TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak
yanıtlanması için gereğini arz ederim.
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THY çalışanlarının daha iyi çalışma koşulları için eylem yaptığı günlerde partinize mensup
bir milletvekilinin verdiği teklif, jet hızıyla işlem görerek 31 Mayıs 2012’de yasalaştı ve
havacılık da grev yasağı uygulanan sektörler arasına alındı. Yasanın çıktığı gün 305 THY
çalışanı işsiz bırakıldı.
Üstelik THY Anonim Ortaklığı, yüzde 49,12 oranındaki hissesi Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na, dolayısıyla kamuya ait olan bir kuruluştur. Bir adet altın hisse marifeti ile de
THY’de yönetim tamamen kamunun elindedir. Bu kapsamda;
1- THY’de yapılan eylemin 2 milyon dolar zarara sebep olduğu iddia edilerek, işten atılan
THY emekçilerinden bu rakamın tahsili için girişimde bulunulduğu belirtilmiştir. Aynı
yöntem, şirket zararına yol açtığı gerekçesiyle THY yöneticileri için de bugüne kadar
uygulandı mı?
2- THY yöneticilerinin hatalı ve hukuk dışı kararlarından doğan zararları tahsil etmemek için
“THY yöneticilerinin verdiği kararların sigorta kapsamına alındığı” doğru mudur? Bu sigorta
işlemi için hangi firmaya ne kadarlık prim ödemesi yapılmıştır? Sigorta kapsamında, sigorta
şirketince üstlenilen şirket zararı ne kadardır? Söz konusu şirket zararı hangi yöneticilerin
hangi karar ve tasarruflarından kaynaklanmıştır?
3- SPK’nın “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar” başlığını
taşıyan Seri: VIII- 39 No’lu tebliğinin “Doğrulama Yükümlülüğü” başlıklı 8.
maddesinde, basın yayın organları veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentilerin doğruluğu
veya yeterliliği konusunda Ortaklıklarca bir açıklama yapılmasının zorunlu olduğu
belirtilmektedir. Bu nedenle % 50.88’i halka açık bir şirket sıfatı ile Sermaye Piyasası
Kurumu denetimine tabi olan THY’nin son dönemde basında yer alan akçalı ve idari
iddialarla ilgili “kamuoyuna açıklama yapma” zorunluluğu yok mudur?
4- SPK tebliğine uyulmayıp hiçbir şekilde açıklama yapılmazken, memleketi sizin gibi
Rize’nin Güneysu ilçesi olan THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topcu’nun 6 Haziran
2012’De ekonomi editörleriyle kahvaltılı basın toplantısı düzenleyerek THY çalışanlarının
giydirilmiş ücretlerini açıklayarak adeta kamuoyu ile THY emekçilerini karşı karşıya getirerek
hedef gösterdiği yönündeki değerlendirmeye katılıyor musunuz? Topçu’nun bu açıklaması ile
ülke ortalamasının üstünde ücret alan THY emekçilerinin THY’ye zarar verdikleri algısı
yaratılarak, toplu sözleşme öncesinde Topçu’nun nasıl tutum takınacağının bir işareti
verilmiş olmuyor mu?
5- Emekçilerin giydirilmiş ücretlerini açıklayan, yarısı devlete yarısı halka ait olan THY’nin ve
yan şirketlerinin yönetim kurulu başkanı olan Hamdi Topçu’nun gerek kendisinin ve gerekse
diğer THY üst yöneticilerinin de aylık giydirilmiş ve giydirilmemiş ücretlerini açıklamamak
zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda; Hamdi Topçu ve diğer THY üst düzey yöneticilerinin
THY ve yan şirketlerinden yıllar itibarı ile ne kadar aylık veya huzur hakkı almıştır? Topçu,
yurtdışı ve yurtiçi görev gezileri için kaç gün üzerinden toplam ne kadar harcırah almıştır?
Makam aracının aylık kirası nedir? Şoförünün aylığı ve fazla mesaileri ne kadardır? 9 yılda
kurum bütçesinin “Temsil ve İkram” faslından ne kadar harcama yapmıştır?

