TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 16.7.2012

Umut Oran
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THY tarafından Aralık 2004’te satın alınan Airbus 319 CJ tipi TC-ANA uçağının
Mayıs 2005’te Başbakanlık emrine verildiği bilinmektedir. Bu kapsamda;
1. 42 milyon 500 bin dolara satın alınan TC-ANA uçağının peşinatı hangi tarihte ne
kadar ödenmiştir? Bakiye miktar kaç ABD dolarıdır ve hangi tarihte ödenmiştir?
2. TC-ANA’nın iç dizaynı için 1 milyon dolar harcandığı doğru mudur?
3. TC-ANA için, satın alma sözleşmesinin imzalandığı tarihten Başbakanlığa teslim
edildiği tarihe kadar ne kadar harcama yapılmıştır, kaç personel görevlendirilmiş
ve uçakta ne gibi işlemler yapılmıştır?
4. THY, TC-ANA’yı Başbakanlığa kaça satmıştır, bedeli hangi tarihte ve kaç ABD
doları karşılığı TL olarak Başbakanlıktan tahsil edilmiştir?
5. Başbakanlığın bu uçağı ihale yapmaksızın Ağustos 2005’te doğrudan THY’den
satın alması mevzuata aykırı değil mi? THY’nin bu uçağın satışından zarar ettiği
doğru mudur?
6. THY’nin Mayıs-Ağustos 2005 döneminde TC-ANA için 450 bin dolar kira
ödeyerek zarar ettiği bilgisi doğru mudur?
7. VIP filosunda bulunan uçakların 2008’den itibaren her türlü mal ve hizmet
ihtiyaçlarının (teknik bakım, akaryakıt, üstgeçiş, konma-konaklama, yer
hizmetleri ve ikram vb.) THY tarafından satın alındığı, ancak Cumhurbaşkanlığı
ve Başbakanlığa sıfır kârla, yani maliyetine fatura edildiği doğru mudur?
Bunların dışında Başbakanlık için yapılan başka mal ve hizmet alımı var mıdır?
8. Son 5 yıllık süre içinde VIP filosunda bulunan uçaklara sıfır kârla satılan mal ve
hizmetlerin toplam meblağı kaçtır?
9. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık uçaklarında görevli olan THY personelinin
(pilot, kabin memuru, teknisyen) her türlü hak edişleri bu iki kuruma aynen
yansıtılıyor mu?
10. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık uçaklarına alınan mal ve hizmetlerin kârsız
olarak fatura edilmesinin gerekçesi ve dayanağı nedir? Halka açık şirket olan
THY’nin bu uygulaması ‘mal ve hizmetlerin rayiçten daha düşük fiyata satılması’
olarak tanımlanan ve hapis-ağır para cezası öngörülen ‘örtülü kazanç’ suçunu
oluşturmuyor mu? Vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu’na göre girişimde bulundunuz mu?
11. Altın hisse marifetiyle THY’yi yöneten, 5 yıldan bu yana kârsız işlem yapan THY
yönetimini atayan kamu otoritesi olarak bu durum karşısında ne yapacaksınız?

