, Musa NARİN, Abdullah ÖRNEK, Şükrü İBİŞ, A. Hamdi LEKESİZ, Kadir ŞÖHRET 
ve Recep TARHAN hakkında, SPK md.47/B-l hükmüne aykırılık sebebiyle, SPK'ca suç 
duyurusunda bulunulması üzerine, Yozgat Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/109) 
davada, Mahkeme tarafından 1.2.2001 tarihinde, 4616 sayılı Kanun'un 1/4 maddesi uyarınca 
davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. (K.2001/23) 

c) SPK uzmanlanna gerçeğe aykırı bilgi verilmesi sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 
Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mehmet Ali LEKESİZ, Mehmet KAPLAN, Mustafa GÜLEÇ, 
Musa NARİN, Abdullah ÖRNEK, Şükrü İBİŞ, A. Hamdi LEKESİZ, Kadir ŞÖHRET ve Recep 
TARHAN hakkında, SPK md.47/B-l hükmüne aykırılık sebebiyle SPK'ca suç duyurusunda 
bulunulması üzerine, Yozgat Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde açılan davada (E. 1999/571), Mah-
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keme tarafından 1.2.2001 tarihinde, 4616 sayılı Kanun'un 1/4 maddesi uyarınca davanın kesin hük
me bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. (K.2001/24) 

d) SPKn'nun 31. maddesine aykırı hareket edilmesi sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 
Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mehmet Ali LEKESİZ, Mehmet KAPLAN, Mustafa GÜLEÇ, 
Musa NARİN, Abdullah ÖRNEK, Şükrü İBİŞ, A. Hamdi LEKESİZ, Kadir ŞÖHRET ve Recep 
TARHAN hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Yoz
gat Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/58) davada, Mahkeme tarafından 25.5.2001 
tarihinde, 4616 sayılı Kanun'un 1/4 maddesi uyarınca davanın kesin hükme bağlanmasının ertelen
mesine karar verilmiştir. (K.2001/298) 

e) SPK'ca Yimpaş Holding A.Ş.'nin 10.5.1998 tarihli genel kuruluna ilişkin olarak ulaşılan tes
pitlerin TCK md.345 ve 346 hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesini teminen ihbarda bulunul
ması üzerine, Yimpaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mehmet Ali 
LEKESİZ, Mehmet KAPLAN, Mustafa GÜLEÇ, Mithat ERBEK, Musa NARİN, Abdullah ÖR
NEK, Şükrü İBİŞ, A. Hamdi LEKESİZ, Kadir ŞÖHRET ve Recep TARHAN hakkında, Yozgat As
liye Ceza Mahkemesi nezdinde (E.2000/57), SPKn'nun 47/B-4 ve TCK'nin 345 ve 346. maddeleri 
uyarınca açılan davada, Mahkeme tarafından 23.12.2000 tarihinde, SPK md.47/B-4 hükmüne ay
kırılık sebebiyle açılan davanın 4616 sayılı Kanun'un 1/4 maddesi uyarınca kesin hükme bağlan
masının ertelenmesine karar verilmiştir. (K.2000/716) 

f) Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliğ'in 7. maddesine aykırılık sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu 
Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, Mehmet Ali LEKESİZ, Musa NARİN, 
Nuri GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Mehmet KÜÇÜKDURMAZ 
ve Abdullah ÖRNEK hakkında, SPKn'nun 47/B-5 maddesine aykırılık sebebiyle suç duyurusunda 
bulunulması üzerine, Yozgat Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1999/656) davada, Mah
keme tarafından 4.4.2000 tarihinde, 2499 sayılı SPK'nda değişiklik yapan 4487 sayılı Kanun'la söz 
konusu suçun müeyyidesi idarî para cezasına dönüştürüldüğünden, Mahkeme'nin görevsizliğine 
karar verilmiştir. 

Mahkeme dosyasının SPK'ya ulaşmasını müteakiben ilgililerin savunması alınmış ve SPK 
Karar Organı'nın 7.12.2001 tarih ve 57/1630 sayılı toplantısında, Şirket'in her bir yöneticisi hak
kında ayrı ayrı 2'şer milyar TL. idarî para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Şirket yöneticileri 
tarafından, SPK'ca uygulanmasına karar verilen idarî para cezasının kaldırılması için 7.1.2002 
tarihinde Yozgat Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilmiş, ancak Mahkeme tarafından yetkisizlik 
kararı verilerek dosya yetkili Ankara Mahkemesine gönderilmiştir. Bu gelişmeler üzerine Ankara 4. 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 7.5.2002 tarihinde dosya üzerinden (SPK savunması alınmak
sızın), anılan şahıslara idarî para cezası uygulanmasına ilişkin SPK kararının iptalini karar verilmiş
tir (2002/134 Müt.). SPK'ca temyiz edilmesi üzerine Yargıtay tarafından anılan kararın bozul
masına karar verilmiştir. Bunun üzerine, Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 22.11.2002 
tarihinde görevsizlik karan verilerek dosyanın görevli idare mahkemesine gönderilmesine karar 
verilmiştir. Dosyaya bakan Ankara 6 İdare Mahkemesi SPK işleminin iptaline karar vermiş, Ankara 
6 İdare Mahkemesi'nin iptal kararları SPK'ca Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan 
temyiz başvurusu üzerine bozularak davaların reddine karar verilmiştir. 

g) Şirket yasal defterlerine gecikmeli olarak kayıt yapılması sebebiyle Yimpaş Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mehmet Ali LEKESİZ, Mehmet KAP
LAN, Mustafa GÜLEÇ, Musa NARİN, Abdullah ÖRNEK, Şükrü İBİŞ, A. Hamdi LEKESİZ, Kadir 
ŞÖHRET ve Recep TARHAN hakkında, TTK md.67/IV hükmüne aykınlık sebebiyle suç 
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duyurusunda bulunulması üzerine Yozgat Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E. 1999/572) 
davada, Mahkeme tarafından 30.12.1999 tarihinde sanıkların cezalandınlmalanna karar verilmiştir 
(K. 1999/725). Söz konusu karara karşı SPK'ca ve davalılar tarafından itiraz edilmesi üzerine, Yoz
gat Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 17.4.2000 tarihinde sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş
tir (2000/34 D. İş.). Söz konusu Mahkeme karannın yazılı emirle bozulması için Adalet Bakan-
lığı'na başvurulmuştur. Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından 11.10.2000 tarihinde, anılan Mahkeme 
karannın bozulmasına karar verilmiştir (E.2000/11932, K.2000/12743). Yozgat Asliye Ceza Mah
kemesi tarafından bozmaya uyularak 27.11.2000 tarihinde sanıklann ceza kararnamesine itirazının 
reddine karar verilmiştir (2000/106 Müt). 

h) SPK uzmanlarınca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 
21.4.1999 tarih ve XIII-2/126-6 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği 
SPK Karar Orgam'nın 17.3.1999 tarih ve 30/340 ve 8.4.1999 tarih ve 33/398 sayılı kararları uyarın
ca, SPKn'nun 4. maddesine aykın olarak izinsiz halka arz faaliyetinde bulunulması sebebiyle, Yim-
paş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, Meh
met Ali LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi 
LEKESİZ, Mehmet KÜÇÜKDURMAZ, Abdullah ÖRNEK, Mehmet KAPLAN, Recep TARHAN, 
İdris KARTAL ve Veli KORKMAZ hakkında, SPK md.47/A-4 ve 49 hükümleri uyannca suç 
duyurusunda bulunulması üzerine, Yozgat Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2000/6) 
davada, Mahkeme tarafından 22.12.2000 tarihinde 4616 sayılı Kanun uyarınca kamu davasının 
kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir (K.2000/711). 

i) Yimpaş Holding A.Ş. ile anılan Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Seri: IV, No: 8 
sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklann Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağ-
n Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin ikin
ci fıkrası ile 7. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 10. Dairesi nez
dinde (E. 1999/3000) açılan davada, Mahkeme tarafından 25.10.1999 tarihinde yürütmenin dur
durulması talebinin reddine, 17.4.2001 tarihinde de davanın reddine karar verilmiştir 
(K.2001/1429). 

j) Şirket'in 2000 yılı faaliyet döneminde elde edilen karın dağıtılmasına karar verilen kısmı için 
kâr dağıtım merkezlerinin belirlenmesi ve durum hakkında gazetelerde ilan yapılmasına ilişkin 
21.2.2003 tarih ve 8/196 sayılı SPK kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açılan 
davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 10.3.2004 tarih ve E.2003/1221, K.2004/356 sayılı karan 
ile davanın reddine karar verilmiştir. 

k) Aynı SPK karannda (21.2.2003 tarih ve 8/196 sayılı) Yimpaş Holding ve Yimpaş Gıda'nın 
2000 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 13.5.2001 tarihli olağan genel kurullarında ortaklara dağıtıl
masına karar verilen dönem kararının dağıtım işlemlerinin hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna 
kadar tamamlanmaması nedeniyle, her bir yönetim kurulu üyesi hakkında ayn ayrı 4.780.000.000 
TL idarî para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, yönetim kurulu üyeleri tarafından SPK'nın 
idarî para cezası işleminin iptali için açılan davalarda Mahkemeler tarafından davaların reddine 
karar verilmiştir. 

2.1.11. Yimpaş Yozgat thtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
A) Denetim Bilgiler 
SPK Karar Organı'nm 08.04.1999 tarihli karan uyarınca Yimpaş İhtiyaç A.Ş. (Şirket) nezdin

de, Şirket'in SPK kaydına aldırmaksızın halka arz fiilini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine 
yönelik denetim yapılmıştır. 
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Yapılan denetim sonucunda 12.07.1999 tarih ve VI-2/270-6 sayılı Denetleme Raporu hazırlan
mıştır. Denetleme sonuçlanmn görüşüldüğü SPK Karar Organı'nın 25.08.1999 tarihli toplantısında 
Şirket'in SPK kaydına girmek üzere SPK'ya başvurduğu dikkate alınarak bu aşamada bir işlemde 
bulunulmamasına karar verilmiştir. 

Şirket 10.04.2000 tarihli başvurusuyla, SPK Karar Organı'nın 31.01.2000 tarih ve 6/117 sayılı 
kararı çerçevesinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 100 milyar TL'sından 
1 trilyon TL'sına artırılması nedeniyle SPK kaydına alınarak ihraç edilen 12'nci tertip hisse senet
leri ile ilgili olarak, rüçhan haklalannm kullanılmasından sonra kalan payların 12.04.2000 tarihin
de sona ermesi gereken halka arzının 31.07.2000 tarihine kadar uzatılmasını talep etmiştir. SPK 
Karar Organı'nın 15.06.2000 tarihli kararı uyarınca Şirketin sermaye artırımı işlemleri ve toplanan 
paraların sarf yerlerinin araştırılması amacıyla Şirket nezdinde denetim yapılmıştır. 

Yapılan denetim sonucunda 08.11.2000 tarih ve XIII-10/78-2 sayılı Denetleme Raporu hazır
lanmıştır. 

08.11.2000 tarih ve XIII-10/78-2 sayılı Denetleme Raporu'nda Şirketin 1999 yılının Ekim 
ayından yıl sonuna kadar geçen sürede içinde 3.605 tanesi Şirketin mevcut ortağı pozisyonundaki 
10.008 kişiden 21,5 trilyon TL aldığı ve bu tutan yasal kayıtlannda 331-Ortaklara Borçlar hesabına 
aktardığı, bahse konu tutam Şirketin sermaye artınmında halka arz işlemlerinin yapıldığı dönem 
içerisinde sermaye hesapları ile ilişkilendirilmek suretiyle kapatılarak sermayeye eklendiği, Şir
ket'in sermaye artmmından sağlanan tutann en az 23.786.389 milyon TL'Iık bölümünü Yimpaş 
Holding A.Ş. ve 17.148.064 milyon TL'Iık bölümünü Yimpaş Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisse 
senetlerini mevcut ortaklanndan devralmakta kullandığı tespit edilmiştir. Şirket tarafından SPK'dan 
sermaye artırım izni alınmasından önce de yatınmcılardan para topladığı anlaşılmıştır. 

Denetim sonuçlanmn görüşüldüğü SPK Karar Organı'nın 24.05.2001 tarihli toplantısında; 
Şirket'in sermaye artırımında topladığı paralann gerçek tutannın SPK'ya bildirmemesi ile il

gili olarak SPKn'nun 47/A maddesi uyannca idarî para cezası verilmesine, 
Şirket tarafından ileride SPK kaydına alınarak gerçekleştirilecek bir sermaye artırımı için ön

ceden para toplamasının izinsiz halka arz kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili olarak SPKn'nun 
47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyannca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

Şirket tarafından yapılan sermaye artınmlannda, izahnamede belirtilen esaslar dahilinde ger
çekleştirilmemiş olması ile ilgili olarak SPKn'nun 47/C ve 49 uncu maddeleri uyannca cumhuriyet 
savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

Yimpaş Holding A.Ş. ve Yimpaş Gıda A.Ş. adlı şirketlerin, Şirket'in sermaye artınmında 
satılamayan hisse senetlerinin alınmasına yönelik taahhütlerini yerine getirmemeleri konusunda or
taklara bilgi vermek üzere ilk genel kurulda gündeme alınması konusunda Şirket'in uyarılmasına, 

Şirket'in ilk genel kurulunda SPK'dan uzmanlann gözlemci sıfatıyla bulunmalarına, 
karar verilmiştir. 
Yozgat ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıklan, Ankara Valiliği'nden ve yatınmcılardan gelen 

şikâyetler üzerine SPK Başkanlığı'nın 12.06.2001 tarihli görevlendirmeleri uyannca Şirket nezdin
de denetim yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda 05.02.2002 tarih ve XII-10/82-1, XVI-17/7-1 
sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. 

Denetleme Raporu'nda yer alan tespit ve değerlendirmelerin görüşüldüğü 21.03.2002 tarihli 
SPK toplantısında; 
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1- i) Grubun mevcut halka açık şirketlerinden veya halka açık olmayan şirketlerinden herhan
gi birinin sermayesini artırmak suretiyle geniş kapsamlı ve Yimpaş Grubu'nun organizasyon ağı ve 
para toplama sistemi kullanılmak suretiyle bir halka arz gerçekleştirilerek sermaye piyasasından fon 
temin edilemediği. 

ii) İnceleme dönen içerisinde Gruba ortak olmak üzere başvuran şahıslardan bazılarına, Grubun 
halka açık şirketlerinin satışı yapılabilecek payları bulunmadığı gerekçesiyle Grubun halka açık ol
mayı şirketlerinin paylarının devredildiği. 

iii) Yimpaş İhtiyaç tarafından Grubun halka açık diğer şirketlerinin mevcut paylarından bir kıs
mının üçüncü kişilere satılması suretiyle sağlanan fon tutarının, satışa konu payların inceleme 
dönemi içerisinde mevcut ortaklardan gelen paylarını iade etme taleplerinin Yimpaş İhtiyaç tarafın
dan karşılanması suretiyle Yimpaş ihtiyaç tarafından devralman paylardan oluşması ve inceleme 
dönemi içerisindeki pay devir alış ve satışlarının DM bazında eşit fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi 
nedenleriyle. Grubun finansman ihtiyacını karşılayacak miktarda nakit girişi yapıldığını gösterir 
sonuçları ortaya çıkarmadığı hususları göz önünde tutulduğunda. Grubun inceleme döneminde SPK 
kaydı ta alınmaksızın halka arz gerçekleştirmek suretiyle yatırımcılardan fon temin edememesi 
nedeniyle SPK tarafından alınabilecek herhangi bir önlem bulunmadığına, ancak Grup şirketlerinin 
mevcut paylarının ve Grubun halka açık olmayan şirketlerinin sermaye artırmalarına ilişkin ser
maye taahhütlerinin tasarruf sahiplerine devri suretiyle sermaye piyasalarından fon temin etmeye 
yönelik çabaların devam etmesi nedeniyle, Yimpaş Grubu'nun inceleme dönemi içerisindeki ser
maye piyasası faaliyeti kapsamına girecek fiillerinin Grubun halka açık şirketleri ile birlikte halka 
açık olmayan şirketlerini de içermesi hususu gözönüne alınarak; Yimpaş Grubu şirketlerinin ser
maye piyasası faaliyetlerinin bundan böyle topluca değerlendirileceği hususunda ve bu kapsamda 
Grup şirketleri tarafından gerçekeştirilecek Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamına girecek tüm iş
lemler için mevzuata uyum konusunda Holding'e uyarıda bulunulmasına, 

2- Yimpaş İhtiyaç tarafından 2000 ve 2001 yıllarında Yimpaş Holding A.Ş. ve Yimpaş Gıda 
Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin ortaklardan devralınması ve yeni ortak olmak isteyen 
şahıslara söz konusu payların devredilmesi işlemlerinin SPKn.'nun 30 uncu maddesi çerçevesinde 
"aracılık faaliyeti" kapsamına girdiği ve sözkonusu faaliyetin SPK tarafından yetkilendirilmeksizin 
yapılması nedeniyle SPKn.'nun 47/A-4 maddesine aykırılık teşkil eden fiilde sorumlulukları 
bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Reşat PETEK, Mustafa 
GÜLEÇ, Bayar DEMİR, Tevfik ARSLAN, M. Ali LEKESİZ, 5. Metin YÜCEL, Mustafa DAĞ, 
Atilla ÇOBAN, M. Muti YAVUZ ve Yaşar KESKİN hakkında SPKn.'nun 49 uncu maddesi çer
çevesinde suç duyurusunda bulunulmasına, 

3- Yimpaş İhtiyaç tarafından gerçekleştirilen Yimpaş Holding ve Yimpaş Gıda hisse senedi 
satışları için 74 kişiye vekalet verilerek, bu kişilerin hisse senedi devri ile ilgili konularda yetkilen-
dirildikleri ve izinsiz aracılık faaliyetlerinde Yimpaş İhtiyaç'a yardımcı oldukları belirlenen ve his
se senetlerinin satışı ile görevlendirilen Ahmet ALKAN, Abdurrahman TIĞ, Ahmet ÇETİN, Ahmet 
Engin YAPICİOĞLU, Ahmet Galip YABACIOĞLU, Ahmet KARAHAN, Ahmet KOÇAK, Ali 
GÜLLER, Ali YOLDAŞ, Arif KARABULUT, Duran YILMAZ, Eftal ORHAN, Ekrem ÇINAR, 
Ercan KILIÇ, Erdal AYDIN, Fatih ARIKAN, Ferit ULUKAN, Halit TAŞTAN, Hasan ATAK, 
Hasan Tahsin AKKAYA, Hayati ATABAY, Hayrettin AKASLAN, Hayrullah ULUSOY, Hüseyin 
ASLAN, Hüseyin Esat ERTÜRK, Hüseyin KOCAKALE, İbrahim Ethem ESEN, İbrahim KAP
LAN, İbrahim ONAY, İbrahim YILMAZ, ihsan KARA, İlyas ERDÖNMEZ, İrşadi YILDIRIM, İs
mail GÜNEŞ, izzet ÖZER, Kemalettin DÎN, Mahmut ŞAHİNER, Mehmet Emin YAZICI, Mehmet 
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KILIÇ, Mehmet ÖZKUL, Mehmet Sevinç, Mehmet ŞANLI, Memduh YILMAZ, Metin KOR-
MAZ, Muammer ÇAKMAK, Muhammet Emin AYDOĞAN, Muhittin ÖZER, Muhsin KARA, 
Murat AKSU, Mustafa AKKAN, Mustafa ASAROĞLU, Mustafa ERDUVAN, Mustafa TEMİR, 
Mustafa Teoman TURAN, Mustafa Turgay TİRYAKİ, Muttalip AKTAŞ, Muttalip ŞENSES, 
Mücahit KAYIM, Nazire İNAT, Nevzat ÖRNEK, Osman ASLAN, Ramazan ŞAHİN, Rıdvan 
COŞKUN, Seyit Ahmet KANDEMİR, Seyit Ahmet YILMAZ, Şeref ÇALIŞ, Şeyma KAYA, Ümit 
DEMİRTAŞ, Ümit GÖKÇE, Vedat KAHYALAR, Veysel Karani BİLGİLİ, Yakup AYDIN, Yaşar 
GÜMÜŞ ve Yener YORGUN hakkında (B) bendinde belirtilen SPKn.'nun 47/A-4 maddesi suçuna 
ilişkin olarak TCK'nun 65 inci maddesi kapsamında "suça feri iştirak"ten suç duyurusunda 
bulunulmasına, 

4- Holding ve Yimpaş Gıda tarafından 2000 yılı dönem kârının, ortaklara dağıtılması kararlaş
tırılan kısmının henüz dağıtılmadığı göz önüne alınarak, Holding ve Yimpaş Gıda tarafından 2000 
yılı dönem kânnın dağıtılabilir kısmının SPK mevzuatına aykırı bir şekilde henüz dağıtılmamış ol
ması ile ilgili olarak, SPKn.'nun 46/c maddesi uyarınca, sözkonusu kâr dağıtımı işleminin ilgili şir
ketlerin genel kurulları tarafından alınan karar çerçevesinde 1 ay içerisinde yerine getirilmesi 
hususunun ilgili şirketlerden istenmesinin, belirtilen süre içerisinde kâr dağıtım işlemlerine başlan
maması halinde, ortakların hak ve yararlarının korunması açısından SPKn'nun 46'ncı maddesindeki 
ilgili tedbirler ve 47/A maddesinde yer alan idarî para cezası yaptırımının uygulanması için gerek
li işlemlerin yapılacağı hususunun ilgili şirketlere hatırlatılmasına, 

karar verilmiştir. 
Yimpaş Grubu şirketleri ile Grup şirketlerinden Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Paz. ve Tic. 

A.Ş. (Yimpaş İhtiyaç) bünyesinde bulunan Sivas Mağazası müdürü Ömer GÜNAYDIN hakkında 
SPK'ya ulaşan; Sivas Cumhuriyet Savcılığı'mn 06.06.2002 tarih ve Hz.2002/2355 sayılı görevsiz
lik kararı, Sivas Cumhuriyet Savcılığı'mn 14.06.2002 tarih, Hz.2002/3303, K.2002/13 sayılı, 
02.09.2002 tarih, Hz.200214953, K.2002/14 sayılı, 02.09.2002 tarih, Hı2002İ4773, K.2002/15 
sayılı, 20.12.2002 tarih, Hz.2002/8066, K.2002/21 sayılı, 08.01.2003 tarih, Hz.2003/99, K.2003/1 
sayılı, 28.04.2003 tarih, Hz.2003/2492, K.2003/5 sayılı, 11.06.2003 tarih, Hz.2003/3545, K.2003/1 
1 sayılı diğer görevsizlik kararlan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2 1.03.2003 tarih ve 
Hz.2003/17064 sayılı yazısı ve T. C. Başbakanlık Teftiş Kumlu Başkanlığından gönderilen 
19.08.2002 tarih, B.02.0. TKB.092/1580 sayılı ve 28.08.2002 tarih, B.02.0. TKB.092/1676 sayılı 
yazılar çerçevesinde SPK uzmanları tarafından Yimpaş İhtiyaç nezdinde denetim yapılmıştır. XI-
6/61-1; XV-14/32-4 sayı ve 14.04.2005 tarihli Denetleme Raporu hazırlanmıştır. Denetleme Raporu 
sonucunda Sivas Mağazası müdürü Ömer GÜNAYDIN hakkında izinsiz aracılık fiilleri nedeniyle 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı Kanun ile değiştirilmesinden önceki 47/A-4 
maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 

B) Kavda Alma Bilgileri 
1. Şirketin SPK Kaydına Alınması 
Şirket 13.01.1984 tarih ve 26 sayılı yazısı ile ortaklardan bir kısmının hisse senetlerini üçüncü 

şahıslara devretmeleri sonucunda Şirket'in ortak sayısının 100 kişiyi geçtiğini belirterek ortak sayısı 
nedeniyle SPK kaydına alınmasını talep etmiştir. Şirket'in SPK kaydına alındığı 30.01.1984 tarih 
ve İDİD/85-211 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. Bu çerçevede Şirket, 30.01.1984 tarihinde or
tak sayısı nedeniyle SPK kaydına alınmış olup, bu tarihten beri SPK kaydında bulunmaktadır. 
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2. Şirket'in Başvurulan ve Yapılan Diğer İşlemler Hakkında Bilgi 
- Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum ve Şirket Sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 

TL'ye Artırılması Amacıyla Esas Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Artırımı Başvurusu 
Şirket, 05.03.1984 tarih ve 27 sayılı yazısı ile esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatına 

uyum sağlama çalışmaları çerçevesinde esas sözleşmesinin 3, 7 ve 29 uncu maddelerinde, ayrıca 
Şirket sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması amacıyla 6 ncı maddesinde 
yapılması gereken değişikliklere SPK'ca uygun görüş verilmesini talep etmiş olup, esas sözleş
menin 3 ve 7 nci maddelerinin SPK'ca onaylı şekilde değiştirilmesinin uygun görüldüğü, esas söz
leşmenin 6 ve 29 uncu maddelerinde yapılması gereken değişikliklerle birlikte 09.03.1984 tarih ve 
İDİD/327-588 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. Söz konusu SPK yazısına istinaden Şirket 
11.03.1984 tarihli yazısı ile esas sözleşmenin yeniden düzenlenen 6 ve 29 uncu maddelerinde 
yapılacak değişikliklere uygun görüş verilmesini talep etmiş olup, 13.03.1984 tarih ve İDİD/351-
618 sayılı yazı ile SPK'ca onaylı esas sözleşme tadil metinleri Şirkete gönderilmiştir. 

Şirket, 23.07.1984 tarihli yazısı ile 31.03.1984 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ser
maye artırımı kararı alındığını belirterek, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanması için gerekli 
işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye ar
tırılması ve artırılan 50.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin halka arzı SPK'ca 
uygun görülerek sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeler 02.08.1984 
tarih ve İDİD/999-2022 sayılı yazı ile; sermaye artırımına 02.08.1984 tarih ve 78/241 sayı ile izin 
verildiği ise 02.08.1984 tarih ve İDİD/1000-2023 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 

- Şirket Sermayesinin 100.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin İşlemler 
Şirket, 05.02.1985 tarihli yazısı ile sermayesinin 100.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye ar

tırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına SPK'ca uy
gun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde tadil metni 13.02.1985 tarih ve 
İDİD/300-532 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil tasarısının genel kuruldan 
geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı izni için başvurulması gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket 03.06.1985 tarihli yazısı ile 24.06.1985 tarihinde SPK'ya başvurarak, 31.03.1985 
tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alındığını belirterek, sermaye ar
tırımı işlemlerinin tamamlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket ser
mayesinin 100.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması ve artırılan 150.000.000 TL'lik ser
mayeyi temsil eden hisse senetlerinin halka arzına izin verildiğine dair düzenlenen 30.07.1985 tarih 
ve 99/270 sayılı belge, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli diğer belgeler
le birlikte 30.07.1985 tarih ve İDİD/1308-2136 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 

- Şirket Sermayesinin 250.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin İşlemler 
Şirket, 22.05.1986 tarihli yazısı ile sermayesinin 250.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye ar

tırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına SPK'ca uy
gun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde tadil metni 23.05.1986 tarih ve 
İDİD/673-1285 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil tasarısının genel kuruldan 
geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı izni için başvurulması gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket 08.09.1986 tarihli yazısı ile SPK'ya başvurarak, 06.07.1986 tarihinde yapılan genel 
kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alındığını belirterek, sermaye artırımı işlemlerinin 
tamamlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket sermayesinin 250.000.000 
TL'den 500.000.000 TL'ye artırılması ve artırılan 250.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden hisse 
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senetlerinin halka arzına izin verildiğine dair düzenlenen 07.10.1986 tarih ve 98/364 sayılı belge, 
sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli diğer belgelerle birlikte 07.10.1986 
tarih ve İDİD/1202-2594 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 

- Şirket Sermayesinin 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin İşlemler 
Şirket, 24.02.1987 tarihli yazısı ile sermayesinin 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye ar

tırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6'ncı maddesine ve ayrıca 3 üncü maddesine iliş
kin tadil tasarısına SPK'ca uygun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde tadil met
ni 27.02.1987 tarih ve İDİD/401-547 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil 
tasarısının genel kuruldan geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı izni için başvurulması gerektiği Şir
kete bildirilmiştir. 

Şirket 05.10.1987 tarihli yazısı ile SPK'ya başvurarak, 10.05.1987 tarihinde yapılan genel 
kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alındığını belirterek, sermaye artırımı işlemlerinin 
tamamlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket sermayesinin 500.000.000 
TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması ve artırılan 500.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden his
se senetlerinin halka arzına izin verildiğine dair düzenlenen 27.10.1987 tarih ve 114/627 sayılı bel
ge, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli diğer belgelerle birlikte 27.10.1987 
tarih ve İDİD/1815-3766 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 

- Şirket Sermayesinin 1.000.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin İşlem
ler 

Şirket, 10.03.1988 tarihli yazısı ile sermayesinin 1.000.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye 
artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına SPK'ca 
uygun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde tadil metni 14.03.1988 tarih ve 
İDİD/379-710 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil tasarısının genel kuruldan 
geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı izni için başvurulması gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket 02.05.1988 tarihli yazısı ile SPK'ya başvurarak, 27.03.1988 tarihinde yapılan genel 
kurul toplantısında sermaye artırımı karan alındığını belirterek, sermaye artırımı işlemlerinin 
tamamlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket sermayesinin 1.000.000.000 
TL'den 3.000.000.000 TL'ye artırılmasına izin verildiğine dair düzenlenen 26.05.1988 tarih ve 
67/252 sayılı belge, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli diğer belgelerle 
birlikte 27.05.1988 tarih ve İDİD/800-1460 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 

- Şirket Sermayesinin 3.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin İş
lemler, 

Şirket, 03.10.1988 tarihli yazısı ile sermayesinin 3.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye 
artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına SPK'ca 
uygun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde tadil metni 05.10.1988 tarih ve 
İDİD/1482-3678 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil tasarısının genel kuruldan 
geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı izni için başvurulması gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket 08.12.1988 tarihli yazısı ile SPK'ya başvurarak, 20.11.1988 tarihinde yapılan genel 
kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alındığını belirterek, sermaye artmmı işlemlerinin 
tamamlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket sermayesinin 3.000.000.000 
TL'den 10.000.000.000 TL'ye artırılmasına izin verildiğine dair düzenlenen 30.12.1988 tarih ve 
165/603 sayılı belge, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli diğer belgelerle 
birlikte 30.12.1988 tarih ve İDİD/1924-4583 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 
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- Şirket Sermayesinin 10.000.000.000 TL'den 30.000.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin İş
lemler, 

Şirket, 15.06.1989 tarihli yazısı ile sermayesinin 10.000.000.000 TL'den 30.000.000.000 
TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına 
SPK'ca uygun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde tadil metni 16.06.1989 tarih 
ve İDİD/947-1618 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil tasarısının genel kuruldan 
geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı izni için başvurulması gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket 08.09.1989 tarihli yazısı ile SPK'ya başvurarak, 25.06.1989 tarihinde yapılan genel kurul 
toplantısında sermaye artırımı karan alındığını belirterek, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlan
ması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket sermayesinin 10.000.000.000 TL'den 
30.000.000.000 TL'ye artırılmasına izin verildiğine dair düzenlenen 18.10.1989 tarih ve 136/645 
sayılı belge, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli diğer belgelerle birlikte 
19.10.1989 tarih ve İDİD/1657-4167 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir . 

- Şirket Sermayesinin 30.000.000.000 TL'den 60.000.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin İş
lemler 

Şirket, 18.03.1991 tarihli yazısı ile sermayesinin 30.000.000.000 TL'den 60.000.000.000 
TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına 
SPK'ca uygun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde tadil metni 20.03.1991 tarih 
ve İDİD/795-1265 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil tasarısının genel kuruldan 
geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı izni için başvurulması gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket 26.08.1991 tarihli yazısı ile SPK'ya başvurarak, 31.03.1991 tarihinde yapılan genel kurul 
toplantısında sermaye artırımı karan alındığını belirterek, sermaye artınmı işlemlerinin tamamlan
ması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket sermayesinin 30.000.000.000 TL'den 
60.000.000.000 TL'ye artınlmasına izin verildiğine dair düzenlenen 16.10.1991 tarih ve 174/722 
sayılı belge, sermaye artınmı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli diğer belgelerle birlikte 
17.10.1991 tarih ve İDİD/2531-5501 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 

- Şirket Sermayesinin 60.000.000.000 TL'den 100.000.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin İş
lemler 

Şirket, 13.09.1996 tarihli yazısı ile sermayesinin 60.000.000.000 TL'den 100.000.000.000 
TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına 
SPK'ca uygun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde tadil metni 19.09.1996 tarih 
ve OFD/1900-8918 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil tasarısının genel kurul
dan geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı ve hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle başvurulması 
gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket 29.11.1996 tarihli yazısı ile SPK'ya başvurarak, 30.09.1996 tarihinde yapılan genel 
kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alındığını belirterek, sermaye artırımı işlemlerinin 
tamamlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket başvurusunun görüşüldüğü 
SPK'nın 13.02.1997 tarih ve 5/119 sayılı toplantısında Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama 
Ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesini 60 milyar TL'den, 100 milyar TL'ye artırması nedeniyle nakit kar
şılığı artırılıp halka arz yoluyla satılacak olan 40 milyar TL'lik sermayeye ilişkin hisse senetlerinin, 
ihraç talebinin olumlu karşılanmasına, ortakların yeni pay almalarına ilişkin sirkülerin Almanya'da 
Türkçe yayın yapan bir gazetede de ilan edilmesine, Şirket'in bağımsız denetimini gerçekleştiren 
bağımsız denetim şirketinin ve Şirket'in dikkatinin çekilmesine karar verilmiştir. 
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Şirket sermayesinin 60.000.000.000 TL'den 100.000.000.000 TL'ye artınlmasına ilişkin 
17.02.1997 tarih ve 13/119 sayılı belge, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerek
li diğer belgelerle birlikte 20.02.1997 tarih ve OFD/297-2097 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. 
Ayrıca, anılan SPK karan uyarınca 21.02.1997 tarih ve OFD/321-2161 sayılı yazı ile Şirkete gerek
li bildirim yapılmıştır. 

- Şirket Sermayesinin 100.000.000.000 TL'den 1.000.000.000.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin 
İşlemler 

Şirket, 07.01.1998 tarih ve MUH/04-1997-159 sayılı yazısı ile sermayesinin 100.000.000.000 
TL'den 1.000.000.000.000 TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 6 ncı mad
desine ilişkin tadil tasansına SPK'ca uygun görüş verilmesini talep etmiştir. SPK'ca onaylı madde 
tadil metni 19.01.1998 tarih ve OFD/100-476 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil 
tasarısının 6 ay içinde genel kuruldan geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı ve hisse senetlerinin kay
da alınması talebiyle başvurulması gerektiği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket, 15.06.1998 tarihli başvurusu ile sermayesinin 100 milyar TL'den 1 trilyon TL'ye artırıl
ması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir. Baş
vurusunun incelenmesi sırasında, 27.01.1998 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, artan ser
maye paylarının nominal değerlerinin üzerinde bir değerle satılması ve satış değerlerinin döviz veya 
TL cinsinden belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin kararlaştınldığı, ancak, 
genel kurul tutanağında yer alan "artan sermaye payları" şeklindeki ifadenin sermaye artırımı 
neticesinde çıkarılan payların tümünü mü, yoksa ortaklarca rüçhan haklannın kullanılmasından 
sonra arta kalan payları mı kapsadığının açık bir biçimde belirtilmediği, ayrıca, Şirket esas sözleş
mesinin bazı maddelerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymadığı tes
pit edilmiştir. 

Bu sebeple 13.07.1998 tarih ve OFD/1704-6753 sayılı yazı ile yeni bir genel kurul toplantısı 
yapılması, genel kurul toplantısından önce esas sözleşmesinin 12, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 ve 
33 üncü maddelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanacak tadil tasarılarının onaylanmasını 
teminen, bu yönde alınacak yönetim kurulu karan ile birlikte SPK'ya müracaat edilmesi ve yeniden 
yapılacak genel kurulda; rüçhan haklannın primli kullanılması hususunun ve prim tutarının karara 
bağlanması, rüçhan haklannın kullanılmasından sonra kalan payların satış fiyatının karara bağlan
ması veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve bu işlemlerin tamamlanmasını takiben 
başvuru evrakını güncelleştirerek sermaye artınmı talebiyle yeniden SPK'ya müracaat edilmesi 
halinde başvurunun değerlendirmeye alınabileceği Şirkete bildirilmiştir. 

Şirket, 24.09.1998 tarihli yazısında ise, sermayesini 100 milyar TL'den 1 trilyon TL'ye artır
mak, faaliyet alanım genişletmek ve esas sözleşmesini 13.07.1998 tarihli SPK yazısı çerçevesinde 
değiştirmek amacıyla esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 ve 33 
üncü maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesini talep etmiştir. 

Şirket talebinin görüşüldüğü SPK'nın 03.11.1998 tarih ve 96/1194 sayılı toplantısında, Şirket 
esas sözleşmesinin, tadili istenen 3, 7 ve 29 uncu maddelerinin SPK görüşü doğrultusunda, 2, 4, 5, 
6, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 ve 33. maddelerinin ise Şirketin talebi doğrultusunda değiştiril
mesi suretiyle onaylanmasına karar verilmiş olup, SPK'ca onaylı tadil metinleri 05.11.1998 tarih ve 
OFD/3139-10927 sayılı yazı ekinde Şirkete gönderilmiş ve söz konusu tadil tasansının 6 ay içinde 
genel kuruldan geçirilerek SPK'ya sermaye artırımı ve hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle 
başvurulması gerektiği bildirilmiştir. 
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Şirket, 10.03.1999 tarih ve MUH.04/1999-27 sayılı yazısı ile ödenmiş sermayesinin tamamı 
nakden karşılanmak üzere 100 milyar TL'den 1 trilyon TL'ye artırılması sırasında ihraç ve halka arz 
edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir. 

SPK'nın 08.04.1999 tarih ve 33/388 sayılı toplantısında; Şirket talebinin, Yimpaş Grubu 
içerisinde yer alan bazı şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 ve 4 üncü maddelerine aykırı 
olarak "SPK kaydına aldırmaksızın halka arz" fiilini gerçekleştirdikleri ve yine aynı grupta yer alan 
Yimpaş Holding A.Ş.'nin de sözkonusu fiile asli olarak iştirak ettiği göz önüne alınarak Yimpaş 
Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin denetim kapsamına alınmasına ve sermaye 
artırımı başvurusunun değerlendirilebilmesi için denetleme sonuçlarının beklenmesine karar veril
miştir. Söz konusu SPK Kararı 27.04.1999 tarih ve OFD/905-3646 sayılı yazı ile Şirkete bildiril
miştir. 

SPK'nın 22.07.1999 tarih ve 69/910 sayılı toplantısında, Şirket nezdinde yapılan denetleme 
sonuçlarına ilişkin 20.07.1999 tarih ve DEDA-İ-0202/674 sayılı öneri yazısının incelemeye alın
masına karar verilmiştir. 

SPK'nın 25.08.1999 tarih ve 83/1045 sayılı toplantısında ise; Şirket nezdinde yapılan denet
leme sonuçlarına ilişkin olarak; Şirket'in 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun 3 ve 4 üncü maddelerine aykırı olarak SPK kaydına alınmaksızın sermaye piyasası 
araçlarının halka arzı fiilini gerçekleştirdiğine dair herhangi bir kanıt ve bu çerçevede eleştiriyi 
gerektirir bir husus bulunmadığından bilgi edinilmesinekarar verilmiştir. 

Şirket'in sermaye artırımı başvuru dosyasında tespit edilen bilgi ve belgeler 27.08.1999 tarih 
ve OFD/2120-8504 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiş ve söz konusu eksik bilgi ve belgelerin SPK 
yazısı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde SPK'ya iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Şirket, 
13.09.1999 tarih ve MUH.04/1999-96 sayılı yazısı ile söz konusu SPK yazısıyla istenilen bilgi ve 
belgelerin yazı ekinde sunulduğunu belirtmiştir. Şirket 02.11.1999 tarih ve Muh.04/1999-118 sayılı 
yazısında ise yapılacak bütün faaliyetlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatındaki hükümlere 
uyma konusunda azami dikkat ve özeni göstereceğini beyan etmiştir. 

SPK'nın 26.11.1999 tarihli yazıları ile ilgili kamu kuruluşlarından, kurumlarınca şirketin ser
maye artırımı talebini etkileyebilecek nitelikte yürütülen bir çalışmanın bulunup bulunmadığı ve 
/veya izahname ve sirkülere yazılarak halka duyurulmayı gerektiren herhangi bir hususun olup ol
madığı hususlarında kurumların görüşleri talep edilmiştir. 

Söz konusu SPK yazılarına cevap olarak; 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 22.12.1999 tarih ve 93970 sayılı yazı ile 

cevap verilmiştir. Söz konusu yazının ekinde Bankalar Yeminli Baş Murakıbı Mustafa EKİM 
tarafından hazırlanan 30.09.1999 tarih ve 15 sayılı rapor verilmiş ve SPK'ca yapılacak değerlendir
mede bu raporun dikkate alınmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmiştir. 

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından 21.12.1999 ve 29.12.1999 tarihli SPK 
yazıları ile cevap verilmiş ve Şirket hakkında Gümrük Başkontrolörleri ve Kontrolörlerince yapılan 
herhangi bir incelemenin ve soruşturmanın bulunmadığı ifade edilmiştir. 

T.C. Maliye Bakanlığı malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından ise 06.01.2000 
tarihli yazı ile cevap verilmiş ve şirket hakkında 4208 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde Başkan
lıklarına intikal etmiş herhangi bir yargı kararının bulunmadığı ifade edilmiştir . 

Yimpaş Holding A.Ş.'den alınan 24.01.2000 tarih ve Öz. Kal. /2000 tarihli yazıda, 2000 yılı 
içinde Şirket hisse senetlerinin borsada işlem görmesini temin etmek için SPK ve İMKB nezdinde 
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gerekli işlemlerin yapılacağı beyan edilmiş ve yazı ekinde konu ile ilgili olarak Yimpaş Holding 
A.Ş. yönetim kurulunca alınan karar SPK'ya iletilmiştir. 

Şirketin sermaye artırımı başvurusunun görüşüldüğü SPK'nın 27.01.2000 tarih ve 11/117 sayılı 
toplantısında; 

1. Yimpaş Holding A.Ş.'nin 24.1.2000 tarih ve Öz. Kal. b/2000 sayılı yazısının ve eki yönetim 
kurulu kararının izahnamede ve Türkiye çapında yayım yapan ve aynı zamanda yurtdışı baskıları 
da bulunan en az 2 gazetenin hem yurtiçi hem de yurtdışı baskılarında yayımlanacak olan sirküler
lerde ilan edilmesi kaydıyla, Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.'nin öden
miş sermayesini 100 milyar TL'dan; 1 trilyon TL'ya artırması nedeniyle ihraç edilecek 900 milyar 
TL nominal değerli 12 nci tertip hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasına, 

2. Şirket'in, Seri: VIII, No: 20 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar 
Tebliği" hükümlerine uyum konusuna uyarılmasına, 

3. Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Seri: IV, No: 8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortak
lıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi 
Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine uyum konusunda uyarılmasına, 

4. Bağımsız denetim şirketinin öneri yazısı ekindeki Rapor'da belirtilen hususlarla ilgili olarak 
uyarılmasına ve söz konusu tespitlerin SPK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı'na bildiril
mesine, 

5. Yimpaş Holding A.Ş.'nin bundan sonra SPK kaydında bulunan grup şirketlerine keseceği 
hizmet faturalarını net satış hasılatı veya net kâr gibi objektif kriterlere dayandıracağına dair bir 
taahhüt niteliği taşıyan detaylı bir açıklamayı SPK'ya göndermesi ve bundan sonraki uy
gulamalarında söz konusu taahhütte yer alan kriterlere göre tutarlarını belirlemesine ve bu husus
ların Holding'e bildirilmesine, 

karar verilmiştir. 
Şirket sermayesinin 100 milyar TL'den 1 trilyon TL'ye artırılmasına ilişkin 31.01.2000 tarih ve 

6/117 sayılı belge, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli diğer belgelerle bir
likte 03.02.2000 tarih ve OFD/469-1320 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. Ayrıca, anılan yazıda 
SPK kararında yer alan diğer hususlar da Şirkete bildirilmiştir. Söz konusu SPK Kararı uyarınca 
Yimpaş Holding A.Ş. ve Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne de 04.02.2000 tarihli yazılar ile 
gerekli bildirimler yapılmıştır. 

Şirket, 15.02.2000 tarih ve MUH/04-2000-23 sayılı yazısında, sermaye artırımına ilişkin izah-
namenin Yozgat Ticaret Siciline tescil edilerek 10.02.2000 tarih ve 4980 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'nde ilan edildiğini, ortakların yeni pay almalarına ilişkin sirkülerin ise Türkiye ve 
Sabah Gazetelerinin yurtiçi ve yurtdışı baskılarında ilan edildiğini ve yazı ekinde sunulduğunu 
belirtmiştir. 

Şirket, 25.02.2000 tarihli yazı ekinde ise yeni pay alma sirkülerinin yayınlandığı gazetelerin 
yurtdışı baskılarının birer örneğini SPK'ya göndermiştir. 

Şirket, 06.03.2000 tarihinde SPK'ya başvurarak hisse senetlerinin halka arzına ilişkin olarak 
gazetelerde yayımlanacak reklam metinlerinin onaylanmasını talep etmiş olup, SPK'ca onaylı rek
lam metinleri 09.03.2000 tarih ve OFD/1058-3077 sayılı yazı ile Şirkete gönderilmiştir. 

Şirket ve Akbank Yenişehir/Ankara Şubesi, 28.03.2000 tarihli yazıları ile sermaye artırımı 
nedeniyle açılan hesapta biriken paranın halka arz süresi içinde Şirket tarafından kullanılıp kullanıl-
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mayacağına dair SPK görüşünü talep etmişlerdir.05.04.2000 tarih ve OFD/1322-4080 sayılı yazı ile 
Şirkete, OFD/1323-4081 sayılı yazı ile Akbank Yenişehir/Ankara Şubesine, yeni pay alma hak
larının kullanımında ve halka arzda pay bedellerinin yatırılması için açılan söz konusu hesaba 
yatırılan tutar üzerinde ancak sermaye artırımının tescilinden itibaren tasarrufta bulunulabileceği 
bildirilmiştir. 

SPK kaydına alınan hisse senetlerinin tamamının satışını, 30 günlük halka arz süresinde ger
çekleştiremeyen Şirket, 10.04.2000 tarihli yazısı ile halka arzın tamamlanabilmesi için SPK'dan 
31.07.2000 tarihine kadar ek süre verilmesi talebinde bulunmuştur. 

Şirket talebinin görüşüldüğü SPK'nın 15.06.2000 tarihli toplantısında; 
"1) Yımpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 'in hisse senetlerinin 

halka arzı aşamasındaki gelişmeler ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nın konuya ilişkin yazısının 
değerlendirilmesi neticesinde; sermaye artırımının, Şirket genel kurulunca kararlaştırılması şartıy
la, halka arz aşamasında fiilen toplanan tutar üzerinden sonuçlandırılabileceği konusunda Şir
ket 'in bilgilendirilmesine; ancak, bu rakamın sermaye olarak ticaret siciline tescil edilebilmesi için 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısında öngörülen yeminli malî müşavir tespitinin Şirket tarafından 
yaptırılmasına ve ayrıca toplanan tutarın Şirket kayıtlarına intikali ve sarf yerlerinin tespiti 
amacıyla Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın görevlendirilmesine ve her iki inceleme sonuçlarının 
ayrıca değerlendirilmesine, 

2-Şirket 'in bir payı öneri yazısında belirtilen şekilde farklı fiyatlardan satması nedeniyle, 
tasarruf sahipleri bazında eksik yada fazla tahsil edilen tutarlara ilişkin çalışmayı tamamlamasını 
müteakip; talep toplama süresi içinde, bir pay için eksik olarak tahsil edilen prim tutarının yatırım
cılardan tahsil edilerek tamamlatılmasına ve fazla bedel tahsil edilen yatırımcılara ise taleplerine 
göre söz konusu fazla tutarın iade edilmesine veya bu tutarda hisse senedi verilmesine, " 

karar verilmiş olup, söz konusu karar 05.07.2000 tarih ve OFD/2418-8602 sayılı yazı ile Şir
kete bildirilmiştir. 

Şirket, söz konusu sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle SPK'ya gönder
diği 07.08.2000 tarih ve MUH/04-2000-115 sayılı yazısı ile, 100 milyar TL olan sermayesinin, rüç-
han hakkı ve halka arz döneminde fiilen toplanan tutar üzerinden ve yeminli malî müşavir tarafın
dan da tespiti yapılan tutarda artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşme madde tadil tasansının 
onaylanmasını talep etmiştir. 

Şirket, esas sözleşme tadili için SPK'ya yapmış olduğu başvurunun neticelendirilmesini bek
lemeksizin 100.000.000.000 TL'yi temsil eden payların %27, 76'sının temsil edildiği 24.12.2000 
tarihli olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirmiş ve toplantıda Şirket sermayesinin 
100.000.000.000 TL'den 423.881.800.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu ser
maye artırımı 25.12.2000 tarihinde ticaret siciline tescil, 03.01.2001 tarih ve 5206 sayılı TTSG'de 
ilan edilmiştir. 

Şirket, 13.05.2001 tarihinde ise 423.881.800.000 TL'lik sermayeyi temsil eden ortakların top
lanmasıyla olağan genel kurulunu yapmıştır. Söz konusu toplantıda %28, 8 nisap bulunmaktadır. 

Şirketin son sermaye artırımı sırasında, 100 milyar TL olan Şirket sermayesinin, yeminli malî 
müşavir tarafından da tespiti yapılan tutarda artırılması amacıyla hazırlanan esas sözleşme madde 
tadil tasarısının onaylanmasına dair yapmış olduğu 07.08.2000 tarihli başvurusuna ilişkin olarak 
SPK'nın 24.05.2001 tarih ve 25/693 sayılı toplantısında; 
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Şirketin 25.12.2000 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında almış olduğu sermaye artırım 
kararının esas sözleşmesinde belirtilen Türk Ticaret Kanunu'ndaki nisaplara uygun olarak alın
mamış olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 100 milyar TL'lik Şirket 
sermayesini temsil eden pay sahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile yeni bir genel kurul toplan
tısı yapılarak SPK'ca onaylı sermaye maddesinin kabul edilmesine ve ticaret siciline tesciline, 

25.12.2000 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve esas sözleşme değişikliğinin ticaret 
sicilinden terkinine, 

Söz konusu gelişmeler dikkate alınarak, 13.05.2001 tarihinde yapılan 2000 yılı olağan genel 
kurul toplantısının yenilenmesi gerektiği hususlarının Şirkete bildirilmesi suretiyle Şirket esas söz
leşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin SPK kararı doğrultusunda değiştirilmesine, karar verilmiş 
olup, söz konusu karar 08.06.2001 tarih ve OFD/1491-6596 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. Söz 
konusu SPK Kararı uyarınca genel kurula katılan komiserler ve tescil işlemini gerçekleştiren Ticaret 
Sicil Memurluğu 11.06.2001 tarih ve OFD/1511-6646 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
bildirilmiştir. 

Şirketin sermaye artırımı işlemlerine ilişkin denetim sonuçlarının görüşüldüğü 24.05.2001 
tarih ve 25/692 sayılı SPK toplantısında; pay bedeli yatıran tasarruf sahiplerinin haklarının korun
ması açısından belirtilen tutarın tamamının Şirketin beyanı doğrultusunda sermayeye dahil edil
mesine ve sermaye artırımının mevzuata uygun yapılmaması nedeniyle Şirket yöneticileri hakkın
da suç duyurusunda bulunulmasına ve Şirkete idarî para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Şirket yukarıda belirtilen SPK kararları gereği, 11.06.2001 tarihli yazısıyla, esas sözleşmesinin 
"Sermaye" başlıklı 6 ncı ve "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20 nci maddelerinin tadil tasarısını 
onaylanması amacıyla SPK'ya sunmuştur. Şirket, 20.08.2001 tarihli yazısı ile de, 11.06.2001 tarih
li yazısı ile yapmış olduğu başvurunun işlemden kaldırılmasını talep etmiştir. 

- Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu 
Şirket, 10.06.2004 tarihli başvurusu ile genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesini 

teminen esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadili için SPK'nın uygun görüşünü talep etmiş olup; 
söz konusu başvuruya ilişkin olarak Şirket'ten 22.06.2004 tarihli yazı ile eksik bilgi/belge talep 
edilmiştir. Şirket, 16.08.2004 tarihli yazısı ile de esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 20, 21, 
23, 25 ve 29. maddelerinin tadili için SPK'nın uygun görüşünü talep etmiştir. 

Şirketin söz konusu talebinin görüşüldüğü SPK'nın 16.09.2004 tarih ve 38/1146 sayılı toplan
tısında, Şirket başvurusu, söz konusu değişikliklerin karara bağlanacağı genel kurul toplantısında 
toplantı ve karar nisaplarının belirlenmesinde SPK'nın 24.05.2001 tarih ve 25/693 sayılı toplan
tısında alınan kararın dikkate alınması şartıyla olumlu karşılanmış ayrıca söz konusu toplantıda Şir
ketin SPK'nın 24.05.2001 tarih ve 25/693 sayılı toplantısında alınan kararın gereklerinin yerine 
getirilmesi hususunda son kez uyarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu SPK kararı 24.09.2004 
tarih ve OFD/2120-28014 sayılı yazı ile Şirkete bildirilmiştir. Ancak, 24.01.2005 tarih ve 25/693 
sayılı SPK toplantısında alınan kararların gerekleri Şirket tarafından henüz yerine getirilmemiştir. 
Şirketin esas sözleşmesinde yapmayı planladığı değişiklikler ise 2003 yılına ilişkin genel kurul top
lantısında asgari toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle görüşülememiştir. 

- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine Aykırılık Nedeniyle Şir
ket Hakkında Yapılan İşlemler 

Şirket'in SPK evrakına 28.01.2005 tarihinde giren 24.01.2005 tarih ve MUH/04-2005-20 sayılı 
yazısında, Şirket'in 13.01.2005 tarihinde yapılan 2003 yılı genel kurul toplantısının, asgari toplan-
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ti nisabının sağlanamamış olması nedeniyle ertelendiği ve ikinci toplantının yazı ekinde verilen 
gündemi görüşmek üzere 03.02.2005 tarihinde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, yazıda belirtilmek
le birlikte söz konusu yazı ekinde SPK'ya gönderilmeyen "EK-A (1 adet Yönetim kurulu kararı 
fotokopisi)" ile genel kurul toplantısının gündemine ilişkin bilgiler talep edilmesi üzerine 
31.01.2005 tarihinde faks yoluyla SPK'ya iletilmiştir. 

Bu çerçevede, 03.02.2005 tarihinde yapılacak olan genel kurul toplantısının tarihi, yeri ve gün
demi Şirket yönetim kurulunun 14.01.2005 tarihli toplantısında alınan kararla belirlenmiş olmasına 
rağmen, söz konusu bilgiler SPK'nın Seri: VIII, No: 39 "Özel durumların Kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13 üncü maddesine aykırı şekilde gecikmeli olarak 31.01.2005 tarihinde 
SPK'ya bildirilmiştir. 

Şirket'ten 08.02.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13/214-3901 sayılı yazı ile, Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun 47/A maddesi uyarınca, Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğimiz hükümlerine aykırı olarak 
03.02.2005 tarihinde yapılacak olan 2003 yılı olağan genel kurul toplantısının tarihi, yeri ve gün
demine ilişkin bilgilerin SPK'ya Tebliğ'de belirtilen esaslara uygun olarak bildirilmemesine ilişkin 
savunması talep edilmiştir. Şirket'in konuya ilişkin savunmasını içeren 10.03.2005 tarih ve 
MUH.04/2005-47 sayılı yazısı, 15.03.2005 tarihinde SPK'ya ulaşmıştır. 

SPK Karar Organı'nın 15.04.2005 tarih ve 15/474 sayılı toplantısında; 
2003 yılı olağan genel kurul toplantı tarihinin, yerinin ve gündeminin 14.01.2005 tarihli 

yönetim kurulu toplantısında belirlenmiş olmasına rağmen, Seri: VIII, No: 39 "Özel Durumların 
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5 inci maddesinin (h) bendinin 3 numaralı alt 
bendi uyarınca ortaya çıkan özel durum açıklama yükümlülüğünü Tebliğin 13 üncü maddesine ay
kırı şekilde 31.01.2005 tarihinde gecikmeli olarak yerine getiren Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri 
Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin; 

Tebliğin söz konusu maddelerine uyum konusunda daha önce uyarılmamış olduğu dikkate 
alınarak; bir defaya mahsus olmak üzere Seri: VIII No: 39 "Özel Durumların Kamuya Açıklan
masına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5 inci maddesinin (h) bendinin (3) numaralı alt bendine ve 13 ün
cü maddesine uyum konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu SPK karan 19.04.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13/892-10013 sayılı SPK yazısıyla 
Şirkete bildirilmiştir. 

- Malî Tabloların İlanına İlişkin Bildirim 
Şirket'in 2003 yılı olağan genel kurul toplantısı 03.02.2005 tarihinde yapılmış olup, Şirket, 

07.03.2005 tarihinde SPK'ya ulaşan özel durum açıklamasıyla söz konusu toplantıda alınan karar
ları ve diğer genel kurul evraklarını SPK'ya iletmiştir. Söz konusu evrakların incelenmesi sonucun
da, Şirketin SPK'ya göndermekle yükümlü olduğu enflasyona göre düzeltilmiş 2003 yılı malî tab
lolarının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerin bir örneğinin SPK'ya 
gönderilmediği, bunun yerine tarihi maliyetlere göre düzenlenmiş 2003 yılı malî tablolarının ilan 
edildiği gazetelerin SPK'ya gönderildiği tespit edilmiştir. 2003 yılı enflasyon düzeltmesi yapmak 
suretiyle düzenlenmiş malî tablolarını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde ilan et
meyen şirketlere ilişkin olarak SPK'nın 18.02.2005 tarih ve 6/189 sayılı toplantısında; söz konusu 
şirketlerin Seri: XI, No: 1 sayılı Tebliğ'in malî tabloların ilanı ve SPK'ya bildirimine ilişkin 48 ve 
49 uncu maddeleri hakkında bilgilendirilmesi ve sadece enflasyona göre düzeltilmiş malî tabloların 
ilan edileceği dikkate alınarak, 2003 yılı malî tablolarının da 2004 yılı malî tabloları ile birlikte 
kamuya duyurulması ve birer örneğinin SPK'ya iletilmesi hususlarının söz konusu şirketlere bil
dirilmesine karar verilmiş olduğu ve bu çerçevede SPK kararına ve Tebliğ hükümlerine uyulması 
gerektiği 11.03.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13/506-7113 sayılı yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. 
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C) Hukuki Takip ve Dava Bilgileri 
1) SPK uzmanlarınca Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 

8.11.2000 tarih ve XIII-10/78-2 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği, 
SPK Karar Organı'nın 24.5.2001 tarih ve 25/692 sayılı kararı uyarınca: 

a) SPK'nun 4. maddesine aykırı olarak izinsiz halka arz faaliyetinde bulunulması sebebiyle, 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mehmet Ali LEKESİZ, S. Metin 
YÜCEL, Mustafa GÜLEÇ, Mustafa DAĞ, Atilla ÇOBAN, Bayar DEMİR, Muti YAVUZ, Tevfık 
ARSLAN ve Yaşar KESKİN hakkında, SPK md.47/A-4 ve 49 hükümleri uyannca suç duyurusun
da bulunulması üzerine, Yozgat Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2002/198) davada, 
Mahkeme tarafından 22.10.2002 tarihinde, sanıkların ayrı ayrı 3'er yıl hapis ve 15'er milyar TL ağır 
para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

b) SPKn'nun 7. maddesine aykırı olarak Şirket sermaye artırımının izahnamede belirtilen esas
lara uygun olarak yerine getirilmemesi sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, 
Mithat ERBEK, Mehmet Ali LEKESİZ, S. Metin YÜCEL, Mustafa GÜLEÇ, Mustafa DAĞ, Atil
la ÇOBAN, Bayar DEMİR, Muti YAVUZ, Tevfık ARSLAN ve Yaşar KESKİN hakkında, SPK 
md.47/C hükmü uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından 6.3.2002 tarihinde, sanıklar hakkında önödeme nedeniyle takipsizlik kararı verilmiş ol
makla birlikte (Hz.2001/937, K.2002/195), aynı fiil sebebiyle Yozgat Sulh Ceza Mahkemesi nez
dinde E.2002/473 sayılı dava açılmış olup bu konuda yargılama sürmektedir. 

2) Şirket nezdinde SPK uzmanlarınca gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 
5.2.2002 tarih ve XIII-10/82-l, XVI-17/7-1 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değer
lendirildiği SPK Karar Organı'nın 21.3.2002 tarih ve 15/274 sayılı toplantısında, SPKn'nun md.30 
ve 31. maddelerine aykırı olarak aracılık faaliyetinde bulunulması sebebiyle, Şirket Yönetim 
Kurulu Üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Reşat PETEK, Mustafa GÜLEÇ, Bayar DEMİR, 
Tevfık ARSLAN, Mehmet Ali LEKESİZ, S. Metin YÜCEL, Mustafa DAĞ, Atilla ÇOBAN, M. 
Muti YAVUZ, Yaşar KESKİN ile anılan faaliyete iştirak ettikleri tespit edilen 74 kişi hakkında, SPK 
md.47/A-4 hükmü uyannca suç duyurusunda bulunulmuş olup, yönetim kurulu üyeleri hakkında 
Yozgat Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2002/425) davada 17.4.2003 tarihinde sanık
ların beraatine karar verilmiştir. Karara karşı SPK'ca 20.5.2003 tarihinde temyiz yoluna başvurul
ması üzerine, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 29.12.2004 tarih ve E.2004/13649, K.2004716193 sayılı 
kararı ile ilk derece Mahkemesinin kararının bozulmasına karar verilmiş olup, Yozgat Asliye Ceza 
Mahkemesinde yargılama devam etmektedir. (E.2005/107) 

3) SPK Karar Organı'nın 24.5.2001 tarih ve 25/693 sayılı kararının yürütülmesinin durdurul
ması ve iptali talebiyle Ankara 6. İdare Mahkemesi nezdinde açılan (E.2001/1238) davada, Mah
keme tarafından 31.10.2001 tarihinde yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş 
olup, yargılama devam etmektedir. 

2.1.12. Jetpa Holding A.Ş. 
A) Denetim Bilgileri 
Gazetelerde yer alan haberler ve Jetpa Holding A.Ş. (Şirket) yöneticilerinin beyanları ihbar 

kabul edilerek Şirket 1998 yılı ortasında denetim kapsamına alınmıştır. Şirket nezdinde Şirket'in 
SPKn'na tabiiyeti çerçevesinde SPK kaydına alınmadan halka arz fiiline ilişkin denetim yapılmıştır. 

Şirket nezdinde yapılan denetim sonucunda, 02.11.1999 tarih VI-2/273-9 sayılı Denetleme 
Rapor hazırlanmıştır. Denetleme Raporu'nun görüşüldüğü SPK Karar Organı'nın 11.11.1999 tarih 
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ve 108/1289 sayılı toplantısında, Je-tpa International Marketing and Trading GMBH (Jetpa GMBH) 
ve dolaylı olarak Jetpa Holding A.Ş. tarafından SPKn'nun 4 üncü maddesine aykırı olarak SPK 
kaydına alınmadan halka arz fiilinin gerçekleştirilmesi nedeniyle ve bu fiilin gerçekleşmesinde 
sorumluluğu bulunan Jetpa Holding A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı ve murahhas azası ve Jetpa 
GMBH'nin tek yetkilisi olan Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ hakkında SPKn'nun 47/A-4 ve 49 uncu 
maddeleri uyarınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 

Jetpa Holding A.Ş.'nin en büyük ortağı olan Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ hakkında İntermed-
ya Yayıncılık A.Ş.'nin malî tablolarının, SPK'nın Seri XI, No: 1 sayılı "Sermaye Piyasalarında malî 
Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"ine aykırı olarak düzenlenmesi ve ger
çeği yansıtmaması nedeniyle, Memet Fadıl AKGÜNDÜZ, Orhan KONAK ve Abdülferit OBUT 
hakkında 12.08.1999 tarih ve 76/989 sayılı Kurul Kararı uyarınca 17.11.1999 tarihinde Üsküdar 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

07.11.2002 tarihli SPK toplantısında, SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu 
başkanı Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ, Şirket yönetim kurulu üyeleri Abdülferit OBUT ve Orhan 
KONAK hakkında her biri için ayrı ayrı 2'şer milyar TL, tutarında idarî para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Jetpa Holding A.Ş.'nin olası usulsüz para toplama faaliyetleri hususunda yatırımcıların bil
gilendirilmesini teminen 11.06.1999 tarihinde SPK tarafından basın açıklaması yapılmıştır. 

B) Kayda Alma Bilgileri 
Herhangi bir başvuru ve işlem yapılmamıştır. 
C\ Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
Jetpa International Marketing and Trading GMBH (Jetpa GMBH) ve dolaylı olarak Jetpa Hol

ding A.Ş. tarafından SPKn.4 üncü maddesine aykırı olarak SPK kaydına alınmadan halka arz 
fiilinin gerçekleştirilmesi nedeniyle ve bu fiilin gerçekleşmesinde sorumluluğu bulunan Jetpa Hol
ding A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı ve murahhas azası ve Jetpa GMBH'nin tek yetkilisi olan 
Memet Fadıl AKGÜNDÜZ hakkında suç duyursunda bulunulmasına karar verilmiş ve 23.11.1999 
tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine Bakırköy 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan E.1999/1467 sayılı kamu davasında Mahkeme 28.03.2002 
tarihli kararı ile sanık Memet Fadıl AKGÜNDÜZ'ün hakkında 2 yıl süre ile hapis ve 750 milyon 
TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. 

Jetpa Holding A.Ş.'nin en büyük ortağı olan Memet Fadıl AKGÜNDÜZ hakkında İntermedya 
Yayıncılık A.Ş.'nin malî tablolarının, SPK'nın Seri XI, No: 1 sayılı "Sermaye Piyasalarında malî 
Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"ine aykırı olarak düzenlenmesi ve ger
çeği yansıtmaması nedeniyle, Memet Fadıl AKGÜNDÜZ, Orhan KONAK ve Abdülferit OBUT 
hakkında 12.08.1999 tarih ve 76/989 sayılı SPK Kararı uyarınca 17.11.1999 tarihinde Üsküdar 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu dosyaya ilişkin olarak, 
SPKn'nda yapılan değişiklik ile yukarıda adı geçen suça ilişkin olarak idarî para cezası verdiğin
den, mahkeme görevsizlik kararı vermiş ve idarî para cezası verilmek üzere dosyayı iade etmiştir. 

2.1.13. Endüstri Holding A.Ş. 
A) Denetim Bilgileri 
Endüstri Holding A.Ş. (Şirket) nezdinde gerçekleştirilen ilk inceleme SPK Başkanlığı'nın 

12.08.1997 tarihli onayları uyarınca gerçekleştirilmiş, anılan inceleme neticesinde düzenlenen 
14.08.1998 tarih ve XI-l/120-2 sayılı Denetleme Raporu'nda (Ek/l), Şirket'in Konya'da yayım-
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lanan Anadolu Manşet Gazetesi'nin 16.07.1997, 17.07.1997, 18.07.1997, 19.07.1997 ve 
21.07.1997 tarihli baskılarında yayımlanan ilanlar ile halkın Şirket'e ortak olmaya davet edildiği, 
Şirket tarafından Güney Ofset Ltd. Şti.'ne 2.000 adet Ortaklık Akidnamesi, 2.000 adet Hisse Devir 
Beyannamesi ve 40 cilt Senet Teslim Belgesi bastırıldığı ve daha sonra Şirket yetkililerinin beyan
larına göre bu belgelerin yakılarak iptal edildiği, Şirket kayıtlarının aksine, Şirket'in T. Halk Ban
kası A.Ş., T. C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., Yapı Kredi Bankası A.Ş., Şekerbank 
T. A.Ş., T. Vakıflar Bankası T. A. O., Anadolu Finans Kurumu A.Ş. ve Faisal Finans Kurumu 
A.Ş.'nin Konya şubeleri nezdinde hesaplarının bulunduğu ve bu hesaplardan bazılarında TL ve 
muhtelif döviz cinsinden yoğun nakit giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilmiş olduğu, 14.02.1998 
ve 20.02.1998 tarihinde yayımlanan bazı günlük gazetelerde, Şirket'in Aksaray Müdürü Tevfık 
Yaşar TOPAL'in beyan edilmemiş 1.343.000 Alman Markı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, 
Şirket'in Hollanda temsilcisi Ahmet TEKİN'in ise yine beyan edilmemiş 13.1 milyar TL karşılığı 
dövizle İzmir Aydın Menderes Havalimanı'ndan giriş yaparken yakalandıkları ve adları geçen 
şahısların ifadelerinde beyan edilmemiş dövizlerin Şirket'e ait olduğu yönünde beyanda bulunduk
larına dair haberler yer aldığı, bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi talep edildiği, ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıy
la temin edilen bilgi ve belgeler arasında Rapor konusunu ilgilendiren bir bilgiye rastlanmadığı, İs
tanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ise herhangi bir bilgi veya belge temin edilemediği, 
Şirket'in 1 numaralı maddede yer alan ilanlarının Şirket yetkililerinin bilgisi dışında Aksaray 
Müdürü Tevfık Yaşar TOPAL tarafından verildiğine ilişkin olarak Şirket yetkililerinin ve Tevfık 
Yaşar TOPAL'ın beyanda bulundukları, ancak Şirket yetkililerinin çelişkili ifadeleri dikkate alın
dığında sözkonusu ilanların Şirket yetkililerinin bilgisi dahilinde verildiği, tespit edilmiştir. 

Yapılan tespitlerin görüşüldüğü SPK Karar Organı'nın 27.08.1998 tarihli toplantısında (Ek/2); 
Şirket'in Aksaray Müdürü Tevfık Yaşar TOPAL ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut UÇAR, 

Mustafa ERTEKİN, Mehmet ERTEKİN ve Osman ŞANLI hakkında SPKn.'nun 47/A-4 ve 49 uncu 
maddeleri uyarınca, yine Şirket yönetim kurulu üyeleri Mahmut UÇAR ve Osman ŞANLI hakkın
da SPKn.'nun 47/B-l ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda 
bulunulmasına, 

Mahmut UÇAR, Mustafa ERTEKİN, Osman ŞANLI ve Mehmet ERTEKİN hakkında Türk 
Ticaret Kanunu'nun 66'ncı ve 67'nci maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere SPKn.'nun 24 üncü 
maddesi uyarınca T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile T. C. Maliye Bakanlığı'na bildirimde 
bulunulmasına, 

karar verilmiştir. 
Şirket nezdinde Kurul Başkanlığı'nın 24.02.1999 tarihli onaylan uyarınca yapılan denetleme 

sonucunda; SPK'ya ibraz edilen ortaklar listesine göre 21.05.1999 tarihi itibarıyla Şirket'in yönetim 
kurulu üyeleri dahil 7.275 ortağı olduğu, Şirket ortaklarından en az 1.197 kişinin Türkiye'de yer
leşik şahıslar olduğu, ancak ortaklar listesinde adları yer alan şahısların hangi tarihte Şirket'e ortak 
oldukları hususunda herhangi bir bilginin bulunmadığı, Şirket kayıtlarına göre Şirket'in özkaynak-
ları toplamı olan 35.150.402 milyon TL'nın yaklaşık 33 trilyon TL tutarındaki bölümünün iştirak ve 
bağlı ortaklıklara aktarıldığı, Şirket'in 31.12.1998 tarihi itibarıyla farklı sektörlerde faaliyet göster
mekte olan toplam otuz adet iştirak ve bağlı ortaklığının bulunduğu, bu şirketlerden sadece iki 
adedine Şirket'in iştirak tutarının şirket sermayelerinin %50'sinin altında olduğu, Şirket'in iştirak 
ve bağlı ortaklıklarının 31.12.1998 tarihli malî tablolarının incelenmesi neticesinde, toplam otuz 
adet iştirakin dönen varlıklarının değerinin 13.433.835 milyon TL, duran varlıklarının değerinin 
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3.590.644 milyon TL ve ödenmiş sermayeleri toplamının 14.776.244 milyon TL olduğu, yaklaşık 
13 trilyon TL tutarındaki dönen varlıkların 9.302.720 milyon TL tutarındaki bölümünün bu şirket
lerin kasalarında saklandığı, otuz adet şirketin 1998 yılı faaliyetlerini toplam 1.371.197 milyon TL 
tutarında zarar ile tamamladıkları, zararın büyük bir bölümünün genel yönetim giderlerinden oluş
tuğu, ayrıca Şirket yönetim kurulu üyelerinin bu şirketlerin de ortağı ve yöneticileri oldukları, Şir-
ket'in iştirak ve bağlı ortaklıklarından "100. Kasa" hesap ekstreleri ibraz olunan yirmi beş adedinin 
31.03.1999 tarihine kadar olan kasa hareketlerinin incelenmesi neticesinde, anılan tarih itibarıyla bu 
şirketlerin kasalarında toplam 22.051.088 milyon TL tutarında nakdin kayden bulunduğu, ancak iş
tirak ve bağlı ortaklıkların sermayelerinin ödendiğine dair Yeminli Malî Müşavir Raporlan'nın 
mevcut olmadığı, Şirket'in ortaklar listesinin incelenmesi neticesinde adı geçen şahsın 5842 sıra 
numaralı Şirket ortağı olduğu, dolayısıyla, Şirket'in bu şekilde halkı Şirketleri'ne ortak etme 
faaliyetlerine 25.09.1998 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısından ve 09.10.1998 tarihli SPK 
kaydına alınma başvurusundan sonrada devam ettiği, 10.02.1998-13.10.1998 tarihleri arasında Şir-
ket'e 2964 yeni ortağın dahil olduğu, tespit edilmiş olup, yapılan tespitlerle ilgili olarak 27.12.1999 
tarih ve XIV-10/25-6 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. 

Denetim sonucunda ulaşılan tespitleri 07.03.2000 tarihli toplantısında görüşen SPK Karar Or
ganı; 

Şirket'in 25.09.1998 tarihinde gerçekleştirdiği Şirket sermayesinin 250.500 milyon TL'den 25 
trilyon TL'ye artırılmasına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı sonrasında, artırılan sermayeyi 
temsil eden payları, ortak sayısı 100'ü aşmış olmasına rağmen SPK'dan izin almaksızın yurt içinde 
yerleşik şahıslara satışının SPKn.'nun 4 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 
anılan fiilde sorumlulukları bulunan Şirket yönetim kurulu başkam Mustafa ERTEKIN ile yönetim 
kurulu üyeleri Mehmet ERTEKIN, Süleyman ERTEKÎN, Hamdi ERTEKÎN, Osman ŞANLI, Yunus 
GÖREN ve Mehmet Ali KARAKAYA hakkında SPKn.'nun 47/A-4 maddesi çerçevesinde işlem 
yapılmak üzere aynı Kanun'un 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusun
da bulunulmasına, 

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin olarak, SPK'ya gerçeğe aykırı bilgi verilmesi ve ayrıca ortak 
sayısının 100'ü aşmasına rağmen zamanında bilgi verilmemesi hususlarıyla ilgili olarak, anılan fiil
lerde sorumlulukları bulunan, Şirket yönetim kurulu başkanı Mustafa ERTEKÎN ile yönetim kurulu 
üyeleri Mehmet ERTEKÎN, Süleyman ERTEKÎN, Hamdi ERTEKÎN, Osman ŞANLI, Yunus 
GÖREN ve Mehmet Ali KARAKAYA hakkında, SPKn.'nun 47/B-l ve 47/B-4 maddeleri çer
çevesinde işlem yapılmak üzere aynı Kanun'un 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na 
suç duyurusunda bulunulmasına, 

Şirket'in, Mehmet Emin ÇÎMEN adlı şahsın ifadesinden anlaşıldığı üzere ortaklarına Alman 
Markı cinsinden kâr payı dağıtması hususuyla ilgili olarak, Şirket'in ve iştirak ve bağlı ortaklık
larının malî yapısı göz önüne alındığında, kâr payı dağıtımının Şirket'in faaliyetlerinden bağımsız 
olarak gerçekleştirilmekte olduğu anlaşıldığından, Şirket ortaklarının bilgilendirilmesini teminen 
Türkiye'de ve yurt dışında Türkçe olarak yayınlanmakta olan yüksek tirajlı gazetelerde konuyla il
gili olarak duyuru yayımlanmasına, 

Şirket'e ve Mustafa, Mehmet, Süleyman ve Hamdi ERTEKÎN'e ait muhtelif döviz cinsinden 
banka hesapları aracılığıyla halkın Şirket'e ortak edilmesi ve bu faaliyetin 1999 yılı içerisinde de 
devam etmekte olması nedeniyle, söz konusu hesaplara SPKn.'nun 46 (a) madde hükmü uyarınca 
ihtiyati tedbir uygulanmasına, bu suretle mevzuata aykırı uygulamalara son verilmesi ve tedbir 
süresi zarfında, kendilerinden para toplanmış kişilere toplanan paranın tahsisli sermaye artırımı 
yapılarak hisse senedi verilmesi suretiyle ya da aynen iadesinin sağlanmasına, 
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Şirket'in SPK kaydına alınma talebiyle ilgili olarak, Şirket nezdinde gerçekleştirilen in
celemelerden sonra ortaklık yapısında gerçekleşen değişiklikleri de dikkate alarak başvurusunu 
yenilemesi için Şirket'in bir ay süre verilerek uyarılmasına, 

karar vermiştir. 
Şirket'in SPK'nın 07.03.2000 tarihli Kararı çerçevesinde yaptığı işlemler ile SPK'ya ulaşan 

şikâyet dilekçelerinin ve Mahmut ÇOLAK'ın Şirket'in Temsilcisi sıfatıyla Şirket hisse senetlerini 
yurt dışında satması hususlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelen
mesi sonucunda 20.08.2001 tarih ve 40-4 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. 

Denetleme sonuçlarının görüldüğü SPK Karar Organı'nın 28.09.2001 tarihli toplantısında; 
Mesut ÖNER ve Hanefi GÖRGÜN'ün dilekçelerinde yer alan hususlar ve ekli evrakların Şir

ket'in SPKn.'nun 4 üncü maddesine aykırı olarak SPK'dan izin almaksızın hisse senedi satışına 
2000 yılı içerisinde de devam etmekte olduğunu göstermesi nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu Baş
kanı Mustafa ERTEKİN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ERTEKİN, Süleyman ERTEKİN, 
Hamdi ERTEKİN, Osman ŞANLI, Ahmet TEKİN ve Mehmet Ali KARAKAYA hakkında 
SPKn.'nun 47/A-4 maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere aynı Kanun'un 49 uncu maddesi 
uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

Şirket ortaklarının hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen, Şirket'in SPK'dan izin al
maksızın hisse senedi satışıyla ilgili olarak, kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve 
satış sonucu satılan kısmın karşılığı için, 4487 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun 46'ncı maddesinin (a) bendi uyarınca Şirket'in 31.12.2000 tarihli malî tablolarına göre 
aktif toplamı olan 34.831.292.221.532.- TL tutarının esas alınarak Şirket'in tüm mal varlığı üzerine 
ihtiyati tedbir uygulanarak, tedbir süresi içerisinde Şirket'in ortaklık yapısının ve gerçek hak sahip
lerinin tespit edilmesi için ilgili mahkeme nezdinde tespit davası ve izinsiz halka arz ve satış sonucu 
tahsil edilen paraların hak sahiplerine iadesi için gerekli davanın açılmasına, 

Mahmut ÇOLAK'ın SPKn.'nun 4 üncü maddesine aykırı olarak Şirket temsilcisi sıfatıyla Şir
ket hisse senetlerinin yurt dışında satışını gerçekleştirmek ve hisse senetleri karşılığında tahsil ettiği 
paraları Türkiye'de Şirket temsilcilerine teslim etmek suretiyle, izinsiz halka arz fiiline iştirak et
mesi nedeniyle Mahmut ÇOLAK hakkında TCKn.'nun 64 üncü maddesi ve SPKn.'nun 47/A-4 
maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere Kanun'un 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Sav-
cılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

SPKn.'nun 4 üncü maddesine aykırı olarak Endüstri Holding A.Ş.'nin SPK'ya kaydettirmek-
sizin hisse senedi satışı hususunda, bu suça iştirak eden Şirket temsilcileri İhsan ŞENOL, Enver 
ÇALIŞ, Hüseyin OĞUZ, Ahmet DOĞAN, Muhsin EROĞLU, Yavuz KILIÇASLAN, Kadir ŞEN, 
Halil YÜKSEL, İlhami YAŞAR, Ahmet TEKİN, Durmuş AY, Yavuz SARIKAYA, Ahmet 
ULUÇAY, Emrah YAZICIOĞLU ve Hamdi YAZICIOĞLU hakkında TCKn.'nun 64 üncü maddesi 
ve SPKn.'nun 47/A-4 maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere Kanun'un 49 uncu maddesi 
uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 

Rapor sonuçları hakkında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 
karar verilmiştir. 
SPK tarafından 30.10.2001 tarih ve DEDA-İ-10/1439-11624 sayılı yazı (Ek/7) ile İçişleri 

Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmiştir. 
Şirket'in faaliyet durumunun tespitine yönelik olarak SPK Başkanlığı'nın 06.01.2003 tarihli 

görevlendirmesi uyarınca Şirket denetim kapsamına alınmıştır. Şirket nezdinde yapılan denetim 
sonucunda; Şirket'in en son 27.07.2002 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yaptığı, Şirket 
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yetkililerince, Şirket'in yeni yönetiminin göreve geldiği zaman, Şirket merkezi ve bağlı ortaklık ile 
iştiraklerine şirketlere ait fabrikalarda her türlü büro mobilya ve demirbaşları ile ana terminaller 
dahil bilgisayarların, dosya klasör ve evrakların kırılıp döküldüğünün veya yerinde olmadığının, ay
rıca Şirket'in ve ilişkili kuruluşlarının bağlı ortaklıklarının muhasebe evraklarına hiç 
ulaşılamadığının yada kimi şirketlerde bir kısım evraka ulaşıldığının beyan edildiği, denetim tarihi 
itibariyle Şirket'in tek faaliyetinin Şirket yükümlülük ve varlıklarının tespitine ilişkin çalışmalar ol
duğu, 2003 yılının Mayıs ayı itibariyle Şirket ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ilişkin bilgi ve 
belge teminine ilişkin çalışmaların bitirilmesinin planlandığı beyan edilmiş olmasına rağmen, 
08.05.2003 ve 21.05.2003 tarihli Şirket yazılarmdalarmda SPK'ya ibraz edilen Şirket kayıtlarında 
herhangi bir değişiklik meydana gelmediğinin ve yeni bir belge temin edilmediğinin, yeni bilgi ve 
belgelere ulaşılması halinde SPK'ya sunulacağının ifade edildiği, Şirket'in 2002 yılına ait envanter, 
yevmiye defteri ile defteri kebire 20.01.2003 tarihi itibariyle herhangi bir kaydın yapılmadığı, Kon
ya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/3960 D. İş sayılı dosyasında yer alan ve 11.08.2002 
tarihinde hazırlanmış olduğu anlaşılan Bilirkişi Raporu uyarınca Şirket'in 2000 ve 2001 yılı defteri 
kebir ile yevmiye defterinin Şirket nezdinde bulunduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, Şirket yet
kililerince konuya ilişkin talep edilen açıklamada söz konusu defterlerin ellerinde olmadığının ve 
nerede olduğunun bilinmediğinin beyan edildiği, 01.01.2001 tarihinde Şirket ortaklarından tahsil 
edildiği görülen 764 milyar TL'nin diğerinde yer almamasından kaynaklandığı, ancak ilgili kayda 
esas teşkil eden belgelere ulaşılamadığı, şirket iştirakleri arasında yer alan Ennet İletişim ve Yayın
cılık San. ve Tic. A.Ş. ve Nesta Gıda A.Ş. 'nin mizan kalemleri arasında yer almadığı, Şirket'in 2000 
ve 2001 yılı TL ve döviz Kasa hesaplan dökümleri uyarınca, 2000 yılında ortaklardan yapılan tah
silatın sadece Mustafa ERTEKİN'e ait olmasına karşın, (8) numaralı tespitte yer verildiği üzere 
2000 ve 2001 yıllarında Şirket tarafından Şirket'e ortak olunmasını teminen muhtelif kişilerden top
lam net 50.602.663, -DM para toplandığı ve toplanan paralar karşılığında tahsilat makbuzları veril
diği, 2000 ve 2001 yılı Şirket TL Kasa hesaplarından yapılan gider toplamından bir önceki yıldan 
devredilen tutarın düşülmesi sonucunda kalan tutara, yıl sonu bakiye toplamlarının eklenmesi 
sonucunda ulaşılan miktarın DM üzerinden değerinin, ilgili yıl en düşük T. C. Merkez Bankası A.Ş. 
alış kuru esas alındığında 27.633.779, -DM olduğu, bu tutarın tamamının Şirket tarafından ilgili 
dönemde toplanmış olan paralardan karşılandığı esas alındığında, Şirket tarafından 2000 ve 2001 
yıllarında ortak olmalarını teminen muhtelif kişilerden toplanmış olan paranın en az 22.968.884, -
DM'sinin Şirket işlemlerinde kullanılmadığı ve Şirket kayıtlarına girmediği, Şirket ortaklık 
yapısına ilişkin olarak 2002 yılında yapılan olağanüstü genel kurula ait hazinin cetveli dışında iki 
ayrı bilgisayar kaydının bulunduğu, bunlardan birinin Şirket ortaklarının DM olarak ortaklık payını 
gösteren kayıtlar ile diğerinin Şirket ortakları tarafından 1997-2001 döneminde Şirket'e yapılan 
ödeme ile Şirket'in ortaklara yapmış olduğu ödemelere, ayrıca değer artışı ve kâr payı tanım-
lamalanyla Şirket tarafından ortaklara tahakkuk ettirilen tutarlara ilişkin hazırlanan makbuz bil
gilerini içeren kayıtlar olduğu, Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin kayıtlar uyarınca pay sahibi Şirket 
ortak sayısının 12.893 olduğu, Şirket ortaklık yapısına ilişkin kayıtlar uyarınca ortaklann payları 
toplamının 397.009.225, -DM, makbuz bilgileri kayıtları uyarınca ise ortak payları toplamının 
395.473.356, -DM olduğu, ancak bu kayıtların kişilerden yapılan tahsilat ile bu kişilere yapılan 
ödeme sonucunda kalan net tutara, Şirket ortaklarına değer artışı ve kâr payı tutarlarının da tahak
kuk ettirilmiş toplamlarını yansıttığı, Şirket nezdindeki bilgisayarlardan temin edilen makbuz bil
gilerini içeren kayıtlar çerçevesinde, tahakkuk ettirilen değer artışları ile kâr paylarını dikkate al
maksızın sadece ortaklarca Şirket'e yapılan ve Şirket tarafından ortaklara yapılan ödemeler dikkate 
alındığında toplanan net tutarın 244.514.963, -DM olduğu ve bu tutarın 50.602.663, -DM'sinin 
2000 ve 2001 yıllarında toplandığı, Şirket yetkililerince hem Şirket ortaklık yapısına ilişkin kayıt
ların hem de ortaklardan tahsil edilen tutarlara, yapılan ödemelere ve değer artışı ile kâr payı 
nedeniyle tahakkuk ettirilen tutarlara ilişkin hazırlanan makbuzlara ait bilgileri içeren kayıtların 
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doğruluğunun, bu kayıtları destekleyecek belgelerin mevcut olmaması nedeniyle teyit 
edilemediğinin beyan edildiği, tespit edilmiş olup, 20.06.2003 tarih ve XIV-13/30-3, XVIII-13/6-2 
sayılı Denetleme Raporu (Ek/8) hazırlanmıştır. 

Denetleme sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Orgam'nın 11.07.2003 tarihli toplantısında 
(Ek/); TTK 67'ye aykırılık nedeniyle Şirket'in 1999 yılından 20.01.2003 dönemi arasındaki 
yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, Şirket ortak sayısı ile ilgili tespit ve belgeler 
ile Şirket hisse senedi satışına ilişkin tespit ve belgelerin, 28.09.2001 tarihli SPK kararı çerçevesin
de Şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulan savcılık ile Şirket ortak sayısının tespitine 
ilişkin davanın açıldığı mahkemeye ek delil olarak sunulmasına, Şirket'e ortak olunmasını teminen 
2000 ve 2001 yıllarında muhtelif kişilerden toplanan paraların bir kısmının Şirket işlemlerinde kul
lanılmamış olması ve Şirket kayıtlarına girilmemesi nedeniyle ilgili dönem Şirket yetkilileri hak
kında TCK 508 ve 510 uncu maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, karar verilmiştir. 

Konu hakkında SPK tarafından 11.07.2003 tarih ve DEDA-İ-10/910-8676 sayılı yazı ile Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı'na ve 11.07.2003 tarih ve DEDA-İ-10/911-8675 sayılı yazı ile Maliye Bakan-
lığı'na SPKn'nun 24 üncü maddesi uyarınca bildirimde bulunulmuştur. (Ek/9) 

B) Kavda Alma Bilgileri 
Şirket hisse senetlerinin SPK kaydına alınması ve esas sözleşme değişiklikleri hakkında 

yapılan işlemler aşağıda özetlenmiştir: 
1. Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması Talebi 
Şirket Vekili Avukat Sinan KILIÇKAYA imzalı 21.08.1997 tarih ve 25634 sayı ile SPK kay

dına giren yazıda; Şirket'in, hisse senetlerinin halka arzı suretiyle halka açılmak istediğini belir
tilerek bu konuda yapılması gereken işlemler hakkında bilgi talep edilmiştir. 

Söz konusu dönemde, Şirket hakkında Anadolu Manşet Gazetesi'nde çıkan ilan üzerine yapılan 
incelemelerde dikkate alınarak 04.10.1997 tarih ve OFD/2099-9773 sayılı SPK yazısı ile hisse senet
lerinin halka arzı konusunda yapılması gereken işlemler hakkında Şirket'e bilgi verilmiştir. 

Şirket, 07.10.1998 tarih ve 98/255 sayılı yazısı ile hissedar sayısının 100'ün üzerinde ol
duğunun 25.10.19998 tarihli genel kurul toplantısında tespit edildiğini belirterek, SPK kaydına alın
maları için gereken işlemler hakkında SPK'dan bilgi talep etmiştir. 

Şirket, 03.11.1998 tarih ve 98/272 sayılı yazısı ile SPK'ca istenilen bazı belgeler ile düzen
lemiş olduğu beyannameyi SPK'ya iletmiştir. Kurul Başkanlığı'nın 16.11.1998 tarihli onayına is
tinaden Şirket merkezinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 27.11.1998 tarih ve YA(ll) 
sayılı rapor SPK'ya sunulmuştur. 

Konunun değerlendirildiği 02.02.1999 tarih ve 11/111 sayılı SPK toplantısında; 
Şirketin; 250, 5 milyar TL nominal değerdeki hisse senetlerinin SPK Denetleme Dairesinin 

17.8.1998 tarih ve DEDA-0202/825 sayılı müzekkeresinde bulunan, "SPKn'nun 4 üncü maddesine 
aykırı olarak gazete ilanı yoluyla halka çağrıda bulunarak Şirket paylarının SPK'ya kaydettirilmek-
sizin halka arz edildiğinin ..." tespiti, SPK'nın bu tespit çerçevesinde aldığı 27.8.1998 tarih ve 
68/977 sayılı Kararı ve HİD Başkanlığı'ndan alınan müzekkere ve eki rapor doğrultusunda alınan 
SPK Kararı gereğince Konya Cumhuriyet Savcılığı'na sunulmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsav
cılığına 9.10.1998 tarih ve HİD/1942-10262 sayılı dilekçe ile suç duyurusunda bulunmuş olması 
sebebiyle Şirketin SPK'ca denetlenebilmesini sağlamak amacıyla SPK kaydına alınması gerektiği 
düşünülmekle birlikte, HİD Başkanlığı'nın 30.12.1998 tarihli görüşünde belirtildiği üzere sermaye 
artırımına ilişkin genel kurul toplantısına, 250, 5 milyar TL'lik sermayeyi temsil eden ortaklar dışın
da, 25 trilyon TL'lik tüm sermayeyi temsil eden ortakların katılması ve karara iştirak etmesi 
sebebiyle, genel kurul kararındaki sakatlık nedeniyle Şirketin kayda alınması için gerekli yasal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



— 226 — 

koşulların oluşmadığı, bu nedenle Şirketin ortaklık yapısındaki belirsizliklerin giderilmesi suretiy
le ileride çıkabilecek karışıklıkların başlangıçta önlenmesini teminen, Şirketin ortak sayısına bağlı 
kayda alma başvurusunun reddedilerek yapılan genel kurul toplantısına yetkisiz ortakların katılması 
nedeniyle bu aşamada SPK kaydına alınmamasına, 

Şirketin 20.11.1998 tarih ve 98-288 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, gerçek ortak sayısının 
sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi ve "Holding Merkez Kasa" hesabında 16.11.1998 tarihi 
itibariyle gözüken yaklaşık 10, 5 trilyon TL'nin Şirket dışına çıkarılarak muhtelif suistimallerin or
taya çıkmasını önlemek için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret 1995/1 Tebliği çerçevesin
de, derhal Şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine, 

Şirket sermayesinin 250, 5 milyar TL'den 25 trilyon TL'ye artırılması nedeniyle artırım tutarı 
olan 24.749, 5 milyar TL'nin kaynağının, 4369 sayılı Yasa ile GVK'ya eklenen geçici (47/3) ve bu 
Yasa'nm (1) no'lu Genel Tebliği'nin (3/26) maddeleri uyarınca VUK'un 148 inci maddesine göre 
vergisel açıdan değerlendirme yapılmasını teminen; ayrıca, Şirket Merkezi nezdinde yapılan in
celemede 01.01.1998-20.11.1998 tarihleri arasında yapılan muhasebe kayıtlarının resmî defterlere 
işlenmediğinin görülmesi nedeniyle, öneri yazısı eki raporun bir örneğinin Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesine, 

karar verilmiştir. 
Karar 09.02.1999 tarih ve OFD/216-1045 sayılı SPK yazısı ile Şirkete bildirilmiş ve ayrıca; 
i) Şirketin 20.11.1998 tarih ve 98-288 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, gerçek ortak 

sayısının sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi ve "Holding Merkez Kasa" hesabında 16.11.1998 
tarihi itibariyle görünen yaklaşık 10, 5 trilyon TL'nin Şirket dışına çıkarılarak muhtelif suistimal
lerin ortaya çıkmasını önlemek için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret 1995/1 Tebliği çer
çevesinde, derhal Şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılması, 

ii) Şirketin ortak sayısının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesinden sonra, hisse senetlerinin SPK 
kaydına alınması talebi ile SPK'ya yeniden başvuru yapılması, 

Şirket'ten talep edilmiştir. 
SPK kararı, 09.02.1999 tarih ve OFD/214-1043 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, 

09.02.1999 tarih ve OFD/215-1044 sayılı SPK yazısı ile Maliye Bakanlığı'na, 09.02.1999 tarih ve 
OFD/212-1041 sayılı SPK yazısı ile Hazine Müsteşarlığı'na, 09.02.1999 tarih ve OFD/213-1042 
sayılı SPK yazısı ile malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir. (Ek/17) 

Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 01.03.1999 tarih ve OFD/398-1686 sayılı yazı (Ek/18) 
ile SPK kaydında bulunmayan Şirketin kanuni defterlerine resmî kayıt yapmadığı ve yukarıda belir
tildiği gibi Şirket muhasebe kayıtlarında kasada çok yüksek meblağın görüldüğü hususları bildiril
miştir. 

2. Esas Sözleşme Değişikliği 
Şirket, sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmesinin tadili istenen 6'ncı maddesi ve değişik

lik öngörülen 2 ve 4 üncü maddeleri ile ilgili olarak, SPK'dan 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun (İl/son) hükmü uyarınca uygun görüş istihsal etmemiş, ancak TTK'nın 386'ncı mad
desi uyarınca söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 
14.09.2000 tarih ve 6469 sayılı izni almıştır. 

Şirket, söz konusu esas sözleşme değişikliklerini karara bağlamak üzere, 1998-1999 yıllarına 
ait olağan genel kurulunu 17.10.2000 tarihinde toplamış, ancak yeter sayı oluşmadığı için ileri bir 
tarihe ertelemiştir. İkinci toplantı 14.11.2000 tarihinde yapılmış bu toplantıda da yeter sayı nedeniy
le sermaye artırımı konusunda yönetim kuruluna yetki verilememiştir. 
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3. Şirket'in Sermaye Artırımı Yoluyla İhraç Edilecek Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alın
ması Talebi 

Şirket, 20.12.2000 tarihinde (13.12.2000 tarih ve MK 168 sayılı yazı ile) SPK'ya başvurarak, 
mevcut 25 trilyon TL tutarındaki sermayesini ve hisse senedi ihraç primlerinin sermayeye eklen
mesi suretiyle yapılması planlanan 10 trilyon TL nominal değerli sermaye artırımı sırasında ihraç 
edilecek payları temsil edecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir. 

Söz konusu başvuru ile ilgili olarak Şirket'ten 22.12.2000 tarih ve OFD/3838-15077 sayılı 
SPK yazısı ile bilgi ve belge talep edilmiştir. 

Şirket başvurusuna ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 25.04.2001 tarih ve 
YA(03), UY-2 sayılı rapor (Ek/29) SPK Karar Organına sunulmadan, Şirket 19.06.2001 tarih ve 
2001/030 sayılı yazısı ile esas sözleşmesinin 2 (Ticaret unvanı), 4 (Merkez adresi) ve 6'ncı (Ser
mayenin 25.000.000 YTL'dan 35.000.000 YTL'na artırılması) maddelerinin tadil tasarılarının onayı 
için SPK'ya yeni bir başvuruda bulunmuştur. 

Şirket'e iletilen 26.06.2001 tarih ve OFD/636-7143 sayılı SPK yazısı ile başvurunun Şirketi 
temsile yetkili kişilerce imzalanmadığı ve Şirkete ait antetli kağıda yazılmadığı için değerlendir
meye alınmadığı belirtilerek bu durumun giderilip tekrar SPK'ya başvurulması gereği Şirkete bil
dirilmiştir. 

Şirket 26.06.2001 tarihli yazısı ile aynı maddeler hakkında ön izin için SPK'ya tekrar başvur
muştur. 

28.09.2001 tarih ve 45/1285 sayılı SPK Kararı uyarınca Şirket'in sermaye artırım ve mevcut 
hisse senetlerinin SPK kaydına alınma başvurusu, Şirket'e gönderilen 17.10.2001 tarih ve 
OFD/2398 sayılı yazı ile işlemden kaldırılmıştır. 

O Hukukî Takip ve Dava Bilgileri 
Holdingin SPK'ya kayıt yükümlülüğüne uymaksızın gerçekleştirdiği izinsiz halka arz işlemleri 

sonucu toplanan parada hak sahibi olan yatırımcılar ile alacak tutannın ve davalının ortaklık 
yapısının tespiti ve 35 trilyon TL tutarındaki aktif toplamı üzerine ihtiyati tedbir konulması için 
SPKn md.46/a uyarınca Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmış olup, mahkemenin 
3.10.2001 tarihli karanyla dava sonuna kadar ihtiyati tedbir konulmuştur. Mahkeme tarafından 
yapılan yargılama neticesinde, 28.1.2004 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Karar SPK'ca 
temyiz edilmiştir. 

Şirket nezdinde yapılan denetimler neticesinde alınan SPK kararları uyarınca şirket yönetim 
kurulu üyeleri hakkında SPKn md.47/A-4 (3 adet), 47/B-l (2 adet), 47/B-4 ve TTK md.67 ye ay
kırılıktan suç duyurusunda bulunulmuştur. Açılan kamu davalarında SPKn md.47/A-4 (2 adet), 47/B-
1 (2 adet) ve 47/B-4 için 4616 sayılı Kanun uyarınca erteleme kararı verilmiş olup, SPK md.47/A-4 
hükmü uyarınca yapılan suç duyurusu üzerine açılan davada yargılama devam etmektedir. 

SPKn md.47/B-l ve 47/B-4 hükümleri uyarınca Hamdi ERTEKİN hakkında verilen erteleme 
kararı kaldırılmış ve Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesi (E.2002/400) tarafından 16.9.2004 tarihin
de 47/B-4 uyarınca mahkumiyet kararı verilmiştir. Karar, iki ayn maddeden suç duyurusunda 
bulunulmuş olmasına rağmen tek maddeden ceza verilmesi nedeniyle SPK'ca 12.11.2004 tarihinde 
temyiz edilmiştir. 

Şirket nezdinde yapılan denetimler neticesinde alınan SPK kararı uyarınca şirket yönetim 
kurulu üyeleri hakkında TCK md.508-510 ve TTK md.67 hükümlerine aykırılıktan suç duyurusun
da bulunulmuştur. 
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Anılan suç duyurusu üzerine Şirket yöneticileri hakkında TCK md.508-510 hükmüne ay
kırılıktan Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasında yargılama devam etmek
tedir. TTK md.67 uyarınca ceza kararnamesiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

2.2. Holdinglerle İlgili Olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan İncelemeler ve 
İşlemler 

Holdinglerle ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Komisyona gönderilen bilgi 
ve belgelerden, vatandaşlardan ve ortaklardan gelen şikâyetler üzerine, Komisyonun görev alanına 
giren holding ve şirketlerden bazıları Bakanlık Müfettişlerince denetlenmiş ve sonuçta çeşitli rapor
lar düzenlenmiştir. 

Ayrıca, SPK incelemeleri sonucunda bilgi ve gereği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilen hususlardan incelemeyi gerektirenlerin incelenip rapora bağlandığı, genel kurul toplantıları 
ve diğer konularla ilgili olanlar hakkında da Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ile şirketlere yazı 
gönderildiği bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, Komisyonumuza gönderilen Raporlar aşağıda gösterilmiştir: 
- Sayha Holding A.Ş. ve 16 bağlı ortaklığının hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 

06.08.2000 tarih, 4 sayılı ve 02.01.2003 tarih, 1 sayılı Raporlar düzenlenmiştir. 
- Yimpaş Holding A.Ş. ve 2 bağlı ortaklığının hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 

09.06.2003 tarih, 5 sayılı Rapor düzenlenmiştir. 
- Umpaş Holding A.Ş. nin hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 20.09.2003 tarih, 8 sayılı 

Rapor düzenlenmiştir. 
- Endüstri Holding A.Ş. ve 32 bağlı ortaklığının hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 

09.06.2003 tarih, 9-10-9 sayılı İnceleme Raporu ile 06.06.2003 tarih, 1-2-1 sayılı, 2-3-2 sayılı, 3-4-
3 sayılı, 4-5-4 sayılı, 5-6-5 sayılı, 6-7-6 sayılı, 7-8-7 sayılı ve 8-9-8 sayılı Suç Duyurusu Raporları 
düzenlenmiştir. 

- Apitaş Holding A.Ş. nin hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 04.06.2004 tarih, 2 sayılı 
Rapor düzenlenmiştir. 

- Kübra Holding A.Ş. nin hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 23.07.2003 tarih, 3 sayılı 
Rapor düzenlenmiştir. 

- Büyük Selçuklu Holding A.Ş. nin hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 21.07.2004 tarih, 
3 sayılı Rapor düzenlenmiştir. 

- Konya Sanayi Holding A.Ş. nin hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 15.04.2002 tarih, 3 
sayılı Rapor düzenlenmiştir. 

- Yibitaş Holding A.Ş. nin hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 19.07.2002 tarih, 5 sayılı 
Rapor düzenlenmiştir. 

- Halil Demirkaya Holding A.Ş. nin hesap ve işlemlerinin denetimi sonunda 21.03.2002 tarih, 
3 sayılı Rapor düzenlenmiştir. 

2.3. Holdinglerle İlgili Olarak Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan İncelemeler ve İşlemler 
Holdinglerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından Komisyona gönderilen bilgi ve belgelere 

göre, Maliye Bakanlığı söz konusu holdingler ve iştirakleri nezdinde gerek SPK tarafından iletilen 
konularla ilgili olarak, gerekse de Vergi Kanuları ile ilgili çeşitli denetimler gerçekleştirmiştir. Bu 
denetimlere ilişkin olarak toplam 86 inceleme raporu gönderilmiştir. Söz konusu inceleme rapor
larının ağırlıklı olarak Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi 
konularında olduğu tespit edilmiştir. (Ek/9) 
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2.4. Holdinglerle İlgili Olarak Maliye Bakanlığı malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı 
Tarafından Yapılan İncelemeler ve İşlemler 

Holdinglerle ilgili olarak T. C. Maliye Bakanlığı malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı 
(M AS AK) tarafından Komisyona gönderilen bilgi ve belgelerden MAS AK'in yaptığı incelemeler 
sonucunda bir Holdingle ilgili olarak yapmış olduğu inceleme sonuçlannı Cumhuriyet Savcılığı'na 
intikal ettirildiği anlaşılmıştır. (Ek/10) 

E- SPK'NIN SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
"Bazı girişimcilerce Holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf 

sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorum
luluğunun araştırılması" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun sorumluluğunun değerlendiril
mesinde, öncelikle Komisyon çalışmaları sırasında SPK'nm sorumluluğu ile ilgili olarak gündeme 
gelen iddialar araştınlmış ve ulaşılan tespitler değerlendirilmiştir. Raporun bu bölümünde ilk 
olarak, Komisyon çalışmaları sırasında gündeme gelen iddialar ve bu iddialarla ilgili olarak ulaşılan 
tespitlere yer verilecek, daha sonra ise bu iddialarla ve olayın geneliyle ilgili olarak SPK'nın sorum
luluğuna ilişkin genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

1. SPK'NIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN OLARAK KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
SIRASINDA GÜNDEME GELEN İDDİALAR VE BU İDDİALARLA İLGİLİ OLARAK 
YAPILAN ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA ULAŞILAN TESPİTLER: 

1. SPK Tarafından İzinsiz Halka Arz Kapsamında Yapılan İncelemelere Geç Başlandığı ve 
Yetersiz Kalındığı İddiası: 

İzinsiz halka arz ile ilgili yatırımcı şikâyetleri SPK'ya ilk olarak 1997 yılı içinde intikal etmiş
tir. Söz konusu dönemde SPK'ya ulaşan yatırımcı dilekçelerinin bir kısmında holdinglerle ilgili 
şikâyetler yer alırken; bir kısmında ise SPK'nm söz konusu holdingler nezdinde yapılan incelemeler 
eleştirilmekte ve hatta hakarete varan ifadeler kullanılmaktadır. (Ek/11) 

İzinsiz halka arz kapsamında incelenen holdinglere genel olarak bakıldığında, Yimpaş Yozgat 
İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (04.08.1982 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş
tir) ve Kombassan Holding A.Ş. (22.11.1995 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir) dışındaki 
holdinglerin 1990'lı yıllarda kurulmaya başlandığı, ağırlıklı olarak ise kuruluş tarihlerinin 
1997-1999 yıllarına isabet ettiği görülmektedir. Söz konusu holdinglerin en yoğun olarak kurul
duğu yıl olan 1998 yılı içerisinde, toplam 19 holding kuruluşu gerçekleşmiştir. Aşağıda SPK 
tarafından inceleme sayısına ilişkin grafik yer almaktadır. 
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SPK tarafından gerçekleştirilen denetimler, holdinglerin kurulmaya başlandığı yılları takip 
eden 1998, 1999 ve 2000 yıllarında yoğunluk kazanmıştır. Grafikten de görüleceği üzere, SPK 
tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları izinsiz halka arz yapan holdinglerin kuruluş tarih
lerini izlemektedir. 

SPK yürüttüğü denetim çalışmalarının yanı sıra, izinsiz halka arz fiilinin ağırlıklı olarak yurt 
dışında gerçekleşmesi ve yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın hedef alınması nedeniyle, 1997 
yılından itibaren gerek genel bilgilendirme ve uyarı ilanları gerekse denetimler sonucunda ulaşılan 
tespitlerle ilgili olarak Holdingler bazında bilgilendirme ve uyarı ilanları yapmıştır. (Ek/8) Söz 
konusu ilanların Avrupa'da yaşayan vatandaşların tümüne ulaşabilecek şekilde yurtdışı baskısı 
bulunan gazetelere ilan verilmek suretiyle yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, SPK tarafından 
1997 yılından itibaren başlamak suretiyle 23 ayrı tarihte gazete ilanı verildiği tespit edilmiştir. 

Özellikle, 1997 yılında verilen ilk genel bilgilendirme ve uyarı ilanından sonra, yatırımcılar 
tarafından SPK'ya hitaben yazılan mektuplarda SPK'ya söz konusu ilanlar nedeniyle hakarete 
varan boyutlarda bir tepki gösterildiği dikkat çekmektedir. (Ek/l 1) Yatırımcı mektuplan). Buna ek 
olarak, söz konusu dönemde yazılı basında da SPK'ya Holdinglerle ilgili işlemleri nedeniyle büyük 
ölçüde bir tepkinin bulunduğu anlaşılmaktadır. (Ek/12) Gazete haberleri ve ilanları). 

SPK tarafından yatırtmcıların bilgilendirilmesi amacıyla 2001 yılından itibaren yurt içinde ve 
yurtdışında özellikle söz konusu holdinglere yatırım yapan kişilerin ağırlıklı olarak yaşadığı şehir 
ve ülkelerde "Bilgilendirme Toplantıları" yapılmıştır. Yurtiçinde 2001 yılında 14 ilde, 2003 yılında 
19 ilde ve 2004 yılında 6 ilde toplam 39 bilgilendirme toplantısı, yurtdışında ise 2001 yılında Al
manya'nın 5 şehrinde, 2002 yılında Hollanda, Belçika ve Avusturya'da, 2003 yılında Almanya ve 
Fransa'da ve 2004 yılında Almanya, İsveç ve İsviçre'de toplam 13 bilgilendirme toplantısı yapıl
mış olup, SPK tarafından yapılan "Bilgilendirme Toplantıları"na ilişkin aynntılı bilgiler (Ek/13)'de 
yer almaktadır. 

3. SPK tarafından Kurul Kaydmdaki Holdinglere Farklı Muamele Yapıldığı İddiası: 
a. Benzer Holdinglerin Kayda Alınması ve Sermaye Artırımları ile İlgili Olarak Farklı 
Muamele Yapıldığı İddiası: 
SPK tarafından yalnızca holdingler için değil izinsiz halka arz suçunu işleyen diğer şirketler 

için de benzer şekilde suç duyurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. 
Yine söz konusu dönemlerde SPK kaydında bulunan, holdinglerle benzer özellikler taşıyan ve 

işçi şirketi niteliğindeki Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Yibitaş Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kızılırmak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kırşehir Ker
vansaray İşçi Emeği Yem Sanayii ve Ticaret A.Ş. vb. yer almakta olup SPK'nın bunlarla ilgili iş
lemlerinde ise farklı bir uygulama yapıldığında dair herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır. 

Şirketlerin SPK kaydına alınma başvuruları ile ilgili olarak SPK tarafından izlenen süreç in
celendiğinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesinde, SPK'ya kayıt başvurularında 
SPK'ca belirlenecek belge ve bilgilerin eklenmesi gerektiği, belgeler ve açıklamalardaki eksiklik
lerin SPK tarafından belirlenecek bir sürede tamamlanmasının zorunlu olduğu ve noksanlıkları bu 
süre içinde tamamlanmayan başvuruların düşeceğine dair bir hükmün bulunduğu anlaşılmaktadır. 

İzinsiz halka arz yaptığı için SPK tarafından incelemeye alınan 77 holdingin 7 tanesi SPK kay
dında yer almaktadır. Söz konusu 7 holding, SPK'ca istenilen belge ve bilgileri tamamlayarak baş
vurularını yapmış ve SPK kaydına alınmışlardır. SPK'ca istenilen bilgi ve belgeler ile açıklamaları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



— 2 3 1 -

zamanında SPK'ya ileten holdinglerin başvuruları yasal süre içerisinde sonuçlandırılmıştır. (Örnek; 
İttifak Holding A.Ş. ile Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 1995 ön
cesi başvurulan). 

Holdinglerin bir bölümü kendi isteği ile diğer bir kısmı ise SPK tarafından yapılan uyarı 
ve/veya suç duyurulan sonrasında SPK kaydına alınmak üzere başvuruda bulunmuşlardır. Ancak bu 
başvuruların tamamının, SPK'ca istenilen bilgi ve belgeler tam olarak ibraz edilmeden yapıldığı an-
laşımaktadır. Bu başvurular ile ilgili olarak, SPK tarafından holdinglerden gerekli bilgi ve belgeler 
ile açıklamaların talep edildiği, SPK tarafından verilen süreler aşılarak tamamlanan belge ve bilgiler 
ile açıklamalar da kamunun aydınlatılması için yeterli bilgileri içermemesi nedeniyle, tekrar tekrar 
inceleme ve yeni bilgi ve belge istemek zorunluluğunun doğduğu anlaşılmaktadır. Bu holdingler
den bir kısmı, SPK'ya yaptıkları başvuru sonrasında, faaliyetlerini sonra erdirmiş ve SPK'ca gön
derilen yazılar "Adresinde bulunamadı. " gerekçesi ile iade edilmiştir. Söz konusu şirketlerin baş
vurularının SPKn'nun 5'nci maddesi uyannca işlemden kaldırılması mümkün olmakla birlikte, or
tak sayısı tam olarak tespit edilemese dahi, 250'yi aştığı bilindiği için, başvuruların sonuçlan
dırılabilmesi için incelemelere devam edildiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen başvurularının sonuçlanması uzun süren şirketlere ilişkin olarak verilen 
bir örnek aşağıda yer almaktadır: 

- Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri Ticaret A.Ş. 
Kombassan İnşaat denetçisi, 11.07.2000 tarihinde şirketin ortak sayısının 250'yi geçtiğini 

SPK'ya bildirmiştir. 12.10.2000 tarihli SPK Kararı ile şirketin kayda alınma başvurusunun istenilen 
bilgi ve belgelerin tamamlanması sonrasında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Şirket 
19.03.2001 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunmuştur. Şirket SPK'ca istenilen bilgilerin bir 
bölümünü 13.11.2002 tarihinde SPK'ya iletmiştir. Şirket ve grup şirketi olan Kombassan Holding 
A.Ş. nezdinde Ocak 2003 ayında başlayan denetim sonuçlannın görüşüldüğü 19.12.2003 tarihli 
SPK kararında, şirketten daha önce istenildiği halde iletilmeyen belge ve bilgiler ile daha önce gön
derilen bilgi ve belgelerde yer alan hususlar hakkında açıklamalar talep edilmiştir. Bu süreçte SPK 
ile şirket arasındaki yazışmalar ve incelemeler devam etmiştir. 

Şirket son olarak 10.02.2005 tarihinde istenilen bilgi ve belgeler ile SPK'ya olan başvurusunu 
yenilemiştir. Ancak 36 cilt belge ile yapılan bu başvuru evrakları arasında açıklama gerektiren 
hususlar ortaya çıkmış, bunlarla ilgili olarak da SPK ile şirket arasında yazışmalar yapılmış ve ek
siklikler tamamlanmaya çalışılmıştır. Bunlara örnek olarak, 2003 yılında Şirket nezdinde yapılan in
celeme sırasında tespit edilen, Kombassan İnşaat'ın ortak sayısının Aralık 2002-Nisan 2003 
döneminde 10.772 kişilik artışla ilgili yazışmalar gösterilebilir. Söz konusu artışın kaynağı hakkın
da SPK tarafından Şirket'ten 31.12.2003 tarihinde bilgi talep edilmiştir. Şirket tarafından Kombas
san İnşaat'ın kayda alınması ve Kombassan Holding ile birleştirilmek üzere SPK'ya 16.04.2004 
tarihinde başvurulmuş olup, 06.05.2004 tarihli SPK yazısıyla 31.12.2003 tarihli yazı ile istenen bil
gilerin SPK'ya gönderilmesinden sonra söz konusu talebin karara bağlanabileceği Şirket'e bildiril
miştir. 10.12.2004 tarihli SPK yazısı ile 31.12.2003 tarihli yazının gereklerinin hala yerine getiril
mediği en geç 31.12.2004 tarihine kadar istenen bilgilerin SPK'ya gönderilmesi istenmiş-
tir.30.12.2004 tarihinde Kombassan İnşaat tarafından söz konusu bilgilerin teslim edilebilmesi için 
ek süre talebinde bulunulmuş, 07.01.2005 tarihinde Şirkete 1 ay ek süre verilmiş olup, 31.12.2003 
tarihinde istenen bilgiler Şirket'in 09.02.2005 tarihli yazısı ile ancak 10.02.2005 tarihinde SPK'ya 
gönderilmiştir. Bu konu hakkındaki SPK'nın denetim çalışmaları da ayrıca devam etmektedir. 
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SPK kaydında olan 7 holdingten biri olan İttifak Holding yetkilileri ise Komisyona SPK ile 
başvurularının sonuçlandırılması ile ilgili olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etmiş
lerdir. SPK tarafından İttifak Holding A.Ş.21.02.1994 tarihinde ortak sayısının 100'ü geçtiğinin 
beyan edilmesi nedeniyle SPK kaydına alınmıştır. Şirket SPK'nın 12.05.1994 tarih ve 482 sayılı iz
ni ile 200 milyar TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 
SPK 'nın 22.06.1995 tarih ve 816 sayılı izni ile 1 trilyon TL'na artırılmıştır. Şirket 24.03.1997 tarih
li yazısı ile çıkarılmış sermayesinin 200 milyar TL'ndan 1 trilyon TL'na artırılmasını talep etmiş 
olup sermaye artırımı talebinin karara bağlandığı 02.06.1997 tarih ve 16/761 sayılı SPK toplantısın
da, Şirket esas sözleşmesinin hisse senedinin devrini yönetim kurulunun iznine bağlayan 9 uncu 
maddesi ile esas sözleşmede gerekli görülecek diğer değişikliklerin yapılmasını takiben kayıt bel
gesinin verilmesi şartıyla sermaye artırımı talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirket 
01.03.2002 tarihinde 200 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini, 800 milyar TL nakden, 500 mil
yar TL maliyet artış fonundan karşılanmak suretiyle 1.500 milyar TL'na artırılması dolayısıyla ih
raç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması için SPK'ya başvurmuş olup Şirket'in başvuru 
dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen eksik bilgi ve belgeler 05.03.2002 tarih 
ve OFD/627-3096 sayılı yazı ile Şirket'e bildirilmiştir. 11.03.2002 tarihinde SPK'ya iletilen bilgi ve 
belgelere ilişkin olarak 20.03.2002 tarih ve OFD/829-3918 sayılı SPK yazısı ile ilave bilgi ve bel
geler talep edilmiştir. Şirket 12.09.2002 tarihli başvurusu ile sermaye artırımı kompozisyonu değiş
tirerek 1 trilyon TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden kar
şılanmak suretiyle 200 milyar TL'ndan 1 trilyon TL'na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek hisse 
senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir.27.12.2002 tarih ve 62/1706 sayılı SPK toplan
tısında; ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebi kabul edilmiştir. 

Sonuç olarak, holdingler tarafından mevzuata uyulduğu ve mevzuatta yere alan prosedürlere 
uyularak gerekli bilgi ve belgeler SPK'ya verildiği sürece, SPK kaydına alınma, sermaye artırma 
gibi idarî işlemlerde SPK tarafından farklı bir uygulama yapılmadığı anlaşılmaktadır. Holdingler 
tarafından mevzuata uyulmadığı durumlarda ise SPK tarafından, SPK'nın görev ve yetkileri kap
samında müdahalede bulunulmakta ve şirketlerin mevzuata uyum göstermesi yönünde idari, cezai 
ve hukukî araçlar kullanılmaktadır. Süreklilik arz edecek şekilde şirketler tarafından bilgi vermeden 
imtina edilmesi, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi, yasal kayıtlar haricinde ikinci kayıtların tutulması 
gibi olguların varlığı ve bağımsız denetim şirketleri tarafından malî tablolar hakkında görüş oluş
turulamaması veya şartlı görüş verilmesi hususu, SPK'nın inceleme kapsamındaki şirketlerden ek 
bilgi istemesi ve ek inceleme yapması için geçerli bir sebep olarak görülmektedir. 

b. Holdingler İçin Farklı Muamele Yapılarak Beş Bağımsız Denetim Şirketinden Birinin Seçil
mesi Zorunluluğu Getirilmesi İddiası: 

SPK'nın, hisse senetlerinin SPK kaydına alınması veya başka bir nedenle (birleşme, bölünme 
vb.) SPK'ya başvuru yapan şirketlerden, SPK'ya sunulan bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheler 
bulunması halinde Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile SPK tarafından seçilen 5 bağımsız denetim 
şirketinden birine özel denetim raporu düzenletilmesi şeklinde genel bir uygulama benimsediği an
laşılmaktadır. Söz konusu uygulamaya örnek olarak, Makine Takım Endüstrisi A.Ş. hakkında alınan 
08.02.2001 tarih ve 7/151 sayılı SPK Karan, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin satın aldığı Simge 
Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş.'nin hisse senedi değerinin tespitine yönelik 12.10.2001 tarih ve 47/1331 
sayılı SPK Kararı ve halka açılmak üzere SPK'ya başvuran Akça Holding A.Ş.'ye gönderilen 
09.05.2001 tarih ve OFD/1138-5239 sayılı yazı gösterilebilir. Bu çerçevede, SPK'nın yalnız izinsiz 
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halka arz yapan holdinglere zorluk çıkarmak için beş bağımsız denetim firmasından birinin seçil
mesi şeklinde bir uygulama izlemediği, bazı önemli konularda şirketler için bu zorunluluğun getiril
mesi yöntemini izlediği anlaşılmaktadır. 

3. Yimpaş Yozgat Spor İçin Yimpaş Grubunun Teşvik Almaması İçin Denetim Yapılarak Suç 
Duyurusunda Bulunduğu İddiası: 

04.11.1997 tarihli Yeni Asır Gazetesi'nde, Yimpaş Holding A.Ş. bünyesinde yer alan Yozgats-
por'un hisse senetlerinin satışa sunulduğuna ilişkin bir haber yer alması üzerine Yozgatspor hakkın
da inceleme yapılmış olup, 06.01.1998 tarih ve XIII-7/6-l;XIII-9/2-l sayılı inceleme raporu hazır
lanmıştır. İnceleme raporunda, 

Şirket'in kuruluş işlemleri tamamlanmadan, Yozgat Matbaası'na sonradan hisse senetleri ile 
değiştirilmek üzere bir tür iştirak taahhütnamesi niteliğinde 3000 adet belge ile 3000 adet hisse 
devir ve kabul beyannamesi bastırıldığı, 01.09.1997 ile 15.10 1997 tarihleri arasında, Yozgat'ta 
yayın yapan yerel televizyonlar RTV 66 ve Bayrak TV'nin de 20.09.1997 tarihinde başlayan yayın
ları ile destek verdiği bir kampanya düzenlenerek 1475 kişiden 2.450.000.000 TL tutarında para 
toplandığı, Şirket yetkilileri tarafından ibraz edilen "Yimpaş Yozgatspor Hisse Dağıtım Panosu" 
başlıklı belgelerde hisse devri yapılan kişilerin kimlikleri, devir aldıkları hisse adedi ve bunun kar
şılığında ödedikleri paranın miktarına yer verildiği tespit edilmiştir. 

Yimpaş Yozgatspor tarafından hisse senedi adı altında para toplanması, bu işlem inceleme 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan SPKn'nun 3 üncü maddesinin (c) bendinde halkın bir anonim 
ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi olarak tanımlanan halka arz tanımına gir
mektedir. Yimpaş Yozgat Spor tarafından 1475 kişiden para toplanmış olup, bu paralar bağış, aidat 
vb. adı altında toplanmamış; kendisinden para toplanan kişiler "Hisse Dağıtım Panosu"nda gösteril
miştir. 

12.03.1998 tarihli SPK toplantısında şirket yöneticileri Dursun UYAR, Mithat ERBERK, Meh
met ERDEMİR, Mehmet KAPLAN, Naci ŞAHİN, Şükrü İBİŞ, İsmail BOZKURT, Ahmet ŞİM
ŞEK, Cahit SEÇGİN, Kadir ŞÖHRET ve Zeki KARA hakkında SPK'nun 47/A-4 maddesi uyarın
ca suç duyurusunda bulunulmasına, yönetim kurulu üyesi M. Ali LEKESİZ hakkında SPK'nun 
47/B-l maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına ve şirketin SPK'nun 4. maddesi uyarın
ca kayda alınmak üzere, SPK'ya başvurmasını teminen uyarılmasına karar verilmiştir. 

SPK'nın suç duyurusunda bulunması üzere Yozgat Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan 
davada mahkeme tarafından 23.12.2000 tarihinde davanın 4616 sayılı Kanun gereğince kesin hük
me bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. 

4. Kamer Holdingle İlgili İddialar: 
"Kamer Holdinge bağlı Konaltaş Alüminyum 'un Kurul kaydında SPK kurulduğundan buyana 

bulunduğu ve bu şirketin Kamer Holding tarafından 1999 yılında devralındıktan sonra 2002 yılın
da Kurul görevlilerinin denetime geldiği anlaşılmaktadır. Neden daha önce hiç denetime gelin
mediği halde Holding tarafından devralındıktan sonra denetime gelinmiştir? Kurul; kendi 
kuruluşundan bu tarafa kurul kaydında bulunan şirketin ortaklarını korumaya yönelik, Holdingin 
devralmadan önceki döneminde ne gibi tedbir ve yaptırımlarda bulunmuş, buna yönelik ne gibi 
yazışmalar yapmıştır? " 
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Konya Alüminyum Sanayi A.Ş. (Konaltaş) SPK kaydında olan halka açık bir şirket olup, SPK 
tarafından daha önce de denetlenmiştir. Ancak, Kamer Holding tarafından devralanıp SPK'dan giz
lenmek istenen bir kısım belgelerin Konaltaş'da saklanması ve Kamer Holding'in izinsiz halka arz 
faaliyetlerinde bulunması nedeniyle; Konaltaş nezdindeki incelemeler Kamer Holdingin izinsiz hal
ka arz fiiline yönelik olarak yapılmıştır. 

Kamer Holdingin Hukuk Müşavirinin Sermaye Piyasası Kanunundaki hükümlerin kendileri 
tarafından bilinmediği, bu yüzden SPK'nın kendilerine Holdingin yapılanması ile ilgili olarak yol 
göstermesi gerekirdi şeklindeki iddiası: 

SPK Başkanlık Makamı'nın 12.02.1999 tarih ve OFD/211 sayılı onayları uyarınca Kamer Hol
ding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kanunu'na tâbi olup olmadığının tespiti amacıyla, 15-17.02.1999 
tarihlerinde Şirketin faaliyet gösterdiği adrese gidilmiş, ancak, Şirket yetkililerinin Sermaye 
Piyasası Kanunu'na tâbi olmadıkları gerekçesi ile bilgi ve belge vermekten imtina etmesi nedeni ile 
Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tâbi olup olmadığına ilişkin inceleme yapılamamıştır. 

SPK Uzmanları tarafından 04.05.1999 tarihinde yine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mev
zuat çerçevesinde denetim yapmak üzere Şirket merkezine gidilmesine rağmen, kendisini Şirket 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak tanıtan Ali SARI isimli şahıs tarafından SPK'nın Şirket 
nezdinde denetim yapma yetkisinin olmadığı iddia edilerek SPK Uzmanlarının denetim yapıl
masına izin verilmemiş ve ibrazı istenen bilgi ve belgelerin tesliminden imtina edilmiştir. 

Şirket tarafından denetim yapılmasının engellenmesi üzerine, Konya Vali Vekili Nail TAŞ-
DELEN'den bu durumun tespiti için Emniyet Müdürlüğü'nden görevli tefrik edilmesinin istenmiş 
olup, Emniyet Müdürü Mehmet AKSU ile yapılan görüşmeden sonra görevliler ile birlikte Şirket'in 
merkez adresine tekrar gidilmiş ve görevliler huzurunda Şirket yetkililerine denetim yapma 
talebinin bir kez daha iletilmiştir. Ali SARI isimli şahıs tarafından SPK'nın Şirket nezdinde denetim 
yapma yetkisinin olmadığının tekrar edilmesi üzerine, Şirket yetkililerine durumun bir tutanakla 
tespit edileceğinin ifade edilmiş ve 04.05.1999 tarihinde saat 18.00'de durumu tespit eden bir 
Tutanak düzenlenerek Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Başkomiser Cemil GÖK-
BULUT ile birlikte imzalanmıştır. Şirket yetkilileri tarafından söz konusu Tutanağın imzalanmasın
dan da imtina edilmiştir. 

Şirket tarafından SPK'nın inceleme yapmasının engellenmesi üzerine Konya 4. Asliye Hukuk 
Mahkemesi'ne başvurularak, Şirket tarafından daha önce SPK Uzmanlarına ibraz edilmeyen bilgi 
ve belgelerin 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı SPKn.'nun 46/f maddesi çerçevesinde 
SPK'ya ibrazının sağlanmasın talep edilmiştir. Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin söz konusu 
başvurumuza ilişkin olarak 29.02.2000 tarihinde "... Davalı Kamer Holding A.Ş.'nin, SPK'ca 
görevlendirilen uzmanlarına gerekli gördüğü defter, bilgi ve belgeleri incelenmek üzere SPK'ya tes
lim etmesine... " karar vermiş olup, Mahkeme kararı SPK Uzmanlarınca Şirket merkez adresinde 
07.03.2000 tarihinde uygulanmıştır. 

Mahkeme kararıyla Şirket'ten alınan belgeler üzerinde inceleme devam ederken yapılan bir ih
bar üzerine Konya 1. Sulh Ceza mahkemesinin kararı ile Konya Alüminyum Sanayi A.Ş.'nin mer
kez adresinde arama yapılmış ve aramada ele geçirilen belgeler üzerinden denetim yapılabilmiştir. 

Görüleceği üzere Şirket kendisini Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 
tâbi görmemekte, SPK tarafından değil telkin ve önerileri dinlemek; Şirket merkezine gidildiğinde 
bilgi ve belge vermemekte; hatta bazı belgeleri saklamakta ve ancak SPK'ya gelen bir ihbar üzerine 
yapılan arama sonucu bir kısım belgelere ulaşılabilmektedir. 
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Öte yandan, TCK'nin 4 üncü maddesinde kanunu bilmemenin mazeret sayılamayacağı ifade 
edilmektedir. 

Kurulun 26/06/2001 tarihli yazısı ile Holding'ten bazı belgelerin istendiği görülmüştür. Bu 
belgelerin daha önce mahkeme karan ile zapt edilip kendilerinde bulunduğu halde neden böyle bir 
yola başvurulmuştur? 

Mahkeme kararıyla istenen belgelerin tamamının Şirket tarafından SPK'ya ibraz edilmemiş; 
Şirket'ten istenen belgelerin bir kısmı 12.01.2001 tarihinde Konya Alüminyum Sanayi A.Ş. nezdin-
de yapılan arama kararı sonucu elde edilebilmiştir. Yapılan aramaya rağmen ulaşılamayan bel
gelerin ise Şirket'ten talep edildiği anlaşılmaktadır. 

c. Holdingler hakkında verilen ilanlar resmî ilan hükmünde midir? Bu ilanlar verilirken uy
gulanacak tarife nasıl olmalıdır? 

SPKn'nun Kamuyu Aydınlatma başlıklı 16/A, SPK'nın görev ve yetkilerinin belirtildiği 22'nci 
maddenin e bendi uyarınca halka açık şirketlerin kamuyu aydınlatmaları zorunlu olduğu anlaşıl
maktadır. Şirketler tarafından kamuyu aydınlatma hükümlerine uyulmaz ise SPKn'nun 46'ncı mad
desi e bendi uyarınca; kamuya açıklanması gereken bilgiler, mevzuata aykırılıklar, masrafı ilgili şir
kete ait olmak üzere SPK tarafından kamuoyuna duyurulmaktadır. Yani SPKn'na tâbi şirketlerin 
faaliyetleri ve mevzuata aykırı fiilleri ile ilgili olarak kamuyu aydınlatmaları zorunludur. Kanun 
koyucu, şirketlerin bu zorunluluğa uymamaları halinde SPK'nın şirketlerin yerine ikame olması 
suretiyle kamunun aydınlatılmasını benimsemiştir. SPK tarafından, masrafı şirketlerden alınmak 
suretiyle yapılan ilanlar, aslında şirketler tarafından yapılması gereken zorunlu ilanlardır. 

SPK tarafından yapılan ilanların, özellikle yurtdışında baskısı bulunan en yüksek tirajlı 
gazeteler arasından seçildiği görülmektedir. 

d. SPK 2001 yılında holdingten almış olduğu belgeleri üç ay içerisinde teslim etmesi gerekir
ken suç işleyerek neden iade etmemiştir? 

01.11.2000 tarihinde bir yatırımcı tarafından SPK'ya gönderilen e-mail mesajında; Şirketin bu 
güne kadar yaklaşık 7-8 bin kişiden hisse senedi karşılığı para topladığı ve tüm bu usulsüz işlem
lere ilişkin bilgi ve belgeleri, iştirakleri arasında yer alan Konya Alüminyum Sanayi A.Ş.'ye ait 
"Tüp Fabrikası"nın 2 inci katında sakladığı ihbar edilmiş ve daha sonra da bu iddialannı doğrulayıcı 
nitelikte bazı belgeleri posta yoluyla SPK merkez binasına göndermiştir. 

Konuya ilişkin olarak, belirtilen adreste 4487 sayılı Kanunla değişik SPKn.'nun 45 inci mad
desi 4 üncü fıkrası çerçevesinde arama yapılmak üzere Mahkemeye başvurulmasına karar verilmiş
tir. SPK'nın 11.01.2001 tarihli talepleri uyarınca, T. C. Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 
11.01.2001 tarih ve 2001/9 sayılı Müteferrik no.'lu karan ile BAYRAM ağşa Cad., No: 9, 1. Or
ganize Sanayi Bölgesi KONYA merkez adresinde faaliyet göstermekte olan Konya Alüminyum 
Sanayi A.Ş. (Konaltaş) merkez adresinde 11.01.2001 tarihinde arama gerçekleştirilmiş ve söz 
konusu arama sonuçlan 12.01.2001 tarihinde saat 02: 30'da Tutanağa bağlanmıştır. Söz konusu bel
geler tutanak karşılığı 13.04.2001 tarihinde Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesine teslim edilmiştir. 

Görüleceği üzere, SPK tarafından mahkeme kanalıyla alınan belgeler yine mahkeme kanalıyla 
zamanında iade edilmiştir. 

5. Kombassan'la İlgili Olarak SPK Hakkındaki İddialar: 
16/06/1997 tarihli ihtiyati tedbir kararlan neden talep edilmiştir. (SPK kayıt talepleri kabul 

edilmesi beklenirken tedbir kararlan alınmıştır.) 
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Kombassan Holding A.Ş., kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin verilmesi ve kayıtlı ser
maye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlenmesi talebiyle 02.05.1997 tarihinde SPK'ya başvur
muştur. Söz konusu talebin değerlendirilmesi amacıyla SPK'ca 19.05.1997-21.05.1997 tarihleri 
arasında Şirket merkezinde inceleme yapılmıştır. 

Yukarıda anılan tarihlerde Şirket merkezine gidilmek üzere iken, 09.05.1997 günü Esenboğa 
Havalimanı C Terminali Dış Hatlar geliş kapısından giriş yapan Mehmet Uzun isimli şahsın 
"üzerinden Kombassan Holding'e ortak amacıyla yatırımcılardan toplanan 1.705.000 (Birmilyon-
yediyüzbeşmilyon) Alman Markı çıkmış, anılan şahıs tarafından herhangi bir belge ibraz 
edilememiştir. 

Şirket'in SPKn'nun 4 üncü maddesine aykırı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmadan 
ve SPK kaydına alınmadan önce sermaye artırımı işlemlerine başladığı ve hukuken geçerliliği ol
mayan belgeler karşılığı 14.894.785.901.300 TL para topladığı tespit edilmiş olup, Şirket'in bu 
fiilinin sorumluları olan, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHIN ve Yönetim Kurulu üyeleri Mevlüt SARI, Mehmet BÜYÜK-
PİŞİRİCİ ve Ali BALOĞLU hakkında, SPK'nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cum
huriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 

Şirket'in SPK'ya başvurmadan önce sermaye artırımını gerçekleştirmiş olması ve toplanan 
paralar karşılığında hukuken geçerliliği olmayan makbuz vermesi nedeniyle, yatırımcıların zarara 
uğramalarının önlenmesi amacıyla SPK tarafından ihtiyati tedbirle toplanan paraların gerçek hak 
sahipliğinin tespit edilene kadar üçüncü kişilere devrinin önüne geçilmeye çalışıldığı anlaşılmak
tadır. SPK'nun 46 maddesinin a bendinde SPK'nın kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapıl
mış halka arz ve satış işlemlerinde kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış 
sonucu satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak senetler için her türlü teminattan muaf olarak ih
tiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye, tedbir ve haciz tarihinden itibaren altı ay içinde dava açmaya 
veya takip yapmaya; her türlü hukukî ve cezaî sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, işlemlerinin 
doğurduğu sonuçların iptali için tespit tarihlerinden itibaren üç ay, vukuu tarihlerinden itibaren bir 
yıl içinde dava açmaya, yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

SPK tarafından yatırımcıların zarar görmesinin önüne geçilmesi amacıyla tedbir kararı talep 
edildiği ve ardından tespit davası ile gerçek hak sahipliğinin belirlenmesinin sağlanmaya çalışıldığı 
anlaşılmaktadır. Şirket tarafından mevzuata aykırı bir şekilde para toplanmış, yine mevzuata aykırı 
biçimde SPK'ya herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. SPK'nın söz konusu mevzuata aykırılığı 
ve suç sayılan fiili göz ardı edip, şirketin izinsiz sermaye artırımını kayda alması mümkün görün
memektedir. 

SPK'nın 15/07/1997 tarih ve 21/1124 sayılı kararına rağmen SPK yargı kararlarına uymamıştır. 

SPK'nın 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı toplantısında; Kombassan Holding'in esas sözleş
me tadil tasarılarının onaylanmasına ve Kombassan Holding'in 10.07.1997 tarihli başvurusu dik
kate alınarak 150 trilyon TL'lik tavan belirlenerek kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin veril
mesine karar verilmiştir. Bu durum Kombassan Holding'e 15.07.1997 tarihinde bildirilmiştir. 

Söz konusu karardan sonra Kombassan Holding, 18.07.1997 tarihinde, yapılacak genel kurul 
toplantısı için hazırlanan "Ortaklara Davet" metnini SPK onayına sunmuştur. 24.07.1997 tarihin
de, "Ortaklara Davet" metni onaylanarak Kombassan Holding'e gönderilmiştir. 24.07.1997 tarihin
de, Takasbank'a yapması gereken işlemler hakkında bilgi verilmiştir. 25.07.1997 tarihinde, Sanayi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 



- 2 3 7 -

ve Ticaret Bakanlığı'na ve Konya Valiliği'ne (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) Kombassan Hol-
ding'in gerçekleştireceği genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi 
verilmiştir .07.08.1997 tarihinde, Takasbank, SPK'ya, Kombassan Holding'in 30.07.1997 tarihine 
kadar Takasbank'a teslim etmesi gereken bilgi ve belgeleri teslim etmediğini bildirmiştir. 
22.08.1997 tarihinde, Kombassan Holding'den ortak bilgilerini ivedilikle SPK'ya göndermesi is
tenmiştir. 

01.09.1997 tarihinde, SPK tarafından Kombassan Holding'e onaylı hisse senedi örnekleri gön
derilmiş ve hisse senetlerini bastırabilmesi için yapması gereken işlemler hakkında bilgi verilmiş-
tir.02.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e, mevcut 29.980 milyon TL'lik sermayeyi temsil et
mek üzere bastırılacak hisse senetlerinin, daha önce bastırılan 1.2. ve 3. tertip hisse senetlerinin 
yerine geçecek şekilde 4. tertipten başlayacağı bildirilmiştir.08.09.1997 tarihinde, SPK'nın 
22.08.1997 tarihli yazısına Kombassan Holding tarafından cevap verilmiştir. 

Görüleceği üzere, Kombassan Holding'in başvurusu sonuçlandırılmış olup, SPK'nın yargı 
kararına uymaması mümkün değildir. Zira ortada bir yargı kararı bulunmamaktadır. SPK'nın kendi 
kararı bulunmakta ve yine yasal süreç tamamlandığında SPK aldığı karara uygun şekilde Kombas-
san'ın başvurusu sonuçlandırılmıştır. İdare hukuku ilkeleri uyarınca kamu otoriteleri bizzat kendi 
almış oldukları kararlan yine aynı usule uyarak geri alabilirler. SPKn'nun 5 inci maddesinin üçün
cü fıkrasında; 

"İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıt
mayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu, 
sermaye piyasası aracının SPK kaydına alınmasından imtina edilebilir." denilmekte olup, SPK 
tarafından başvurularda mevzuata aykırılık görülürse kayda almadan imtina edilebilir. SPK'nın söz 
konusu kararına karşı idarî yargı yerlerine dava açılma hakkı saklıdır. 

SPK'ca 26 Ağustos 1997 tarihinde Hazine müsteşarlığına Ali İhsan Karacan imzalı yazı neden 
yazılmıştır. Bu yazının yasal dayanağı var mıdır? 

Hazine Müsteşarlığı, 07.11.1996 tarihli yazısı ile, Kombassan Holding'in kurmayı planladığı 
Kombassan Finans Kurumu A.Ş. ile ilgili olarak SPK görüşünü talep etmiştir. 8.11.1996 tarihinde, 
Hazine Müsteşarlığı'na talep ettiği görüş bildirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı, 10.01.1997 tarihinde, 
Kombassan Holding hakkında Müsteşarlığa SPK'ca gönderilen bilgi ve değerlendirmelerde bir 
değişiklik veya gelişme olup olmadığı hakkında SPK'dan bilgi talep etmiştir. 22.01.1997 tarihinde, 
SPK tarafından Hazine Müsteşarlığı'na, Kombassan Holding ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi 
verilmiştir. 

13.05.1997 tarihinde, Esenboğa Havalimanı'nda 1,5 milyon DEM ve altın bileziklerle 
yakalanan kişi ve bu kişinin Kombassan Holding'le bağlantısı hakkında basında çıkan haberler 
nedeniyle, söz konusu paranın kaynağı, getiriliş nedeni, muhasebe kayıt ve malî tablolarda gösteriliş 
biçimine ilişkin olarak SPK tarafından Kombassan Holding'den açıklama istenmiştir. Kombassan 
Holding, 30.05.1997 tarihinde, Esenboğa'da yakalanan para ile ilgili açıklamasını SPK'ya gönder
miştir. 12.06.1997 tarih ve 17/893 sayılı SPK toplantısında; diğer hususların yanı sıra; 

Kombassan Holding'in yapılacak ilk genel kurul toplantısından sonra bir aylık süre zarfında 
gerçek ortaklık yapısını Ortaklar Pay Defteri'ne işlemesi gerektiği konusunda bir kez daha uyarıl
masına, 
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Kombassan Holding'in muhasebe kayıtlarını yasal defterlere zamanında aktarmaması nedeniy
le SPKn'nun 24 üncü maddesi kapsamında konunun Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi ve Kombas-
san Holding'in muhasebe kayıtlarını zamanında yasal defterlerine intikal ettirmesi konusunda 
uyarılmasına, 

Yukarıda belirtilen hususlar hakkında Kombassan Holding'in T. C. Başbakanlık Hazine Müs
teşarlığına yapmış olduğu Kombassan Finans Kurumu A.Ş. unvanı ile kurulmak istenen özel fınans 
kurumuna %99 oranıyla kurucu ortak olması talebinin sonuçlandırılmasında değerlendirilmek üzere 
Müsteşarlığa bilgi verilmesine 

karar verilmiştir. 
26.08.1997 tarihinde, SPK, Kombassan Holding'e verilen teşvik belgeleri hakkındaki 

görüşünü Hazine Müsteşarlığı'na bildirmiştir. 09.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding'e verilen 
teşvik belgelerine ilişkin olarak SPK'nın Hazine Müsteşarlığına gönderdiği yazıya, Müsteşarlık 
cevap vermiştir. 

SPKn'nun "Diğer Kuruluşlarla İşbirliği" başlıklı maddesinde; 
"MADDE 24.- Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili resmî ve özel 

kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteyebilir. Bunlar söz konusu isteğe cevap vermek ve 
Kurulun görevlilerine gereken kolaylılığı göstermekle yükümlüdürler. 

Kurul, kanunen başka merciler tarafından takibi gereken hususları ilgili mercilere intikal et
tirir. " 

denilmektedir. Bu kapsamda SPK'nın diğer kamu kurumlarına görevi kapsamında bilgi verdiği 
ve bilgi istediği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan SPK tarafından mevzuata aykırılığı tespit edilen kişi ve firmalara ilişkin olarak 
Hazine Müsteşarlığı'na bildirimlerde bulunulmuş olup; Medya Park Sanayi A.Ş., Oksijen Teknoloji 
Geliştirme Bilişim Sistemleri San. Tic. A.Ş. ve Demir Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. adlı şirket
ler hakkında da şirketlerin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulması sebebiyle Hazine 
Müsteşarlığına konu hakkında 26.02.1999 tarih ve HİD/475-1595 sayılı; 06.10.1999 tarih ve 
HİD/2410-9600 sayılı; 26.11.1999 tarih ve HİD/2858-11300 sayılı; 02.12.1999 tarih ve HİD/2903-
11555 sayılı; 22.03.2000 tarih ve HİD/826-3387 sayılı; 24.01.2001 tarih ve HİD/270-862; 
14.05.2001 tarih ve HİD/1492-5407 sayılı yazılarla bilgi verilmiştir. 

Ayrıca, 25.03.1998 tarih ve 23297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 98/10755 sayılı Yatırım
larda Devlet Yardımları ve Yatırım Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar'ın 10 uncu ve bu kararın 
yerine alınan 09.07.2002 tarih ve 24810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2002/4367 sayılı 
Yatırımlarda Devlet Yatırımları Hakkında Karar'ın 22'nci maddesi uyarınca malî mevzuata aykırı 
davranan firmaların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Müsteşarlığa bildirilmesi halinde Müs
teşarlık tarafından yatırımcıların işlemlerinin sınırlanması, teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya 
teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurlarına kısmen veya tamamen müeyyide uygulaması 
mümkündür. 

"1996 yılından bu tarafa sermaye artış izni alamadık?" 
10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı SPK toplantısında; Kombassan Holding'in esas sözleşme 

tadil tasarılarının onaylanmasına ve Kombassan Holding'in 10.07.1997 tarihli başvurusu dikkate 
alınarak 150 trilyon TL'lik tavan belirlenerek kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin verilmesine 
karar verilmiştir. 
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"2000 yılında yapılan sermaye artışından sonra 1997-1998 yıllan ile alakalı sermaye artışı ile 
ilgili suç duyurusunda bulunuldu halbuki biz Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlamıştık. " 

Ticaret Siciline kayıt suç telakki edilen fiilleri suç olmaktan çıkarmamaktadır. Bu nedenle, 
Kombassan Holding tarafından izinsiz halka arz fiili işlenmiş olup, ticaret siciline kaydın söz 
konusu suçu ortadan kaldırmadığı düşünülmektedir. 

2. SPK'NIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YAPILACAK DEĞERLENDİRMEDE 
DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 

SPK'nın sorumluluğunun belirlenmesine yönelik olarak yapılacak değerlendirmede öncelikle 
olayın mahiyetinin ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek ortaya konulmasının gerekli olduğu düşünül
mektedir. Raporun İzinsiz Halka Arz Yolu İle Fon Toplanması bölümünde sistemin işleyişi ayrıntılı 
bir şekilde ortaya konularak analiz edilmiştir. Söz konusu hususlara burada tekrar yer verilmeyecek, 
genel değerlendirme açısından bu hususlar üzerinden yapılan bazı çıkarımlara yer verilecektir. 

a) İzinsiz Halka Arz Faaliyetinin Yurtdışında Gerçekleşmesi: 
İzinsiz halka arz faaliyetinin önemli bir kısmı Türkiye dışında gerçekleşmiştir. Türkiye dışın

da vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre vb. 
ülkelerde Holdingler tarafından gerek sözlü olarak toplantılar düzenlenmesi, broşür dağıtılması, 
televizyon programları tanıtım ve reklâmları, ev ve iş yeri ziyaretleri gibi yollarla verilen makbuz 
vb. belgeler karşılığında para toplanmıştır. Dolayısıyla, söz konusu izinsiz halka arz suçunun önem
li bir kısmı Türkiye dışında işlenmiştir. Bu nedenle, hukuken suçun önemli bir kısmının yurtdışın
da işlendiği ve konunun bu aşamada SPK'dan ziyade ilgili ülkelerin sermaye piyasalarından sorum
lu otoritelerinin görev alanına girdiği düşünülebilir. Dolayısıyla, bu aşamada SPK'nın olaya muk
tedir olması ve kendisine yasayla tanınan yaptınmlan ve tedbirleri etkin bir şekilde kullanması 
mümkün görünmemektedir. 

Olayın ülke dışında gerçekleşmesinin en önemli sonucu SPK'nın Kanunla kendisine verilen 
cezai yaptırımları ve tedbirleri olayın gerçekleşmesi aşamasında etkin bir şekilde uygulamasını ön-
lemesidir. 

b) İzinsiz Halka Arz Faaliyetinin Tespitindeki Güçlükler: 
Holdingler tarafından toplanan paralar bankacılık sistemi kullanılmadan doğrudan yurda 

getirilmiştir. Bundan sonra ise ülkeye getirilen paralar, bu sefer Holdingler tarafından oluşturduk
ları sistemde özellikle yüksek ve belirli bir getirinin ödeneceği ve istendiğinde ortaklık için ödenen 
paraların geri iade edileceğine yönelik taahhütler başta olmak üzere, paralar toplanırken kullanılan 
temsilcilere ortakların holdinge verdiği sermayeden ödenen komisyonlann Holding kayıtlarına alın
maması gibi sebeplerle ve SPK denetimine girmek istememeleri nedeniyle toplanan ve binlerce or
tağa ait paraları kurucu 5-6 ortak üzerinde göstermişlerdir. İzinsiz halka arz yapılırken ilan, reklâm, 
toplantıların yurtdışında gerçekleştirilmesi, ortaklann parasının bankacılık sistemi üzerinde herhan
gi bir iz bırakmadan getirilmesi ve yasal defterler üzerinde gerçek ortakların gösterilmemesi 
sonucunda yaratılan kayıt dışı sistemin denetimi ve tespiti de oldukça zorlaşmıştır. Bunun yanı sıra, 
Komisyon çalışmalannda gündeme gelen olayın siyasal ve din istismarı boyutu ve izinsiz halka arz 
suçunun işlenmesi sırasında bu unsurun da bir istismar aracı olarak kullanılması, yapılan denetim
lerde SPK tarafından yatınmcılardan istenen bilgilerin bu nedenle verilmemesi de olayın tespiti ve 
denetimini olumsuz yönde etkilemiştir. 
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c) Konunun Siyasi ve Din İstismarına Yönelik Boyutunun SPK Tarafından Alınmaya Çalışılan 
Tedbirlerin Etkisini Azaltması: 

Komisyon çalışmaları sırasında, bazı Holding yetkilileri ve vatandaşlar tarafından konunun 
siyasîve din istismarına yönelik bir boyutunun bulunduğu müteaddit defalar gündeme getirilmiştir. 
Yine yurtdışındaki vatandaşlarımızca Holdingler tarafından siyasîve din istismarının yanı sıra millî 
duyguların da bir istismar aracı olarak kullanıldığı ifade edilmiştir. Buna ek olarak, yine Komisyona 
verilen bilgiler çerçevesinde, medyada "28 Şubat süreci" olarak adlandırılan sürecin de Holdingler 
tarafından yine bir istismar aracı olarak kullanıldığı ve para toplama faaliyetlerinin de bu dönemde 
bir ivme kazandığı anlaşılmıştır. 

Önceki bölümlerde anlatıldığı üzere, izinsiz halka arz suçunun esas itibariyle yurtdışında işlen
mesi, olayın kayıt dışı olarak cereyan etmesi, tespit ve denetiminin zorlaşması gibi nedenlerle SPK 
tarafından gerek Holding bazında gerekse genel olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 
yönelik uyarı ve bilgilendirme amaçlı ilanlar verildiği görülmüştür. Ayrıca, 1998 yılında yine SPK 
tarafından vatandaşlarımızın uyarılmasına yönelik olarak yurtdışındaki Hazine Müsteşarlığı Tem
silcilikleri ve Diyanet Türk İslam Kültür Derneği yurtdışındaki vatandaşlarımızın uyarılması ve 
konu hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması amacıyla bilgilendirilmiştir. İzinsiz halka arz 
suçunun işlenmesi sırasında siyasîve dinî unsurların daistismar aracı olarak kullanılması, SPK 
tarafından olayın önlenmesine yönelik olarak gerek Holding bazında, gerekse genel olarak vatan
daşlarımızın bu tür Holdinglere para yatırmamaları ve hukukî olarak karşılaşabilecekleri sıkıntılar
la ilgili olarak uyarılmaları için yapılan gazete ilanlarının ve bilgilendirilmelerin (Ek/8) istenen 
amaca ulaşmasını engellemiştir. 

d) 4616 Sayılı Kanun Nedeniyle Cezai Yaptırımların Etkin Bir Şekilde Uygulanamaması: 
SPK tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun izinsiz halka arz fiillerini müey

yideye bağlayan hükümleri çerçevesinde yapılan suç duyuruları, 22.12.2000 tarih ve 24268 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan 21.12.2000 tarih ve 4616 sayılı "23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İş
lenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun" 
uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Mahkemelerin verdiği erteleme kararlan ile kaldırılmış
tır. Bu çerçevede, SPK tarafından yapılan 131 suç duyurusundan 42'si, ya da bir başka deyişle yak
laşık üçte biri anılan yasa kapsamında ertelemeye uğramıştır. Ertelemeye uğrayan suç duyurularının 
dağılımına bakıldığında, bunların 1999 öncesinde özellikle ilk ve en çok para toplayan Holdingler
le ilgili suç duyuruları olduğu dikkati çekmektedir. (Ek. SPK cilt 1) Bu kapsamda, Kombassan 
grubuna ait 10, Yimpaş Grubuna ait 8, Sayha Holding'e ait 6, Endüstri Holding'e ait 3 ve İttifak 
Holding'e ait 2 ve diğer Holdinglere ait 13 suç duyurusunun ertelemeye uğradığı anlaşılmaktadır. 
Bilindiği üzere, suç duyurularının ertelemeye uğraması bu suçların işlenmediği veya faillerinin 
beraat ettiği anlamına gelmemekte, yalnızca bu suçların failler tarafından tekrar işlenmesi halinde, 
işleme konulmak üzere ertelenmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde, SPK tarafından suç 
duyuruları ertelemeye uğrayan Holdinglerin yalnızca küçük bir kısmı için izinsiz halka arz suçunun 
1999 sonrasında tekrar işlenmesi ve/veya sürdürülmesi nedeniyle tekrar suç duyurusunda 
bulunulabilmiştir. Bunda 2000 yılı sonrasında Holdinglerin para toplama faaliyetlerinin ekonomik 
kriz ve Holding sayısının artmasıyla para toplamanın zorlaşması nedenleriyle sekteye uğramasının 
da payı olduğu düşünülmektedir. 
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Böylelikle, SPK tarafından izinsiz halka arz suçu nedeniyle Kanunda öngörülen cezai yap
tırımların önemli bir kısmı erteleme yasası nedeniyle uygulanamamış, SPK tarafından yapılan ilk 
suç duyurularının mahkemelerde karara bağlanmadan ertelenmesi ise varsa suçluların cezalandırıl
maması cezaî yaptırımların caydırıcılığını ve SPK'nm yaptırım gücünü önemli ölçüde azaltmıştır. 

e) Yargısal Sürecin Uzun Sürmesinin Sermaye Piyasası Kanunda Yer Alan Suçların Cay
dırıcılığını Azaltması: 

Ülkemizdeki yargısal sürecin genel olarak yargıda yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun sürmesi 
Sermaye Piyasası Kanununda yer alan izinsiz halka arz suçunun da caydırıcılığını ve dolayısıyla 
SPK'nın yaptırım gücünü önemli ölçüde azaltmıştır. SPKn.'na göre sermaye piyasası suçlarının 
mahkemeler tarafından acele işlerden sayılmasına rağmen uzun sürmesi ile önceki bölümde belir
tilen 4616 sayılı Erteleme Kanunu'nın etkilerinin birleşmesi sonucunda SPK'nın suç duyuruları 
neticesinde cezalandırılan fail sayısının azlığı, SPK'nm yaptırım gücünü ciddi ölçüde azaltmıştır. 

j) Sistemin Yapısal Özellikleri Nedeniyle Yapılan Mevzuat Değişikliklerinden ve Çalışmalardan 
Sonuç Alınamaması: 

SPK tarafından sistemin mevzuata uygun olarak çalışmasına yönelik olarak çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Bu kapsamda, sistemin daha önce belirtildiği üzere kayıt dışı çalışması SPK tarafından 
yapılan çeşitli mevzuat değişikliklerinin de sonuç vermemesine neden olmuştur. Bu kapsamda SPK 
tarafından aşağıda belirtilen mevzuat değişiklikleri yapılmıştır: 

- 32 sayılı Karar Değişikliği: 32 sayılı Karar'da 02.07.2003 tarihinde yapılan değişiklikle Tür
kiye'de yerleşik şirketler tarafından yurt dışında ihraç ve halka arz edilecek sermaye piyasası araç
larının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde önceden SPK'ya kaydettirilmesi koşuluyla yurt 
dışında satışı serbest hale getirilmiştir. 

- Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği Değişikliği: Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kanunu Hakkındaki 32 sayılı Karar'da 02.07.2003 tarihinde yapılan değişikliğe 
uyum sağlamak amacıyla, SPK'nın Seri: II, No: 13 "Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin 
Esaslar Tebliği"nin, yurt dışındaki tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma 
senetleri ihraçları hakkında SPK'ya bilgi verilmesini düzenleyen Ek 1 inci maddesi, yurtdışında 
satışı yapılacak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin SPK 
kaydına alınması için gerekli başvuru koşullarını belirleyecek şekilde değiştirilmiş ve söz konusu 
değişiklik 20.07.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

- Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği 
Değişikliği: kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihracının teşviki amacıyla "Kar ve Zarar Ortaklığı Bel
gelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği" yeniden düzenlenmiş ve 20.03.2003 
tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

- Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği Değişikliği: Oydan yoksun hisse 
senetleri ihraçlarının teşviki amacıyla "Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" 
yeniden düzenlenmiş ve 20.03.2003 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

- Özel Finans Kurumlarına Aracı Kurumların Acentası Olma Yetkisinin Tanınması. 

- Birikimli Oy Esasları: Holdinglerin bazılarında; şirket ortaklarının sayıca çok ve payların 
küçük olması, çoğunlukla tüm ortakların taleplerini ve isteklerini şirket yönetiminde dile getir
melerine engel olmaktadır. Bu nedenle SPK tarafından Seri: IV No: 29 sayılı Sermaye Piyasası 
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Kanununa Tâbi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ 18.02.2003 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile 
az sayıda oy hakkı olan tasarruf sahiplerinin de şirket yönetiminde söz sahibi olmasının önü açıl
maya çalışılmış ve SPK tarafından birikimli oy esası borsada işlem görmeyen halka açık şirketler 
bakımından zorunlu kılınmıştır. 

- KOBİ Piyasaları Çalışmaları: Anadolu'da bulunan ve İMKB ölçeğine göre de küçük kalan 
birçok işletmenin sermaye piyasasından fon sağlayabilme amacında olduğu ve bunun için organize 
bir ikinci el piyasa oluşturulması yönündeki talepleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunun 40 
inci maddesinin dördüncü fıkrası ile SPK'ya verilmiş yetki çerçevesinde, "Borsa Dışı Teşkilatlanmış 
Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" 18.03.2003 
tarihinde yayımlanmıştır. KOBİ Piyasası olarak bilinen söz konusu düzenlemeler ile hisse senetlerini 
izinsiz halka arz eden şirketlerin SPKn ve TTK kapsamında, yasal olarak sermaye piyasalarından fon 
toplamaları ve hisse senetlerinin ikincil piyasasının oluşturulması amaçlanmıştır. 

Yukarıda özetlenen ve SPK tarafından Holdinglerin mevzuata uygun bir şekilde sermaye 
piyasalarında faaliyet göstermelerine yönelik olarak yapılan çalışmalar ve mevzuat değişikliklerinin 
büyük bir çoğunluğundan herhangi bir sonuç alınamamıştır. SPK tarafından çeşitli sermaye piyasası 
aracında kolaylaştırıcı ve teşvik edici değişiklikler yapılmasına rağmen, söz konusu araçların Hol
dingler tarafından kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bunda sistemin daha önce ayrıntılı olarak açık
lanan yapısal özelliklerinin önemli bir payı olduğu düşünülmektedir. 

g) Sorunun Çözümüne Yönelik Olarak SPK ile Diğer Kamu Kurumları Tarafından Yapılan Or
tak Çalışmadan Etkin Bir Sonuç Alınamaması: 

Holdinglerle ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve SPK temsilcilerinin katılımıyla 1999 yılının Şubat ayında bir 
Komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmaları kapsamında bazı Holding yetkilileri dinlenmiş, 
katılan uzmanlar tarafından konuya ilişkin olarak yapılan komisyon çalışmaları sonucunda bir rapor 
düzenlenmiştir. 

Yapılan çalışmalar Kapsamında Bankalar Yeminli Başmurakıbı Mustafa Ekim tarafından 
düzenlenen 30.09.1999 tarih ve 15 sayılı raporda özetle aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: 

1- Bahse konu Rapor'un "I-GİRİŞ" bölümünde, yurt içinde kurulu bazı şirketlerin izinsiz hal
ka arz yoluyla özellikle yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarını bilinen finansman tek
niklerinin dışında, genelde güven esasına dayalı olarak, yatırıma dönüştürme ve yüksek kâr payı 
vaadi ile toplayarak yurt içine transfer ettiklerinin ilgili mercilerce yapılan denetimler sonucunda 
ortaya çıktığı belirtilerek, tasarruflarını ödünç veren iyi niyetli vatandaşlarımızın haklarının korun
ması açısından konunun bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesini teminen; 

- Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı denetim elemanlarından oluşan bir komisyon kurulduğu, 

- Komisyon çalışmaları kapsamında Kombassan Holding ile İttifak Holding üst düzey 
yöneticilerinin davet edilerek görüş ve açıklamalarının alındığı, 

ifade edilmiştir. 
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2- Rapor içeriğinde, 
- Komisyon çalışmalarına başlanıldığı tarih itibariyle SPK tarafından 25 şirketin incelemesinin 

tamamlandığı, bu şirketlerden 6'sı hakkında izinsiz halka arz nedeniyle suç duyurusunda bulunul
duğu, 

- Toplanmış olan fonların tutarına ve bu fonların kimlere ait olduğuna dair bilgilerin şirketlerin 
resmî kayıtlarına intikal ettirilmemiş olmasının bu konu ile ilgili en önemli eksikliği ve açmazı 
oluşturduğu; bu bakımdan, şirketlerle ilgili münferit ve konsolide bilgi ve rakamlara kuşku ile yak
laşılması gerektiği, belirtilmiş; öte yandan şirketlerin fon toplama ve aracılık faaliyetleri T. Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık yönünden incelenmiş ve sistemin geleceğine 
yönelik olarak esas itibariyle aşağıdaki değerlendirmelerde bulunulmuştur: 

a) İzinsiz halka arz yoluyla para toplayan bu holding ve şirketler, aralarındaki rekabetin de et
kisiyle daha çok kâr dağıtabilmek için daha çok para toplamaya çalışmaktadırlar. Yeni fonların 
bulunamaması halinde sistemin çökmesi kaçınılmazdır. 

b) Söz konusu holding ve şirketlerin yatırımlarını ağırlıklı olarak özellikle Konya bölgesinde 
olduğu gibi karlılığı düşük olan un, irmik, bisküvi gibi gıda sektöründe yoğunlaştırdıkları gözlen
mektedir. 

c) Söz konusu şirketlerde nitelikli personel ve profesyonel yöneticilerin eksikliği başta olmak 
üzere, şirketlerin rantabl ve etkinlikten uzak olması, toplanan fonların taahhüt koşullarına uygun 
ödenmesine imkân tanımamakta ve böylece geri ödemeler toplanan yeni fonlarla finanse edilmek
tedir. Ponzi finansman türü olarak adlandırılan bu yöntemin devamı, 1980-1982 yılları arasında 
yaşanan banker krizinde olduğu gibi sürekli olarak sisteme sıcak para girişine bağlı olmakta, taze 
para girişindeki herhangi bir aksama sistemin çökmesine neden olmaktadır. Ülkemizdeki mevcut 
durumun bu noktaya doğru ilerlediği söylenebilir. 

d) Düzenleyici ve denetleyici konumdaki kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu holding ve 
şirketleri gerek mevzuat ve izin, gerekse denetim konusunda sıkı takibe alması durumunda bunlar
dan bir çoğu faaliyetlerini sürdüremeyecek ve kısa sürede faaliyetlerine son vermek durumunda 
kalabilecektir. Böyle bir durumda söz konusu holding ve şirketlerin yetkilileri, kendilerinden kay
naklanan olumsuzlukları ve yasal sorumluluklarını gizleyerek kendilerini Devletin batırdığı 
propagandasını işleyebileceklerdir. Bu noktada Kamu yetkililerince çok dikkatli davranılması 
yararlı görülmektedir. 

e) "Durumun son derece kritik olmasına rağmen, şimdiye kadar bir çözüme ulaş-
tırılamamasımn en önemli nedeni, düzenleyici Kamu otoriteleri tarafından kamuoyunu aydınlatma 
çabalarının yetersiz kalması ve konunun geniş halk kitleleri tarafından kavranmasını sağ-
layamamasıdır. Geniş halk kitleleri nezdinde bu tartışma halen "İslami sermaye ile Kamu kesiminin 
ve/veya belirli bir sermaye grubunun mücadelesi" boyutundan, fiilin hukukî olmaması, iktisadi 
olarak sürdürülebilir bir teknik olmaması" boyutuna taşınamamıştır. Kamu kesimi tarafından, konu 
ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi çabalarına rağmen halen bu işlemlerin devam etmesi, 
halktan yasal olmayan yollarla para toplayıp, bunları iktisadi olmayan bir şekilde kullanan kesim
lerin, kendilerini halka Kamu otoritelerinden çok daha iyi anlatmış olduklarını göstermektedir. Ak
si takdirde bu sistemin halen işliyor olması sözkonusu olamazdı. Bu nedenle hiç zaman geçiril
meden, Kamu otoritelerinin yeni yaklaşım ve yöntemlerle kamuoyunu aydınlatma işlevlerini çok 
daha etkin ve sonuç alınabilir bir temele oturtması gerekmektedir. " 
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Bahse konu Rapor, bir komisyon çalışmasının sonucunda düzenlenmesi ve sistemin geleceğine 
yönelik etkin değerlendirmelerin rapor içeriğinde yer alması bakımından önem arz etmektedir. An
cak, ortaya koyduğu öneriler bakımından yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Özellikle yukarıda (c), (d) ve (e) paragraflarına konu edilmiş olan sistemin geleceğine dair tes
pitler, konunun vehametini ve çözümünün ise ilgili kurum ve kuruluşların birlikte hareketini şart 
koştuğunu açık ve kesin bir dille ortaya koymaktadır. 

h) Holdinglerin Mevcut Sistemleri ile SPK Kaydında Hareket Etmelerinin Mümkün Olmaması: 
Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere, Holdingler özellikle para topladıkları 

dönemlerde, ortaklarına istendiğinde paralarını yatırdıkları tutar üzerinden geri alabilecekleri ve 
yüksek oranda getiri sağlanacağı yönünde taahhütlerde bulunmuşlardır. Holdinglerin ortaklarından 
hisse senetlerini geri almaları, ya da aracılık yaparak başka kişilere satmaları ve faaliyetlerinden 
bağımsız olarak belirli bir oranda ve döviz üzerinden kâr payı dağıtmaları gibi uygulamaların 
kanuna aykırı uygulamalar olmaları ve sistemin bu şekilde işleyecek şekilde kurulmuş olması 
nedeniyle, Holdinglerin SPK kaydında iken bu taahhütleri yerine getirmeleri ve sistemin bu şekil
de işlemesi mümkün değildir. Dolayısıyla SPK kaydında olmayan Holdinglerin SPK kaydına alın
sa dahi, oluşturdukları sisteme göre çalışmaları paraları toplarken verdikleri taahhütler nedeniyle 
mümkün değildir. Holdingler tarafından paraların yasal prosedüre uymadan toplanması ve yurda 
transfer edilmesi için çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. Örneğin, yurtdışında kurulu ana ortaklık, 
ülkemizde kurulu grup şirketlerinin sermaye artırımına iştirak etmek suretiyle yurtdışında izinsiz 
olarak topladığı fonu ülkemize sermaye artırımı suretiyle transfer etmiştir. Bu uygulamada yurt
dışında para toplanırken vatandaşlara esas itibariyle Türkiye'deki Holdinge ortak olduğu şu veya bu 
şirketin önemi olmadığı yönünde beyanlarda bulunulduğu ifade edilmektedir (Ek. Komisyon 
Tutanakları.) 

Nitekim SPK kaydında olan Holdingler hakkında kayda girdikten sonra dahi bu nedenlerle 
müteaddit defalar suç duyurularında bulunulmuştur. Bu yüzden Holdinglerin SPK kaydına alın
mamaları nedeniyle sorunlar yaşandığı şekildeki eleştirileri haklı görünmemektedir. 

Esas itibariyle, gerek SPK kaydında olan, gerekse olmayan Holdinglerle ilgili temel sorunun 
ortaklara kanuna aykırı olarak verilen taahhütler olması nedeniyle, mevcut sistemin yasalara uygun 
olarak işlemesi mümkün değildir. Aslında, mevcut düzenlemeler şirketlerin iktisaden yanlış bir 
şekilde ortaklara hisse senetlerinin geri alım taahhüdü verilmesi, belirli bir oranda ve döviz cinsin
den kâr taahhüdünde bulunulması gibi fiilleri yasaklamasının nedeni de şirketlerin iktisaden yanlış 
bu uygulamalar nedeniyle bugün yaşandığı şekilde zor durumlara düşmelerinin engellenmesi ve or
takların mağdur olmalarını engellemektir. Holdinglerin oluşturdukları sistem esas itibariyle sisteme 
sürekli bir para girişine dayanmakta olup, ülkemizde yaşanan iktisadi kriz sonrasında sisteme para 
girişinin durması nedeniyle, ortaklara para toplarken bulundukları istendiğinde paralarının iade 
edileceği ve yüksek kâr payı verileceği şeklindeki taahhütlerini yerine getirememişler, para girişinin 
de durmasıyla bugünkü noktaya gelinmiştir. 

Bu çerçevede, Holdingler tarafından SPK tarafından kendilerine yol gösterilmesinin ve mev
zuatın kendilerine uygun hale getirilmesi yönündeki isteklerin, mümkün olmadığı hatta işleme şek
li kanuna aykırı olan Holdinglerin bu izinsiz faaliyetlerinin SPK tarafından engellenmeye çalışıl
ması sayesinde olayın ve bugünkü mağduriyetlerin daha sınırlı bir düzeyde kaldığı düşünülmek
tedir. SPK tarafından bugüne kadar Holdinglere gösterilen tek yol Holdinglerin geçerli mevzuata 
uygun hareket etmelerini sağlamak yönünde olmuştur. 
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i) Yurtdışından Ülkemize Yolcu Beraberinde Getirilen Nakit Dövizlerin Gümrüklerde Beyan 
Yükümlülüğünün Bulunmamasının Olayın İzlenmesi ve Etkin Müdahale imkânını Ortadan Kaldır
ması: 

Daha önce ayrıntılı olarak belirtildiği üzere yurtdışında izinsiz olarak vatandaşlarımızdan Hol
dinglere ortak olmak vaadiyle toplanan paralar genellikle temsilciler ve bazen de Holding yetkilileri 
tarafından yolcu beraberinde ülkemize getirilmiştir. Bu süreçte, yolcu beraberinde getirilen nakit 
dövizlerle ilgili olarak yasal olarak Gümrüklerde herhangi bir beyan yükümlülüğünün bulunmaması 
olayın etkin bir şekilde müdahalede bulunulması ve kayıt altına alınmasını engellemiştir. 

Konuya ilişkin olarak yapılan incelemede, 2.07.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan "4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik"in 9 uncu maddesinde yolcuların beraberinde getirdikleri dövizlere ilişkin 
olarak herhangi bir bildirim zorunluluğu getirilmemiştir. Ancak, anılan Yönetmeliğin 9 uncu mad
desinin 31.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yapılan değişiklikten önceki 
hali şu şekildedir: 

"Yolcuların beraberlerinde yurt dışından getirdikleri veya yurt dışına çıkaracakları Türk 
Lirası, döviz ve bunlarla ödemeyi sağlayan belgelerin toplam tutarlarının beş milyar Türk Lirasını 
aşması halinde, bunların girişte ve çıkışta gümrük idaresine bildirimi zorunludur. Gümrük idaresi 
bu bilgileri 11 inci maddedeki süre içerisinde Başkanlığa bildirir. " 

Buna göre, yolcuların yurtdışından getirdikleri dövizin 5 milyar TL'yi aşması halinde ülkeye 
girişte bu tutarların ilgililer tarafından Gümrük İdaresine bildirimi zorunlu kılınmıştır. Ancak, söz 
konusu zorunluluk yaklaşık beş buçuk aylık bir süre zarfında yürürlükte kalmış, yapılan yönetmelik 
değişikliği ile söz konusu bildirim zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yurtdışından yolcu beraberinde yurda getirilen ve belli bir tutarı aşan dövizlere ilişkin olarak 
herhangi bir bildirim yükümlülüğünün bulunmaması Holdingler tarafından yurtdışında toplanan 
dövizlerin herhangi bir kontrol altında olmaksızın yurtiçine getirilmesine olanak sağlamış ve 
kurulan kayıt dışı sistemin rahatça işlemesini mümkün kılmıştır. 

3. SPK'NIN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME 
SPK tarafından yapılan yoğun denetim ve bu denetimler sonucunda alınan tedbirlere ve olaya 

vakıf olduğu tarihten itibaren yaptığı uyarı ve bilgilendirmelere rağmen Holdinglerin para top
lamaya devam ettikleri ve sayılarının arttığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla SPK ve konuyla ilgili diğer 
kamu kurumları sonuç olarak bugün itibariyle meydana gelen sorunun önüne geçememişlerdir. 
Raporun önceki bölümlerinde SPK'nın sorumluluğuna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler kap
samında değinilen hususlar, SPK'nın neden konuyla etkin bir şekilde mücadelede yetersiz kaldığını 
açıklamaktadır. Esas itibariyle SPK'nın konuyu önlemede yetersiz kalmasında, izinsiz halka arz 
fiilinin büyük kısmının yurtdışında gerçekleşmesi, Holdingler tarafından kullanılan sistemin ik-
tisaden işlerliğinin bulunmaması ve mer'i mevzuata aykırı olması, konunun siyasi, dinî, milli, hem
şehrilik, arkadaşlık gibi hassayisetlerin istisman boyutunun bulunması, 4616 sayılı Kanun nedeniy
le cezaların ertelenmesi ve adlî sürecin uzunluğunun uygulanmaya çalışılan yaptırımların cay
dırıcılığı ve etkisini azaltması ve 1999 yılında diğer kamu kurumlarıyla birlikte yapılan ortak çalış
madan bir sonuç alınamaması önemli ölçüde etkili olmuştur. 

Komisyon çalışmaları sırasında gelen bilgi ve belgeler ışığında, SPK'nın suç teşkil eden bir 
fiili olduğu yolunda somut bir bulguya ulaşılamamıştır. 
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F- SONUÇ VE ÖNERİLER 
Raporumuzun önceki bölümlerinde açıklandığı üzere, Komisyonumuzun görev alanı, 1990'lı yıl

lardan günümüze kadar, 78 Holding ve buna bağlı yüzlerce şirketi ilgilendiren, yurt içinden ve dışın
dan yüz binlerce vatandaşımızın para yatırdığı, kesin rakamı tespit edilememekle birlikte ifadelere 
göre 5 Milyar Euro civarında paranın tasarruf sahiplerinden toplanması ve ülkemizin değişik 
yörelerinde, farklı faaliyet dallarında çok da iktisadî olmayan bir şekilde yatırımlarda kullanılmasını 
kapsayan bir konudur. Bu nedenle konunun, 10 yılı aşan bir geçmişi, bu noktaya gelmesinde rol oy
nayan pek çok faktörü, bir çok kişiyi ve kurumu ilgilendiren yönleri bulunmakta, kısaca hem kar
maşık hem de kapsamlı olduğu görülmektedir. En başta bu husus dikkate alınarak, ulaşılabilen bilgi 
ve belgelere göre değerlendirme yapma mecburiyeti hasıl olmuş, Holdingler tarafından Komis
yonumuza iletilen öneriler de dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 

1. Mevzuat Önerileri 
Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahip

lerinin mağduriyetine yol açan ve bu konuda kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun faaliyeti 
alanına giren holdinglerle ilgili, bundan sonraki süreci yönetecek ve yönlendirecek bir Kanuna ih
tiyaç bulunmaktadır. 

Kanun hazırlanırken konunun uzmanlarından faydalanılmalıdır. 
Komisyonumuz çalışmalarında mevcut mer'i mevzuatın; gerek izinsiz halka arz faaliyetlerinin 

önlenmesi, gerekse bu şekilde faaliyetlerde bulunmuş ortaklıkların kayıt altına alınmasında yetersiz 
kaldığı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda hali hazırda izinsiz halka arz suretiyle fon toplayan ortak
lıkların sistem içine alınması ve yasaya aykırı davranışlarla etkin mücadele için Türk Ticaret 
Kanununda ve Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda 
yapılacak kanunda aşağıdaki hususların yer alması gerektiği kaanatine varılmıştır. 

1.1. Toplanan Paranın ve Ortaklık Yapısının Belirlenmesi 
Araştırma kapsamı içindeki şirketler tarafından doğrudan veya temsilciler eliyle toplanmış olan 

tüm paraların tespit edilerek şirket kayıtlarına alınması gerekmektedir. 
Ayrıca; Kamu vicdanı, mağduriyetlerin önlenmesi ve gerçek durumun belirlenmesi amacıyla 

izinsiz halka arz yoluyla fon toplayan şirketlerin ortaklık yapısının en kısa sürede belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu süreçte, ortaklık yapılarının belirlenmesinde ortakların ellerindeki belgelere ve 
şirketlerin belge ve kayıtları esas alınmalıdır. 

Toplanan paralann gerçek miktarını, şirketlerin ortaklık yapılarını belirlemek amacıyla, hol
ding ve şirketlerin her biri için yeterli sayıda üyeden oluşan "tespit komisyonları" kurulmalıdır. Bu 
tespit komisyonları Sermaye Piyasası Kurulunun talebi, görevli ve yetkili mahkemenin kararıyla 
kurulmalıdır. Şirket yöneticileri hakkında; tespit komisyonları tarafından talep edilen bilgileri doğ
ru ve tam olarak bildirmelerini teminen cezai müeyyide uygulanması hususunda düzenleme yapıl
malıdır. Tespiti yaparken müracaatlar açısından hak düşürücü sürelerin ön görülmesi gereklidir. Tes
pit komisyonları tarafından, kayıt altına alınamayan paraların akıbeti hakkında gerekli yasal işlem
lerin derhal başlatılması sağlamalıdır. Tespit komisyonlarında, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarından konuyla ilgili kişiler görevlen
dirilebileceği gibi, Üniversitelerin ticaret hukuku ve maliye-muhasebe bölümlerinden öğretim 
üyeleri ve TÜRMOB ile buna bağlı odalardan tecrübeli elemanlar da görevlendirilebilir. Tespit 
Komisyonlarında, şirketlerin ortaklık işlemlerini bilen bir yöneticisinin bulunması konunun süratle 
tamamlanmasını sağlayacaktır. 

İzinsiz Halka arz yapan şirketlerin ortakları ve yatırdıkları para miktarı ticarî sır kapsamına 
alınmalıdır. 
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1.2. Ortakların Genel Kurullara Katılımının Kolaylaştırılması 
Araştırma yapılan holding ortaklarının sayısının fazla ve önemli bir kısmının da yurt dışında 

olması sebebiyle, genel kurul toplantılanna katılamadıkları/ çağrılmadıkları yönünde şikâyetler 
bulunmaktadır. 

Halka açık şirketlerin ortaklarının genel kurullara aktif olarak katılımının sağlanmasına yönelik 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda, vekâleten oy kullanmayı kolaylaştırıcı hükümlere yer 
verilmesi ve bu cümleden yurt dışındaki ortakların vekaletnamelerin onaylanmasının konsolosluk
lar nezdinde ücretsiz olarak yapılabilmesi sağlanmalıdır. Bu düzenlemelerle ortaklar yapılacak 
genel kurullarda, şirketlerin yönetim ve denetim kurullarını yeniden oluşturabilecek, şirketin 
akıbetiyle ilgili kararları alabileceklerdir. 

Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama imkânı getiril
meli, bu kapsamda ortakların genel kurullarda elektronik ortamda oy kullanılmasını sağlayacak alt 
yapı oluşturulmalıdır. 

1.3. Faaliyeti Olmayan Şirketlerin Tasfiyesi 
Kanuni yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve faaliyetini sürdüremeyen şirketlerin tas

fiyesini kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Faaliyeti devam eden, kaynak sıkıntısı olmayan Kanuni yükümlülüklerini yerine getiren hol

dinglerin istihdama, ticarî hayata, ekonomiye katkıları da dikkate alınmalıdır. 
1.4. Ortaklıkların Verdikleri Kâr Paylarının İncelenmesi 
Geriye dönük ibra edilmiş olsa dahi geçmiş yıllarda, şirket ortaklarına kâr payı adı altında 

ödemeler yapıldığı görülmektedir. Bu ödemelere temel oluşturan yıllık kârların dağıtım miktar ve 
ilkelerini denetlenmelidir 

1.5. Hukukî Sürecin Etkinleştirilmesi 
Geçmiş yıllarda gerek SPK gerekse Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan 

inceleme ve denetlemeler sonucu düzenlenen raporların çoğunun Cumhuriyet Başsavcılıklarına 
gönderildiği, ancak yargılamanın çok uzun sürdüğü anlaşılmıştır. Bu süreçte, 4616 sayılı 23 Nisan 
1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelen
mesine Dair Kanunda davaların pek çoğunun ertelenmesine yol açmıştır. Davaların etkin ve hızlı 
sonuçlandırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda ihtisas mahkemelerin kurulması 
ve hukukî ve cezai ihtilafların da bu mahkemeler tarafından sonuçlandırılması gerekir. 

Kurulan ortaklıklarla, çok büyük boyutlarda izinsiz halka arz faaliyetlerinde bulunulduğu dik
kate alındığında ceza davalarının etkinliğinin sağlanması ve bu suçlarla mücadele için Sermaye 
Piyasası Kanununda tanımlanan suçlar yeniden yapılandırılmalı ve ceza hadleri tekrar gözden 
geçirilmelidir. 

Gerek Ceza ve gerekse Hukuk davalarında sürecin uzunluğu da dikkate alınarak zamanaşımı 
sürelerinin artırılması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır. 

1.6. Ortak Sayısının Artırılması 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 11/1. maddesinde değişiklik yapılarak anonim ortaklık

ların halka arz edilmiş sayılması için gerekli olan 250 ortağın, 500'e çıkarılması uygun olacaktır. 
1.7. Şirketlerin Kendi Hisselerini Alıp Satabilmesi 

Halen yürürlükte bulunan TTK ve SPKn hükümlerine göre, bir şirketin kendi hisse senedini or
taklarından geri alması mümkün değildir. Halbuki, hem holdinglere para yatıran vatandaşlarımızın 
açıklamaları hem de şirketlerin uygulamalarından, kendi hisse senetlerini doğrudan ve/veya dolay-
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lı olarak geri aldıkları tespit edilmiştir. Bu durum hem Kanuni düzenlemelere aykırı, hem de şirket
lerin malî yapısını bozan, keyfi uygulamalara yol açmıştır. 

Dolayısıyla, halka açık şirketlere, malî durumlarının yeterli olması halinde, her yıl kendi hisse 
senetlerinin belli bir oranını geri alma hakkı getirilmeli, bu işlemin eşitlik ve adalet içerisinde 
yürütülüp yürütülmediği kontrol edilmelidir. 

1.8. Sermayesi Döviz Cinsinden Ortaklıklar Kurulması 
Türk Lirası cinsinden takip edilmek şartıyla, döviz cinsinden ticarî ortaklıklar kurulabilmelidir. 
1.9. Holdinglerin Kuruluşu İşlemleri 
Hem mağdur vatandaşlar hem de holding unvanı altında mevzuata uygun şekilde faaliyet gös

teren şirketlerce, mevzuatımızda holdinglerle ilgili hiçbir düzenleme olmadığı, bu sebeple suiis
timal edildiği yönünde şikâyetler dile getirilmiştir. Yürürlükteki mevzuatta bu konuda ayrıntılı 
düzenleme olmaması, art niyetli kişilerin mevzuat boşluğundan yararlanarak holding unvanlı şirket
ler kurmasına fırsat tanımaktadır. 

Bu hususta holdinglerin kuruluşu ile ilgili olarak detaylı düzenlemeler yapılmalı, yükümlülük
ler ve sınırlamalar getirilmelidir. 

1.10. Muvazaalı İşlemlerin Takibi 
Şirketlerin hâkim ortakları, yöneticileri, bunların yakınları ve temsilcilerinin geçersiz 

muvazaalı işlemleri ile üçüncü kişilerin mülkiyetine ve kullanımına geçirilen tüm mal ile hak ve 
alacakların, seri bir şekilde takibini mümkün kılacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Takip ve davalarda ispat külfeti yer değiştirmeli, muvazaalı sözleşmeleri yapan kişilerin delil
lere kolayca ulaşması ve karartması mümkün bulunduğundan bu şahıslara yükletilmelidir. 

Bu kapsamda yapılacak işlemler ile açılacak dava ve takiplerin, her türlü teminat, vergi, resim 
ve harçtan muaf tutulması hususunda düzenlemeler yapılmalıdır. 

2. KOBİ Borsalarının Kurulması 
Holdinglerin kendi hisselerini geri alamaması ve yüz binlerce yatırımcının elindeki hisse senet

lerini başka kişilere devredebilmeleri için herhangi bir piyasa olmaması, araştırma kapsamındaki 
holdingleri, kendi hisselerinin alım-satımma aracılık etmeleri ve böylece gayri resmî bir piyasa 
oluşmasına yol açmıştır. 

Bu itibarla hazırlıkları yapılan mahallî borsaların (KOBİ borsaları olarak da adlandırılabilir) bir 
an önce kurulması, hangi şirketleri kapsayacağının ve işlemlerin nasıl yapılacağının belirlenerek uy
gulamaya geçirilmesi yararlı olacaktır. Böylece, her bir şirketin hisse değerleri piyasa şartlarında 
belirlenecek ve hisse senetlerinin usulüne uygun şekilde el değiştirmesi sağlanmış olacaktır. 

3. Soruşturma Başlatılması 
Araştırmaya konu olan izinsiz halka arz sürecine, genelinde geniş bir kuralsızlık ve hukuka 

aykırılık ortamı hâkim olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle, bu sürece dahil olan tüm şirket 
sorumlularının nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanabilecek ilişkiler içine dahi girdiklerine iliş
kin çok ciddî şüpheler uyanmıştır. Bu kapsamda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, gereğinin 
takdir ve ifası için Adalet Bakanlığına raporun bir örneği gönderilmelidir. 

4. Kamu Kuruluşları Tarafından Araştırma Yapılması 
Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve SPK'nın ortak 

katkılarıyla paranın toplanma sürecinde; hassasiyetlerin istismar edilerek ve yüksek getiri beklen
tisi yaratılarak, yurttaşların güveninin kötüye kullanılması fiiline iştirak etmiş olanlar hakkında kap
samlı bir araştırma yapılması temin edilmelidir. 
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5. Bilgilendirme 
Yurt dışındaki ve içindeki vatandaşlarımızın dilekçelerinde ve sözlü açıklamalarında dile getir

dikleri en önemli konu, yatırdıkları paraların ve kâr paylarının kendilerine ödenmesidir. Ancak, 
vatandaşlarımızın holdinglere ortak olduklan, bir ortağın da şirketteki parasını istediğinde geri 
alamayacağı, ortaklık haklan, şirketlerin işleyişi vb konularda yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
görülmüştür. Yatınmcıların korunması, özellikle yurt dışındaki tasarruflann güvenli bir şekilde yur
dumuza yönlendirilmesi amacıyla tasarruf sahiplerinin bilgilendirilmesine önem verilmelidir. 

Bu çerçevelerde, gerek yurt içi gerekse yurt dışında konuyla ilgisi bulunan tüm kamu kurum-
lannın, vatandaşların bilgilendirilmesi çalışmalanna etkin bir şekilde katılımı sağlanmalıdır. 

6. Daha Etkin Denetim 
Yıllardır süren süreç sonunda şu anda bir çok mağdur ile herhangi bir yatınmı olmayan şirketin 

ortaya çıkmasına yol açan gelişmelerin tekrarlanmaması ve daha fazla mağduriyete sebep olun
maması için başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile malî Suçlan Araş
tırma Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ol
mak üzere tüm Kamu Kurumlannın görevlerini daha etkin yapması, eğer gerekiyorsa bu konuda 
yeni yetki ve kaynaklarla donatılması için gerekli gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yerinde 
olacaktır. 

Bu kapsamda, basın, yayın organlannın haber, yorum ve ilanlannda vatandaşları yanıltıcı, 
hataya düşürücü yayınlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu nedenle basınımızın kendi iç denetim 
mekanizmalarını etkin bir şekilde işletmesi son derece büyük önem taşımaktadır. 

7. Evrak Tevdii 
Gerek komisyon çalışmalarımız sırasında gelen vatandaş dilekçeleri, gerekse tutanaklarda 

geçen ilgili kurumlarca inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektiren hususlarla ilgili evraklann, 
ilgili yerlere tevdi edilmesi gerekmektedir. 

Komisyonumuz çalışmalan neticesinde vanlan tespit, kanaat ve öneriler yukanda arz edilmiş 
olup, düzenlenmiş olan iş bu rapor Genel Kurula sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygıyla arz 
olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Telat Karapınar Kerim Özkul Mustafa Tuna 

Ankara Konya Ankara 
(Karşı oyum ektedir) 

Kâtip Üye Üye 
Abdullah Erdem Cantimur Orhan Yıldız Hasan Aydın 

Kütahya Artvin Giresun 
Üye Üye Üye 

Algan Hacaloğlu Bihlun Tamaylıgil Oğuz Oyan 
İstanbul İstanbul İzmir 

(Karşı oyum ektedir) (Karşı oyum ektedir) (Karşı oyum ektedir) 
Üye Üye Üye 

Mehmet Ceylan Nezir Büyükcengiz Özkan Öksüz 
Karabük Konya Konya 

(Karşı oyum etkedir) 
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"Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla 
Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte, 
SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporuna, 

KARŞI OY YAZIMDIR 

Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf 
sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasında SPK'nın da sorumluluğu vardır. 

Şöyle ki; 

SPK yaşanan süreci iyi yönetememiş ve ciddiye almamıştır. Ciddiye almadığının açık delili 
2005 yılında komisyonumuz için hazırladığı bilgi notunda bu kapsama girdiğini liste halinde 
belirttiği şirketler arasında hala olayla ilgisiz şirketler yer almaktadır. 

SPK bu süreçte, kurulduğunu ve ortak toplamaya başladığım yazılı ve görsel basın aracılığıyla 
duyuran şirketler hakkında, işin başında önleyici ve engelleyici tedbirleri almamıştır. Adeta belli bir 
büyüklüğe ulaşmalarım beklemiştir. 

Asli işlevi düzenleme ve denetleme olan SPK belli büyüklüğe ulaşmış şirketlere yol gösterici 
değil cezalandırıcı konumda olmuştur. Adeta döverek terbiye etme yöntemini tercih etmiştir. 

Görev alanına girmeyen konularla ilgili olarak çeşitli kurumlara ihbarlarda bulunmuştur. 
Yetkisi olmadığı halde holdinglerin denetim şirketlerini seçme haklarına müdahale etmiş, beş 
denetim şirketini belirleyerek bunlardan birisini seçmelerini zorla dayatmıştır. 

Şirketlerin kayıt altına alınma ve sermaye artış taleplerini haksız nedenlerle kabul etmemiş 
müspet yada menfi bir karar vermeyerek işi savsaklamıştır. Haklı taleplerin karşılanması için haksız 
menfaat temin eden SPK mensuplarının olduğuna ilişkin tutanaklarımıza geçmiş iddialar vardır. 

Sistemin yapısal özellikleri nedeniyle yapılması gereken mevzuat değişikliği çalışmalarım 
zamanında başlatmamıştır. Bu doğrultuda ki ilk çalışmasının 2002 yılı başında yapmıştır. 

Haksız ve kanunsuz uygulamalarıyla çeşitli mağduriyetlerin doğmasına sebep olmuş, şirketler 
bu mağduriyetlerini kullanarak daha fazla para toplamışlardır. 

Tasarruf sahiplerini bilgilendirme ve uyarma çalışmalarına çok geç başlamıştır. SPK bu süreci 
daha iyi yönetmiş olsa idi, aktüaliteye uygun çözümler üretebilecek ve tedbirler alabilecek 
esneklikte olsa idi bugün karşılaştığımız mağduriyetlerin boyutunun bu kadar büyük olmayacağı 
kanaatindeyim. Bu nedenle olayda SPK'nın da sorumluluğu olduğu görüşümü bilginize sunarım. 

22.12.2005 
Kerim Özkul 

Konya 
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"Bazı Girişimcilere Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla 
Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte, 
SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporuna, 

KARŞI OY YAZIMIZDIR 
Komisyon Raporunun bütününe katılmakla beraber aşağıdaki hususlarda karşı oyumuzu 

belirtiyoruz: 
I.- Çok ortaklı şirket yapısı kapsamında gerçekleştirilen izinsiz halka arz faaliyeti ile bu 

çerçevede sürdürülen kuralsız ve genelde hukuksuz para toplama düzeneği yurtdışında ve ağırlıklı 
olarak camilerde, "dinî duyguların istismarı" temelinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu süreçte hemşericilik ve vatan/millet kalkınması söylemi de kullanılmış olmakla birlikte, bu 
argümanlar genelde dini duyguların istismarının tamamlayıcı konumunda olmuştur. 

Helal para kazandıran, faizsiz fon toplayıp döviz üzerinden yüzde 20-25'ler düzeyinde kar payı 
dağıtma söylemi ile sürdürülen süreçte, Diyanet Vakfı derneklerine ait camilerden ziyade Millî 
Görüşçü ve Süleymancı cemaate ait, içinde camilerin de bulunduğu mekanlar kullanılmıştır. Bu 
husus raporda yeterince ayrıntılı yer almamıştır. 

II.- Raporun 253. sayfasında yer alan "Sonuç ve Öneriler" bölümünde, bu süreçte yüzbinlerce 
vatandaşımızdan, kesin rakamı tespit edilmemekle birlikte, ifadelere göre "beş milyar Euro 
civarında paranın tasarruf sahiplerinden toplandığı" ifade edilmektedir. Oysa, farklı kesimlerin 
yapmış olduğu beyanlar doğrultusunda, hukuk dışı ve kuralsız olarak toplanmış olan bu paraların, 
raporda belirtilmiş olan miktarın asgari iki katına ulaştığı söylenebilir. 

III.- Öneriler kısmının Faaliyeti Olmayan Şirketlerin Tasfiyesi bölümüne ilişkin olarak; bu 
bölümde söz konusu şirketler ile ilgili yapılmış olan kıstaslamanın yetersiz olduğu görülmektedir. 
İnceleme konusu olan şirketlerin tümünde kanuni yükümlülükleri yerine getirme açısından 
eksiklikler vardır. Ayrıca, şirket yapıları hakkında gerçek tespit ancak, ilgili birimlerin yapacağı 
çalışmalar neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, ilgili bakanlıklar ve kurulacak tespit 
komisyonlarının varacağı sonuçlar ortaya çıkmadan, bu şirketleri sınıflandırmak doğru değildir. 

IV.- Araştırma kapsamındaki kuruluşların çok ciddi bir yönetim zafiyeti içinde oldukları 
görülmektedir. Özellikle holding yapısı içinde örgütlenmiş olan kuruluşların "yönetim kurulu 
başkanları ve yakın mesai arkadaşlarının" şirketleri kendi mallan gibi gördükleri, o anlayışla 
yönetmekte oldukları açıktır. Bu yönetim yapıları içinde bu kuruluşların yanlışlıktan 
kurtulabilmeleri, düzlüğe çıkabilmeleri mümkün değildir. Mevcut yöneticilerin tümü, işlenmiş olan 
bu suçların birinci derecede sorumluları durumundadırlar. Bu nedenlerle, toplum yararının ve 
düzeninin korunması açısından, bu kişiler hakkında gerekli her türlü yasal işlemin gereği derhal 
yerine getirilmelidir. 

V- Para toplama mekanizmasının temel aktörleri sözkonusu şirketler tarafından belirlenmiş 
olan "temsilciler" ve onlar tarafından görevlendirilmiş ve bu sürece güvenilirlik ilişkisi içinde dahil 
edilmiş olan "üçüncü kişilerdir". Bu kişiler tespit edilmeli, süreç içindeki faaliyetleri belirlenmeli, 
bu kişilerin "nitelikli dolandırıcılık" boyutuna kadar değerlendirilebilecek hukuksuz ve kuralsız 
işlemleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. 

VI.- Bu holdinglerin para toplama faaliyetleri aşamasında belirli TV kanalları ve gazetelerin de 
yoğun olarak yer aldığı bilinmektedir. Soruşturma kapsamındaki holdingler ile sözkonusu medya 
kuruluşları arasındaki, başta ticarî olmak üzere söz konusu olabilecek geniş çaplı bağlantıların 
incelenmesinde de yarar görülmektedir. 
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VII.- Raporun "Sonu ve Öneriler" kısmında, 1.1 No.lu, "toplanan paranın ve ortaklık yapısının 
belirlenmesi" bölümünde yer alan "Araştırma kapsamı içindeki şirketler tarafından doğrudan veya 
temsilciler eliyle toplanmış olan tüm paraların tespit edilerek şirket kayıtlarına alınması 
gerekmektedir." önerisine tümüyle katılıyoruz. Ancak b süreçte, ortaklık ilişkisini ortaya koymak 
amacıyla kullanılan belgelerin niteliğinin ve varsa çifte kayıt işlemlerinin açığa çıkarılması 
gerekmektedir. Tespit komisyonlarında, şirketlerin bilançolarına yansımayan, kayıtlı olmayan 
ancak, reelde yatırımcı kaynaklı sermaye girişi tespit edilmesi durumunda; bu tutarların şirket 
bilançolarında aktifleştirilmesinin ilgili dönemin yönetim kurulu üyelerinin şahsi sorumlulukları 
dahilin e değerlendirilmesi gerekmektedir. 

VIII.- Raporun "sonuç ve Öneriler" bölümünde, 1.8 No.lu başlıkta yer alan sermayesi döviz 
cinsinden ortaklıklar kurulmasına ilişkin, Türkiye içinde, "Türk Lirası cinsinden takip edilmek 
şartıyla, döviz cinsinden ticarî ortaklıklar kurulabilmelidir." önerisi, mevzuata ve ulusal ekonomi 
anlayışına aykırıdır. 

IX.- Sistemin iflasın an en büyük zararı, tek tek mağdurlar kadar ülke ekonomisi de görmüştür. 
Yurtdışın a birikimlerinin artmasına rağmen işçi dövizleri girişinde ortaya çıkan gerileme, bunun en 
bilinen ama tek olmayan örneğidir. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de işleyen şirketler 
kesimine olan güvensizlikleri, bundan böyle oldukça uzun bir süre daha ülkenin ekonomik 
çıkarlarını olumsuz etkilemeye devam edebilecektir. Raporda yer almayan bu önemli boyutun 
üzerinde geleceğe yönelik gerekli önlemler alınması için belirtilmesinde yarar görülmüştür. 

22.12.2005 
Nezir Büyükcengiz Algan Hacaloğlu 

Konya İstanbul 
Oğuz Oyan Bihlun Tamaylıgil 

İzmir İstanbul 
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ŞİRKET 

21. Yüzyıl BCyOk Anadolu Holding 
AS-
Adya Holdinj A. Ş. 

Aksarav Holcins A.S-
AldaHoldinzA-S. 
Alpek Holdinı A.Ş. 
Aıudolu Pfcr.lc inşaat Turizm ithalat 
İhracat Sana-: ve Ticaret A.S. 
Anser Holdinj A.S-
Apitaj Holdi.-.; A.Ş. 

Asel Alışveriş Merkezleri Gıda Ticaret 
Sanavi A.Ş 
Asri Holding A.Ş. 

Avantaj Holdr-.K Finans Ltd. 
Ayvina Holdır.j A.Ş. 

Ba$aV Teneke Kutu Metal Ofset 
Ambalaj Gıda Sanavi ve Ticaret AS 
Belemir Holdr.z AS. 
Birsa Birlik G:da Sanavi İç ve Di} 
Ticaret AS 
Büyük Avrasya Holding A.Ş. 

Bûvük Grup Hoidinz AS 
Büvük SelcukJu Holding AS. 
Dadaş Holdin* A.S-
Demirlcrran Ho'dms 
Elpa Ambalaj Basım Otomotiv Yedek 
Parça Elektrik inşaat Ve Malzemeleri 
Petrol Sanavi Ve Ticaret 
A.Ş.(Tümelsan'aı İştiraki) 
Emirdağ Semeri Dokuma Sanavi A.S 
Endüstri Holding A.S 
Esra Holdüı» A.S. 
Gema Holding A.$. 

Cuneks Holdüıe A.S. 
Hadeka Hotding A.S 
Halil Demirkaya Holding GmbH 
Hamatek Holding A.Ş. 

Hasandagı Holding A.Ş. Ve Has-EI 
Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. Ve Has-
EI Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

llarslan Holding A.Ş. 

tnıct Holding AS. 
Intcrgenc Holding A. S 
Isjem Holding A.Ş. 

Ittiiak Holding A.S. 
Jctpa Holding AŞ. 

Kaizen Teknolojik Cretim ve Genel 
Pazarlama A.S 
Kaideni Holding A.Ş. 

Kamer Holding A.Ş. 
Kamsa Holdün A.S 
Karta Holding A.S. 
Kaşıkçı Holding A.S. 
Kanlım Holding A.S. 
Kedaj Konya-Karaman Enerjş Dağıtım 
San. Tic. A.$. 
Keten Holding AS. 
Kimpij Holding VS 
Kombassan Holding A.Ş. 

îombassan İnşaat Tarım ve Sanayi 
iletmeleri A.S-

Kunadva Holdinı A.S. 
Konya Özel Nakrpo{lu Bilgi Hastanesi 
Silgi Sağlık Hizmetleri A S ) 

HOLDİNGLERİN ADRESLERİ 

1. ADRES 

Mahmutbey Yolu Fatih Sokak Anadolu t; Merkezi Kat6 
Srrinevler.Istanbul 
Kundurucılar San. Adil Candemir Sok. Tekelioglu Sitesi 106 
Konya 
BüvttV Kenti Cad. Atatürk Bulvan No:! Kal: I Aksarav 
Pmarlı Mah. Çinili Sok.2 Konva 
Ankara Konva Devlet Karavolu 115.km Cihanbevli-Konva 
Palmiye Mahallesi 1208 Sokak Oruç Apartmanı Altı No; 15 1 
Mersin 
Musalla Ba.ilan Yeni İstanbul Cad. No:20 Konva 
Palmiye Mahallesi 1208 Sokak Oruç Apartmanı AİB No:U 1 
Mersin 

Karasu Mevkii No: 120 Aksaray 

Hastane Cad. Bereketlio$lu Sok. Yüzbajigil 1$ Hanı No:301 
Konya 
Yurtdışında Kurulu 
Kalenderhane Malı. İstanbul Cad. Karacaoglan Sok. Hiımai 
tşhanı 21 Konya 

3. Organize Sanayi Bölgesi 2. sokak No 3 Selçukhı-Konya 

Fevzi Çakmak Mah. Kutsi Sok. No:l 1 Konva 

İstasyon Cad. Kral l;hanı Kat:3 EregliKonya 

Babalık Mah. Demirci 1; Merkezi A Blok Kat6 No:601-6C3 
Konva 
Kisnisçi Petrol Nalçacı Cad. No.42/A Konva 
Mevtana Mah. Bans Manca Cad. Ko:28 Kavseri 
Babalık Mab. NOve Is Merkezi 7/702 Konva 
Türkiye'de bir adresi bulunamadı 

BUsan Organize Sanayi BOsan Cad. 7.Sok. No:9-l 1 Karatay 
42060 Konya 

Atatürk Bulvarı No: 196/54 06680 Bakanlıklar- Ankara 
Vatan Cad. Adalhan İs Merkezi Kat6 No:604 Konva 
H.Ulusahin 1; Merkezi A Blok 3/309 Selcuklu-Konya 
Babalık Mah. Yahyaçavus Cad. Yapıcı Is Merkezi C Blok 
No:102 Konya 
Ankara Yolu 14.km Pınarkent-Denizli 
l'inci Sanayi Bölgesi Basan Cad. 6 sokak No:26 Konya 
Yurtdışında Kurulu 

Hamidiye Mah. Abdülazel Pasa Cad. 1/201 Konya 

Organize Sanayi Bölgesi Aksaray 

1 .Organize Sanayi Bölgesi Çamın Sok. No: C 2099 KK 
plakalı (12) Konya 
Şeraicttül Cad. Zctıgmhan 52/501 Konva 
Demirci Is Merkezi B Blok 5/506 Konva 

BOsan Organize Sanayi Basan Cad. 2.Sok.24-30 Konya 

1 .Organize Sanayi Bölgesi Yerlisu Sok. No-36 Konya 
E-5 Karayolu Kavatanı Kavşağı Sanayi Cad. No: 11 
Yeıübosna-lstanbul 

Nalçacı Caddesi, Ay Ishanı No:84/6$ KONYA 

Babalık Mah. Yapıcı Is Merkezi E Blok No:217 Selçuklu-
Konyı 
Babalık Mah. Keyhfisrev Sok. Dekor Hhanı No: 11 Konya 
Babalık Nah. Yapıcı t] merkezi E Blok No:VI07 Konva 
Nişantaşı Mah. Dr. M Hulusi Bavbal Cad. No: 12 Konya 
Hastane Cad. Belediye ts ham No: 16 Selcuklu-Konva 
375SokakNo:18 K»ı:6 Bornova-tzmir 

Belediye Ishanı No:7/25 Konya 

Alaaınn Bulvarı Fevzi Çakmak Sole No:2 2 Konva 
1. Ornanize Sanayi Bölgesi Karaman 

Nişantaşı Mah. Şahinaga Sok. Kombassan ti merkezi Konya 

Nijanusı Mah. Şahinaga Sok. Kombassan l( merkezi Konya 

Musalla Bağlan Mah. İstanbul Yolu 6 Konva 

Ahmet Dede Mahallesi Nuraniye Sok. No } Karatay-Konyı 

2. ADRES 

Şehit Yarbay Cesur Cad. Murat Sk. No.l 
Sirinevler/İSTANBUL 

İstanbul Yolu No:6 Konya 

Kılıcarslan Mah. Gflven Sok. NO: 14 AKSARAY 

BaMık Mah. Kemerli İs Merkezi B Blok 3/307 Koma 

Karakun KOvOıDenizli 

AdK]« Bulvarı Fuar Alaaddin Kapısı Yanı Ozcan Çimi Ishanı 
Kat2.201 KONYA 

Fevzi Çakmak Mah. HOdai Cad. Azsmet Sok D Blok No:26 
Konva 

Evren Mahallesi Gülbahar cad. No:61 GOnejli-tıUnbul 

BCSAN Organize Sanayi, 4. Sokak, No: 16 KONYA 
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ŞİRKET 
Konya Sanayi Holding A.Ş. 

Kösooglu Sağlık Tesisleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 
KUbra Holding A.Ş-

Kubras Gıda Tekstil İnşaat Tanm 
Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Meta İhtiva; Malzemeleri A.S. 
Noya Holding A.Ş. 

Organize Holding AŞ. 

Osmanlı Holdin» A.S. 
Palkim Holdina AS. 
Ray Holding AŞ 

Sayha Holding A.S. 
Sebil Holding A.Ş. 

Sefa Holdin? AS. 
Ser Group Gıda tns. Plastik Crünleri 
San. Ve Tic. A.S. 
Ser Grup Pazarlama ve Di; Ticaret AŞ. 

Ser Grup PVC ve Ahşap Ürünleri İmalat 
San. A.Ş. 
SOz-Pa Pazarlama ve inşaat A.Ş 
SurHoldinıA.S. 
Şafak Holdin: A.Ş. 

Şule Besicilik Sat ve Tanm Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Tilmo GmbH 
Tuğra Holding A.Ş. 
Tumelsan Grup Otomotiv Şirketleri 
AŞ. 
Umpas Holdin? A.S. 
Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yümus Holding AS. 
Yimpas Yozeat Soor AS 
YimpasYozgat İhtiyaç Maddeleri 
Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 

HOLDİNGLERİN ADRESLERİ 
1. ADRES 

Horozhıhan Mah. Marangozlar sanayi Sitesi eski İstanbul 
Yolu No: 16 Konya 

Mahmud>evyo1uCad.Nc<53-Sj Şirinevler-lstanbul 

Babalık Mahallesi Demirci t« Merkezi A Blok KaUÎ N0JO6 
Selsuklu-Konva 
Pazar Mah. Fatih Sulun Mehmet Cad. Sayar Is Hanı No:63 
Samsun 
Ticaret Siciline Kavıllı Adresi Bulunamadı 
Babalık Mahallesi Nüve Is Merkezi A Blok Kar.5 No:501-
508 Konsî 
Babalık Mahallesi Hızım LTusahin lı Merkezi C Blok Kat:2 
Selçuklu-Konya 
Hızım L'lusahin l« Merkezi A Blok S/505-506 Konya 
Vatan Hurdalık San. Işıldak Sok. 72 Konva 
Busan Organize Sanayi Basan Caddesi 7.Sokak No:6 Karaay 
Konya 
Hastane Cad. DatUssifa Sokak No:l Komi 
Hazım L'lusahin 1; Merkezi B Blok KaU No:419 Selçuklu-
Konya 
Alaattin Bulvan Cumhuriyet Alanı No S. 3 Konya 

Adana Ereğli yolu üzeri lO.Km Karatay-Konya 

Adana Ereğli yolu Özeri lO.Krp Karalay-Konya 

Adana Ereğli yolu Özeri lO.Km Karauy-Konya 

Devricedit Cad. Fuar Sitesi Xo:44/l Konya 
K.ihsanive Mah. Hırmankavı Cad. İSİ Konva 
Ferhuniye Mahallesi Hastane Cad. Belediye tsham Kat:2 
No:6 Komi 

Hazım L'lusahin Is Merkezi A Blok No:20S Selçuklu-Konya 

Yurtdışında Kurulu 
Alaaddin Bulvarı Ko:2 Kat2-3 Daire:2Ol-2O2-302 Konva 
Bilsin Organize Sanayi Büsaa Cad. 7.Sok. No:9-l 1 Karauy 
42060 Konva 
Kâme Mah. Taslak Sok. N'o:9 Uşak 
Adnan Menderes Bulvan 190/21 Yozgat 
Adnan Menderes Bulvan 190.11 Yozeat 
Adnan Menderes Bulvan 190/21 Yozgat 

Adnan Menderes Bulvan 190.-21 Yozgat 

2. ADRES 

Hastane Mıh. Fatih Rüştü Zorlu Cad. No;2 Samsun 

2. Organize San. Tevsi Alanı 8 Nolu Sokak No: 21 
Selcuiüu/KONYA 

Busan 6'ncı Sok. No: 19 Konva 

Ankara Yolu 22. Km. Tftmek Mevkii KONYA 

Babalık Mah. Kemerli Çarşı B Blok Kıc3 N"o:307 Konva 
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HOLDİNGLERİN BAĞLI ŞİRKETLERİNİN LİSTESİ 
ŞİRKET 

21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding AS. 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding AS . 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding AŞ. 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding AS. 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.$. 
21. Yözvıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. 
21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş, 
Aksaray Holding AŞ . 
Aksaray Holding A.Ş. 
Aksaray Holding A.$. 
Aksarav Holding A.$. 
Aksaray Holding A.Ş. 
Aksaray Holding A.Ş. 
Aksaray Holding AŞ. 
Aksaray Holding A.$. 
Aksaray Holding A.Ş. 
Aksaray Holding A.Ş. 
Alpek Holding AŞ. 
Alpek Holding A.Ş. 
Alpek Holding A.Ş 
Alpek Holding A.Ş. 
Anser Holding A.Ş. 
Anser Holding A.Ş. 
Anser Holding A.Ş. 
Anser Holding A.Ş. 
Anser Holding A.Ş. 
Apitaş Holding A.Ş. 
Apitaş Holding A.Ş-
Apitas Holding A.Ş. 
Apiıas Holding A.Ş. 
Apitas Holding A.Ş. 
Apitaş Holding A.Ş. 
Apitas Holding A.Ş. 
Büvük Avrasya Holding A.S-
Büyük Avrasya Holding A.5-
Büvük Avrasya Holding A.S. 
Büyük Avrasya Holding AS . 
Büyük Avrasya Holding A.S. 
Büvük Grup Holding A.Ş. 
Büvük Grup Holding A.S. 
Büvük Grup Holding A.S. 
Büvük Grup Holding A.Ş. 
Büvük Grup Holding A.S. 
Büvük Grup Holding A.S. 
Büyük Grup Holding A.Ş. 
Büvük Selçuklu Holding A.S. 
Büvük Selçuklu Holding A.S. 
Bü\ük Selçuklu Holding A.S-
Büvük Selçuklu Holding A S 
Büvük Selçuklu Holding A.Ş. 
Büvük Selçuklu Holding A.Ş. 
Büvük Selçuklu Holding A.Ş 
Büvük Selçuklu Holding A.Ş. 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.$: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.S: 

SPK Trafından Tespit Edilebilen Bağlı Ortaklık ve iştirakleri 
Özel Karadeniz Samsun Sağlık Tesisleri inşaat Turizm spor Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Perpak Sağlık Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
BAH Medikal Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret AŞ 
Dost Sigorta A.Ş. 
Cotton-Beyond 
BAH Sağlık Tesisleri Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
BAH İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Modem BAH Ağız ve Di; Sağlığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Büyük Anadolu Sigorta Aracılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Akkimteks Kimya Tekstil Jeotermal ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Ak-Mob Dekorasvon Mobilya Makina İnşaat ve Madencilik Sanayi Ticaret AŞ . 
Akyapısan İnşaat Taahhüt Emlak Elektrik-Elektronik ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Akmedya Basın-Yayın Turizm Organizasyon ve Elektrik-Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Aksaray Döküm Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Primeks tç ve Dış Ticaret A.Ş 
Küresel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 
Er-Tur Turizm Yatırımları ve isletmeleri A.Ş. 
TDS Teıik Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
AŞ. 
Alpek Un A.Ş. 
Alpek Di; Ticaret A.Ş. 
Alpek inşaat A.Ş. 
Alpek Bisküvi A.Ş. 
Bilgi Sağlık Hiz. ve Tic AŞ. 
Sultanser Gıda A.Ş. 
Artser Mermer A.Ş. 
Plastser Plastik A.Ş. 
Makroser A.S. 
Apitas Uluslararası Nakliyat AŞ. 
Er-Ay Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Pazarlama Ltd.Şti. 
Apital Plastik A.Ş. 
Esensu Ltd. Şti. 
Midasan Ltd.Şti. 
Özdemir Flora ve Çiçekçilik A.Ş. 
Eskur-2 Devremülkleri 
Büyük Avrasya Bilgi İılcm A.Ş. 
Bavmak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Büyük Avrasya İç ve Di; Ticaret A.Ş 
Büyük Avrasya Yapı İnşaat A.Ş. 
Çınar Eğitim Limited Şti. 
Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 
Grup Teşhis Araştırma Cerrahi Merkezi Eğitim Kurumları A.Ş. 
Grup Doğa Kaynak Su Hay. Tic. A.Ş. 
Gurpen PVC Plastik Ür. Yan. Sön A.Ş. 
Grup&Cemtas Ent. Teles. Tes. tn; A.Ş. 
BGH Motorlu Araç. San. Di; Tic. Ltd. Şti. 

Grup Gıda Org. Ltd. Şti. 
Selçuklu Tekstil Sanayi ve Tkaret A.Ş. 
Selçuklu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Selçuklu Dokuma Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Kaybessan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İhtisas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Selçuklu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Selpet Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ. 
Selçuklu Otomotiv Turizm ve Uluslar arası Taşımacılık A.Ş. 
Aians Talent A.S. 
Akmeras Mermer Maden San. Tic. A.Ş. 
Boyasar Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. 
Buren Tekstil San. Tic. A.S-
Derbent Un ve Yem Fbr. San. Tic. A.Ş. 
Ege Mermer Madencilik San. Tic. AŞ. 
EGSAŞ Oto Güv. Ger. Tar. Mak. San. AS. 
Endüstri Çimento San. ve Tic. AS. 
Endüstri Entegre Grank ve Met. San. Tic. A.Ş. 
Endüstri Kömür İşletmeleri San. Tic. AS. 
Endüstri Tekstil San. ve Tic. A.S. 
Endüstri Tuğla Fbr. San. Tic. A.S-
Enkal Endüstriyel Kalıp San. Tic. A.S. 
EPLAS Plastik Yapı Elemanları San. Tic. A.S. 
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123 
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Endüstri Holding A.$: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.$: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.$: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A S : 
Endüstri Holding A.Ş: 
Endüstri Holding A S : 
Endüstri Holding A.S: 
Endüstri Holding A.$: 
Endüstri Holding A.Ş: 
Esra Holding A.S. 
Gürteks Holding A.S. 
Gürteks Holding AŞ . 
Gürteks Holding A.$. 
Gürteks Holding AŞ . 
Gürteks Holding A S. 
Gürteks Holding A.S-
Gürteks Holding A.Ş. 
Gürteks Holding A Ş 
Gürteks Holding A.S. 
Hadeka Holding A.$. 
Hadeka Holding A.S. 
Hadeka Holding A.Ş. 
Hadeka Holding A.$. 
Hamatek Holding A.Ş. 
Hamatek Holding A.Ş. 
Hamatek Holding A.S. 
Hamatek Holding A.S. 
Hamatek Holding A.$. 
Hamalek Holding A.S. 
Hamatek Holding A.S. 
Hamatek Holding A.Ş. 
Hasandagt Holding A Ş . 
ittifak Holding A.S 
İttifak Holding A.S 
İttifak Holding A.Ş 
İttifak Holding A.S 
İttifak Holding A.S 
İrtifak Holding A.S 
İttifak Holding AS 
Jet-Pa Holding A.S. 
Jet-Pa Holding A.Ş 
Jet-Pa Holding A.5. 
Jet-Pa Holding A.S. 
Jet-Pa Holding A.S. 
Jet-Pa Holding A.S. 
Jet-Pa Holding A.Ş. 
Jet-Pa Holding A.Ş. 
Jet-Pa Holding A.Ş. 
Jet-Pa Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.S. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.S. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kaldera Holding A.Ş. 
Kamer Holding AŞ . 
Kamer Holding A S 
Kamer Holding A.Ş. 

Eranm T a m Mak. San. Tic. A.Ş. 
İpek Bisküvi ve Gıda San. Tic. A.Ş 
Khterm İsıma Soğutma Sıh. Tes. San. Tic. A.S. 
Mobella Mcb. Dek. San. Tic. A.S. 
OMTAS OMc:-: Mukavva Kutu Amb. San. Tic. A.S. 
Onat ic ve Dıs Ticaret A.S. 
PLC Elektrik Elekronik Otom. San. Tic. A.Ş. 
Pıkborj t\2s£.< 3onı Elemanları San. Tic. A.S. 
Reksa Rekla.-. Tıbela San. Tic. A.S-
Rc.-j:ifMit':iic:::k A.T.ba!ai San. Tic. Ltd. 
Seio Deî. Mı*. San. Tic. A.$. 
S « v İnsaa: Nık. San. Tic. A.S. 
SCtsl $;t Ürünleri San. Tic. A.S. 
Tesas Er,trii Sar.- ve Tic. A.Ş. 
Tufet Dokuna Sın.Tic. AŞ . 
Vera Seramik Granit Favıns San. Tic. A.Ş. 
Esri İç ve D'.ş Ticaret Yatırım A.Ş. 
G'L-K: Gürtks Petrol Ltd. Şti 
G£r.eks Sigorj \.:i. Şti 
EGSHc;dir.:A5 
GCr.eks Tekr.ii JT. l:h. Ticaret Sanayi AŞ. 
GCreki BO'.Î Sır.ıvi ve Ticaret A.Ş. 
Gûneks Dış Ticaret fnr. ithl. A.Ş. i 
Merseks Teks::! Dır. İih. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Nurdu Tekitü tır. İthl. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Gü/3m Teks::! $i.-.avi ve Ticaret A.Ş. 
Şer-j-Pa Oicraot:v Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Haceka Otor.oı:v İn$.Dav.Tüke.Mal.Tic. A.Ş. 1 
Ha.rt Ka>vî.-cı":k Gıda Turizm San. Ve Tic. A.Ş. 1 
Uysal 0:omc:iv Gıda Turizm San. Ve Tic. A.Ş. 
HaV.eks İç ve D'-J Ticaret A.Ş. 
Harrateks Ulj'îrarası Fuar Org.A.Ş. 
Harak Otor. G:ia Teks lnj. San. ve TicA.Ş. 
Ber* Mobilvı Vııak Ev Tek». Halıcılık Day. Tük Ntid. Si l . ve TİCA.Ş. 
Hateks Halı Oto-. Gıda Teks inş San. ve TicA.Ş. 1 
Abur fcısaa: Pe-al Marketçilik San. TicA.Ş. 1 
Ervıh Gıda Turizm A.Ş. 
Tapınar Amcala1 Eğitim Day Tük. Mad. San. Tx.A-5-
Rüchan A.Ş. 
Ittiük Altın Ticaret A.Ş. 
Adese Alışveriş Merkezleri A.Ş. 
Ittirak Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. 
Iteks Tekstil San. Tic. A.Ş. 
Adese Petrol Ürünleri A.Ş. 
irem Oto Kiralara A.Ş. 
Statü Alışveriş Merkezleri AŞ. 
Jetpa Uluslararası Pazarlama A.Ş. 
Jetpa Sınai Ürünleri Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti. 
Capricc Otel işlemeciliği Tic. A.Ş. 
Jetra İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 

Jetpa Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. 
İstanbul Yem San. ve Tic. A.Ş. I 
Jetpa Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 1 
Londoa Uluslar arası Eğitimcilik Ltd. 1 
Jetra Internasonal Marketing (UK) Ltd. 1 

Jetpa Asia Pacific Sdn. Bhd. (Malezya) 1 
Kaldera Plastik A.Ş. 1 
Talıeak Petrol A.Ş. 1 
Kaldera Dağsan Solar A.Ş. 1 
Mormet Metal Sanayi Ticaret A.Ş. 1 
Kaldera Makas A.Ş. 1 
Morcelik AŞ. 1 
Kaldera Dıs Ticaret A.Ş. j 
Kalccra CNC Makineleri A.Ş. 1 
Kaldera Yapı Ürünleri A.Ş. 1 
Kaldera Dilimlendirme A.Ş. i 
Bem-Ka Bilgisavar Sistemleri A.Ş. 
Men-Ka Makine ve Metalürji A.Ş. 
Kamcav Tavuk-Yumurta ve Mamulleri Üretim ve Pazarlara A_Ş. 
Ak Alüminyum Sanavi ve Ticaret A^. 
Kameks İç ve Dıs Ticaret A.Ş. 
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Kamer Holding A.S. 
Kamer Holding A.Ş. 
Kamer Holding AS 
Kamer Holding A.Ş. 
Kamer Holding A.Ş. 
Kamer Holding A.$. 
Kamer Holding A S 
Kamer Holding AS. 
Kamer Holding AŞ. 
Kaıra Holdins A.$. 
Karra Holding A.Ş. 
Karra Holding A.Ş 
Karra Holding AŞ. 
Karra Holding A.Ş. 
Karra Holding A.Ş. 
Kimpaş HoldineA.Ş. 
Kimpaş Holding A.$. 
Kimpaş Holding A.Ş. 
Kimpaş Holding A.Ş. 
Kimpaş Holding A.Ş. 
Kimpaş Holding A.Ş. 
Kimpaj Holding A Ş 
Kimpaş Holding A.Ş. 
Kimpaş Holding A.Ş. 
Kimpaş Holding A.Ş. 
Kimpaş Holding A.Ş. 
Kombassan Holding A.Ş 
Komhassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan HoldineA.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding_A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Combassan Holding A.Ş 
Combassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Combassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding_A.Ş 
Combassan Holding A.Ş 

Kombassan Holding A.Ş. 
Kombassan Holding A.Ş. 
Kombassan Holding A.Ş. 
Combassan Holding A.Ş. 

Enes Profil Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Beysu Su İmalat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Kamer Tanm Ürünleri Pazarlama Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. 
Ate Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Ankol Aerosol Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Kamer Yem Cretim ve Pazarlama A.Ş. 
Beydere Un-İrmik-Makama Üretim ve Pazarlama A.Ş. 
Şah-Mer Turizm Otelcilik A.Ş. 
Kamer Gıda Petrol Ürünleri ve Hayvancılık Ticaret ve Yatır.rr. A.Ş. 
Katta Makine Lışaal Dış Ticaret A.Ş. 
Karra Çelik Konsrrüksiyon Genel Makine A.Ş. 
Katra Yapı Elemanları Madencilik San. A.Ş. 
Karra Selvo Elektrik Veri Otomasyon A.Ş. 
Mersan Makine San. Tic. A.Ş. 
Dikkan Döküm Makine San. Ve Ticaret A.Ş. 
Kimpaş karplas: Itd şti. 
Özcan hijyenik aş. 
Kimpaş gıda davanıklı tüketim maddeleri san. Ve tic. Aş. 
Kimpaş nederland bv. 
Komsaş ambalaj sanayi ve ticaret a.ş. 
Kimselsan kirreaş kağıt san. Ve tic. A.ş. 
Kimpaş Prefabrik yapı elemanları a.ş. 
Kimpaş karaman ihtiyaç maddeleri a.$. 
Kimpaş alışveriş merkezi aş 
Kimpaş telekomünikasyon a.ş. 
Kimpaş Karaman Altmbaşak Itd. Şti. 
Adaçal Kireç San. Tic. A.Ş. 
Afr Gıda Tekstil Paz. A.Ş. 
MZK Shopping Complex Co. Ltd. 
Anadolu Çimento San. Tic. A.Ş. 
Astra Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 
BaykurGıdaA.Ş. 
Bayman Gıda Teks. San. Paz. A.Ş. 
Bera Turizm İnşaat Tic. AŞ. 
CT Konfeksiyon Ltd. Şti. 
Çelkonsan A.Ş. 
Çetinpmar Madencilik İnşaat San. Tic. A.Ş. 
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. 
Hanmart A.Ş. 
Harrani Tekstil San. Tic. A.Ş. 
Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları San.Tic. A.Ş 
Kardelen Gıda San.Paz.Dıj Tic. A.Ş. 
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. 
Kentas Konya Enerji A.Ş. 
KMM Kombassan Muğla Mermer Madencilik San. Tic. A.Ş. 
Komaksan Kombassan Mobilya Kereste Ağaç Tic. San. A.Ş. 
Komal Tüketim Mallan Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş 
Komas Gıda Turizm Taşımacılık Inş. Tanm Üretim San.Tic. A-Ş. 
Komaso Engineering Co. Ltd. 
Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş. 
Kombassan Holdings S.A. 
Kombassan İnşaat, Tanm ve Sanayii işletmeleri Ticaret A Ş . 
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 
Kombassan Kanuni Motorlu Araçlar İmalat San. Tic. A.S. 
Komderi Deri İmalat San. Tic. A.Ş. 
Komeks İthalat İhracat Paz. Tic. AŞ. 
Komeıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Or. San. Tic. A.Ş 
Kommart Gıda Teks. San. Paz. A.Ş. 
Kommermer Kombassan Mermer Maden İşletmeleri San. Tic. A-Ş. 
Kompen Pve Yaoı Ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.S 
Komsar Kombassan Mikronize MadenciIiksan.TicA-Ş. 
Komyapı Hazırbeton Prefabrik inşaat Taahhüt San.Tic. A.Ş. 
Kon-Do-Gaz Konya Dogalgaz Dağıtım AŞ. 
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. 
Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dıs Tic. A.Ş. 
KRN Bilgisayar Elektronik A.Ş. 
Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar İleri Teknoloji San. Tic. A.S. 
Meram Mermer Madencitiksan Tic. A.Ş. 
Milenvum Moda Tekstil A.Ş. 
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine imalat San. Tic. A.S. 
Ozbir Gıda Maddeleri İmalat Pazarlama San.Tic. A.Ş. 
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Kombassan Holding A Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holdinı; A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holdinü A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.S 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan Holding A Ş 
Kombassan Holding A.Ş 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri AŞ. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi isletmeleri A.S. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.S. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi isletmeleri A.§. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri AŞ. 

Pctlas Lastik San. Tic. A.Ş. 
Rulmenti S.A.Baılad Sari 
Sentim Bilgisayar Teknoloji iletişim San.Tic.A.S. 
Şahmart Avm Paz.A.Ş. 
Taç Turizm Sevahat Acentalıgı Rehberlik Hiz. San. Tic. A.Ş. 
Taçhan Turizm A.Ş. 
Tammart Avni Paz. A.Ş. 
Unılaver Bilgi İletişim Hiz San.Tic. A.Ş. 
Ünal Mart Avm. AŞ. 
Acar Hidrolik Makine San. Ve Tic. A.Ş. 
Özyataianlı Tanm Makine. San. Ve Tic. A.S. 
Rehber Makine A.Ş. 
Melda Bisküvi Gıda Turizm Tekstil ve Makine San. Ticaret A.S. 
Adım Holding A.Ş. 
Aegean Marble Inc. 
Air Alfa Hava Yollan A.Ş. 
Akbulut Demir Ltd. Şii. 
Alkom Gmbh Handles 
Anadolu LPG Temin Dağıtım A.Ş. 
Atlas Turizm Ticaret A.Ş. 
BBG Foods International 
Bereket Enerji AŞ. 
Cotton Beyond App Gr. 
Elips Tanıtım Araştırma Tic AŞ. 
Esra Film İletişim A.Ş. 
Globe Asia Tradine Ltd. 
HitorMis 
istanbul Yem Sanayi A.Ş. 
Isuma Makina Sanavi Ticaret A.Ş. 
Karatavhın Halıcılık A.Ş. 
Kom Foods Azerbaycan 
Komel A.Ş. 
Kom-Mim Kombassan İnşaat Müteahhitlik A.Ş. 1 
Komteks A.Ş. 
Merpaş Gıdı Pazarlama A.Ş. ! 
Özav Tanm A.S. 1 
Oztanm Dış Ticaret A.Ş. i 
Polat Kauçuk A.Ş. 
Selçuk Air A.S. 1 
Sentim Bilişim A.Ş. 1 
Sentim Yazılım 1 
Silk Road Enterprises Ltd. 1 
Sivas Mermer Sanayi Ltd. Sti. 1 
Sivas Pazarlama Sanavi A.Ş. 1 
SpagAŞ. 1 
Talay Otomotiv A.Ş. 1 
TurkazAŞ 1 
United Asian Holdings Ltd. 1 
BİMP D.O.O. Bosna Hersek Bihacka Entegre Süt Tesisi 1 
MZK Shopping Comptat Co. Ltd. 1 
Afra İnşaat Ltd. ! 
CKS Cihanbeyli Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 
Tatsan A.Ş. 1 
Tayaş A.Ş. 1 
Tavpa A.Ş. ! 
Adaçal Kireç San. Tic. A.Ş. 1 
Afr Gıda Tekstil Paz. A.Ş. 1 
MZK Shopping Comple* Co. Ltd. 
Anadolu Çimento San. Tic. AS. 
Astra Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 
Baykur Gıda A.Ş. 
Bayman Gıda Teks. San. Paz.A.Ş. 
Bera Turizm İnşaat Tic. A.Ş. 
CT Konfeksiyon Ltd. Şii. 
Celkonsan AŞ. 
Çetinpınar Madencilik inşaat San. Tic. A.Ş. 
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. 
Hanmart A.Ş. 
Harrani Tekstil San. Tic. A.S. 
Hisar Madencilik Ve Yapı Elemanlan San. Tic. AŞ. 
Kardelen Gıda San. Paz.Dış Tic. A.S. 
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Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri AS-
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi isletmeleri A.$. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri AŞ . 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.$. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri AŞ. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sânayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanavi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanavi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi istetmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanavi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi isletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri AŞ. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanavi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi tşletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi tşletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri AŞ . 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanavi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi tşletmeleri A.Ş. 
ICombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Kombassan tnsaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Combassan İnşaat Tanm ve Sanayi İsletmeleri A.Ş. 
Combassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Combassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Combassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Combassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Combassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Combassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Combassan İnşaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi işletmeleri A.Ş. 
Combassan inşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Combassan inşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 

Karsu Camlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. 
Kentaş Konya Enerji A.Ş. 
KMM Kombassan Muğla Mermer Madencilik San. Tic. A.S. 
Komaksan Kombassan Mobilya Kereste Aiac Tic. San. AS. 
Koma! Tüketim Mallan Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş. 
Komas Gıda Turizm Taşımacılık İnş. Tanm Üretim San. Tic. AŞ. 
Komaso EngineerinR Co. Ltd. 
Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç Ve Dıs Tic. A.Ş. 
Kombassan Holdings S.A. 
Kombassan Holding A.Ş. 
Kombassan Ka$ıı Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic, AŞ. 
Kombassan Kanuni Motorlu Araçlar İmalat San. Tic. A.Ş. 
Komderi Deri İmalat San. Tic. A.Ş. 
Komeks İthalat İhracat Paz. Tic. A.Ş. 
Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş. 
Kommart Gıda Teks. San. Paz. A.S-
Kommenner Kombassan Mermer Maden işletmeleri San. Tic. A.Ş. 
Kompcn Pvc Yası Ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş 
Komsar Kombassan Mikronize Madencilik San. Tic. A.Ş 
Komyapt Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic. A.Ş. 
Kon-Do-Gaz Konva Doftalgaz Da4ıtım A.S 
Konsız Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. 
Koveka Konya Ve Karaman Tekstil San. Dış Tic. A.Ş. 
KRN Bilgisayar Elektronik A.S. 
Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar İleri Teknoloji San. Tic. A-S 
Meram Mermer Madencilik San. Tic. A.Ş. 
Milenyum Moda Tekstil A.Ş. 
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. 
Özbir Gıda Maddeleri İmalat Pazarlama San. Tic. A.Ş. 
Petlas Lastik San. Tic. A.Ş. 
Rulmcnti S.A.Barlad Sari 
Sentim Bilgisayar Teknoloji İletişim San. Tic. A.Ş. 
Şahmart Avm Paz. A.Ş. 
Taç Turizm Seyahat Acentalıtı Rehberlik Hiz. San. Tic. AŞ. 
Taçhan Turizm A.Ş. 
Tammart Avm Paz. AŞ. 
Unılayer Bilgi İletişim Hiz. San. Tic. AS. 
Ünal Mart Avm. A.Ş 
Acar Hidrolik Makine San. Ve Tic. A.Ş. 
Özyatağanlı Tanm Makine. San. Ve Tic. AŞ. 
Rehber Makine A.Ş. 
Melda Bisküvi Gıda Turizm Tekstil ve Makine San. Ticaret A.Ş-
Adım Holding A.Ş 
Aegean Marble Inc. 
Air Alfa Hava Yollan AŞ. 
Akbutut Demir Ltd. Şti. 
Alkom Gmbh Handles 
Anadolu LPG Temin Dağıtım A Ş 
Atlas Turizm Ticaret A.S. 
BBG Foods International 
Bereket Enerji A.Ş 
Cotton Beyond App. Gr. 
Elips Tanıtım Araştırma Tic. A.Ş 
Esra Film İletişim A.Ş 
Globe Asia Trading Ltd. 
rlitorMiss 
istanbul Yem Sanayi A.Ş. 
'suma Makina Sanayi Ticaret A Ş. 
Karatayhan Halıcılık A.$. 
Com Foods Azerbaycan 
Komel A.Ş 
KonvMim Kombassan İnşaat Müteahhitlik A.Ş. 
Komteks A.Ş. 
Merpaş Gıda Pazarlama AS 
Uzay Tanm AŞ 
Oztanm Dış Ticaret A.Ş 
Polat Kauçuk A.Ş. 
Selçuk Air A.S. 
Sentim Bilişim A.Ş. 
Sentim Yazılım 
Silk Road Enterprises Ltd. 
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Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanıyı İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanavi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanavi İşletmeleri A.Ş. 
Kombassan inşaat Tanm ve Sanavi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanayi tşletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanavi işletmeleri A.Ş. 
Kombassan İnşaat Tanm ve Sanavi İşletmeleri A.Ş. 
Konya Sanayi Holding A.Ş. 
Konya Sanayi Holding A.Ş. 
Konya Sanayi Holding A.Ş. 
Konya Sanayi Holding A.Ş. 
Konya Sanayi Holding A.Ş. 
Konya Sanayi Holding A.Ş. 
Kübra Holding A.Ş. 
Kiibra Holding A.Ş. 
Kübra Holding A Ş. 
Kübra Holding AŞ. 
Kübraş Gıda Tekstil İnşaat Tanm Hayvancılık Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 
Kübraş Gıda Tekstil İnşaat Tanm Hayvancılık Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 
Noya Holding A.Ş. 
Noya Holding A.Ş. 
Noya Holding A.Ş. 
Noya Holding A.S. 
Noya Holding A.S. 
Noya Holding A.Ş. 
Noya Holding A.Ş. 
Organize Holding A.Ş. 
Organize Holding A.Ş. 
Ray Holding A.Ş. 
Ray Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding AŞ . 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha HoldinR A.Ş, 
Sayha Holding AS. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding AS 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sayha Holding A.Ş. 
Sebil Holding A.Ş. 
Şafak Holding A.Ş. 
Şafak Holding A.$. 
Tuğra Holding A.Ş. 
Tümelsan Grup Otomotiv Şirkederi AŞ. 
Tümelsan Grup Otomotiv Şirketleri A.Ş. 
Tümelsan Grup Otomotiv Şirketleri A.Ş. 
Tümelsan Grup Otomotiv Şirketleri A.Ş. 
Tümelsan Grup Otomotiv Şirketleri A.Ş. 
Tümelsan Grup Otomotiv Şirketleri A.Ş. 
Umpaş Holding A.Ş. 
Umpaş Holding A.Ş. 
Umpaş Holding A.Ş. 
Umpaş Holding A.Ş. 
Umpaş Holding A.Ş. 
Umpaş Holding A.Ş. 
Umpaş Holding A.Ş. 

Sivas Mermer Sanayi Ltd. Şti. 
Spag AŞ. 
Talay Otomotiv A.Ş. 
Turkaz A.Ş. 
United Asian Holdinss Ltd. 
B1MP D.O.O. Bosna Hersek Bihacka Entegre Süt Tesisi 
MZK Shopping Comple.\ Co. Ltd. 
Afra inşaat Ltd. 
CKS Cihanbeyli Kimva Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Tatsan A.Ş 
Tayaş A.Ş 
Taypa A.Ş 
İmpaş Gıda ve ihtiyaç Malzemeleri A.Ş. 
Koex Otomotiv Makine Sanayi Dış Ticaret A.Ş. 
Koser Otomotiv Gıda Hizmetleri ve Ajnsı Işl. San. Ticaret A.Ş. 
Kotaş Otomotiv sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Kodav Nakil Vasıtalan Taşımacılık ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. 
Komar Marketçilik Otomotiv inşaat Petrol ve Makine sanayi A.Ş. 
Kopar Otomotiv Grup Sanavi A.Ş. 
Ulupolat cam Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 
Koditaş İç ve Dış Ticaret A.Ş 
Ulupolat inşaat Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Ulupolat Tanm Hayvancılık Ticaret A.Ş. 

Akpa Gıda Pazarlama ve Ticaret Ltd. 

Kale Gıda Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 
Noya Orman Ürünleri Boya Vernik Pazarlama A.Ş. 
Atamer Granit ve Mermer A.Ş. 
Noeks İç ve Dış Ticaret A.Ş. 
Sadakat Madencilik Ltd. Şti. 
Stroton Hızlı Konut Sistemleri ve Yalıtım A.Ş. 
Miradoor Kapı Sistemleri A.Ş. 
Noyap Yapı Endüstri A.Ş. 
Organize Tekstil, İnşaat, Mobilya ve Ticaret A.Ş. 
Or-Pet Petrol Turizm, Otomotiv Sanayi ve Ticaret A Ş . 
Ennur Elektronik Ulaşım Endüstri ve Ticaret A.Ş. 
Ray Tam Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Sayha granit mermer ve maden imalat sanayi pazarlama ve ticaret a.ş. 
Sayha bilgi işlem sanayi ve ticaret a.ş. 
Eral prefabrik inşaat sanayi ve ticaret a.ş. 
Doğanhisar ambalaj gıda, turizm sanayi ve ticaret a.ş. 
Cihanbeyli kimya, gıda, turum sanayi ve tişearet a.ş. 
Pilsıın plastik, sunta, boya sanayi ve ticaret a.ş. 
Sayha inşaat taahhüt ve orman ürünleri entegre sanayi ve ticaret a.ş. 
Sayha çivi ve tel imalat sanayi ve ticaret a.ş. 
Sayha makine hidrolik sanayi ve ticaret İtd. Şti 
Sayha gıda imalat pazarlama sanayi ve ticaret a.ş. 
Sayha petrol sanayi ve ticaret a.ş. 
Cesurlar orman tekstil inşaat taahhüt sanayi ve ticaret a.ş. 
Sayha iç ve dış ticaret aş. 
An-taş antalya inşaat, turizm ve maden imalat sanayi ve ticaret a.ş. 
Sayha tekstil ambalaj ve gıda sanavi ve ticaret a.ş. 
Mihenk madencilik proje tasanm ve tanıtım sanayi ve ticaret aş . 
Sebil Gıda, Dayanıklı Tüketim Mallan İnşaat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 
Şafak Gıda Hayvancılık ve Tanm Örün A.Ş. 
Şafak İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 
Tuğra İç ve Dış Ticaret A.Ş. 
Tümelsan Grup Otomotiv A.Ş. 
Tümelkon İnşaat Taahhüt ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. 
Tümelkar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Tümelsan Motor Elektrik Maden Sanayi A.Ş. 
rümelpa İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 
Tümelsan Ambalaj Basım Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Nizam inşaat A.Ş. 
Umpaş Seramik Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Mizan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Umpaş Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ. 
Umpaş Uşak Mizan Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş 
Uşak Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Umpaş Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 
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Umpaş Holding A.$. (Birlik Gıda Dajıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Umpaş Holdiniî A.$. 
Umpaş Holding A.Ş. 
Umpaş Holding A.S. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş Sanavi ve Ticaret AŞ. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanavi ve Ticaret AŞ. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret AŞ. 
Yimpaş Gıda A.Ş Sanavi ve Ticıret A.Ş 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A Ş Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanavi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret AŞ. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A Ş . 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanavi ve Ticaret A Ş . 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanavi ve Ticaret AŞ . 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat ihtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanavi ve Ticaret A.Ş 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Uşak Tıp Teşhis Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Umpaş Tuğla ve Kiremit Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Akaçün Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

Yimpaş Group AG 

Atlas Nehir İletişim A.Ş. 

Demir Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Aytaç Hayvancılık ve Gıda Sanavi ve Ticaret A.Ş. 

Aytaç Bevaz Et ve Gıda Ürünleri A.Ş. 

Aytaç Dış Ticaret Yaıınm Sann\i A.Ş 

Aytaç Et ve Süt Ürünleri Pazarlama Sanavi ve Ticaret A.Ş. 

Ümran İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Ensar Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Yimpaş Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Yimpaş Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Yimpaş Sağlık Eğitim Turizm A.Ş 

Yimpaş Madencilik ve Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Birpa Birlik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. 

Emre Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

Mertaş Motorlu Araçlar A.Ş. 

Nazar Film Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

KAR-DEN İthalat ve İhracat A.Ş. 

Eımaş Dayanıklı Tüketim A.Ş. 

Yimpaşnet İnternet iletişim Sanavi ve Ticaret A.Ş. 

Yimpaş Yozgat Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş-

Yimpaş Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
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449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpas Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding AŞ. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda AŞ. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding AŞ. 
Yimpaş Yozgat thtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Ssnayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding AŞ. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Holding A.Ş. 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Yimpaş Gıda A.Ş. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Vizyon Matbaacılık Gazetecilik ve Medya Hizmetler: A.Ş 

Surtaş İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Yimpaş Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Muharrem Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.5. 

Betaş Bozok Endüstriyel Yapı Malzemeleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Yimpaş Verwaltungs GmbH 

Yimpaş Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Yimpaş Hazır Giyim Tekstil Gıda ve Akaryakıt Pazarlama Sanıyı ve Ticaret A.Ş. 

Yimpaş Dayanıklı Tüketim Mallan Sanayi ve Pazarlarra A.Ş. 

Yimpaş Ayakkabıcılık ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Akyudum Doğan Kaynak ve Menba Sulan İşletmesi Lti. Şti. 

Yimteks Yimpaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Yimpaş Otelcilik Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
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10/16,262 GİDEN EVRAK DİZİN 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 

TARİH 
10.05.2005 
11.05.2005 
16.05.2005 
16.05.2005 
16.05.2005 
16.05.2005 
18.05.2005 
18.05.2005 
18.05.2005 
18.05.2005 
18.05.2005 
20.05.2005 
26.05.2005 
26.05.2005 
31.05.2005 
03.06.2005 
14.06.2005 
14.06.2005 
16.06.2005 
16.06.2005 
16.06.2005 

16.06.2005 
21.06.2005 
21.06.2005 
23.06.2005 

24.06.2005 
29.06.2005 
29.06.2005 
30.06.2005 
11.07.2005 
11.07.2005 
11.07.2005 
11.07.2005 
11.07.2005 
11.07.2005 
11.07.2005 

GÖNDERİLEN KURUM 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNE 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 
ADALET BAKANLIĞINA 
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA 
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
SİNAN AYGÜN - ATO BAŞKANI 
GÜNDEM 
TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNE 
TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNE 
GÜNDEM 
TBMM İDARE AMİRLİĞİNE 
TBMM İDARE AMİRLİĞİNE 
GÜNDEM 
DR.DOĞAN CANSIZLAR 
SPK BAŞKANI 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA 
YİMPAŞ MAĞDURLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 
GÜNDEM 
ALİ İHSAN KARACAN-ESKİ SPK BAŞKANI 
GÜNDEM 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA 
MUHSİN MENGİTÜRK 
GÜNDEM 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA 
ADALET BAKANLIĞINA 
BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 
BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA 
MALİYE BAKANLIĞINA 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 
BDDK BAŞKANLIĞINA 

EKİ 

1 

ÖNERGE 
ÖNERGE 
ÖNERGE 
ÖNERGE 
ÖNERGE 

ÖNERGE 

6 

3 

ÖNERGE 

ÖNERGE 

LİSTE 
ÖNERGE 

LİSTE 
LİSTE 
LİSTE 
LİSTE 
LİSTE 
LİSTE 
LİSTE 
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SIRA 
NO. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
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 

TARİH 
29.09.2005 
01.10.2005 
04.10.2005 
04.10.2005 
05.10.2005 
05.10.2005 
04.10.2005 
11.10.2005 
12.10.2005 
12.10.2005 
14.10.2005 
14.10.2005 
14.10.2005 
14.10.2005 
17.10.2005 
17.10.2005 
17.10.2005 
17.10.2005 
21.10.2005 
21.10.2005 
21.10.2005 
24.10.2005 
24.10.2005 
24.10.2005 
25.10.2005 
25.10.2005 
25.10.2005 
26.10.2005 
01.11.2005 
01.11.2005 
01.11.2005 
01.11.2005 

07.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 

09.11.2005 

GÖNDERİLEN KURUM 
TBMM İDARE AMİRLİĞİNE 
GÜNDEM 
BDDK BAŞKANLIĞINA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 
YİMPAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 
GÜNDEM 
GÜNDEM 
YİMPAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
KAMER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
İKRAM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
İTTİFAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
ADANA CUMHURİYET SAVCILIĞINA 
ADANA VALİLİĞİNE 
TBMM - ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNE 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 
RTÜK BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
MALİYE BAKANLIĞINA 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
TBMM İDARE AMİRLİĞİNE 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
JETPA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
UMPAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
SAYHA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
21 .YY BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
GÜNDEM 
UMPAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
KAMSA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
KALDERA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
KAİZEN TEKNOLOJİK HOLDİNG YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞINA 
İŞLEM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

EKİ 

ÖNERGE 
ÖNERGE 

2 
LİSTE 
LİSTE 
LİSTE 

YAZI 

KARAR 
2 
KARAR 

ÖNERGE 
ÖNERGE 
ÖNERGE 

ÖNERGE 
ÖNERGE 
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SIRA 
NO. TARİH GÖNDERİLEN KURUM EKİ 
77 09.11.2005 İNTERGENÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
78 09.11.2005 İMET HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
79 09.11.2005 İLARSLAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
80 09.11.2005 HASANDAĞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
81 09.11.2005 HAMATEK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
82 09.11.2005 HADEKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
83 09.11.2005 GÜRTEKS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
84 09.11.2005 GEMA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
85 09.11.2005 ESRA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
86 09.11.2005 ENDÜSTRİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
87 09.11.2005 EMİRDAĞ SENTETİK HOLDİNG YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
88 09.11.2005 EMPA AMBALAJ HOLDİNG YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
89 09.11.2005 DADAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
90 09.11.2005 BÜYÜK SELÇUKLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
91 09.11.2005 BÜYÜK GRUP HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
92 09.11.2005 BÜYÜK AVRASYA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
93 09.11.2005 BİRSA BİRLİK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
94 09.11.2005 BELEMİR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
95 09.11.2005 BAŞAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
96 09.11.2005 AYVİNA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
97 09.11.2005 ASRİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
98 09.11.2005 ASEL ALIŞVERİŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
99 09.11.2005 APİTAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
100 09.11.2005 ANSER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
101 09.11.2005 ANADOLU PLASTİK HOLDİNG YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
102 09.11.2005 ALPEK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
103 09.11.2005 ALDA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
104 09.11.2005 AKSARAY HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
105 09.11.2005 AD YA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
106 09.11.2005 TÜMELSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
107 09.11.2005 TUĞRA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
108 09.11.2005 ŞULE HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
109 09.11.2005 ŞAFAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
110 09.11.2005 SUR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
111 09.11.2005 SÖZ-PA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
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SIRA 
NO. 
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 
152 

T A R İ H 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
09.11.2005 
10.11.2005 
10.11.2005 
10.11.2005 
15.11.2005 
15.11.2005 
16.11.2005 
16.11.2005 
17.11.2005 
17.11.2005 
17.11.2005 
17.11.2005 
21.11.2005 
21.11.2005 
21.11.2005 
21.11.2005 
21.11.2005 
21.11.2005 

GÖNDERİLEN KURUM EKİ 
SERGROUP HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
SER GRUP HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
SER GRUP HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
SEBİL HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
EFA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
RAY HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
PALKİM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
OSMANLI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
ORGANİZE HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAÖNERGE 
NOYA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
KÜBRAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
KÜBRA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
KÖSEOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
KONYA SANAYİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
KONYA ÖZEL HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
KOMEDYA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAÖNERGE 
KİMPAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
KETEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
KADEŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
KATILIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
KAŞIKÇI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
KARTA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
SERMAYE PİYASASI 
TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNE 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
YOZGAT VALİLİĞİNE 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 
GÜNDEM 
HÜSEYİN ÜZÜLMEZ 
BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARA 
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞINA 1 
CHP GRUP BAŞKANLIĞINA 1 
TBMM BAŞKANLIĞINA 2 
GÜNDEM 
SANAYİ BAKANLIĞINA 
ADALET BAKANLIĞINA 
BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA 
BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA 
ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 4 

ÖNERGE 
ÖNERGE 
ÖNERGE 
ÖNERGE 
ÖNERGE 

ÖNERGE 
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SIRA 
NO. 
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 

TARİH 
22.11.2005 
22.11.2005 
23.11.2005 
23.11.2005 
23.11.2005 
05.12.2005 
06.12.2005 
07.12.2005 
07.12.2005 
07.12.2005 
07.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 

GÖNDERİLEN KURUM 
ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 
MALİYE BAKANLIĞI - MASAK 
AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞINA 
CHP GRUP BAŞKANLIĞINA 
GÜNDEM 
GÜNDEM 
GÜNDEM 
GÜNDEM 
ATİLA KART - KONYA MV. 
SAFFET BENLİ - MERSİN MV. 
MUHARREM CANDAN - KONYA MV. 
YİMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 
KİMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
21.YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 
KAMER HOLDİNG A.Ş. 
UMPAŞ 
İKRAM 
İTTİFAK 
SAYHA 
HADEKA 
ALPEK 

EKİ 
1 

2 
2 

BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA 4 
GÖKHAN SÖZER - YOZGAT VALİSİ 
AHMET KAYHAN - KONYA VALİSİ 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
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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 

TARİH 
18.05.2005 
10.04.2005 
31.05.2005 
31.05.2005 
31.05.2005 
31.05.2005 

14.06.2005 
16.06.2005 

21.06.2005 
14.06.2005 
21.06.2005 
23.06.2005 

28.06.2005 
29.06.2005 
22.06.2005 
29.06.2005 
28.07.2005 
01.08.2005 
08.08.2005 
08.08.2005 
05.08.2005 
11.08.2005 
15.08.2005 
26.07.2005 

25.08.2005 
26.08.2005 
13.09.2005 
23.09.2005 
29.09.2005 
03.10.2005 
12.10.2005 
13.10.2005 

SAYI 
75 

13006 
13007 
31788 
4018 

51703 

6794 

45873 

46944 
5625 

87 
6343 
2497 
88 

8646 

10/16, 262 GELEN EVRAK DİZİN PUSULASI 

NEREDEN E K İ 
TBMM-DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2 DOSYA 

HESSEN BÖLGESİ MAĞDURLARI DERNEĞİ 13 
SERMAYE PİYASASI KURULU 
SERMAYE PİYASASI KURULU 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET 
GENEL MÜD. 13 

SERMAYE PİYASASI KURULU 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İZİNSİZ HALKA ARZ CİLT II 
YİMPAŞ MAĞDURLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 
A.İHSAN KILINÇKAYA 1 KLASÖR 

YİMPAŞ SİVAS MAĞDURLARI DERNEĞİ 
TEMSİLCİLERİ 
ALİ İHSAN KARACAN 2 KLASÖR 

MUSTAFA ERTEKİN ENDÜSTRİ HOLDİNG 
SELAHATTİN ERDOĞAN ALMANYA 

HACI ALİ ÖZKAN 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BDDK 

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU 
BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 73 SH. 
BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET 
GENEL MÜD. 

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU DİLEKÇELER 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

ADALET BAKANLIĞI 
TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU 
TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU 
CUMHURİYET GAZETESİ 

BDDK 
HAŞİM BAYRAM TARAFINDAN TOPLANTIDA 

VERİLEN DOSYA 3 
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33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 

45 
46 

14.10.2005 

18.10.2005 
20.10.2005 
20.10.2005 
25.10.2005 
02.11.2005 
09.11.2005 
02.11.2005 

09.11.2005 
08.11.2005 
11.11.2005 
11.11.2005 

15.11.2005 
15.11.2005 
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SIRA 
NO. TARİH SAYI NEREDEN EKİ 

DURSUN UYAR TARAFINDAN TOPLANTIDA 
VERİLEN DOSYA 
KAMER HOLDİNG 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

' SPK BAŞKANLIĞI 
MALİYE BAKANLIĞI 

188340 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2 KLASÖR 
İTTİFAK HOLDİNG 

456715 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK DAİRE 
BAŞKANLIĞI 
ALT KOMİSYON RAPORU ADANA SEYAHATİ 
ÜMRAN HOLDİNG 

1406-2273 MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

194061 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KONYA SAN.ODASI BŞK.TARAFINDAN VERİLEN 
DOSYA 

47 15.11.2005 HAŞİM BAYRAM'IN TOPLANTIDA TESLİM ETTİĞİ 

DOSYA 
KONYA RAPORU 
KOMPEN'İ ZİYARET SIRASINDA VERİLEN DOSYA 
KONYA TİCARET ODASI BAŞKANININ TES. ETTİĞİ 
DOSYA 

480742 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

52 17.11.2005 481874 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

53 17.11.2005 482442 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

54 17.11.2005 482188 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

63005 BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
YOZGAT SAN.VE TİC.ODASI BAŞK.TESLİM ETTİĞİ 
DOSYA 
DURSUN UYAR TARAFINDAN TESLİM EDİLEN BELGE 
KÎMPAŞ HOLDİNG YÖNETİCİLERİNİN 
TESLİM ETTİĞİ DOSYA 

59 21.11.2005 1913 UŞAK TİCARET VE SAN.ODASI 1 DOSYA 1 ZARF 

48 
49 
50 

51 

15.11.2005 
15.11.2005 
17.11.2005 

16.11.2005 

55 
56 

57 
58 

18.11.2005 
23.11.2005 

23.11.2005 
23.11.2005 
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SIRA 
NO. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

TARİH 
22.11.2005 
18.11.2005 
25.11.2005 
29.11.2005 
01.12.2005 
25.11.2005 
02.12.2005 
06.12.2005 
06.12.2005 
06.12.2005 
06.12.2005 
07.12.2005 

SAYI 
487853 
485582 
525 

496158 

NEREDEN 

72 
73 

74 
75 
76 

77 
78 
79 

80 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

07.12.2005 
08.12.2005 

08.12.2005 
08.12.2005 
08.12.2005 

09.12.2005 
09.12.2005 
08.12.2005 

08.12.2005 

11.12.2005 
09.12.2005 
12.12.2005 
13.12.2005 
13.12.2005 
08.12.2005 
15.12.2005 
19.12.2005 
19.12.2005 
20.12.2005 

31342 

66807 
7205 

308 

89 

0520 
313 
212 
515555 
313 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

İTTİFAK HOLDİNG 
HADEKA HOLDİNG 
AV. HARUN APAN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
ADEM KOCAKAFA 
KEMAL ALPEK 
AHMET ÇALIK 
AHMET TURAN YILMAZ 
HÜRRİYET TAŞDEMİR 
KUZEY ALMANYA HEYETİ ALT KOMİSYON 
RAPORU 

TAHSİN KAFA HOLLANDA ROTERDAM 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
MALİYE BAKANLIĞI 
BELÇİKA VE HOLLANDA HEYETİ ALT 
KOMİSYON RAPORU 
RAY HOLDİNG A.Ş. 
KOMBASSAN HOLDİNG 
YOZGAT İLİ ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ 
ALT KOMİSYON RAPORU 
KOMİSYONUN YURTDIŞI (KÖLN,FRANKFURT, 
MÜNİH,VİYANA) 
TOPLANTILARI TUTANAKLARI 
KİMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 
HADEKA HOLDİNG 
İTTİFAK HOLDİNG 
KOMBASSAN HOLDİNG 
YİMPAŞ HOLDİNG 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
KOMBASSAN HOLDİNG 
UMPAŞ HOLDİNG 
İKRAM HOLDİNG 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

EKİ 
İTK. 

1 DOSYA 

1 DOSYA 

1 DOSYA 
4 ADET SES 
KASETİ 

1 DOSYA 

3 

2CD 
2 DİSKET 
TABLO 

2 TABLO 
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EKLER DİZİNİ 

EK 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 
(27 Ekim 2005 Tarih Karar No: 94), 

EK 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamının 
Yurt Dışıyla İlgili Genel Kurula Sunuş Yazısı, 

EK 3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/2005 tarih ve 13007 Sayılı 
Yazısı (Holdingler ile Bağlı Ortaklıkların Listesi), 

EK 4 İzinsiz Halka Arz Raporu (Cilt I-II) 

EK 5 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 18.11.2005 Tarih ve 63005 Sayılı Yazısı, 

EK 6 SPK/Kombassan Arasındaki Yazışmalar, 

EK 7 SPK Tarafından İlgili Kamu Kurumlarına Yazılan Bilgilendirme Yazısı, 

EK 8 SPK Tarafından Gazetelere Verilen İlanlar, 

EK 9 Maliye Bakanlığının Yazısı, 

EK 10 Masak Yazısı, 

EK 11 Vatandaş Mektupları, 

EK 12 SPK'ya Tepki Haberleri, 

EK 13 SPK Tarafından Yapılan Bilgilendirme Toplantıları, 

EK 14 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile SPK Arasında Gerçekleşen Yazışmalar, 

EK 15 SPK Tarafından Yurtdışında Yapılan Bilgilendirme Toplantıları Hakkında Ayrıntılı 
Bilgi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1061) 





Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1138) 

Muğla Milletvekili Orhan Seyfî Terzibaşıoğlu'nun; 190 
Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça İçişleri ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim, genel gerekçe ve madde gerekçeleri ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 
GENEL GEREKÇE 

Anayasamızın "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" başlıklı bölümünde yer alan 56 ncı 
maddesinde "herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" hükmü yer almakta, 
57. maddesinde ise "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çer
çevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" 
hükmü bulunmaktadır. 

Bu anayasal hükümlerin gereğinin yerine getirilmesini teminen yürürlüğe konan 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanununun "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde "Konut ihtiyacının kar
şılanması....Devletin yapacağı desteklemeler bu kanun hükümlerine tabidir." düzenlemesi 
getirilerek Devletin destekleme suretiyle konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerinin bu 
kanunla düzenleneceği öngörülmüş ve aynı kanunla bu faaliyetleri yürütmek üzere Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

Gerek Anayasamızda gerekse Toplu Konut Kanununda belirlenen bu amaçların gerçekleş
tirilebilmesi için Hükümetimizin "planlı kentleşme ve konut üretimi" programı kapsamında baş
latılan konut seferberliği çerçevesinde; 400.000 konut üretiminin programı yapılmış olup 2006 
sonuna kadar 200.000 2007 sonuna kadar 250.000 konuta ulaşılması hedeflenmiştir. Mart-2006 
itibariyle 78 il ve 174 ilçede olmak üzere toplam 439 şantiyede 161.610 konuta ulaşılmıştır. Bu 
konutlardan 60.000 adedi tamamlanmıştır. 2006 yılı sonuna kadar 100.000, 2007 yılı sonuna kadar 
150.000 konut tamamlanmış olacaktır. İdare bu konutlarla birlikte planlı kentleşmenin gereği olan 
sosyal donatı ve çevre düzenlemelerini de eş zamanlı olarak gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca 4568 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun, 775 sayılı Gecekondu Kanunuyla 
kurulan gecekondu fonunu kaldırmış ve fonun görevleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredil
miştir. Ayrıca 5/5/2004 tarihli 5162 sayılı Kanunla Toplu Konut Kanununa eklenen ek 6 ncı madde 
ile, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına gecekondu bölgelerinin tasfiyesine ve iyileştirilerek yeniden 
kazanımına yönelik olarak gecekondu dönüşüm projeleri geliştirme görev ve yetkisi verilmiş bulun-
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maktadır. Bu çerçevede, 70 Belediye ile gecekondu dönüşüm protokolleri imzalanmış ve halihazır
da 38 Belediye ile 36.000 konutluk uygulama çalışmaları başlatılmış olup diğer Belediyelerle de uy
gulama çalışmalarının hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Bu çalışma Cumhuriyet tarihimizin en 
kapsamlı gecekondu dönüşüm çalışması niteliğindedir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirilen bu görevlerin yanısıra; 
1- 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; T. Emlak Bankası A.Ş.'nin bankacılık faaliyet

leri dışında kalan mal varlıkları ve iştirakleri ile birlikte görevleri, 
2- Konut Müsteşarlığının kaldırılması nedeniyle, bu Müsteşarlığın görevleri, 
3- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün kaldırılması nedeniyle, bu Genel Müdürlüğün görevleri, 
4- 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun gereğince 

faaliyetini daha önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde sürdüren Göçmen Konutları Koor
dinatörlüğünün görevleri, 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 
Dolayısıyla İdarenin tüm bu görevleri gereğince yerine getirebilmesi için kadro takviyesi el

zem hale gelmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan bu faaliyetlerin amacına ulaşabilmesi için, İdare tarafından yapılan ve yaptırılan 

yapıların bedellerinin ihtiyaç sahiplerinin ödeme düzeylerinde tutulabilmesi ve süratle kullanım
larına sunulabilmesi büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle bu yapıların maliyetlerinin düşürülebil
mesi ve ihtiyaç sahiplerine süratle ulaştırılabilmesini teminen düzenleme yapılması ihtiyacı doğ
muştur. Bu nedenle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu sınırları içinde kalmak üzere harçlarla il
gili düzenleme yapılmıştır. Ayrıca konutların ihtiyaç sahiplerine süratle ulaştırılmasını teminen 
İdare tarafından yapılan ve yaptırılan konutlara yapı kullanma izni alınması hususunda 3194 sayılı 
İmar Kanununun 30 uncu maddesindeki ".. Belediyeler, valilikler (veya yeminli serbest mimarlık 
ve mühendislik büroları) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek 
mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kul
lanılmasına izin verilmiş sayılır..." hükmü emsal alınarak düzenleme yapılmıştır. 

Teklif bu amaçlarla hazırlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- İdarenin yükümlülüğü ve görevleri arasında bulunan genel gerekçede ayrıntılı 
olarak açıklanmış iş ve işlemlerin, aksamadan, istenilen sürat ve seviyede organizasyon dahilinde 
yürütülmesi bakımından, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Daire Başkanı ile muhtelif sınıf ve derecelerde 
Uzman, Uzman Yardımcısı ve Müşavir Avukat kadrosu olmak üzere toplam 40 adet kadroyla 
İdarenin personel takviyesi amaçlanmıştır. Acil ihtiyaç duyulmaktadır. 

Madde 2.- Anayasamızda ve Toplu Konut Kanununda Devlete görev olarak verilen; şehirlerin 
özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacının karşılanması ve 
toplu konut teşebbüslerinin desteklenmesi çalışmalarını Devlet adına yürüten Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının bu faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafın
dan yapılan ve yaptırılan yapıların bedellerinin ihtiyaç sahiplerinin ödeme düzeylerinde tutulabil
mesi ve süratle kullanımlarına sunulabilmesi büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle bu yapıların 
maliyetlerinin düşürülebilmesi ve ihtiyaç sahiplerine süratle ulaştırılabilmesini teminen Belediye 
Gelirleri Kanunu ve İmar Kanunundaki düzenlemeler emsal alınarak anılan düzenlemenin yapıl
ması uygun görülmektedir. 

Madde 3.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 4.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1138) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 30/3/2006 
Esas No.; 2/727 
Karar No.: 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Muğla Milletvekili Orhan Seyfı TERZİBAŞIOĞLU tarafından hazırlanarak 10/3/2006 tarihin

de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14/3/2006 tarihinde tali 
komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 
(2/727) esas numaralı, " 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", Komis
yonumuzun 28.3.2006 tarihinde yaptığı 54 üncü birleşiminde; Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin 
katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nitelikleri arasında sosyal devlet il
kesi de yer almış ve herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtil
miştir. Ayrıca devletin, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde 
konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alacağı vurgulanmıştır. Anayasada yer alan bu görevlerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut Kanunu çıkartılmış ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
kurulmuştur. Böylece toplu konut alanında çalışmalar başlamış ve yaygınlaşmıştır. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının konut alanında yürüttüğü çok fazla ve önemli görevler 
bulunmaktadır. Gecekondu Fonunun tasfiye edilmesinin ardından bu Fonun görevleri de Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığına verilmiştir. Düzensiz kentleşmenin ana nedeni olan gecekondulaşmanın 
önlenmesi ve gecekondu bulunan mevcut alanların gecekondu dönüşüm projesi kapsamında iskân 
edilmeleri görevi Başkanlığa verilmiştir. Bu bağlamda kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu görevlerin yanı sıra, yapılan düzenlemelerle Türkiye Emlak Bankası A.Ş'nin bankacılık 
faaliyetleri dışında kalan görevleri, Konut Müsteşarlığının görevleri, Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğünün görevleri ve Göçmen Konutları Koordinatörlüğünün görevleri de Toplu Konut İdaresi Baş
kanlığına verilmiş bulunmaktadır. Anılan bu ve benzeri görevlerin çeşitlenmiş ve artmış olması 
nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığında ilave personel istihdamına gerek duyulmuştur. 

Diğer yandan; İdare tarafından yapılan ve yaptırılan konutların ihtiyaç sahiplerinin ödeme 
düzeylerinde tutulması, kullanımlarına hız kazandırılması ve konutların maliyetlerinin düşürülmesi 
amacıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında harçlarla ilgili bir düzenleme yapıl
ması gerekmektedir. Ayrıca bu konutlar için yapı kullanım izni alımının kolaylaştırılması da 
güdülen amaçların gerçekleştirilmesinde olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Toplu Konut İdaresi Başkanlığına çeşitli unvan ve derecelerde 40 adet kadro ihdas edilmesi, 
- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü altyapı ve üst

yapı inşaatlarıyla ilgili harçların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerdeki en 
az tutarlar üzerinden alınması, 

- Bu yapılarla ilgili olarak yapı kullanım izin belgesi müracaatı üzerine, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı tarafından geçici kabulün yapılmış olması kaydıyla başka belge aranmaksızın 
belediyelerce 15 gün içinde yapı kullanım izin belgesinin verilmesinin zorunlu hale getirilmesi, 

öngörülmektedir. 
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Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Teklif sahibi Orhan Seyfı Ter-
zibaşıoğlu ve Komisyon üyeleri tarafından; 

- Toplu Konut İdaresinin kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte konut ve kentleşme sorun
larının çözümüne yönelik önceliklerde değişiklikler olduğu ve İdarenin konut ve kentleşme 
meselesinin tüm boyutlarında faaliyette bulunmasına ihtiyaç duyulduğu, nitekim konut seferberliği 
kapsamında konut üretimi ile planlı kentleşmenin birlikte ele alınacağı, 

- Konut Seferberliği çalışmaları kapsamında ilk hedefin, dar gelirlilere, fakirlere ulaşarak on
ları cüzi taksitlerle kira öder gibi ev sahibi yapmak, konut üretimini artırarak ekonominin canlan
dırılmasını ve işsizliğin azaltılmasını sağlamak olduğu, 

- 5162 sayılı Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanunla 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen hüküm ile, Toplu Konut 
İdaresinin, gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileştirilerek yeniden kazanımına yönelik 
olarak gecekondu dönüşüm projeleri geliştirme, inşaat uygulamaları ve finansman düzenlemeleri 
yapma konularında yetkilendirildiği, ayrıca bu çerçevede geliştirilen gecekondu dönüşüm 
projelerinde konut bedellerinin uygulama yapılan illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetler, 
konut rayiç bedelleri ve gecekondu bölgelerindeki kişilerin gelir durumu göz önünde bulun
durularak tespit edilebileceği konusunda da yetkilendirildiği, 

- Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutlar içinde rant geliri yüksek olan bölgelerde yapılan 
konutların fiyatlarının farklı şekilde belirlenmesi gerektiği, aksi takdirde müteahhitlerin yüksek 
gelirler elde edeceği ve Kurumun elde edeceği kârın azalacağı, 

- Uygulanan konut politikalarının asıl hedefinin alternatif uygulamalarla konut üretiminin bel
li bir model çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayarak ülke nüfusunun ülke coğrafyasına dengeli 
dağılımının gerçekleştirilmesi olduğu, bu hedefin sağlanması için farklı gelir grupları için farklı 
değerlerde konutlar üretildiği, rant geliri yüksek olan bölgelerde yapılacak konutlar içinde ihale 
koşullarının farklı düzenlendiği, 

- Şehit ailelerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığının konut uygulamalarından kurasız yararlan
dığı ve bunlara İdarece kredi kolaylıkları sağlandığı, benzer uygulamaların gaziler için de yaygın
laştırılması ve bu yönde çalışmalar yapılması gerektiği, 

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 10 milyar YTL'ye yakın bir kaynak kullandığı, ancak 
5018 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerle İdarenin bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmasının engellendiği, böylece Meclis denetiminin dışına çıkarıldığı; ayrıca öngörülen düzen
lemelerle bazı uygulamalar açısından belediyelerin denetiminden de çıkarılmasının amaçlandığı, 
toplu konut üretiminde belediyelerin denetim mekanizmasının sistemden çıkarılmaması gerektiği, 
bunun ileride konut kalitesinde düşmelere neden olabileceği, 

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yeni anlayış ve finansman kaynaklarıyla önemli projeleri 
gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olduğu, 

- İdarenin yıllardır birikerek gelen sorunları kısa bir süre içerisinde çözmesinin mümkün olmadığı, 
gecekondu sorunu gibi sorunların zaman içinde çözüleceği ve bu konuda önemli adımlar atıldığı, 

- İdarenin modern şehircilik anlayışına uygun yerleşim alanları oluşturduğu ve insanca 
yaşamaya uygun konutlar ürettiği, 

- Bütün uygulamaların ve ihalelerin açık ve şeffaf yapıldığı ve kamuoyu önünde cereyan ettiği, 
her şeyin şeffaf olarak yapıldığı bir ortamda da konut yapımının ülke ekonomisini canlandıracağı 
ve güzel ve düzenli kentleşmeyi sağlayacağı, 

- Kentleri dönüştürebilmek için uygulamalarda standartlığın sağlanması ve uygun hukuki alt 
yapının oluşturulması gerektiği, dönüşüm projelerinin ancak bu koşulların varlığı halinde başarıya 
ulaşabileceği, bunun diğer bir koşulunun ise vatandaşa hukuk güvenliğinin hissettirilmesi olduğu, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakiben, Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
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- Toplu Konut sisteminin ekonominin diğer sektörlerinden bağımsız görülmemesi gerektiği, 
her ne kadar geçici bir faaliyet alanı gibi görünse de, konut üretiminin, konut politikalarının pek çok 
yan ve alt sektörü destekleyerek ekonomiyi canlandırıcı bir işlevi yerine getirdiği, bu nedenle konut 
üretiminin bir anlamda ekonominin temeli olduğu, 

- Teklifle belediyelerin denetim yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı, imar izni ve 
ruhsat işlemlerinde belediye yetkilerinin aynen devam ettiği, getirilmek istenen harç indiriminin 
halihazırda belediyeler tarafından uygulandığı, yapılması öngörülen değişikliklerin amacının 
bürokratik işlem sayısının azaltılması ve harçlar konusunda ülke genelinde bir standartlaşmayı sağ
lamak olduğu, İdareyi belediye denetiminin dışına çıkarmak gibi bir amacın söz konusu olmadığı, 
yalnızca kullanma izni alma süresinin bir aydan on beş güne indirildiği, 

- Özellikle büyük kentlerde yaşayan dar gelirli vatandaşların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
sayesinde çok uygun koşullarda konut sahibi olabildiği, uzun vadeye yayılmış düşük taksitle kira 
öder gibi ev sahibi olabildikleri, 

- Anayasanın ilgili hükümleri uyarınca 22 yıl önce Toplu Konut Yasasının çıkarıldığı ve 
İdarenin kurulduğu ve İdarenin planlı kentleşme ve konut üretimi gibi devletin anayasal yüküm
lülüklerini yerine getirdiği, 

- Gecekondu dönüşümü kapsamında yetmişi aşkın belediyeyle müşterek proje başlatıldığı ve 
kırkında uygulamaya geçildiği, 

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının bütçeden finanse edilmediği, dolayısıyla bütçesinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulmasının söz konusu olmadığı, ancak Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 
denetimine tabi olduğu, 

- Her ne kadar Toplu Konut İdaresinin faaliyet alanının konut üretimi olduğu bilinse de, 
üretilen konutlara yönelik alt yapı, ulaşım ve çevre düzenlemesi hizmetlerinin de İdare tarafından 
sağlandığı, bu anlamda Toplu Konut İdaresinin planlı kentleşmeye yönelik uygulamalarının olduğu, 

ifade edilmiştir. 
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklif ve Gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Teklifin; 
- 1 inci maddesi; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı özel kanunla kurulan, kendi gelir kaynaklan 

olan ve ayrıca hizmetlerini bütçenin transfer tertiplerinden aldığı ödeneklerle yürüten bir kamu 
kurumu olduğundan bu Kurumun kadrolarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) 
sayılı cetvelde gösterilmesi gerektiğinden, maddede yer alan "(I) sayılı Cetvel" ibaresinin "(III) 
sayılı Cetvel" olarak değiştirilmesi ve maddenin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 2 nci maddesi; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84 ve ek 6 ncı maddelerinin kayıt 
ve suret harçları ile imar harçları dışındaki harçları da kapsadığı; dolayısıyla Toplu Konut Kanununa 
eklenmesi öngörülen hükmün gerçekleştirilmek istenen amaçtan daha kapsamlı ve fakat arzu edilen 
amacın dışında bir düzenlemeyi içerdiği, bu nedenle bu kapsamın daraltılarak kayıt ve suret harç
ları ve imar harçları ile sınırlandırılması; yine 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde düzenlenen 
ve hizmet karşılığı alınan ücrete tabi işler adı altında belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere 
göre çeşitli adlar altında ücret alınmasını engelleyen bir değişikliğin yapılması ve yapı kullanma 
izin belgesi alınabilmesi için kanunen öngörülen bazı belgelerin verilmesinin teminine yönelik bir 
cümlenin maddenin sonuna ilave edilmesi suretiyle, 

-Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise aynen, 
kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun 
Başkanvekili 

M. Altan Karapaşaoğhı 
Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Ayrışık oyum var) 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 

onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
Sözcü 

Sabahattin Yıldız 
Muş 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Cemal Uysal 
Ordu 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 
Üye 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 
Üye 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ahmet İnal 
Batman 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Mustafa Açıkahn 

İstanbul 

Üye 
Y Sefahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
0. Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Ay. oy. ek) 

Üye 
M. Ergun Dağcıoğlu 

Tokat 
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AYRIŞIK OY 
TOKİ ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yaptığı yatırım ve ihaleler ile ilgili 

olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca incelemeler yapılmış ve ciddi yolsuzluklar sap
tanmıştır. Bu raporlardan yola çıkarak aşağıdaki konuları ayrışık oy olarak TBMM üyelerinin bil
gisine sunmayı bir görev biliyoruz. 

1. TOKİ'nin kendi arsalarının piyasadaki rayiç değerleri, bu arsalar üzerinde gerçekleştirilecek 
projelerin inşaat maliyetleri, projelerin satış ve pazar analizleri ile toplam hasılat tahminlerini içeren 
ihale öncesi hazırlık ve fizibilite çalışmaları yapılmaması nedeniyle, bu işlerde imzalanan sözleş
melere göre taraflar arasında oluşan gelir paylaşım oranları, İdareye yeterli geliri ve kamu yararını 
sağlamak açısından emsallerine kıyasla düşük seviyede kalmıştır. 

2. Bu projelerin hukuki çerçevesini tayin eden yönetmelik, sözleşme ve şartnamelere ilişkin 
temel esaslar, baştan itibaren İdare aleyhine ve yükleniciler lehine işleyecek şekilde kurulmuş, taraf
ların karşılıklı çıkarlarını gözetecek ve dengeleyecek şekilde düzenlenmemiştir. 

3. TOKİ ile Yüklenicilerin ortaklaşa gerçekleştireceği yatırımlarda Devletin itibarına güvenen 
ve konut almak amacıyla parasını Devlet güvencesine teslim ve emanet eden vatandaşa ait kaynak
lar, 2004 yılı Bütçe Kanunu'nun Kamu Haznedarlığı hükmüne aykırı olarak bir özel Finans 
Kurumuna yatırılmıştır. Bu kaynakların özel finans kurumlarında tutulabilmesi için Maliye Bakanı, 
Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan'dan izin alınmamıştır. 

4. Özel finans kurumlarında TOKİ adına açılan hesaplarda tutulan vatandaşa ait paraların nema 
gelirlerinin bütünüyle yüklenici firmalara bırakılması, İdarenin gelir kayıplarına ve kamu zarar
larına yol açmak suretiyle yüklenici firmaların haksız kazançlar sağlamasına yol açmıştır. 

5. TOKİ yetkilileri, söz konusu özel Finans Kurumunda İdare adına açılan hesaplarda toplanan 
paraların müteahhitlere ait olduğunu ileri sürmektedir. Bu kaynaklar, ne yüklenicilere ne de 
TOKİ'ye aittir. Konut satın almak amacıyla parasını Devlete emanet eden vatandaşlara ait kaynak
lardır ve kamu güvencesine alınması zorunludur, özel finans kurumlarına emanet edilemez. 

6. İdare ile yükleniciler arasında 2003 ve 2004 yıllarında imzalanan hâsılat paylaşım sözleş
melerine göre, gerçekleştirilen 11 projeden toplam 1,9 katrilyon lira tutarında gelir sağlanacağı tah
min edilmektedir. Bu tutarın, % 68,4 oranında 1,3 katrilyon lirası yüklenici firmaların, % 31,6 
oranında 600 trilyon lirası da İdare'nin geliri olarak gerçekleşecektir. İdare'nin bu işlerden sağ
layacağı 600 trilyon liralık gelirin; 

i- Ne kadarlık kısmı İdareye ait arsaların karşılığıdır? 
ii- Ne kadarlık kısmı kâr payıdır? 
iii- Bu işlerde İdarenin kârlılık oranı nedir? 
Aynı şekilde yüklenici firmalara giden 1,3 katrilyon lira tutarındaki gelir içinde; 
i- Firmaların üstlendiği inşaat maliyetlerinin payı ne kadar ? 
ii- Yüklenicilerin kâr payı hangi tutarda gerçekleşmiştir? 
iii- Yüklenicilerin kârlılık oranı nedir? 
Bu soruların cevaplan İdare tarafından verilememekte, hatta bu konuların bilinmesine ihtiyaç 

olmadığı ileri sürülmektedir. Oysa, yüklenici firmalar bu konuları en ince ayrıntılarına kadar bil
mektedir. İdare yetkililerinin çeşitli basın açıklamalarında, bu ihalelerden Devlete 3 katrilyon lira 
kazandırıldığı iddia edilmektedir. Bu bilgiler tamamen yanlıştır ve kasıtlı olarak bu konulardaki yol
suzlukları gizlemek, kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmaktadır. 

7. Sayın Başbakan ve TOKİ Başkanı yaklaşık üç yıldır TOKİ'nin yoksullar için konut 
yapacağını, dar gelirlilerin kira öder gibi ev sahibi olacaklarını her fırsatta söylemektedir. Göreve 
geldiklerinden beri yoksullar için yapılan konut sayısı son derece sınırlıdır. İdarenin finansman 
sıkıntısı çekmesi nedeniyle yoksullara daha fazla konut yapmaya olanak bulunamadığı iddia edil
mektedir. İdare, kendisine ait çok kıymetli arsaları müteahhitlere verirken sağlanan kolaylıklar niçin 
yoksul vatandaşlara tanınmıyor? Hâsılat paylaşım oranlarında yüklenici paylarından İdare lehine 
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sağlanacak birkaç puanlık yükselmeyle oluşan kazançların mali büyüklüğü hesaplanmış mıdır? Bu 
kaynaklarla ne kadar yoksula konut yapılabilir? 

8. TOKİ özellikle Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm projeleri adı altında çok büyük yerleşim 
alanlarında belediyelerle birlikte yeni yapılaşma alanları oluşturmaya hazırlanmalıdır. Bu alanlarda 
yüzbinlerce gecekondu kaçak yapı v.b. konut bulunmakta ve buralarda milyonlarca yurttaş yaşamak
tadır. Ortada dönüşüm projeleri vardır. Ancak buralarda yaşayan yurttaşların barınma sorunlarının 
nasıl çözüleceği bunların haklarının ne olacağı konusunda bu sürece ilişkin hukuki alt yapı oluşturul
mamıştır. Uygulamalar ağırlıklı olarak TOKİ ve belediyelerin takdiri ile yapılmaktadır. 

9. 4706 sayılı Kanuna göre, Hazineye ait taşınmazların satışı ve değerlendirilmesi konusunda 
bütün yetki Bakanlar Kuruluna verilirken, Toplu Konut İdaresi Başkanı tek başına Bakanlar 
Kurulu'nun yetkilerini kullanmaktadır. Karar organı bulunmayan TOKİ' ye ait çok kıymetli arsaların 
sadece İdare Başkanının kararıyla ihale edilmesi ve ihale öncesinde arsa değerlerinin tespit edilmesine 
dahi gerek görülmemesi hukuka uygun değildir ve önemli derecede kamu zararlarına yol açmaktadır. 

10. TOKİ'nin ihaleleri ile ilgili olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ciddi yolsuzluk 
iddialarında bulunmuştur.Ancak bu iddialar ciddi bir soruşturmaya konu edilmemiş, bunun yanın
da TOKİ hesaplarını denetleyen Yüksek Denetleme Kurulu denetim ekibi TOKİ'den alınarak başka 
görevlere verilmişlerdir. 

11. Konuyla ilgili olarak yapılan incelemelerde; 
a- Kamu kuruluşlarında ilk defa işe başlayacak işçi ve memurlar için ilgili mevzuatları gereği 

yarışma sınavı şartı yasal bir zorunluluk olmasına karşın sözleşmeli personel atamalarında böyle bir 
zorunluluk bulunmaması nedeniyle, İdarenin 2003 ve 2004 yıllarındaki açıktan sözleşmeli personel 
atamalarında yarışma sınavı yapılmadığı, 

b- 2003 ve 2004 yılında açıktan atanan sözleşmeli personel alımları için İdare tarafından ülke çapında 
herhangi bir duyuru yapılmadığı, personel atamalarıyla ilgili işlemlerin tamamen gizli olarak yürütüldüğü, 

c- İktidar Partisi milletvekilleri ile İdare Başkanlığına vekalet eden Başkan Yardımcısının 
yakın akraba, eş, dost ve hemşehrileri tarafından haberdar edilen adayların İdareye değişik tarihler
de başvurmak suretiyle "iş talep formu" doldurduğu ve göreve başlatılan 96 sözleşmeli personelin 
bunlar arasından seçildiği, 

d- Başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı gibi üst düzey görevlere atanan 5 sözleşmeli personel 
ile sınavsız olarak göreve başlatılan 5 sözleşmeli personelin İdare Başkanlığına vekalet eden Başkan 
Yardımcısının daha önce görev yaptığı İstanbul Belediyesinin bağlı ortaklığı KİPTAŞ A.Ş ile Ankara 
Belediyesinin bağlı ortaklığı Metropol A.Ş'de birlikte çalıştığı ekip arkadaşları arasından seçildiği, 

bilinmektedir. 
Toplu Konut İdaresi tarafından 2003 yılında 16 ve 2004 yılında da 70 sözleşmeli personelin atamasıy

la ilgili işlemlerde; Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı olarak, vatandaşlar arasında fırsat 
eşitliği sağlanmadan akraba, eş dost, hemşehri kayırmacılığı ile siyasal kayırmacılık yapılmıştır. 

Sonuç itibariyle, TOKİ ve Emlak GYO A.Ş. tarafından 2003 ve 2004 yılında gerçekleştirilen 
hâsılat paylaşım projeleriyle ilgili olarak tespit edilen hukuka aykırı işlemler ve ortaya çıkan kamu 
zararlarının incelenmesi ve sağlıklı soruşturulması gerekmekte iken, siyasal gerekler öne çıkarılarak 
soruşturma yapılması engellenmiştir, âdeta yolsuzlukların üstü örtülmüştür. 

Öte yandan, TOKİ, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının kapsamı dışına 
çıkarılarak, bütçesinin Parlamentoya gelmesi engellenmiştir. 

M. Akif Hamzaçebi Kemal Kıhçdaroğlu A.Kemal Deveciler 
Trabzon İstanbul Balıkesir 

Birgen Keleş Bülent Baratalı Mustafa Özyürek 
İstanbul İzmir Mersin 

Kazım Türkmen 
Ordu 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ ORHAN SEYFİ 
TERZİBAŞIOĞLU'NUN TEKLİFİ 

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA
RARNAME İLE 2985 SAYILI TOPLU 
KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YA
PILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- Ekli listede yer alan kadrolar 
ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 Sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki (1) Sayılı Cetvelin 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin 
bölümüne ilave edilmiştir. 

MADDE 2.- 17/03/1984 tarih ve 2985 
Sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 9 uncu Mad
desine aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 
yapılacak veya yaptırılacak her türlü alt yapı ve 
üst yapı inşaatlarıyla ilgili olarak; bina inşaat 
harcı, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun Ek 6 ncı maddesinde yer alan tarifesin
de kayıtlı en az tutar, diğer harçlar ise aynı 
kanunun 84 üncü maddesinde yer alan çeşitli 
harçlar tarifesinde kayıtlı en az tutarlar üzerin
den alınır. Bu harçların dışında her ne ad altında 
olursa olsun başkaca bedel alınamaz. 
Belediyeler, bu yapılarla ilgili yapı kullanma 
izin belgesi müracaattan üzerine, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı tarafından geçici kabulün 
yapılmış olması kaydıyla başkaca belge aran
maksızın 15 gün içinde yapı kullanma izin bel
gesi vermek zorundadır." 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 
TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİK
LİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ 
MADDE 1.- Ekli (1) sayılı Listede yer alan 

kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı 
Cetvelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iliş
kin bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 2.- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanununun ek 9 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafın
dan yapılacak veya yaptırılacak her türlü alt 
yapı ve üst yapı inşaatlarıyla ilgili olarak, 
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun ek 6 ncı maddesinde yer alan 
bina inşaat harcı ve 84 üncü maddesinin 1 ve 2 
numaralı bentlerinde yer alan çeşitli harçlar, 
Kanundaki tarifesinde belirtilen en az tutarlar 
üzerinden alınır. Bu harçların dışında her ne ad 
altında olursa olsun hizmet karşılığı olsa dahi 
başkaca bir ücret veya bedel alınamaz. 
Belediyeler, bu yapılarla ilgili yapı kullanma 
izin belgesi müracaatları üzerine, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı tarafından geçici kabulün 
yapılmış olması kaydıyla başkaca belge aran
maksızın 15 gün içinde yapı kullanma izin bel
gesi vermek zorundadır. Kanunla istenen bel
geler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 
daha sonra tamamlanır." 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1138) 



— 10 — 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU'NUN TEKLİF ETTİĞİ 
METNE EKLİ CETVEL 

1 SAYILI CETVEL 

KURUM ADI : TOPLU KONUT 
KURUM KODU : 285 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

SINIFI 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 

THS 

THS 

THS 
AHS 
AHS 

UNVANI 

Başkan Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Uzman 
Uzman 

Uzman 

Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Müşavir Avukat 
Müşavir Avukat 

' İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TALEP EDİLEN KADRONUN 

KADRO 
DERECESİ 

1 
1 
1 
2 
7 
1 
2 

3 

4 

7 
1 

3 

TOPLAM 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 
3 
5 
5 
2 
6 
4 

4 

4 

2 
2 
2 

40 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOPLAM 

1 
3 
5 
5 
2 
6 
4 

4 
4 

2 
2 
2 

40 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

1 SAYILI LİSTE 

KURUM ADI 
KURUM KODU 
TEŞKİLATI 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 
285 
MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADRONUN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
AHS 
AHS 

UNVANI 
Başkan Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Müşavir Avukat 
Müşavir Avukat 

TOPLAM 

KADRO 
DERECESİ 

1 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
3 
4 
7 
1 
3 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 
3 
5 
5 
2 
6 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

40 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

-

TOPLAM 
1 
3 
5 
5 
2 
6 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

40 
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