T.C.
KARTAL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TUTUKLU
Soruşturma No : 2012/24263
Esas No : 2012/11114
İddianame No : 2012/495
İDDİANAME
KARTAL AĞIR CEZA MAHKEMESİ NE
DAVACI : K .H .
MÜŞTEKİ : 1- LEVENT AYAZ , HAMİT Oğlu NEZAHAT 'den
olma, 02/02/1980 doğumlu, Hamit Kaplan Sk. Mimar Sinan Mah. No:8A İç Kapı No:2 Tuzla/
İSTANBUL ikamet eder.
2- ŞABAN GEZER , KAZIM Oğlu ZARİFE 'den
olma, 16/12/1965 doğumlu, Leylak Sk. Esenyalı Mah. No:3 İç Kapı No:2 Pendik/ İSTANBU
L ikamet eder.
3- MEHMET FİTOZ , LOKMAN Oğlu EMİNE 'den
olma, 24/03/1973 doğumlu, Bahçelievler Mah. Kültür Sk. No:38 İç Kapı No:3 Bahçelievler/ İ
STANBUL ikamet eder.
4- ALEMİN COŞKUN , SADIK Oğlu MÜYESSER 'den
olma, 22/05/1961 doğumlu, Atalar Mah. Akel Sok. No : 10 /1 Kartal/ İSTANBUL ikamet
eder.
5- RAMAZAN KARAÇAM , SALİM Oğlu SANİYE 'den
olma, 11/05/1953 doğumlu, Calısır Sk. Bahçelıevler Mah. No:12 İç Kapı No:1 Üsküdar/ İSTA
NBUL ikamet eder.
6- ŞAHLUZ YANIK , MUZAFFER Oğlu TÜRKAN 'den
olma, 20/05/1981 doğumlu, İstanbul İSTANBUL ikamet eder.
7- YILDIZ KÜÇÜKFOSFORLU , MURTEZA Kızı CEVRİYE 'den
olma, 15/11/1946 doğumlu, Mandıra Cad. Merdivenköy Mah. No:173 İç Kapı No:16 Kadıköy
/ İSTANBUL ikamet eder.
8- TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI , 'den olma,
doğumlu, Evliya Çelebi Mah Adnan Menderes Cad (Hatboyu) No:17 Tuzla/ İSTANBUL ika
met eder.
9- SAFİRE TÜRKER , ŞERİF Kızı FATMA 'den olma,
doğumlu, Cami Mah. Şehitler Cad. Alpay Çelen Sok. Ekose Villaları 35/2 Tuzla Tuzla/ İSTA
NBUL ikamet eder.
10- HAKAN KÖPRÜLÜ , HALİT Oğlu GÜNER 'den
olma, 28/02/1959 doğumlu, Aydınlı Yolu Cad. Şahin Apt. No.90/9 Pendik/ İSTANBUL ikame
t eder.
11- FERHAT GEDİK , ŞENAY BİNALİ Oğlu MEBRUKE 'den
olma, 15/10/1974 doğumlu, Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:62 İç Kapı No:16 Tuzla/ İSTA
NBUL ikamet eder.
12- SOYDAN TÜRKER , GAFFAR Oğlu MÜRÜVET 'den
olma, 01/07/1970 doğumlu, Cami Mah. Alpay Çelen Sk. No:38 İç Kapı No:5 Tuzla/ İSTANB
UL ikamet eder.
13- FATİH ALKAN , HALİT Oğlu HATİCE 'den
olma, 27/10/1976 doğumlu, Yayla Mah. Hatboyu Cad. No:88F İç Kapı No:8 Tuzla/ İSTANB
UL

Ş ÜPHELİ : 1- CEMİL EKŞİ , YAKUP Oğlu HATİCE 'den
olma, 11/12/1968 doğumlu, RİZE ili, İKİZDERE ilçesi, BAYIRKÖY köy/mahallesi, 11 cilt, 7
aile sıra no, 102 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Postane Mahallesi, Rauf OrbayCaddesi, Kemal Sunal Sokak, No: 10 Tuzla/ İSTANBU
L ikamet etmekte iken halen bu suçtan TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Av. FATİH ÇINAR , Yıldızposta Cad.Emel Apt.No.14 K:7 D:705 Gayrettepe Be
şiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Zimmet, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Saht
eciliği
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 220/1 , 247/1 , 247/2 , 43 , 53 , 63
Ş ÜPHELİ : 2- TARIK KILIÇ , ŞÜKRÜ Oğlu KİBAR 'den olma, 20/09/1949 doğumlu,
ili, MAZGİRT ilçesi, GEÇİTVEREN köy/mahallesi, 43 cilt, 32 aile sıra no, 15 sıra no'da
nüfusa
kayıtlı Topselvi Mahallesi, Çağatay Caddesi,İpek Sokak, No:12/1, Kartal/ İSTANBUL ikamet
eder iken halen bu suçtan TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Av. AYŞE GÜLSÜM ÖZALP , İstasyon Cad.Kartal Apt. No.3/14 Kartal / İSTA
NBUL
Av. SİBEL ENGİN UZUN ,
Y ıldız Posta Cad. Emel Apt. No:14 K:7 D:705 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Zimmet, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Görevlisinin Resmi
Belgede Sahteciliği
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 220/2 , 247/1 , 247/2 , 43, 53 , 63
Ş ÜPHELİ : 3- ŞİNASİ SELÇUK KAMIŞ , HÜSEYİN Oğlu HATİCE 'den
olma, 02/09/1968 doğumlu, ili, ÇATALCA ilçesi, BİNKILIÇ köy/mahallesi, 10 cilt, 9 aile sıra
no, 9 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Süleyman Paşa Caddesi,Ada Sitesi, No: 14/1 Çorlu/ TEKİRDAĞ adresinde ikamet
etmekte iken halen bu suçtan TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Av. YEŞİM PARLAK , Omurtak Cad. Astsubay Ordu Evi Karşısı Tülümenler İş
Merkezi K:3 N:40 Çorlu Çorlu / TEKİRDAĞ
Av. FATİH ARSLAN , Merkez Mah. Perihan Sok. No:116/7 Şişli / İSTANBUL
SUÇ : Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Zimmet, Kamu Görevlisinin Resmi
Belgede Sahteciliği
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 220/2 , 247/1 , 247/2 , 43, 53 , 63
ŞÜPHELİ : 4 - NURETTİN YAZAR , HÜSEYİN Oğlu ELİF 'den
olma, 01/01/1972 doğumlu, ili, ÇEKEREK ilçesi, KIRKDİLİM köy/mahallesi, 70 cilt, 35 aile
sıra no, 34 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Yukarı Mah. Dikey Sk. No:32 İçKapı No:6 Kartal/ İSTANBUL ikamet etmekte iken
halen bu suçtan TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Av. ERKİN ÇINAR , Yıldızposta Cad.Emel Apt.No.14 K:7 D:705 Gayrettepe B
eşiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Zimmet, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Görevlisinin Resmi
Belgede Sahteciliği
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 220/2 , 247/1 , 247/2 , 43, 53 , 63
Ş ÜPHELİ : 5 - GÜLBEYAZ KARASU , HALİM Kızı ESME 'den
olma, 01/01/1956 doğumlu, ili, ÇILDIR ilçesi, BAŞKÖY köy/mahallesi, 7 cilt, 3 aile sıra
no, 72 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Doğu Mah. Dolayoba Cad. No:18 İç KapıNo:3 Pendik/ İSTANBUL ikamet etmekte
iken halen bu suçtan TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Av. SİBEL ENGİN UZUN , Yıldız Posta Cad. Emel Apt. No:14 K:7 D:705 Gayr
ettepe Beşiktaş / İSTANBUL

SUÇ : Zimmet, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Görevlisinin Resmi
Belgede S ahteciliği
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 220/2 , 247/1 , 247/2 , 53 , 63
Ş ÜPHELİ : 6- ATTİLE AYDIN , YUNUS Oğlu HANPAŞA 'den
olma, 04/03/1965 doğumlu, KARS ili, ARPAÇAY ilçesi, KARDEŞTEPE köy/mahallesi, 24 ci
lt, 11 aile sıra no, 31 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Fettah Başaran Cad.Orhanlı Merkez Mah. No:54-3 İç Kapı No:1 Tuzla/ İSTANBUL ad
resinde ikamet etmekte iken halen bu suçtan TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Müdafii Av. MELEK GÜLBEYAZ , Tuzla Tersaneler Cd. No: 28 Tuzla / İSTAN
BUL
SUÇ : Zimmet, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Görevlisinin Resmi
Belgede Sahteciliği
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 220/2 , 247/1 , 247/2 , 43, 53 , 63
Ş ÜPHELİ : 7 - KAMİL TOSUN , ZİVER Oğlu HADİCE 'den
olma, 14/11/1970 doğumlu, İSTANBUL ili, ÜMRANİYE ilçesi, ÇAKMAK köy/mahallesi, 3
cilt, 304 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Tavukçuyolu Cad.Tepeüstü Mah. No:47 İç Kapı No:2 Ümraniye/ İSTANBUL adresind
e ikamet etmekte iken halen bu suçtan TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Av. ERCAN AĞAÇ , Yukarı Mah Kızılay Bulvarı Derya Apt No 12 D 6 Kartal /
İSTANBUL
SUÇ : Zimmet Suçuna Yardım Etme , Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna
İştirak , Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 247/1 , 247/2 , 39/1, 43, 220/2 , 53 , 63
Ş ÜPHELİ : 8 - BİROL HALEZEROĞLU , AYDIN Oğlu HEDİYE 'den
olma, 12/01/1982 doğumlu, ili, ARSİN ilçesi, YAYLACIK köy/mahallesi, 23 cilt, 98 aile sıra
no, 73 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Alemdağ Cd Tepeüstü MhGüvenç Sk No.22 Ümraniye/ İSTANBUL ikamet etmekte
iken halen bu suçtan TUTUKLUDUR.
MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA BOĞAZ , İSTANBUL
Aydıntepe Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. 63/1 Tuzla / İSTANBUL
SUÇ : Zimmet Suçuna Yardım Etme , Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna
İştirak , Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 247/1 , 247/2 , 39/1, 43 , 220/2 , 53 , 63
Ş ÜPHELİ : 9 - ADEM NAÇAR , ZAFER Oğlu SEVLER 'den olma, 12/01/1982 doğumlu,
ili, REFAHİYE ilçesi, YUVADAĞI köy/mahallesi, 14 cilt, 11 aile sıra no, 48 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Aydıntepe Mah.DostlaroğluCad.No.12/1 Tuzla/ İSTANBUL
MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA BOĞAZ , İSTANBUL
Aydıntepe Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. 63/1 Tuzla / İSTANBUL
SUÇ : Zimmet Suçuna Yardım Etme , Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna
İştirak , Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 247/1 , 247/2 , 39/1, 43 , 220/2 , 53 , 63
Ş ÜPHELİ : 10 - ALİ SEVİM , AHMET Oğlu AYŞE 'den olma, 10/10/1959 doğumlu,
ili, DERELİ ilçesi, ALANCIK köy/mahallesi, 7 cilt, 63 aile sıra no, 29 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Mescit Mah. Turgut Özal Cad. No:33-1 İç KapıNo:1 Tuzla/ İSTANBUL ikamet eder.
AFİİ : Av. KÜBRA KÜÇÜKEL , Cami Mah. İnönü Cad. Ek-Er İş Merkezi K.1 No:5 Tuzla / İSTANBUL
Av. İBRAHİM ÖZYİGİT , Yıldız Posta Cad. No: 14 Emel Apt. K.8 D.805 Beşiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53

Ş ÜPHELİ : 11- OSMAN ÇELİK , OSMAN Oğlu ZEKİYE 'den olma, 03/01/1955 doğumlu,
ili, ARAKLI ilçesi, PERVANE köy/mahallesi, 31 cilt, 2 aile sıra no, 22 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Doğu Mah. Aydın Sk. No:6 İç KapıNo:3 Pendik/ İSTANBUL
: Av. SERPİL SABAHAT ÖKTEM , Atatürk Mh. Sedef Cad. Ata Blok Ata 2/5 D:133 Ataşehir / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 12 - YASEMİN EKŞİ , GÜNGÖR Kızı MÜKERREM 'den
olma, 27/08/1985 doğumlu, RİZE ili, İKİZDERE ilçesi, BAYIRKÖY köy/mahallesi, 11 cilt, 7
aile sıra no, 155 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Yayla Mh Heybetli SkKafkale Evleri A Blok D.13 Tuzla/ İSTANBUL
AFİİ : Av. AYŞEGÜL YILDIZ , Yıldız Posta Cad. Emel Apt. No:14 K:7 D:705 Beşiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 13 - ENGİN METİN , FETİ Oğlu HALİME 'den
olma, 27/11/1974 doğumlu, KOCAELİ ili, ÇAYIROVA ilçesi, ŞEKERPINAR köy/mahallesi,
47 cilt, 17 aile sıra no, 69 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Orhanlı Mah.Demokrasi Cad. No:62 İç Kapı No:2 Tuzla/ İSTANBUL ikamet eder.
Av. MURAT AKÇAYER , Şemsettin Günaltay Cad. Şenyuva Apt. No:121 D:3 Kazasker Kadıköy / İSTANB
UL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 14 - YAŞAR KARACA , REMZİ Oğlu HARBİYE 'den olma, 01/06/1965 doğumlu,
ili, ALAÇAM ilçesi, YUKARIELMA köy/mahallesi, 60 cilt, 84 aile sıra no, 8 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Mescit Mah. Bedesten Sk.No:3 İç Kapı No:5 Tuzla/ İSTANBU L
Av. UMUT BEYAZITLI , Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu Çıkmazı No.1 Merdyen İş Merkezi K.2 No.22
Merter Güngören / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 15 - MURAT YILMAZ , REŞİT Oğlu SAADET 'den
olma, 17/10/1970 doğumlu, TRABZON ili, MAÇKA ilçesi, BAKIRCILAR köy/mahallesi, 13
cilt, 56 aile sıra no, 6 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Orhanlı Orta Mahalle,Er Kılıç Sokak, No: 39, D: 9 Tuzla/ İSTANBUL ikamet eder.
MÜDAFİİ : Av. BURAK ALKAN , İSTANBUL
Muratreıs Mh. Tıknefes Sk. Demsel Sıtesı A-1 Blok K:3 D:16 Üsküdar / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Lİ : 16 - ATANUR SÜLEYMANOĞLU , SÜLEYMAN Oğlu ZEHRA 'den olma, 19/01/1965 doğumlu,
ili, ŞAVŞAT ilçesi, PINARLI köy/mahallesi, 47 cilt, 123 aile sıra no, 44 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Mescit MahallesiTurgut Özal Caddesi Akasya Sokak No.10/2 Orhanlı Tuzla/ İSTANB
UL ikamet eder.
AFİİ : Av. İBRAHİM ÖZYİGİT , Yıldız Posta Cad. No: 14 Emel Apt. K.8 D.805 Beşiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 17- YUSUF KELEŞ , MEVLÜT Oğlu ESME 'den olma, 05/02/1976 doğumlu,
ili, SALIPAZARI ilçesi, KONAKÖREN köy/mahallesi, 22 cilt, 14 aile sıra no, 89 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Orhanlı Beldesi Mescit MhTurgut Sk No.8/9 Tuzla/ İSTANBUL ikamet eder.
: Av. SERPİL SABAHAT ÖKTEM , Atatürk Mh. Sedef Cad. Ata Blok Ata 2/5 D:133 Ataşehir / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53

Ş ÜPHELİ : 18 - ŞAHİN TÜKEZ , AHMET Oğlu EMİNE 'den
olma, 07/10/1982 doğumlu, GİRESUN ili, DERELİ ilçesi, ALANCIK köy/mahallesi, 7 cilt, 2
7 aile sıra no, 25 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Mescit Mah. Sultan Hamit Cad.No:16 İç Kapı No:5 Tuzla/ İSTANBUL ikamet eder.
: Av. SERPİL SABAHAT ÖKTEM , Atatürk Mh. Sedef Cad. Ata Blok Ata 2/5 D:133 Ataşehir / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 19 - NURCAN EKŞİ UZUN , HASAN Kızı HAYRİYE 'den
olma, 29/07/1988 doğumlu, TOKAT ili, ERBAA ilçesi, GAZİPAŞA köy/mahallesi, 7 cilt, 51
aile sıra no, 48 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Orta Mah. GülseverSk. No:16 İç Kapı No:3 Tuzla/ İSTANBUL
AFİİ : Av. AYŞEGÜL YILDIZ , Yıldız Posta Cad. Emel Apt. No:14 K:7 D:705 Beşiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 2 0 - VATAN TEKTAŞ , MİKAİL Oğlu ESMER 'den olma, 07/06/1979 doğumlu,
ili, KARLIOVA ilçesi, KAYNARPINAR köy/mahallesi, 22 cilt, 63 aile sıra no, 66 sıra no'da
nüfusa
kayıtlı Osmanlı BeldesiCumhuriyet Caddesi Karayel Sokak No: 9/3 Tuzla/ İSTANBUL
AFİİ : Av. KÜBRA KÜÇÜKEL , Cami Mah. İnönü Cad. Ek-Er İş Merkezi K.1 No:5 Tuzla / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
ŞÜPHELİ : 21 - LEYLA YAVUZ , MUSTAFA Kızı HANİFE 'den olma, 03/09/1984 doğumlu,
ili, FATSA ilçesi, KABAKDAĞI köy/mahallesi, 51 cilt, 141 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Fatih Mah Ömürkent Cd YeşilyurtSk No. 13/1 Tuzla/ İSTANBUL
: Av. SERPİL SABAHAT ÖKTEM , Atatürk Mh. Sedef Cad. Ata Blok Ata 2/5 D:133 Ataşehir / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 22- AYFER UZUN , RAMADAN Kızı FEVZİYE 'den olma, 16/09/1967 doğumlu,
ili, MALTEPE ilçesi, CEVİZLİ köy/mahallesi, 26 cilt, 77 aile sıra no, 6 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Tugay Yolu Gönül Sk.No.11/2Maltepe/ İSTANBUL ikamet eder.
Fİİ : Av. ERKİN ÇINAR , Yıldızposta Cad.Emel Apt.No.14 K:7 D:705 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
PHELİ : 23- EMİNE KUMRAL ÇAVUŞ , RECAİ Kızı TÜRKAN 'den olma, 23/06/1978 doğumlu,
ili, PERŞEMBE ilçesi, SARAY köy/mahallesi, 34 cilt, 31 aile sıra no, 56 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Anadolu 85 Sitesi AydınlıYolu Cd D 1 Blok Altkaynarca Pendik/ İSTANBUL ikamet
eder.
AFİİ : Av. AYŞEGÜL YILDIZ , Yıldız Posta Cad. Emel Apt. No:14 K:7 D:705 Beşiktaş / İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
ŞÜPHELİ : 24 - ERTAÇ AYDEYER , MEMET Oğlu DİLBAHAR 'den
olma, 14/01/1969 doğumlu, KARS ili, MERKEZ ilçesi, KARAKALE köy/mahallesi, 48 cilt,
3 aile sıra no, 80 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Fatih Mahallesi, AtakanCaddesi, No: 14/2 Tuzla/ İSTANBUL
Av. MURAT AKÇAYER , Şemsettin Günaltay Cad. Şenyuva Apt. No:121 D:3 Kazasker Kadıköy / İSTANB
UL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53

ÜPHELİ : 25 - MUSTAFA KÖKLÜ , MEHMET Oğlu MİYASE 'den olma, 01/03/1973 doğumlu,
ili, KIBRISCIK ilçesi, KARAKÖY köy/mahallesi, 14 cilt, 28 aile sıra no, 22 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Orhanlı Mah. Ağaç Sk.No:12A İç Kapı No:2 Tuzla/ İSTANBUL
: Av. BURAK ALKAN , Muratreıs Mh. Tıknefes Sk. Demsel Sıtesı A-1 Blok K:3 D:16 Üsküdar / İSTANBU
L
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 2 6 - NECATİ BAŞ , ŞAHİN Oğlu FİDAN 'den olma, 15/07/1978 doğumlu,
ili, DERELİ ilçesi, ALANCIK köy/mahallesi, 7 cilt, 118 aile sıra no, 17 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Mescit Mah. İhsan Sk. No:6 İç Kapı No:2Tuzla/ İSTANBUL
: Av. BURAK ALKAN , Muratreıs Mh. Tıknefes Sk. Demsel Sıtesı A-1 Blok K:3 D:16 Üsküdar / İSTANBU
L
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
PHELİ : 27 - HANİFE ALTUN , ABDURRAHİM Kızı HATİCE 'den olma, 02/02/1981 doğumlu,
ili, TERME ilçesi, ÇAY köy/mahallesi, 1 cilt, 355 aile sıra no, 34 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Yalı Mah. 180 Sk. No:26 İç Kapı No:6Karasu/ SAKARYA
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 28 - ÖZDEM TOPAL , OSMAN Kızı RABİYE 'den
olma, 12/10/1977 doğumlu, MALATYA ili, AKÇADAĞ ilçesi, KEKLİKPINAR köy/mahalle
si, 33 cilt, 99 aile sıra no, 212 sıra no'da nüfusa
kayıtlı ÇamçeşmeMahallesi, Dumlupınar Sokak, No: 45/4 Kardeşler Apartmanı Kaynarca Pen
dik/ İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
PHELİ : 29 - MUSTAFA YETGİN , AHMET Oğlu MÜZEYYEN 'den olma, 02/02/1966 doğumlu,
ili, TEKKEKÖY ilçesi, KARIŞLAR köy/mahallesi, 29 cilt, 34 aile sıra no, 49 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Orta Mahalle, TaşpınarSokak, No: 54/3 Tuzla/ İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
ŞÜPHELİ : 3 0 - İSMAİL ÖKTEN , HÜSEYİN Oğlu SEVİM 'den olma, 29/06/1958 doğumlu,
ili, FATİH ilçesi, DERVİŞALİ köy/mahallesi, 16 cilt, 3122 aile sıra no, 5 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Doğan Sk. Emek Sitesi A Blok D 10Yakacık Kartal/ İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
Ş ÜPHELİ : 3 1 - HÜSEYİN SARI , İSMAİL Oğlu HAVVA 'den olma, 12/01/1970 doğumlu,
ili, ÇAYELİ ilçesi, SARISU köy/mahallesi, 34 cilt, 44 aile sıra no, 25 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Mescit Mah. Turgut Özal Cad. No:26 İçKapı No:1 Tuzla/ İSTANBUL
SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
ŞÜPHELİ : 32 - KAMİL İNCESU , HASAN Oğlu BESTİ 'den olma, 10/07/1968 doğumlu,
ili, ARPAÇAY ilçesi, DOĞRUYOL köy/mahallesi, 43 cilt, 55 aile sıra no, 27 sıra no'da
nüfusa
kayıtlı Fetih Mahallesi, Tahralı Sitesi, AlizeApartmanı, A Blok, D: 14 Ataşehir/ İSTANBUL
S UÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
ÜPHELİ : 33 - MUZAFER DİKMEN , CEMİL Oğlu FERİDE 'den olma, 20/01/1974 doğumlu,
ili, DERELİ ilçesi, ALANCIK köy/mahallesi, 7 cilt, 37 aile sıra no, 39 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Mescit Mahallesi, Vakit Sokak, No: 7Tuzla/ İSTANBUL

SUÇ : Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteci k Suçuna İştirak
SEVK MADDESİ : TCK 204/2 , 43, 53
S UÇ TARİHİ VE YERİ : 24/08/2006- 27/03/2009 tarihleri arası - Tuzla Orhanlı
LER : Sayıştay Raporu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Raporu; İçişleri Bakanlığı Kontrolör
Raporu; Sayıştay' ın 14/07/2011 tarih ve 1598 sayılı ilamı; İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kriminal Raporu ,nüfus ve adli sicil kayıytları tüm dosya kapsamı
Tuzla Cumhuriyet Başsavcılığının 07/06/2012 tarih , 2012/178 sayılı fezlekesi
ve ekli soruşturma evrakı incelendi:
Şüphelilerden Cemil EKŞİ' nin yukarıda belirtilen suç tarihi zaman diliminde Tuzla İlçesi
Orhanlı Beldesi Belediye Başkanı olduğu, diğer şüphelilerin ( şüphelilerden Kamil, Birol ve
Adem' in dışındakiler ) de söz konusu belediyenin çeşitli birimlerinde hiyerarşik sıra ile görev
yaptıkları,
2008 yılında Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından yapılan inceleme neticesinde
düzenlenen 10/06/2010 tarihli ve 2008.34-26-2363 nolu sorgu kağıdı ile şüphelilerin herhangi
bir ticari faaliyeti olmayan;
1- Öz Kağıtçılık Limited Şirketi
2- Nuray Tekstil Gıda Limited Şirketi
3- Balin Tekstil Limited Şirketi
4- Atabay Kırtasiye unvanlı sözde işletmelerden, herhangi bir mal almadan sahte
faturalar ile evrak tanzim ederek usulsüz işlem yaptıkları iddiası ile işleme başlanıldığı,
bilahare ilgili evrakın Tuzla Belediye Başkanlığına intikalinden sonra adı geçen birimin
28/06/2010 tarihli suç duyurusu üzerine Tuzla Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak
soruşturmaya başlanıldığı; bu arada mal alındığı iddia edilen firmalarla ilgili vergi incelemesi
ve soruşturmaların da farklı dosyalarda yürütüldüğü, ayrıca adı geçen firmaların sahibi olduğu
iddia edilen kişilerin de müşteki sıfatıyla ifadesinin alındığı ve herhangi bir şirket
kurmadıklarını, söz konusu şirketlerin kendi kimliklerini kullanmak suretiyle sahte olarak
kurulduğunu ve bu nedenle tüm şüphelilerden şikayetçi olduklarını ifade ettikleri;
Konu ile ilgili olarak yukarıda adı geçen şüphelilerin gerek kendi savunmaları ve
gerekse karşılıklı beyanlarının ayrıntılı tahlili sonucunda;
1- Cemil EKŞİ; Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki
neticesinde; O.E.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-3132-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-6667-68-69-70-71 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; harcama yetkilisi olduğu, ilgili ihale onay belgesi isminin ve
imzasının atılı olduğu, toplam 59 Adet ödeme emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen,
hayali mal ve hizmet alımları ile Belediye Bütçesinin zarara uğramasında sorumlu olduğu,
görevi itibari ile yapılacak olan ihalelerde piyasa araştırması ve muayene kabul raporu
hazırlayacak olan şahısların atamasının yine bu şahıs tarafından yapıldığı, ihale kapsamında
yapılacak olan tüm işlemler öncesinde onay imzasının alınmasından dolayı yapılan
işlemlerden bilgisinin olduğu, ihale sonrasında yapılacak olan ödemelerin de yine bu şahıstan
alınan onay imzası ile yapıldığı, yapılan işlemlerde Osman ÇELİK, Ali SEVİM, Ş.Selçuk
KAMIŞ, Nurettin YAZAR, Tarık KILIÇ ve Gülbeyaz KARASU isimli şahıslar ile irtibatlı
olduğu ve bu şahısların Cemil EKŞİ isimli şahsın talimatlarına göre işlemlerde görev aldıkları
ve hareket ettiklerinin anlaşıldığı,
Ayrıca bahse konu şahsın sahte fiyat teklifi hazırlama ve tahsilat aşamalarını organize
eden Kamil TOSUN ile irtibatlı olduğu, alınan şüpheli ifadelerinde de tahsilat işlemlerinin
akabinde buluşarak görüştüğünün anlaşıldığı,
Orhanlı Belediye Başkanlığı Cemil EKŞİ (TC: 30416279776) adına kayıtlı
5337058431 numaralı hat ile; Üçgen Bilgisayar Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. ve Kamil TOSUN
(TC: 45418399520) adına kayıtlı ve çek cirosunda yazılı oaln 5322552510 numaralı hat ile (7)

görüşmenin olduğu, bu hat ile irtibata geçilen numaralar ile genellikle 1 yada 2 irtibatın
gerçekleştiği, en fazla irtibatın Yavuz AYDIN adına kayıtlı 5392914958 numaralı hat ile 8
defa gerçekleştiği, Kamil TOSUN adına ve çek cirosunda yazılı 5322552510 numaralı hattın,
ilgili dönemde bu hat ile 7 defa görüşme ile en sık görüşülen 2. numara olduğunun tespit
edildiği,
Bunun haricinde diğer HTS Raporunda;
İlgili dönem aralığında;
Bir dönem Üçgen Bilgisayar Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. adına, daha sonra soruşturmada
adı şüpheli olarak geçen Kamil TOSUN (TC: 45418399520) adına kayıtlı 5322552510
numaralı hat ile;
Orhanlı Belediye Başkanlığı Cemil EKŞİ (TC: 30416279776) adına kayıtlı
5337058431 (1), 5337058430 (2) ve 5337058432 (1),
Orhanlı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olup Belediye Başkanı Cemil EKŞİ (TC:
30416279776) tarafından kullanıldığı (ifadesinden) anlaşılan 2163944142 (27) numaralı
hatlar arasında irtibatların gerçekleştiğinin tespit edildiği,
Orhanlı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olup Belediye Başkanı Cemil EKŞİ (TC:
30416279776) tarafından kullanıldığı (ifadesinden) anlaşılan 2163944142 numaralı hat ile;
Ekip Ofis Kırtasiye San. Ve. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı ve Çek Cirolarında Bulunan
2164940045 numaralı telefon ile (2) defa görüşmenin gerçekleştiğinin anlaşıldığı,
ÖRNEĞİN;
Kamil TOSUN (TC 45418399520) isimli şahsın 29.01.2008 tarihinde Türkiye Ziraat
Bankası Tuzla Şubesinden 126015 çek numarası ile 7.631,78 TL parayı aldığı, akabinde
Orhanlı Belediye Başkanlığı Başkanlık Makamı hizmetinde kullanılan 0216 394 4142
numaralı telefonu, Yaşar KARACA isimli şahıs adına kayıtlı kullanıcısının Şinasi Selçuk
KAMIŞ (TC49129237300)isimli şahsın olduğu 0532 255 2510 numaralı telefonu ve Vatan
TEKTAŞ (10351863322) isimli şahsın kullanmış olduğu 0535 707 9147 numaralı telefonu
gün içerisinde aradığı ve bu telefonlardan arandığının tespit edildiği,
Ayrıca, her ne kadar Cemil EKŞİ ifadesinde “ben yukarıda sorularda bahsedilen
şahıslara ya da firmalara çek vermedim” şeklinde berlirtse de; Öz Kağıtçılık Kimya San. ve
Dış Tic. Ltd. Şti. unvanlı firma adına tanzim edilen, 13.06.2008 tarihli, 0127007 çek numaralı,
35.185,81 TL tutarlı çekin Orhanlı Belediye Başkanı Cemil EKŞİ tarafından imzalanmış
olduğunun anlaşıldığı,
Cemil EKŞİ’nin adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1. A-037571 (Harcama Yetkilisi) 2.A-037572 (Harcama Yetkilisi)3. A-037573
(Harcama Yetkilisi) 4.A-037576 (Harcama Yetkilisi) 5. A-037577 (Harcama Yetkilisi) 6. A037575 (Harcama Yetkilisi) 7. A-037578 (Harcama Yetkilisi) 8.A-037774 (Harcama Yetkilisi)
9.A-037596 (Harcama Yetkilisi) 10. A-037595 (Harcama Yetkilisi) 11.A-037594 (Harcama
Yetkilisi) 12. A-037592 (Harcama Yetkilisi) 13.A-037593 (Harcama Yetkilisi) 14. A-037588
(Harcama Yetkilisi) 15.A-037587 (Harcama Yetkilisi) 15.A-037586 (Harcama Yetkilisi)16.A037582 (Harcama Yetkilisi) 17.A-037579 (Harcama Yetkilisi) 18.A-037574 (Harcama
Yetkilisi) 19.A-037584 (Harcama Yetkilisi) 20.A-126506 (Harcama Yetkilisi)21.A-126507
(Harcama Yetkilisi) 22.A-33875 (Harcama Yetkilisi) 23.A-33861-A-33862(Harcama Yetkilisi)
24.A-33859(Harcama Yetkilisi) 25.A-33874(Harcama Yetkilisi)
Cemil EKŞİ alınan ifadesinde; “Kamil TOSUN isimli şahsı tanırım, bu şahıs Tuzla
ilçesinde Kahraman Kırtasiye isimli iş yerini çalıştırmaktaydı, Orhanlı Belediyesi Tuzla
Belediyesinden ayrıldıktan sonra Tuzla Belediyesinde görev yapan Gülbeyaz KARASU ve
Tarık KILIÇ bu şahsı Tuzla Belediyesinde görev yaparken tanışmışlardı … Bu şahsın
firmasının Orhanlı Belediyesine kırtasiye malzemesi verip vermediğini hatırlamıyorum.
Kamil TOSUN isimli şahıs ile şahsen tanışmam 2005 yada 2006 Yılında olmuştur, birkaç defa
belediye başkanlığına gelerek makamımda görüşmem olmuştur … Bana sormuş olduğunuz ve

belediye tarafından doğrudan alım yöntemi ile açılan 59 adet ihaledeki malzemelerin
başkanlığını yaptığım Orhanlı belediyesine teslim edilip edilmediği hakkında bir bilgim
yoktur … malzemelerin bu firmalardan alınıp alınmadığı hakkında bir bilgim yoktur, bu
işlerde ki sorumlular belediyede çalışan benim yazılı yetki verdiğim sorumlu müdürlerdir,
benim Öz Kağıtçılık Kimya Bilgisayar Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. İpekcan Kırtasiye
Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Emek Kırtasiye – Yıldız KÜÇÜKFOSFORLU isimli
firmaların kazanmış oldukları soruda geçen doğrudan alım ihalelerinde ki belgelerin sahte
olup olmadığını araştırmak yazılı yetki verdiğim müdürlere aittir, benim bu olaylar ile ilgili
herhangi bir sorumluluğum yoktur Belgeleri incelerken gözümden birkaç belgenin eksik
olduğu veya imzalanmadığı kaçmış olabilir … Orhanlı Belediyesine verilen Sahte fiyat
tekliflerinin kimler tarafından verildiği hakkında herhangi bir bilgim yoktur, burada
sorumluluk benim yetki verdiğim o tarihlerde Orhanlı Belediyesinde müdür olarak çalışan
isimlerini verdiğim müdürlere aittir … Orhanlı Belediye Başkanlığı’na ait T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. Tuzla Şubesi nezdinde açılı bulunan hesaba bağlı çekler Orhanlı Belediyesinde
Muhasebe Müdürü olarak Çalışan Tarık KILIÇ isimli şahısta bulunmaktaydı, Ziraat Bankası
ve diğer bankalardan çekleri Tarık KILIÇ isimli şahıs alırdı, bahsedilen olaylarda verilen
çeklerde Tarık KILIÇ tarafından muhteviyatı doldurulduktan sonra ve benim vermiş olduğum
yetkiyle çeklerin keşideci bölümünü de imzalayarak kullanırdı, ben yukarıda sorularda
bahsedilen şahıslara ya da firmalara çek vermedim ve tahsil edilmesinde aracılık etmedim,
tahsil edilen parada bana verilmemiştir … Kamil TOSUN isimli şahıs ile 2005 yada 2006
yılında tanıştım, Kamil TOSUN isimli şahıs makamımda ve telefonda 3 yada 5 defa
görüşmem olmuştur … Orhanlı Belediyesinde Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre
zarfında İmar İşleri ve Fen İşleri Müdürü olan Osman ÇELİK, Personel ve Yazı İşleri Müdürü
olan Gülbeyaz KARASU, Zabıta Müdürü olan Selçuk KAMİŞ, Sağlık İşleri Müdürü olan soy
ismini şuan hatırlayamadığım Seval isimli bayan Hesap İşleri Müdürü ise Tarık KILIÇ vermiş
olduğum yazılı yetki ile doğrudan alımları yapmaktalardı, yukarda ki sorularda da beyan
edildiği gibi doğrudan alımlardan Orhanlı Belediyesine verilen tekliflerdeki ve faturalardaki
sahte belgelerdeki sorumluluk ihaleyi teklif eden ismini saymış olduğum belediyede müdür
olarak çalışan şahıslara aittir, ben bu belgelerin sahte olup olmadığını yada art niyetli olarak
hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bir bilgim yoktur, bu sahte faturalara karşılık belediyenin
ödemeleri bu müdürlere aittir” şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Cemil EKŞİ ile ilgili olarak;
Adem NAÇAR ifadesinde; “Çekleri Kamil TOSUN ile birlikte Orhanlı Belediyesinden
alırdık. Yine ben dışarıda beklerdim, Kamil TOSUN çeki alıp gelirdi. Çeki bana vererek
cirolamamı ve tahsil etmemi isterdi. Çek bana Kamil TOSUN tarafından teslim edildiğinde
çekin arkası kaşeli ve imzalı olurdu. … Bu çekleri tahsil etmem için Kamil TOSUN bana
veriyordu, ben de adımı ve “Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:26 Tuzla/İst.” adresini yazmak
suretiyle bu çekleri tahsil ediyordum. … Parayı çektikten sonra paranın tamamını Kamil
TOSUN’a veriyordum. Parayı verdikten sonra şöför olduğumdan dolayı Kamil TOSUN ile
birlikte Orhanlı Belediyesine gidiyorduk. Kamil TOSUN ben şöför olduğumdan beni kapıda
bırakarak belediye başkanı veya diğer müdürlerin yanına giderek odasında görüşüyordu.
Kamil TOSUN belediyeden başkan Cemil EKŞİ, müdürler Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU,
Nurettin YAZAR ve zabıta komiseri Şinasi Selçuk KAMIŞ ile görüşürdü” şeklinde
açıklamada bulunduğu,
Kamil TOSUN ifadesinde; “Öz Kahraman Kırtasiye ve Ekip Ofis Kırtasiye isimli iş
yerlerinin faaliyet te bulunduğu zamanlarda Tuzla Belediyesinin Doğrudan alım işleri ve diğer
ihalelerine girdim. Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık KILIÇ, Gülbeyaz
KARASU ve Nurettin YAZAR isimli şahıslarla tanışıklığım, 2004-2005 yıllarında arkadaşım
olan Birol HALEZEROĞLU isimli şahsın tanıdığı firma olan Balin Tekstil Makine Kırtasiye
Rek. Pro. Ltd. Şti. isimli firmanın Orhanlı Belediyesinden almış olduğu doğrudan alım işleri

ile ilgili maddi sıkıntıda olduğumdan dolayı, bu firmada resmi olarak çalışmadan, firma
tarafından hazırlanan teklif mektubunu, firmanın kazandığı doğrudan alım işleri ile ilgili
hazırlanan teklif zarfını belediye ye teslim ederek, belediye den çeki belediye de çalışan Tarık
KILIÇ isimli şahıstan alarak parayı tahsil ediyordum” şeklinde belirttiği,
2-Tarık KILIÇ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; O.E.1-49-12-13-15-18-19-20-24-27-31-33-34-37-38-39-44-47-51-57-60-64-66-70-71 kodları ile
numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; Muhasebe yetkilisi olduğu, ilgili ihale onay belgesinde isminin ve
imzasının atılı olduğu, toplam 26 Adet ödeme emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen,
hayali mal ve hizmet alımları ile Belediye Bütçesinin zarara uğramasında sorumlu olduğu,
(esasında 71 olayın da muhasebe yetkilisi gözüktüğü), yapılacak olan ihale ile ilgili onay
belgesi, piyasa araştırma tutanağı ve ödeme belgelerinde imzasının bulunduğu, muhasebe
yetkilisi olmasından dolayı yapılan ödemelerden bilgisinin bulunduğu, Yasemin EKŞİ, Hanife
ALTUN, Özdem TOPAL ve Mustafa YETGİN isimli şahıslar ile irtibatlı olduğu ve irtibatlı
olduğu şahıslara komisyon raporu ve belgelerini imzalamaları talimatını verdiği ve bu
şahısların da talimatlara göre işlemlerde hareket ettiklerinin tespit edildiği,
Ayrıca bahse konu şahsın sahte fiyat teklifi hazırlama ve tahsilat aşamalarını organize
eden Kamil TOSUN ile irtibatlı olduğu, alınan şüpheli ifadelerinde de tahsilat işlemlerinin
akabinde buluşarak görüştüğünün anlaşıldığı,
Ayrıca yapılan çalışmalarda Tarık KILIÇ’ın Kamil TOSUN ile yoğun irtibatlarının
bulunduğu da tespit edildiği , Şöyle ki;
Bir dönem Üçgen Bilgisayar Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. adına, daha sonra soruşturmada
adı şüpheli olarak geçen Kamil TOSUN (TC: 45418399520) adına kayıtlı 5322552510
numaralı hat ile;
Tarık KILIÇ (TC: 51829679298) adına kayıtlı 5326060507 (23) numaralı hatlar
arasında yoğun irtibatların gerçekleştiğinin tespit edildiği,
ÖRNEĞİN;
Kamil TOSUN (TC 45418399520) isimli şahsın 09.05.2008 tarihinde Tarık KILIÇ
(TC 51829679298) adına kayıtlı 0532 606 0507 numaralı telefonundan gün içinde birkaç kez
arandığı, aynı gün Türkiye Ziraat Bankası Tuzla Şubesinden 126937 çek numarası 35.179,63
TL parayı saat: 14:30 de aldığı, aynı gün Orhanlı Belediye Başkanlığı başkanlık sekreterliği
hizmetinde kullanılan 0216 394 4141 numaralı telefonunda saat 14:17’ de arandığı, akabinde
Tarık KILIÇ tarafından saat:13:56 ve 14:53’te arandığının tespit edildiği,
Tarık KILIÇ her ne kadar ifadesinde “Kamil TOSUN isimli şahıs Öz Kağıtçılık
unvanlı firma haricinde herhangi bir firmanın ödemesini almıyordu ve alamazdı” şeklinde
belirtse de irtibatı ve yetkisi olmamasına rağmen Kamil TOSUN’nun adı geçen 4 paravan
firma adına tahsilat yaptığının anlaşıldığı,
Ayrıca Tarık KILIÇ her ne kadar ifadesinde; “Firma yetkilileri firma ortakları
olabileceği gibi resmi olarak görevlendirdikleri şahıslar da olabilmektedir. Bu firmalar resmi
olarak noter tasdikli yazılar ile vekaletname vererek bu şahısları görevlendirmektedir. Yapılan
ödeme emirlerine ilişkin dosyalar içerisinde noter tasdikli yetkilendirme belgeleri mevcuttur”
şeklinde belirtmişse de Kamil TOSUN’un veya diğer şüphelileriden hiçbirisinin adı geçen
paravan firmalar veya yetkilileri tarafından verilmiş noter tastikli bir vekaletname
bulunmadığı, Zira Kamil TOSUN ifadesinde “bana sormuş olduğunuz firmalardan hiç birin
tanımıyorum ve adı geçen firma yetkililerini de bilmiyorum. Ayrıca sorduğunuz hiçbir firma
ile bu güne kadar herhangi bir ticaret yapmadık. Bahse konu firmalara hatırladığım kadarı ile
bu güne kadar hiçbir şekilde ne fatura kestim, ne de bahse konu firmalarda bu güne kadar
fatura aldım. Bahse konu firmalar tarafından bana verilmiş herhangi bir vekaletname
bulunmamaktadır” şeklinde beyanda bulunduğu,

Tarık KILIÇ’ın ifadesi hem kendi içerisinde çelişki gösterirken hem de Kamil
TOSUN’un ifadesi ile çelişki içinde olduğunun anlaşıldığı,
Ayrıca Kamil TOSUN ifadesinde “BU ÇEKLERDE TARIK KILIÇ TARAFINDAN
BANA TESLİM EDİLİYORDU. ÇEK TESLİM EDİLDİĞİNDE ARKASINDA FİRMA
KAŞESİ BASILI İDİ. Ben bu şekilde çeki alarak tahsilatı yapmakta idim…birinci cirantacı ve
çek hamili Öz Kâğıtçılık Kimya unvanlı firmanın kaşesi basılı ve kaşe üzerinde imza atılı
halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu” şeklinde belirttiği,
Tarık KILIÇ’ın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-036355 (Muhasebe Yetkilisi)2.A-036358 (Muhasebe Yetkilisi) 3.A-036475
(Muhasebe Yetkilisi) 4.A-036473(Muhasebe Yetkilisi) 5. A.036477 (Muhasebe Yetkilisi)6.A037118 (Muhasebe Yetkilisi)7.A-037119 (Muhasebe Yetkilisi)8.A-037121 (Muhasebe
Yetkilisi) 9.A.037124 - A037123 (Muhasebe Yetkilisi)10.A-037125 (Muhasebe Yetkilisi)
11.A-037127(Muhasebe Yetkilisi) 12.A-037130 - A-037129 (Muhasebe Yetkilisi) 13.A037131 (Muhasebe Yetkilisi) 14.A-037132 (Muhasebe Yetkilisi) 15. A-037135 (Muhasebe
Yetkilisi) 16. A-037136 (Muhasebe Yetkilisi) 17.A-037145 (Muhasebe Yetkilisi) 18.A-037571
(Muhasebe Yetkilisi) 19.A-037572 (Muhasebe Yetkilisi) 20. A-037573 (Muhasebe Yetkilisi)
21.A-037576 (Muhasebe Yetkilisi) 22.A-037577 (Muhasebe Yetkilisi) 23. A-037575
(Muhasebe Yetkilisi) 24. A-037578 (Muhasebe Yetkilisi) 25.A-037774 (Muhasebe Yetkilisi)
26.A-037596 (Muhasebe Yetkilisi)27.A-037595 (Muhasebe Yetkilisi) 28.A-037594
(Muhasebe Yetkilisi) 29. A-037592 (Muhasebe Yetkilisi)-(Araştırma Komisyon Üyesi) 30.A037593 (Muhasebe Yetkilisi)-(Muhasebe Yetkilisi) 31.A-037588 (Muhasebe Yetkilisi) 32.A037587 (Muhasebe Yetkilisi) 33.A-037586 (Muhasebe Yetkilisi) 34.A-037582 (Muhasebe
Yetkilisi) 35.A-037579 (Muhasebe Yetkilisi) 36.A-037574 (Muhasebe Yetkilisi) 37.A037584(Muhasebe Yetkilisi) 38.A-126506 (Muhasebe Yetkilisi) 39.A-126508 (Muhasebe
Yetkilisi) 39.A-126507 (Muhasebe Yetkilisi) 40. A-33881 (Muhasebe Yetkilisi) 41.A-33880
(Muhasebe Yetkilisi) 42. A-33875(Muhasebe Yetkilisi) 43 A-33879(Muhasebe Yetkilisi) 44.
A-33878(Muhasebe Yetkilisi) 45.A-33877(Muhasebe Yetkilisi) 46. A-33876(Muhasebe
Yetkilisi) 47. A-33861-A-33862(Muhasebe Yetkilisi) 48.A-33859(Muhasebe Yetkilisi) 49.A33874(Muhasebe Yetkilisi) 50.A-33886(Muhasebe Yetkilisi) 51.A-33887(Muhasebe Yetkilisi)
52. A-33883(Muhasebe Yetkilisi) 53.A-051176(Muhasebe Yetkilisi) 54. A-055682(Muhasebe
Yetkilisi) 55.A-051261(Muhasebe Yetkilisi) 56.A-055855, A-055857, A-055861, A055863(Muhasebe Yetkilisi) 57.A-055851(Muhasebe Yetkilisi) 58.A-055871, A055873(Muhasebe Yetkilisi) 59.A-006503, A-006501(Harcama Yetkilisi)(Muhasebe Yetkilisi)
60.A-051164(Muhasebe Yetkilisi) 61.A-051160(Muhasebe Yetkilisi) 62.A-055683(Muhasebe
Yetkilisi) 63.A-006789(Muhasebe Yetkilisi) 64.A-006385, A-006380(Muhasebe Yetkilisi)
65.A-006375(Muhasebe Yetkilisi) 66.A-063101(Muhasebe Yetkilisi) 67.A-063102(Muhasebe
Yetkilisi) 68.A-006795(Muhasebe Yetkilisi) 69.A-063153(Muhasebe Yetkilisi) 70 .A063157(Muhasebe Yetkilisi)
Tarık KILIÇ ifadesinde; “Orhanlı Belediye Başkanlığı’nda çalışmış olduğum dönemde
Hesap İşleri Müdürü olarak Belediye Başkanı Cemil EKŞİ isimli şahsa bağlı olarak görev
yaptım. Belediye Bütçesini hazırlamak, kesin hesabı hazırlamak, Belediye gelirlerini tahsil
etmek, belediye ile ilgili giderlerin ödemesini yapmak görevlerim arasındaydı. Çalışmış
olduğum dönemde müdürlüğünü yapmış olduğum Hesap İşleri biriminin harcama yetkilisi
bendim. Bu yetki ile birimimin ihtiyacı olan sarf malzemelerin alımı ile ilgili yetkiliydim. …
Orhanlı Belediye Başkanlığı’nda çalışmış olduğum dönemde belediye bünyesinde yapılan
ihalelerde, ihale komisyon üyesi olarak görev aldım. … Öz Kağıtçılık Kimya Bilgisayar Org.
San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmadan belediye adına alım gerçekleşmiştir. Bu firmanın
yetkililerini tanımıyorum. Sadece Kamil TOSUN isimli firma çalışanını tanıyorum. Kamil
TOSUN isimli şahsı 1993 yılından beri tanımaktayım. Tuzla Belediyesinde çalıştığım
dönemde Kamil TOSUN isimli şahsın Kahraman Kırtasiye unvanlı firmanın sahibi olarak

tanımaktaydım. Balin Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. unvanlı firmadan belediye
adına alım gerçekleştiğini biliyorum. Bu firmanın yetkililerini tanımıyorum. Bu firmayı
Kamil TOSUN aracılığı ile tanıdım. Bu firma adına ödemeleri kimin aldığını
hatırlamıyorum…. Öz Kağıtçılık unvanlı firmaya ait ödemeler Kamil TOSUN tarafından
alınırdı. Kamil TOSUN isimli şahıs Öz Kağıtçılık unvanlı firma haricinde herhangi bir
firmanın ödemesini almıyordu ve alamazdı. … belirtilen firmaların kullanılmak suretiyle
içeriği itibari ile sahte faturalar karşılığında göstermelik doğrudan temin alımları iddiası ile
ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir usulsüzlük yaşanmadı. Yapılan tüm alımlar
yasaya uygun olarak gerçekleşti ve mallar teslim alınarak ödemeler gerçekleştirilmiştir. Bu
eylemler ve gerçekleştirenler hakkında bilgi sahibi değilim. Benim bu tür eylemler içerisinde
yer almam mümkün değildir. … yasaya aykırı herhangi bir belge yoktur. Alımlar
gerçekleşmiştir. Adımın geçtiği belge ve tutanaklar üzerinde atılı bulunan imzalar bana aittir.
… Çeki cirolayarak Banka Şubesinden tahsil eden Kamil TOSUN isimli şahsı Öz Kağıtçılık
unvanlı firmanın elemanı olarak tanırım. Balin Tekstil isimli firma adına kesilen çekin neden
Kamil TOSUN tarafından cirolanarak tahsil edildiğini bilmiyorum. İlgili ödeme emri
dosyalarında bulunan faturalara ilişkin tanzim edilen ödeme emirlerine istinaden yapılan
ödemelerde kullanılan Orhanlı Belediye Başkanlığı’na ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tuzla
Şubesi nezdinde açılı bulunan hesaba bağlı çekler ilgili firma yetkililerine teslim edilir. Firma
yetkilileri firma ortakları olabileceği gibi resmi olarak görevlendirdikleri şahıslar da
olabilmektedir. Bu firmalar resmi olarak noter tasdikli yazılar ile vekaletname vererek bu
şahısları görevlendirmektedir. Yapılan ödeme emirlerine ilişkin dosyalar içerisinde noter
tasdikli yetkilendirme belgeleri mevcuttur. Çekler teslim edilirken noterden alınarak ibraz
edilen yetki belgesi tarafımızdan alınarak çeklerin teslim edildiği ödeme emirleri üzerine
firma kaşesi ve üzerine atılı imza ile teslim edilir. Teslim alanın adı ve soyadının
yazılmamasının sebebi firma yetkilisine itimat etmemizden dolayıdır.” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Alınan ifadelerde Tarık KILIÇ ile ilgili olarak;
Adem NAÇAR ifadesinde; “Çekleri Kamil TOSUN ile birlikte Orhanlı Belediyesinden
alırdık. Yine ben dışarıda beklerdim, Kamil TOSUN çeki alıp gelirdi. Çeki bana vererek
cirolamamı ve tahsil etmemi isterdi. Çek bana Kamil TOSUN tarafından teslim edildiğinde
çekin arkası kaşeli ve imzalı olurdu. … Bu çekleri tahsil etmem için Kamil TOSUN bana
veriyordu, ben de adımı ve “Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:26 Tuzla/İst.” adresini yazmak
suretiyle bu çekleri tahsil ediyordum. … Parayı çektikten sonra paranın tamamını Kamil
TOSUN’a veriyordum. Parayı verdikten sonra şöför olduğumdan dolayı Kamil TOSUN ile
birlikte Orhanlı Belediyesine gidiyorduk. Kamil TOSUN ben şöför olduğumdan beni kapıda
bırakarak belediye başkanı veya diğer müdürlerin yanına giderek odasında görüşüyordu.
Kamil TOSUN belediyeden başkan Cemil EKŞİ, müdürler Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU,
Nurettin YAZAR ve zabıta komiseri Şinasi Selçuk KAMIŞ ile görüşürdü.” şeklinde belirttiği,
Ali SEVİM ifadesinde; “… 24 sayılı evrak Mali Hizmetler Müdürü Tarık KILIÇ
tarafından düzenlenerek onay için bana verilir ben burada hem evrakları kontrol ederim hem
de birim müdürüm olması nedeni ile kendisine güvenmem nedeni ile imzalarım. … Teklif
mektuplarının doğruluğunun araştırılması ve gelecek malzemelerin sayılarak teslim alınması
ve kontrolü Mali Hizmetler Müdürü Tarık KILIÇ ın sorumluluğundadır.” şeklinde açıklamada
bulunduğu,
Cemil EKŞİ ifadesinde; “Kamil TOSUN isimli şahsı tanırım, Orhanlı Belediyesi Tuzla
Belediyesinden ayrıldıktan sonra Tuzla Belediyesinde görev yapan Gülbeyaz KARASU ve
Tarık KILIÇ bu şahsı Tuzla Belediyesinde görev yaparken tanışmışlardı … Orhanlı
Belediyesine verilen Sahte fiyat tekliflerinin kimler tarafından verildiği hakkında herhangi bir
bilgim yoktur, burada sorumluluk benim yetki verdiğim o tarihlerde Orhanlı Belediyesinde
müdür olarak çalışan isimlerini verdiğim müdürlere aittir … Orhanlı Belediyesinde Belediye

Başkanı olarak görev yaptığım süre zarfında İmar İşleri ve Fen İşleri Müdürü olan Osman
ÇELİK, Personel ve Yazı İşleri Müdürü olan Gülbeyaz KARASU, Zabıta Müdürü olan Selçuk
KAMİŞ, Sağlık İşleri Müdürü olan soy ismini şuan hatırlayamadığım Seval isimli bayan
Hesap İşleri Müdürü ise Tarık KILIÇ vermiş olduğum yazılı yetki ile doğrudan alımları
yapmaktalardı, yukarda ki sorularda da beyan edildiği gibi doğrudan alımlardan Orhanlı
Belediyesine verilen tekliflerdeki ve faturalardaki sahte belgelerdeki sorumluluk ihaleyi teklif
eden ismini saymış olduğum belediyede müdür olarak çalışan şahıslara aittir, ben bu
belgelerin sahte olup olmadığını yada art niyetli olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bir
bilgim yoktur, bu sahte faturalara karşılık belediyenin ödemeleri bu müdürlere aittir” şeklinde
beyanda bulunduğu,
Hanife ALTUN ifadesinde; “İhale konusunu baştan sona kadar müdürümüz Tarık
KILIÇ takip ederdi. En son aşamada ihaleyi kazanan firmanın evraklarının olduğu dosyası
getirerek bizlere imzalatırdı. Biz muhasebe bölümünde 3 kişi çalıştığımız için ihale komisyon
sayısını tamamlamak için zaman zaman diğer bölümlerde çalışanlardan da yararlanıldığı
oluyordu. Bu sebeple Belediye bünyesinde hesap işlerine ait yapılan tüm ihalelerde ihale
komisyon üyesi olarak benim imzam bulunmaktadır. Ben gelen teklifleri ve ihaleyi kazanan
firmayı imzalama aşamasında öğrenirdim. … hiçbir şekilde piyasa araştırma yapmadım
müdürümüz Tarık KILIÇ’ın uygun gördüğü firmaya ihale verilirdi. … İlgim ve alakam ise
beyan ettiğim gibi sadece müdürümüz Tarık KILIÇ tarafından komisyon üyesi ya da piyasa
araştırma konulu imzalamam için getirdiği ve benim de imzaladığım evraklardan ibarettir.
Aksi takdirde benim bir menfaatim olmamıştır. … Her birimin müdürü bu işi organize ederdi.
… Adımın geçtiği belge ve tutanaklardaki imzaların bana ait olduklarını düşünüyorum çünkü
yukarıda izahını yapmıştım bu belge ve tutanaklar müdürümüz Tarık KILIÇ tarafından
hazırlanarak bizim önümüze sadece imzalamamız için getirildi ve bizlerde imzalardık.
Gerçekte neyi imzaladığımızı bilmiyorduk. … Çeklerin üzeri Yasemin EKŞİ ya da Nadiye
ACAR tarafından doldurulup imza için müdürümüz Tarık KILIÇ verilirdi kendisinin olmadığı
zamanlarda ise beklenirdi ve kendisi geldiğinde imzalayarak firma adına gelen şahsa çeki
verirdi. Çeki alan şahsa tahsilat makbuzu kesilerek verilirdi” şeklinde belirttiği,
Kamil TOSUN ifadesinde; “bana sormuş olduğunuz firmalardan hiç birin tanımıyorum
ve adı geçen firma yetkililerini de bilmiyorum. Ayrıca sorduğunuz hiçbir firma ile bu güne
kadar herhangi bir ticaret yapmadık. Bahse konu firmalara hatırladığım kadarı ile bu güne
kadar hiçbir şekilde ne fatura kestim, ne de bahse konu firmalarda bu güne kadar fatura aldım.
Bahse konu firmalar tarafından bana verilmiş herhangi bir vekaletname bulunmamaktadır.
Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU ve
Nurettin YAZAR isimli şahıslarla tanışıklığım, 2004-2005 yıllarında arkadaşım olan Birol
HALEZEROĞLU isimli şahsın tanıdığı firma olan Balin Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro.
Ltd. Şti. isimli firmanın Orhanlı Belediyesinden almış olduğu doğrudan alım işleri ile ilgili
maddi sıkıntıda olduğumdan dolayı, bu firmada resmi olarak çalışmadan, firma tarafından
hazırlanan teklif mektubunu, firmanın kazandığı doğrudan alım işleri ile ilgili hazırlanan
teklif zarfını belediye ye teslim ederek, belediye den çeki belediye de çalışan Tarık KILIÇ
isimli şahıstan alarak parayı tahsil ediyordum. Çekin arkasındaki ciroda Balin Tekstil Makine
Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. unvanlı firmanın kaşesi ve imzası da bulunmakta idi. Han
Kağıtçılığının alım işlerinin tahsilatçılığı işlerini de yine Birol HALEZAROĞLU isimli şahıs
getirmekte idi. … Bu çeklerde Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Çek teslim
edildiğinde arkasında firma kaşesi basılı idi. ben bu şekilde çeki alarak tahsilatı yapmakta
idim. … Çeklerin tahsil edildiği tarihlerde beni belediyeden Tarık KILIÇ telefon ile arayarak
gelip çeki almamı söylemekte idi. Çeklerin arkasındaki Balin Tekstil unvanlı firmanın kaşesi
üzerindeki imza kesinlikle bana ait değildir ve ben bu kaşeler üzerine imza atmadım. …
birinci cirantacı ve çek hamili Öz Kâğıtçılık Kimya unvanlı firmanın kaşesi basılı ve kaşe
üzerinde imza atılı halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Bende bu

çeklerin arkasına kendi ciromu attıktan sonra çek bedellerini almak için Ziraat Bankası Tuzla
şubesine gidiyordum. … Çekler arkasındaki Öz Kağıtçılık Kimya unvanlı firma kaşesini ve
kaşe üzerindeki imzanın kim tarafından atıldığını bilmiyorum. Çeklerin arkasındaki Öz
Kağıtçılık Kimya unvanlı firmanın kaşesi üzerindeki imza kesinlikle bana ait değildir ve ben
bu kaşeler üzerine imza atmadım. … Nuray Tekstil Gıda unvanlı firmanın kaşesi basılı ve
kaşe üzerinde imza atılı halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Bende
bu çeklerin arkasına kendi ciromu attıktan sonra çek bedellerini almak için Ziraat Bankası
Tuzla şubesine gidiyordum. … Çekler arkasındaki Nuray Tekstil unvanlı firma kaşesini ve
kaşe üzerindeki imzanın kim tarafından atıldığını bilmiyorum. Çeklerin arkasındaki Nuray
Tekstil unvanlı firmanın kaşesi üzerindeki imza kesinlikle bana ait değildir ve ben bu kaşeler
üzerine imza atmadım. … Atabey Kırta Kağ. unvanlı firmanın kaşesi basılı ve kaşe üzerinde
imza atılı halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Bende bu çeklerin
arkasına kendi ciromu attıktan sonra çek bedellerini almak için Ziraat Bankası Tuzla şubesine
gidiyordum. … Çeklerin arkasındaki Atabey Kırta Kağ unvanlı firmanın kaşesi üzerindeki
imza kesinlikle bana ait değildir ve ben bu kaşeler üzerine imza atmadım.” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Mustafa YETGİN ifadesinde; “firmalar da kazanmış oldukları ihale sonucunda
yaptıkları harcamalar için muhasebe kısmından muhasebe müdürü Tarık KILIÇ’ın onayı ile
aldıkları çeki bankaya götürüp tahsil ederlerdi. … İlgi Ödeme Emri Dosyalarında bulunan
fiyat teklifleri muhasebe çalışanları olan Yasemin EKŞİ, Hanifi ALTUN ve Muhasebe
Müdürü olan Tarık KILIÇ tarafından hazırlanarak eğer dosya içerisinde benim de imzamın
bulunması gerekirse içeriğini kontrol etmeden imzamı atar oluşturmuş olduğumu bu ödeme
emirlerini gerekli ödemeleri yapılması amacıyla yukarıda isimlerini söylemiş olduğum
şahıslar tarafından çek verilerek gerekli ödemenin çek aracılığıyla bankadan yapılması
sağlanır.” şeklinde belirttiği,
Yasemin EKŞİ ifadesinde; “Benim de söz konusu eylemler ile doğrudan bir ilgim
olmadığı gibi söz konusu eylemlerde de kesinlikle aktif bir rolüm bulunmamaktadır. Sadece
Tarık KILIÇ’ın isteği ve talimatları doğrultusunda belge hazırladığım ve piyasa araştırma
tutanaklarını imzaladım” şeklinde açıklamada bulunduğu,
3- Şinasi Selçuk KAMIŞ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde;
tarafımızdanO.E.2-5-8-16-17-21-22-23-25-30-32-35-36-42-43-48-52-53-55-58-59-61-63-6568 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; harcama yetkilisi olduğu, ilgili ihale onay belgesi isminin ve
imzasının atılı olduğu, toplam 25 Adet ödeme emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen,
hayali mal ve hizmet alımları ile Belediye Bütçesinin zarara uğramasında sorumlu olduğu,
yapılan ihalelere ilişkin talep edilen malzemelere ilişkin belgelerde ve yapılan piyasa
araştırma tutanaklarında imzasının bulunduğu, ayrıcada yapılan ihalelere ilişkin onay
belgesinde ve ödeme belgelerinde imzasının bulunduğu, Attile AYDIN, Murat YILMAZ,
Engin METİN, Yaşar KARACA, Yusuf KELEŞ, Şahin TÜKEZ ve Atanur
SÜLEYMANOĞLU isimli şahıslar ile irtibatlı olduğu, irtibatlı olduğu şahıslara talimatlar
verdiği ve şahısların da talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri, yanında çalışan şahıslara
bahse konu ihale evrakları ile ilgili belgelere imza atmamaları durumunda işlerine son
vereceğini belirterek baskı uyguladığının anlaşıldığı,
Ayrıca bahse konu şahsın sahte fiyat teklifi hazırlama ve tahsilat aşamalarını organize
eden Kamil TOSUN ile irtibatlı olduğu, alınan şüpheli ifadelerinde de tahsilat işlemlerinin
akabinde buluşarak görüştüğünün anlaşıldığı,
Yaşar KARACA adına kayıtlı 5334764317 numaralı hattın Şinasi Selçuk KAMIŞ (TC:
49129237300) tarafından kullanıldığı, bu hat ile; bir dönem Üçgen Bilgisayar Kırt. San. Tic.
Ltd. Şti. adına, daha sonra soruşturmada adı şüpheli olarak geçen Kamil TOSUN (TC:

45418399520) adına kayıtlı 5322552510 numaralı hat ile (188) görüşmenin geçrekleştiği
anlaşıldığı,
ÖRNEĞİN;
Kamil TOSUN isimli şahsın 13.06.2008 tarihinde Türkiye Ziraat Bankası Tuzla
Şubesinden 127007 çek numarası ile 35.185,81 TL parayı saat 13:56’da aldığı akabinde aynı
gün Yaşar KARACA isimli şahıs adına kayıtlı kullanıcısının Şinasi Selçuk KAMIŞ
(TC49129237300) isimli şahsın kullanmış olduğu 0532 255 2510 numaralı telefonu saat
14:21’ de aradığının tespit edildiği,
Kamil TOSUN isimli şahsın 20.08.2008 tarihinde Türkiye Ziraat Bankası Tuzla
Şubesinden 128018 çek numarası ile 35.366,12 TL parayı saat 14.58’de aldığı konu ile ilgili
HTS raporları üzerinde yapılan çalışmalarda Kamil TOSUN isimli şahsın gün içerisinde para
alınmadan ve para alındıktan sonra çok defa Yaşar KARACA isimli şahıs adına kayıtlı
kullanıcısının Şinasi Selçuk KAMIŞ (TC49129237300) isimli şahsın kullanmış olduğu 0532
255 2510 numaralı telefon ile görüştüklerinin tespit edildiği,
Şinasi Selçuk KAMIŞ’ın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1. A-036355(Harcama Yetkilisi) 2.A-036358 (Harcama Yetkilisi) 3. A-036475
(Harcama Yetkilisi) 4. A-036477(Harcama Yetkilisi) 5.A-037118(Harcama Yetkilisi) 6. A037124-A-037123 (Harcama Yetkilisi) 7. A-037125 (Harcama Yetkilisi) 8.037127 (Harcama
Yetkilisi) 9. A-037135 (Harcama Yetkilisi) 10-A-037572 (Gerçekleştirme Yetkilisi) 11. A037577 (Gerçekleştirme Yetkilisi) 12. A-037774 (Gerçekleştirme Yetkilisi) 13. A-037596
(Gerçekleştirme yetkilisi) 14. A-037592 (Gerçekleştirme yetkilisi) 15.A-037593
(Gerçekleştirme yetkilisi) 16. A-037588 (Gerçekleştirme yetkilisi) 17.A-037587
(Gerçekleştirme yetkilisi) 18. A-126506 (Gerçekleştirme yetkilisi) 19. A-126508
(Gerçekleştirme yetkilisi) 20 . A-126507 (Gerçekleştirme yetkilisi) 21. A-33881
(Gerçekleştirme yetkilisi) 22. A-33880 (Gerçekleştirme yetkilisi) 23. A-33879
(Gerçekleştirme yetkilisi) 24. A-33876 (Gerçekleştirme yetkilisi) 25. A-33861
(Gerçekleştirme yetkilisi) A-33862 (Gerçekleştirme yetkilisi) 26. A-33859 (Gerçekleştirme
yetkilisi) 27. A-33874 (Gerçekleştirme yetkilisi) 28. A-33887 (Gerçekleştirme yetkilisi) 29.
A-33883 (Gerçekleştirme yetkilisi) 30. A-055851 (Harcama Yetkilisi) 31-A-055871 (Harcama
Yetkilisi) A-055873 (Harcama Yetkilisi) 32-A-051164 (Harcama Yetkilisi) 33. A-055683
(Harcama Yetkilisi) 34- A-006789 (Harcama Yetkilisi) 35. A-006385 (Harcama Yetkilisi A006380 (Harcama Yetkilisi) 36. A-006375 (Harcama Yetkilisi) 37. A-063101 (Harcama
Yetkilisi) 38. A-006795 (Harcama Yetkilisi) 39.A-063157 (Harcama Yetkilisi)
Şinasi Selçuk KAMIŞ ifadesinde ; “Gerçekleştirilen ihalelerden 25 tanesinden
harcama yetkilisi olmam sebebi ile ihale onay belgesinde imzam bulunmaktadır her ne kadar
harcama yetkilisi olarak adıma görevlendirilme yapılmaması gerekse de personel eksikliği
sebebi ile direk başkan tarafından görevlendirilme yapılmıştır veya birim müdürleri tarafından
başkandan onay almak koşuluyla yine görevlendirilme yapılmıştır … Doğrudan alım yolu ile
yapılan ve harcama yetkilisi olduğum ayrıca ihale onay belgesini imzaladığım tüm ihaleleri
hizmet bedelleri alınmıştır aksi halde hizmet bedellerinin ödenmesi amacıyla hesap işlerine
dosyanın sevkini yapmazdım ancak soru içeriğinde belirtilen firmalar, firmalar üzerinde
yapılan sahtecilik firmaların yapmış olduğu teklifler ve soru içeriğinde belirtilen diğer
hususlar ile ilgili yapabileceğim herhangi bir açıklama yoktur. … teslim edildiğini beyan
ettiğim ürünlerin teslim edilmesinden sonra teslim eden/teslim alan kısımlarının boş
olmasının sebebini bilmiyorum. … Sorumluluğum bulunan ihalelerde piyasa araştırması
yapması amacı ile görevlendirdiğim kişilerin niçin hep aynı firmalardan teklif aldığını
bilmiyorum. Dolayısıyla her ne kadar piyasa araştırma komisyonları benim tarafımda
görevlendirilmiş olsa da piyasa araştırma komisyonunda görev yapan kişilerin hep aynı
firmalardan teklif alması ve hep aynı firmanın ihaleyi kazanması benim bilgim dışındadır. …
firmalar üzerinde ve kaşelerinde yapılan sahtecilik, firmaların yapmış olduğu tekliflerin aynı

elden ve aynı şekilde çıkmasının ve firmaların gerçek sahiplerinin ifadelerinde belirttikleri
hususların sebebini de bilmiyorum, çünkü tüm bu sorumluluklar görevlendirmiş olduğum
piyasa araştırama komisyonundaki ve muayene kabul heyet komisyonunda bulunan
kişilerdedir. … belirttiğim ihalelere ilişkin faturaları kesen ve zabıta amirliğimize teslim eden
kişinin kim olduğunu hatırlamıyorum, bu faturaları kimin tanzim ettiğini bilmiyorum. …
başka açıklama yapmak istemiyorum” şeklinde beyanda bulunduğu, akabinde Şinasi Selçuk
KAMIŞ’a konu ile ilgili yapılan telefon görüşme ve bahse konu çeklerin tahsilatı ile ilgili
bankadan temin edilen ödeme dekontlarının analizi neticesinde, bahse konu 4 farklı paravan
firma ile hiçbir bağlantısı ve yetkisi olmamasına rağmen çekleri tahsil eden ve ettiren Kamil
TOSUN ile çeklerin tahsilatından önce ve özellikle sonrasında yoğun telefon görüşmelerinin
gerçekleştiği sorulduğunda , SUSMA HAKKINI kullandığı,
Alınan ifadelerde Şinasi Selçuk KAMIŞ ile ilgili olarak;
Yusuf KELEŞ ifadesinde; “Şinasi Selçuk KAMIŞ ile Kamil TOSUN isimli şahıs
kırtasiye malzemesi ile ilgili evrak getiriyordu. Yani Kamil TOSUN herhangi bir firmadan
Şinasi Selçuk KAMIŞ’a teklif getirdiğini biliyorum ancak içeriği hakkında bize herhangi bir
şekilde bilgi verilmezdi. … birim amirim Şinasi Selçuk KAMIŞ, bazen beni yanına çağırarak
hatırladığım kadarı ile 5-6 kere bana bir takım evrakları imzalatırdı. Bu evrakların içeriği
hakkında hiçbir bilgim yoktur. Şinasi Selçuk KAMIŞ bunların personel ile ilgili rutin bir
işlem olduğunu ve evrakların imzalanması gerektiğini belirterek ismimin ve soy ismimin
yazılı olduğu yerlere imza attım. Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahıs bana evrakları
imzalamamam durumunda işime son vereceğini belirterek beni bu şekilde korkuttu.
Belediyenin ihale sonucu aldığı malzemelerin firmalar tarafından Orhanlı belediyesine teslim
edildiğini görmedim … Bu evrakları müdürlüğümüzde çalışan ve evrak kısmında büro
elemanı olarak görevlendirilmiş Attila AYDIN isimli şahıs yapmakta idi. … ben ve diğer
mesai arkadaşlarım Murat YILMAZ ve Atanur SÜLEYMANOĞLU hiçbir şekilde mal
görmedik. Ve herhangi bir mal sayımı ve kontrolü yapmadık” şeklinde belirttiği,
Şahin TÜKEZ ifadesinde; “Benim ihale veya doğrudan mal alım işleri ile alakalı
olarak herhangi bir bilgim yoktur. Sadece bizden sorumlu olan Şinasi Selçuk KAMIŞ bize
yapılan ihale veya doğrudan mal alım işleri ile alakalı olarak hazırlatmış olduğu belgelere
imza atmamızı isterdi. Ben ve diğer arkadaşlarım bu belgelere imza atardık. İmza atmış
olduğum belgenin içeriğinde neyin beyan edildiğini, hangi malın veya hizmetin alındığını
bilmiyorum. … Atilla AYDIN ve zabıta komiserimiz olan Şinasi Selçuk KAMIŞ tarafından
belediye gerekli malzemeler alındı denilerek önümüze koyduğu bir takım belgeleri güven
duymamdan dolayı içeriğini de kontrol etmeden imzaladım. Ürün kontrol komisyonunda
görev aldığımda da bu şekilde önümüze sunulan belgeleri imzaladım. Ancak Belediyeye
doğrudan alımı yapılan kırtasiye malzemelerini belediyeye toplu olarak alındığını görmedim.
… Biz sadece emir silsilesi içerisinde verilen görevi yaptık. … Adımın geçtiği ÖE-5-8-16-1723-25-30-32-42-43-52-53 belge ve tutanaklarda yer alan imzaların tamamı bana aittir. Fakat
bu belgelerdeki imzaları Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahıs bana imzalatmıştır. … Şinasi
Selçuk KAMIŞ isimli şahıs seni bir komisyona yazdım imza at derdi.” şeklinde belirttiği,
Engin METİN ifadesinde; “Zabıta Müdürlüğüne bakan Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli
şahıs Belediyedeki Zabıta amirliğinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin alımı için yapılan
doğrudan alım usulü ihalelerde bir takım evrakları bana imzalamamı söylerdi, ancak ben bu
komisyonların hiç birine katılmadım, ben alınan malzemeler ile ilgili herhangi bir araştırma
yapmadım, müdürümüz Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahıs beni görevlendirdiğini beyan edip
evrakları imzalamamı istediği için ve işten atılacağım korkusuyla bana verilen bu evrakları
imzaladım, yani ben bu komisyonlarda aktif olarak kesinlikle görev yapmadım, bulunmadım,
müdürümüz Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahsın talimatı ile sadece bir takım evrakları
imzaladım. Benim imzalarımın bulunduğu ve Zabıta Müdürlüğüne alınacağı belirtilen
malzemelerin alınıp alınmadığı hakkında bir bilgim yoktur” şeklinde belirttiği,

Murat YILMAZ ifadesinde; “Yapılan doğrudan alımlar ile ilgili detaylı bilgiye sahip
olmadığımdan ve sadece Selçuk KAMIŞ tarafından gösterilen yerleri imzalamam
söylendiğinden sadece imzamı attım. İhaleye konu malzemelerin temin edilip edilmediğini
bilmiyorum. Herhangi bir komisyon görevi yapmadım. İsmi geçen firmaları tanımam. Bütün
işlemler ile Selçuk KAMIŞ ilgilenmekteydi. Ben Selçuk KAMIŞ isimli şahsın verdiği talimat
gereği sadece imza attım. Selçuk KAMIŞ isimlerimizi dosyada hangi komisyonda olduğunu
belirler ve bize de belediyeye malzeme alınacağını söyleyerek imzamızı atmamızı söylerdi”
şeklinde belirttiği,
Adem NAÇAR ifadesinde; “Çekleri Kamil TOSUN ile birlikte Orhanlı Belediyesinden
alırdık. Yine ben dışarıda beklerdim, Kamil TOSUN çeki alıp gelirdi. Çeki bana vererek
cirolamamı ve tahsil etmemi isterdi. Çek bana Kamil TOSUN tarafından teslim edildiğinde
çekin arkası kaşeli ve imzalı olurdu. … Bu çekleri tahsil etmem için Kamil TOSUN bana
veriyordu, ben de adımı ve “Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:26 Tuzla/İst.” adresini yazmak
suretiyle bu çekleri tahsil ediyordum. … Parayı çektikten sonra paranın tamamını Kamil
TOSUN’a veriyordum. Parayı verdikten sonra şöför olduğumdan dolayı Kamil TOSUN ile
birlikte Orhanlı Belediyesine gidiyorduk. Kamil TOSUN ben şöför olduğumdan beni kapıda
bırakarak belediye başkanı veya diğer müdürlerin yanına giderek odasında görüşüyordu.
Kamil TOSUN belediyeden başkan Cemil EKŞİ, müdürler Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU,
Nurettin YAZAR ve zabıta komiseri Şinasi Selçuk KAMIŞ ile görüşürdü.” şeklinde belirttiği,
Kamil TOSUN ifadesinde; “Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık
KILIÇ, Gülbeyaz KARASU ve Nurettin YAZAR isimli şahıslarla tanışıklığım, 2004-2005
yıllarında arkadaşım olan Birol HALEZEROĞLU isimli şahsın tanıdığı firma olan Balin
Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. isimli firmanın Orhanlı Belediyesinden almış
olduğu doğrudan alım işleri ile ilgili maddi sıkıntıda olduğumdan dolayı, bu firmada resmi
olarak çalışmadan, firma tarafından hazırlanan teklif mektubunu, firmanın kazandığı
doğrudan alım işleri ile ilgili hazırlanan teklif zarfını belediye ye teslim ederek, belediye den
çeki belediye de çalışan Tarık KILIÇ isimli şahıstan alarak parayı tahsil ediyordum.” şeklinde
belirttiği,
Ali SEVİM ifadesinde; “Ben onama merciiyim sadece önüme gelen dosya içersindeki
evraklara bakarak onay veririm. Takip ve kontrol Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta
komiseri Ş. Selçuk KAMIŞ sorumluluğu altındadır.” şeklinde beyanda bulunduğu,
Cemil EKŞİ ifadesinde; “Kamil TOSUN isimli şahsı tanırım, Orhanlı Belediyesi Tuzla
Belediyesinden ayrıldıktan sonra Tuzla Belediyesinde görev yapan Gülbeyaz KARASU ve
Tarık KILIÇ bu şahsı Tuzla Belediyesinde görev yaparken tanışmışlardı … Orhanlı
Belediyesine verilen Sahte fiyat tekliflerinin kimler tarafından verildiği hakkında herhangi bir
bilgim yoktur, burada sorumluluk benim yetki verdiğim o tarihlerde Orhanlı Belediyesinde
müdür olarak çalışan isimlerini verdiğim müdürlere aittir … Orhanlı Belediyesinde Belediye
Başkanı olarak görev yaptığım süre zarfında İmar İşleri ve Fen İşleri Müdürü olan Osman
ÇELİK, Personel ve Yazı İşleri Müdürü olan Gülbeyaz KARASU, Zabıta Müdürü olan Selçuk
KAMİŞ, Sağlık İşleri Müdürü olan soy ismini şuan hatırlayamadığım Seval isimli bayan
Hesap İşleri Müdürü ise Tarık KILIÇ vermiş olduğum yazılı yetki ile doğrudan alımları
yapmaktalardı, yukarda ki sorularda da beyan edildiği gibi doğrudan alımlardan Orhanlı
Belediyesine verilen tekliflerdeki ve faturalardaki sahte belgelerdeki sorumluluk ihaleyi teklif
eden ismini saymış olduğum belediyede müdür olarak çalışan şahıslara aittir, ben bu
belgelerin sahte olup olmadığını yada art niyetli olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bir
bilgim yoktur, bu sahte faturalara karşılık belediyenin ödemeleri bu müdürlere
aittir”şeklinde beyanda bulunduğu,
Atille AYDIN ifadesinde; “Benim bağlı olduğum zabıta müdürü olan Şinasi Selçuk
KAMIŞ kendisi komisyonda görev alacak olan isimleri daha önceden belirliyordu, belirlemiş
olduğu isimlere başkanlık makamında onay alıyordu, böylece biz komisyonda görev

alıyorduk. … fiyat araştırması yaparken alınacak malzeme ile ilgi fiyat teklifleri kapalı zarf ile
Şinasi Selçuk KAMIŞ’a veriyorlardı, o da bize veriyordu, biz de içinden en uygun teklifi
veren firmaya malzeme alımında onay veriyorduk. Bahse konu olaylar bu şekilde oluyordu.
Malzemelerin alınıp alınmadığını bilmiyorum … Bahse konu fiyat tekliflerini kimler
tarafından tanzim edildiğini bilmiyorum. Ben Fiyat araştırma komisyonunda görev aldığım
zaman fiyat teklifleri kapalı zarf ile Zabıta Müdürü olan aynı zamanda amirim olan Şinasi
Selçuk KAMIŞ’a getirlirdi. Fiyat tekliflerinin kimler tarafından getirildiğini bilmiyorum. Bize
verilen zarfları açtıktan sonra en uygun teklifi veren firmayı imzalayarak
onaylıyorduk.”şeklinde beyanda bulunduğu,
Atanur SÜLEYMANOĞLU ifadesinde; “Şinasi Kamış isimli şahıs Belediyeye Mal ve
hizmet alınacağı zaman sekreterine ve Atilla AYDIN’a benim ve diğer arkadaşlarımın
isimlerini mal alım belgesine yazdırıyordu. Kırtasiye malzemesi alınacak diyerek bize
gösterilen evraklara imza atmamızı isteniyordu. Bizde yetkili amirimiz olduğu için bu
belgelere imza atıyordum. Ancak atmış olduğum belgelerin içeriklerini bilmiyordum. Bize
herhangi bir açıklama yapılmazdı. Sadece Belediye’ye kırtasiye malzemesi alınacak diyerek
Şinasi SELÇUK KAMIŞ ve Atilla AYDIN onlar tarafından hazırlanan evraklara imza
atmamız isteniyordu. Bizde bu belgelere içeriklerini bilmeden imza atıyorduk. Ancak atmış
olduğum imzalara karşın herhangi bir malın teslimini ben hiç almadım … Şinasi Selçuk
KAMIŞ ve Atilla AYDIN isimli şahıslar zaman zaman bana ve arkadaşlarıma kırtasiye
malzemesi alınacak diyerek imza attırırlardı”şeklinde beyanda bulunduğu,
Yaşar KARACA ifadesinde; “Belediyenin alınacak malzeme ile ilgili fiyat teklifleri
ilgili firmalarda kapalı zarf içerisinde amirimiz olan Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahsa
geliyordu. Kendisi en uygun fiyatı veren firmayı belirledikten sonra fiyat araştırma
komisyonunda başkanlık tarafından biz görevlendirildiğimiz için bağlı olduğumuz zabıta yazı
işleri tarafından hazırlanan fiyat araştırma tutanağına imzamızı atıyorduk. Ben ve fiyat
araştırması komisyonunda görevli olarak gözüken arkadaşlarımla beraber herhangi bir
firmaya giderek fiyat teklifi almadık firma yetkilileriyle görüşmemiz olmadı … Benim bu
tutanakları imzalamamın nedeni Komisyonda görevli olarak personel yetersizliğinden benim
adımın olmasından dolayıdır. Daha öncede anlattığım gibi bu fiyat araştırması Şinasi Selçuk
KAMIŞ a kapalı zarp ile geliyordu kendisi zarfı açıp bize gösterdikten sonra en uygun fiyat
veren firmanın ismini söylüyordu bizde o firmanın adını yazarak dosya hazırlıyorduk. Ben
şimdiye kadar belediye gelen malzemeleri teslim almadım”şeklinde beyanda bulunduğu,
4- Nurettin YAZAR;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde;
tarafımızdan O.E.3–7–10–29–41–46–50–56–61–62 kodları ile numaralandırılan ödeme emri
dosyalarında;
Söz konusu şahsın; harcama yetkilisi olduğu, ilgili ihale onay belgesi isminin ve
imzasının atılı olduğu, toplam 10 Adet ödeme emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen,
hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara uğramasında sorumlu olduğu,
yapılacak olan ihalelerde piyasa araştırması sonunda düzenlenen ihale onay belgesinde
imzasının bulunduğu, böylece ihale kapsamında yapılan işlemlerden bilgisinin bulunduğu,
Necati BAŞ, Ertaç AYDEĞER, Mustafa KÖKLÜ, Emine Kumral ÇAVUŞ, Muzaffer
DİKMEN isimli şahılar ile irtibatlı olduğu, irtibatlı olduğu şahıslara belgeleri imzalamaları
için talimat verdiği ve şahısların verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiklerinin tespit
edildiği,
Ayrıca bahse konu şahsın sahte fiyat teklifi hazırlama ve tahsilat aşamalarını organize
eden Kamil TOSUN ile irtibatlı olduğu, alınan şüpheli ifadelerinde de tahsilat işlemlerinin
akabinde buluşarak görüştüğünün anlaşıldığı,

Yapılan çalışmalarda Nurettin YAZAR’ın Kamil TOSUN ile çok yakın ve yoğun
irtibatlarının olduğu , o kadar ki Nurettin YAZAR ile Kamil TOSUN’un hatlarını aynı
telefona takarak kullandıklarının anlaşıldığı,
Bir dönem Üçgen Bilgisayar Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. adına, daha sonra soruşturmada
adı şüpheli olarak geçen Kamil TOSUN (TC: 45418399520) adına kayıtlı 5322552510
numaralı hat ile;
Necati BAŞ adına kayıtlı olup Nurettin YAZAR (TC: 33293085812) (Orhanlı
Belediyesi Çevre Kor. Ve Kont. Müdür Vekili) tarafından kullanıldığı anlaşılan 5327374946
(31) ile görüşmeleri tespit edilmiştir.
Nurettin YAZAR’ın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037595 (Gerçekleştirme Yetkilisi) 2.A-33877(Gerçekleştirme Yetkilisi) 3. A055682(Harcama Yetkilisi)(Muayene Komisyon Üyesi) 4. A-051164(Muayene Komisyon
Üyesi) 5.A-051160(Harcama Yetkilisi)(Muayene Komisyon Üyesi)
Nurettin YAZAR ifadesinde; “Ben kesinlikle bana okumuş olduğunuz gibi bir
sahtecilik ve dolandırıcılık eylemleri içinde bulunarak kendime veya başkasına maddi
menfaat sağlamadım. …Ben Orhanlı Belediyesi bünyesinde çalıştığım süre boyunca
kesinlikle böyle bir olay içerisinde yer almadım. Kendime ya da bir başkasına bu şekilde
hiçbir maddi menfaat temin etmedim. Ben bu kurumda kamu görevim neyi gerektiriyorsa
sadece onu yaptım. … Biz alınacak kırtasiye malzemesi için uygun teklifi veren en az üç
firma arasından en uygunu hangisi ise onu seçerek onaya gönderirdik. Doğrudan alım
ihalelerinde işlemler genelde firmaları ve yetkililerini görmeden evrak üzerinden yapılırdı. …
ihtiyacımız olmadığı halde gerçek dışı belge ve faturalarla doğrudan alım gerçekleştirerek
kesinlikle zimmetime para geçirmedim. … ben katıldığım bütün ihalelerin malzemelerini
almadan ödemenin yapılması için ilgili birimine göndermedim. Böyle bir sahtecilik ve
dolandırıcılık işlemi içerisinde bulunmadım. Benim bilgim ve imzamın bulunduğu bütün
doğrudan alım işlemleri gerçekleşerek malzeme alımı yapılmıştır. Adımın geçtiği ve
tarafınızdan O.E.3–7–10–29–41–46–50–56–61–62 ile numaralandırılan ödeme emri
dosyasındaki ismimin altında bulunan imzaları ben imzaladım. Bu imzalar bana aittir. … biz
sadece malzemeyi teslim alır ve Hesap İşleri Müdürlüğünün faturayı teslim aldığına dair
küçük makbuzları alırdık. Ancak bu makbuzu dosyaya neden koymadığımızı bilmiyorum.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak görev yaptığım dönemde kendi birimim içinde
kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyulmuştu bende aynı büroda çalışan elemanım olan Emine
KUMRAL ile beraber ihtiyacımız olan malzemelerin listesini yaparak piyasa araştırma
komisyonuna göndermiştim. Bu komisyonda da görevli olan Emine KUMRAL ve Necati
BAŞ isimli şahıslar da piyasada faaliyet gösteren firmalardan teklifler alarak en uygun olanı
seçip bana sunmuşlardı. Bende bu doğrudan alım ihalesinin gerçekleşmesi için Belediye
başkanının oluruna sunmuştum. Almış olduğum bu malzemeler birimim içinde kullanılmıştı.
… Doğrudan alımı kazanarak bize malzemeleri teslim eden Özkağıtçılık isimli firma
yetkilisinin “malzemeleri teslim etmediği, böyle bir ihaleye girmediği ve ödeme almadığı”
yönünde neden ifade verdiğini bilmiyorum. … ihaleye teklif veren her üç firmanın belge ve
kaşelerinin sahtelerinin kimler tarafından yapıldığını, bu firmaların imzalarını sahte olarak
kimlerin attığını kesinlikle bilmiyorum. Kurum içerisinde yaptığımız doğrudan alımlar sonucu
teklif veren firmanın yetkililerini biz görmeden direk evraklardaki belgeler üzerinden işlem
yapardık. Bu yüzden bu belgelerin sahteleri yapılmış olabilir. Yapılan bu işlem sonucu bu
malzemeleri bize kimin teslim ettiğini hatırlamıyorum. … Kamil TOSUN isimli şahısta
genelde Orhanlı Belediyesinde kırtasiye malzemesi alımı için yapılan doğrudan alımlarını
aldığı için bu şahısla görüşmelerimde tarafına yapılacak ödemelerle ilgili konuşarak şahsı
Hesap İşleri Müdürlüğüne yönlendirirdim.”şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Nurettin YAZAR ile ilgili olarak;

Adem NAÇAR ifadesinde; “Çekleri Kamil TOSUN ile birlikte Orhanlı Belediyesinden
alırdık. Yine ben dışarıda beklerdim, Kamil TOSUN çeki alıp gelirdi. Çeki bana vererek
cirolamamı ve tahsil etmemi isterdi. Çek bana Kamil TOSUN tarafından teslim edildiğinde
çekin arkası kaşeli ve imzalı olurdu. … Bu çekleri tahsil etmem için Kamil TOSUN bana
veriyordu, ben de adımı ve “Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:26 Tuzla/İst.” adresini yazmak
suretiyle bu çekleri tahsil ediyordum. … Parayı çektikten sonra paranın tamamını Kamil
TOSUN’a veriyordum. Parayı verdikten sonra şöför olduğumdan dolayı Kamil TOSUN ile
birlikte Orhanlı Belediyesine gidiyorduk. Kamil TOSUN ben şöför olduğumdan beni kapıda
bırakarak belediye başkanı veya diğer müdürlerin yanına giderek odasında görüşüyordu.
Kamil TOSUN belediyeden başkan Cemil EKŞİ, müdürler Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU,
Nurettin YAZAR ve zabıta komiseri Şinasi Selçuk KAMIŞ ile görüşürdü”şeklinde beyanda
bulunduğu,
Ali SEVİM ifadesinde; “Ben onama merciiyim sadece önüme gelen dosya içersindeki
evraklara bakarak onay veririm. Takip ve kontrol ilgili Çevre Koruma ve Kontrol müdürü
Nurettin YAZAR ın sorumluluğu altındadır”şeklindebeyanda bulunduğu,
Kamil TOSUN ifadesinde; “Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık
KILIÇ, Gülbeyaz KARASU ve Nurettin YAZAR isimli şahıslarla tanışıklığım, 2004-2005
yıllarında arkadaşım olan Birol HALEZEROĞLU isimli şahsın tanıdığı firma olan Balin
Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. isimli firmanın Orhanlı Belediyesinden almış
olduğu doğrudan alım işleri ile ilgili maddi sıkıntıda olduğumdan dolayı, bu firmada resmi
olarak çalışmadan, firma tarafından hazırlanan teklif mektubunu, firmanın kazandığı
doğrudan alım işleri ile ilgili hazırlanan teklif zarfını belediye ye teslim ederek, belediye den
çeki belediye de çalışan Tarık KILIÇ isimli şahıstan alarak parayı tahsil
ediyordum.”şeklinde beyanda bulunduğu,
Muzafer DİKMEN ifadesinde; “ÖE 56-62 kodlu Belediye adına düzenlenen Muayene
Kabul Heyeti raporu da bulunan adımın altına atılı imza kendi imzamdım. Bana bu yazıyı
birim müdürüz olan Nurettin YAZAR isimli şahıs getirerek bana iş ile ilgili olduğunu benim
adımı açtığı imzalamam gerekttiğini söyledi bende kendisi müdürümüz olduğu için herhangi
bir soru sormadan okumadan imzaladım. Benim bu imzalamış olduğum belgeler karşılığında
herhangi bir menfaatim olmadı. … birim müdürümüz bana imzala dedi bende imzaladım
içeriğinin ne olduğunu bilmiyorum” şeklinde beyanda bulunduğu,
Necati BAŞ ifadesinde; “Ben Orhanlı Beldesi Belediyesinde çalışmış olduğum zaman
müdürüm olan Nurettin YAZAR isimli şahıs bize Fiyat araştırma komisyonunda veya ürün
kontrol komisyonlarında görev almamız yönünde kendisi başkanlıktan onay alıyordu. Onay
aldıktan sonra biz isimlerimiz yazılı olduğu komisyonda görev yapıyorduk. Ben komisyon
üyesi olduğumu biliyorum ancak hangi komisyonda görev aldığımı bilmiyorum. Bana
getirilen yazıları imzalıyorduk nedir ne değildir sormuyorduk. … Ben hiçbir zaman fiyat
araştırması ve belediyeye alınan malzemelerin kontrolü yaparak teslim almadım. Ben adımın
yazılı olduğu belgeyi Emine KUMRAL ÇAVUŞ ve birim amirimiz olan Nurettin YAZAR
isimli şahıslar getiriyorlardı bana imzalamamı söylüyorlardı, ben de gerekli yerleri
imzalıyordum. Bu şekilde birçok evrak imzaladım, ama bu evrakların ne olduğuna bakmadım.
…Bu yapmış olarak gözüken fiyat araştırmalar neticesinde alınan malzemelerin alınıp
alınmadığını bilmiyorum”şeklinde beyanda bulunduğu,
Ertaç AYDEĞER ifadesinde; “Belediye Başkanlığı’nda çalışmış olduğunuz dönemde
belediye bünyesinde yapılan ihalelerde; ihale komisyonu, fiyat araştırma komisyonu veya
ürün kontrol-muayene komisyonunda kesinlikle görev almadım. … işçi olarak kendilerine
bağlı olduğum Nuretttin YAZAR bize belediyeye kırtasiye malzemesi alınacağını belirterek
bir takım belgeleri imzalattı. Bana imzalatılan bu belgelerin içeriğini dahi bilmiyorum.
Üstlerimize bağlı bulunduğumuz insanlara güvendiğimiz için bize bu şekilde gelen belgeleri
imzaladık. … çalıştığım birimin sorumlusu Nurettin YAZAR bize içeriğini okumadığım bir

takım belgeleri imzalattı. … Bu zamana kadar Belediye toplu olarak alınan kırtasiye
malzemelerini görmedim. Ödeme belgeleri ekinde bulunan faturalardaki ürünlerinde Belediye
Birimlerine teslim edilip edilmediğini bilmiyorum. Adımın geçtiği belge ve tutanaklarını
Nurettin YAZAR’ın isteği doğrultusunda içeriğini bilmeden ast üst ilişkisine istinaden
imzaladım” şeklinde beyanda bulunduğu,
5-Gülbeyaz KARASU ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-611-14-26-40-45-54-69 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; harcama yetkilisi / Gerçekleştirme yetkilisi olduğu,
İlgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene kontrol tutanaklarında isminin ve
imzasının atılı olduğu,
Toplam 12 Adet ödeme emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve
hizmet alımları ile Belediye Bütçesinin zarara uğramasında sorumlu olduğu, yapılan ihalelere
ilişkin paravan olarak kurulan firmalardan teklif alınmış gibi düzenlenen evrakta ve daha
sonrasında malın ihale şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin kontrolün yapıldığı evraklarda
imzasının bulunduğu, Cemil EKŞİ, Kamil TOSUN, Ayfer UZUN, Nurcan EKŞİ UZUN ve
Vatan TEKTAŞ isimli şahıslar ile irtibatlı olduğu, irtibatlı olduğu diğer şahıslara belgelere ve
raporlara imza atmaları talimatı verdiği ve şahısların da verilen talimata göre hareket ettiğinin
tespit edildiği,
Ayrıca bahse konu şahsın sahte fiyat teklifi hazırlama ve tahsilat aşamalarını organize
eden Kamil TOSUN ile irtibatlı olduğu, alınan şüpheli ifadelerinde de tahsilat işlemlerinin
akabinde buluşarak görüştüğünün anlaşıldığı,
Nuray Tekstil Gıda Tem. Orman Ürün. Dış Tic. Ltd. Şti. unvanlı firma adına tanzim
edilen 29.08.2008 tarihli, 0128029 çek numaralı, 22.852,03 TL tutarlı çekin Orhanlı
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Gülbeyaz KARASU tarafından imzalanmış olduğunun
anlaşıldığı,
Bir dönem Üçgen Bilgisayar Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. adına, daha sonra soruşturmada
adı şüpheli olarak geçen Kamil TOSUN (TC: 45418399520) adına kayıtlı 5322552510
numaralı hat ile;
Gülbeyaz KARASU (TC: 61906443834) adına kayıtlı 5354722109 (19) ve
5336635366 (9) numaralı hatlarla irtibatının tespit edildiği,
ÖRNEĞİN;
Kamil TOSUN (TC 45418399520) isimli şahsın 16.04.2008 tarihinde Türkiye Ziraat
Bankası Tuzla Şubesinden 126853 çek numarası 25.806,73 TL parayı aldığı, akabinde Orhanlı
Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılan 0216 394 4143 numaralı telefonu ve Gülbeyaz
KARASU (TC.61906443834 ) isimli şahsın kullanmış olduğu 0533 663 5366 numaralı
telefonu arayıp- arandığının tespit edildiği,
Kamil TOSUN isimli şahsın 16.05.2008 tarihinde Tuzla Belediye Başkanlığına kayıtlı
0533 764 1205 numaralı telefonu saat 12:29’ da aradığı aynı gün Türkiye Ziraat Bankası
Tuzla Şubesinden 126959 çek numarası 19.656,26 TL parayı saat: 15:42 de aldığı ve aynı gün
126959 çek numarası ile 30.477,26TL parayı saat: 15:43’ te aldığı akabinde aynı gün Yaşar
KARACA isimli şahıs adına kayıtlı kullanıcısının Şinasi Selçuk KAMIŞ
(TC49129237300)isimli şahsın olduğu 0532 255 2510 numaralı telefonundan saat 14:20’ de
arandığı, aynı gün Gülbeyaz KARASU isimli şahıs adına kayıtlı kullanıcısının Gülbeyaz
KARASU isimli şahsın olduğu 0533 663 5366 numaralı telefonu saat 14:25’ de aradığının
tespit edildiği,
Gülbeyaz KARASU’nun adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037119 (Harcama Yetkilisi) 2.A-037130 - A-037129 (Harcama Yetkilisi) 3. A037594 (Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma Komisyon Üyesi) 4. A-037586 (Gerçekleştirme
Yetkilisi) 4.A-33875 (Gerçekleştirme Yetkilisi) 5.A-051176(Harcama Yetkilisi) 6.A-

051261(Harcama Yetkilisi) 7.A-055855, A-055857, A-055861, A-055863(Harcama Yetkilisi)
8.A-063153(Harcama Yetkilisi)
Gülbeyaz KARASU ifadesinde ; “yapılan doğrudan teminlerde birimde görevli Vatan
TEKTAŞ, Nurcan EKŞİ, Ayfer UZUN isimli şahıslar piyasa araştırması yaptıktan sonra,
dosya bana gelirdi. Bende dosyayı inceleyerek en uygun fiyatı veren firmadan alımı yapardık
… Ben kesinlikle yolsuzluk yapmadım. Bu firmalardan sadece Öz Kağıtçılık Kimya
Bilgisayar Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmayı tanırım ve bu firma ile belediyemiz
arasında alım gerçekleşmiştir. … Bahse konu eylemleri kimlerin organize ettiği hakkında ve
bu tür usulsüzlüklerin olduğu hakkında bilgim yoktur. Benim herhangi bir usulsüzlük
içerisinde yer almam söz konusu bile olamaz ve soruda zimmete geçirildiği belirtilen haksız
menfaatten bilgim yoktur, zimmetime geçmiş bir para yoktur. … Adımın geçtiği ve bana
göstermiş olduğunuz tarafınızdan ÖE-6-11-14-26-40-45-54-69 belge ve tutanaklar üzerindeki
imzalar bana aittir ve benim tarafımdan imzalanmıştır. … Hazırlanan belgeler tamamen
Belediyenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bizim yapmış olduğumuz
alımlarda Kamil TOSUN isimli şahsın sahibi olduğunu, bize sunulan belgelerle bildiğimiz
firmaların ihalelerde ve doğrudan teminlerde alınan materyallerin faturalarla teslimi
gerçekleştirildiğinden herhangi bir kuşku uyandırıcı durum söz konusu olmadığından ben de
şüphelenmedim. Yapılan incelemelerde sahte olduğu tespit edilen belgelerden haberim yoktur.
Yapılan piyasa araştırması görevlendirilmiş olan Nurcan EKŞİ ve Vatan TEKTAŞ isimli
şahıslar tarafından yapılmıştır. Bahsedilen firmaların yetkililerinden ayrı ayrı fiyat teklifleri
alınarak dosyalar hazırlanmıştır. … İpekcan Kırtasiye Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ve
EMEK KIRTASİYE unvanlı firmaları ve yetkilerini tanımıyorum. Ancak bildiğim kadarı ile
bu firmalardan piyasa araştırması yapmak ile görevlendirilmiş arkadaşlarım bizzat fiyat
tekliflerini almışlardır. … Faturanın teslim alan kısmının neden imzalanmadığını bilmiyorum.
Yoğunluk nedeni ile gözden kaçmış olabilir. … Yapılan usulsüzlüklerden haberim yoktur. …
Doğrudan alım yolu ile yapılan ihaleye konu malzemeler tamamıyla temin edilmiştir ve
birimin ihtiyaçlarında kullanılmıştır. … Kamil TOSUN isimli şahıs ile bu şekilde telefon
görüşmelerim olabilir. Ancak bu görüşmelerin hiçbirisi yapılan ödeme çekleri ile ilgili
değildir. Kamil TOSUN isimli şahsı yıllardır tanırım ve çalışırım” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Alınan ifadelerde Gülbeyaz KARASU ile ilgili olarak;
Vatan TEKTAŞ ifadesinde; “Gülbeyaz KARASU ya ismimin neden ihale dosyasına
açıldığını sorduğumda; sende bizim personelimizsin, herhangi bir sakıncası olmadığını
belediye ye ihtiyaç ve kırtasiye malzemeleri alımı ile alakalı olduğunu söylerdi … ben
kesinlikle herhangi bir ihalenin hiçbir aşamasında bulunmadım. … matbu evrakların ve diğer
evrakların hazırlanması yine bana fotokopisini göstermiş olduğunuz kıtasiye malzemesi alımı
konulu, başkanlık makamına yazılan tüm yazılar Gülbeyaz KARASU tarafından ve onun
talimatları doğrultusunda hazırlanarak bizzat kendisi tarafından imzalanıp başkanlık
makamına olura sunulur. … faturalardaki ürünlerin belediye birimleri teslim edilip edilmediği
konusunda bir bilgim yoktur. … yazı işleri müdürüm Gülbeyaz KARASU nun bana ihale
sonrasında imzalatmış olduğu birkaç dosya haricinde herhangi bir evrak imzalamadım ….
Görevlendirme yazısı tamamen Gülbeyaz KARASU tarafından bilgim dışında tanzim
edilmiştir bu belge üzerinde de zaten imzam bulunmamaktadır. …O dönemde belediyede
çalışan olarak içeriğinden bilgi sahibi olmadığım ve bana imzalanmak üzere verilen evrak
içeriğini sorgulama imkanı verilmeden, yazı işleri müdürü Gülbeyaz KARASU tarafından
verilen talimat doğrultusunda imzaladım”şeklinde beyanda bulunduğu,
Nurcan EKŞİ UZUN ifadesinde; “İhtiyaç listelerinde bulunan malzemelerin fiyat
araştırmasını Müdürümüz Gülbeyaz KARASU isimli şahıs yapardı, bizim buradaki
fonksiyonumuz hazırlanan belgeyi imzalamaktı, benim belediyede çalıştığım dönemde fiyat
araştırması üzerine herhangi bir görevim söz konusu değildi, fiyat araştırmasını ve ürün

muayene ve kontrolünü yapan kişi Müdürümüz Gülbeyaz KARASU isimli şahıstı … belgeler
üzerinde bulunan imzalar gerçektir ve bana aittir, benim tarafımdan müdürümüz Gülbeyaz
KARASU isimli şahıs isteği üzerine atılmıştır … piyasa araştırması komisyonunda bulunmam
tamamen müdürüm Gülbeyaz KARASU isimli şahsın isteği üzerine attığım imzadan ibarettir,
ben piyasa araştırması yapmadım bahse konu firmaları ve yetkililerini tanımam”
şeklinde beyanda bulunduğu,
Ayfer UZUN ifadesinde; “Kurum içerisinde yapılan doğrudan alım ihalelerinde her
birim kendi içerisinde yapılan ihaleye katılırdı. Bende kısım amirim Gülbeyaz KARASU
isimli şahsın talimatları doğrultusunda ihale dosyalarının yazışmalarını yaparak ve teklif
veren firmaların da teklif mektuplarını dosyaya ekleyerek onaya sunardım. … Ben kurum
içerisinde yaptığım işlemlerle ilgili emir komuta şeklinde çalıştığım için amirlerimden gelen
talimatların ve belgelerin içeriklerini sorgulamadan ne yapılması gerekiyorsa onu yapardım”
şeklinde beyanda bulunduğu,
Adem NAÇAR ifadesinde; “Çekleri Kamil TOSUN ile birlikte Orhanlı Belediyesinden
alırdık. Yine ben dışarıda beklerdim, Kamil TOSUN çeki alıp gelirdi. Çeki bana vererek
cirolamamı ve tahsil etmemi isterdi. Çek bana Kamil TOSUN tarafından teslim edildiğinde
çekin arkası kaşeli ve imzalı olurdu. … Bu çekleri tahsil etmem için Kamil TOSUN bana
veriyordu, ben de adımı ve “Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:26 Tuzla/İst.” adresini yazmak
suretiyle bu çekleri tahsil ediyordum. … Parayı çektikten sonra paranın tamamını Kamil
TOSUN’a veriyordum. Parayı verdikten sonra şöför olduğumdan dolayı Kamil TOSUN ile
birlikte Orhanlı Belediyesine gidiyorduk. Kamil TOSUN ben şöför olduğumdan beni kapıda
bırakarak belediye başkanı veya diğer müdürlerin yanına giderek odasında görüşüyordu.
Kamil TOSUN belediyeden başkan Cemil EKŞİ, müdürler Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU,
Nurettin YAZAR ve zabıta komiseri Şinasi Selçuk KAMIŞ ile görüşürdü.” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Cemil EKŞİ ifadesinde; “Kamil TOSUN isimli şahsı tanırım, Orhanlı Belediyesi Tuzla
Belediyesinden ayrıldıktan sonra Tuzla Belediyesinde görev yapan Gülbeyaz KARASU ve
Tarık KILIÇ bu şahsı Tuzla Belediyesinde görev yaparken tanışmışlardı … Orhanlı
Belediyesine verilen Sahte fiyat tekliflerinin kimler tarafından verildiği hakkında herhangi bir
bilgim yoktur, burada sorumluluk benim yetki verdiğim o tarihlerde Orhanlı Belediyesinde
müdür olarak çalışan isimlerini verdiğim müdürlere aittir … Orhanlı Belediyesinde Belediye
Başkanı olarak görev yaptığım süre zarfında İmar İşleri ve Fen İşleri Müdürü olan Osman
ÇELİK, Personel ve Yazı İşleri Müdürü olan Gülbeyaz KARASU, Zabıta Müdürü olan Selçuk
KAMİŞ, Sağlık İşleri Müdürü olan soy ismini şuan hatırlayamadığım Seval isimli bayan
Hesap İşleri Müdürü ise Tarık KILIÇ vermiş olduğum yazılı yetki ile doğrudan alımları
yapmaktalardı, yukarda ki sorularda da beyan edildiği gibi doğrudan alımlardan Orhanlı
Belediyesine verilen tekliflerdeki ve faturalardaki sahte belgelerdeki sorumluluk ihaleyi teklif
eden ismini saymış olduğum belediyede müdür olarak çalışan şahıslara aittir, ben bu
belgelerin sahte olup olmadığını yada art niyetli olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bir
bilgim yoktur, bu sahte faturalara karşılık belediyenin ödemeleri bu müdürlere aittir”
şeklinde beyanda bulunduğu,
Kamil TOSUN ifadesinde; “Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık
KILIÇ, Gülbeyaz KARASU ve Nurettin YAZAR isimli şahıslarla tanışıklığım, 2004-2005
yıllarında arkadaşım olan Birol HALEZEROĞLU isimli şahsın tanıdığı firma olan Balin
Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. isimli firmanın Orhanlı Belediyesinden almış
olduğu doğrudan alım işleri ile ilgili maddi sıkıntıda olduğumdan dolayı, bu firmada resmi
olarak çalışmadan, firma tarafından hazırlanan teklif mektubunu, firmanın kazandığı
doğrudan alım işleri ile ilgili hazırlanan teklif zarfını belediye ye teslim ederek, belediye den
çeki belediye de çalışan Tarık KILIÇ isimli şahıstan alarak parayı tahsil ediyordum.”
şeklinde beyanda bulunduğu,

6- Attile AYDIN;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2-817-21-23-25-30-32-35-36-43-55-58-59-61-63-68 kodları ile numaralandırılan ödeme emri
dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 17 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, ayrıca da kendisi gibi aynı şekilde yapılan işlemlerde görev
alan Kamil TOSUN, Mustafa YETGİN, Yasemin EKŞİ, Hanife ALTUN, Yusuf KELEŞ, Şahin
TÜKEZ, Atanur SÜLEYMANOĞLU ve Özdem TOPAL isimli şahıslar ile bağlantılı olduğu,
irtibatlı olduğu Yusuf KELEŞ, Şahin TÜKEZ, Atanur SÜLEYMANOĞLU isimli şahıslara
talimat verdiği ve şahısların da talimatlar belgelere imza attıkları, şahsın eylemlerinde Zabıta
Komiseri Ş.Selçuk KAMIŞ ile koordineli hareket ettiğinin anlaşıldığı,
Ayrıca bahse konu şahsın sahte fiyat teklifi hazırlama ve tahsilat aşamalarını organize
eden Kamil TOSUN ile irtibatlı olduğu, alınan şüpheli ifadelerinde de tahsilat işlemlerinin
akabinde buluşarak görüştüğünün anlaşıldığı,
Bir dönem Üçgen Bilgisayar Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. adına, daha sonra soruşturmada
adı şüpheli olarak geçen Kamil TOSUN (TC: 45418399520) adına kayıtlı 5322552510
numaralı hat ile Attile AYDIN (TC: 37471509220) adına kayıtlı 5376373432 (63) ve
5355228770 (3) numaralı hatlar arasında yoğun görüşmelerin gerçekleştiğinin tespit edildiği,
Kamil TOSUN (TC 45418399520) isimli şahsın 02.07.2008 tarihinde Gülbeyaz
KARASU isimli şahıs adına kayıtlı kullanıcısının Gülbeyaz KARASU isimli şahsın olduğu
0533 663 5366 numaralı telefondan saat 11:34’te, Vatan TEKTAŞ (10351863322) isimli
şahsın kullanmış olduğu 0535 707 9147 numaralı telefondan saat 12:57’de arandığı aynı gün
Kamil TOSUN isimli şahısla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve HTS raporlarında bu
şahısların sürekli irtibat halinde oldukları, Birol HALEZEROĞLU (TC:20474704648) isimli
şahsın Ziraat Bankası Tuzla Şubesinden 127045 çek numarası 35.684,46 TL parayı saat:
14:31’de aldığı, daha sonra Kamil TOSUN isimli şahsın Attile AYDIN (TC:37471509220)
isimli şahsın kullanmış olduğu 0537 637 3432 numaralı telefondan saat 14:52’de aradığının
tespit edildiği,
Kamil TOSUN isimli şahsın 28.11.2008 tarihinde Türkiye Ziraat Bankası Tuzla
Şubesinden 128175 çek numarası ile 35.800,18 TL parayı saat 14:52’de aldığı akabinde Attile
AYDIN (TC:37471509220) isimli şahsın kullanmış olduğu 0537 637 3432 numaralı telefonu
saat 14:53’te aradığının tespit edildiği,
Kamil TOSUN isimli şahsın 13.06.2008 tarihinde Attile AYDIN (TC:37471509220)
isimli şahsın kullanmış olduğu 0537 637 3432 numaralı telefondan saat 10:20’de arandığı
akabinde Şinasi Selçuk KAMIŞ (TC49129237300) isimli şahsın kullanmış olduğu 0533 476
4317 numaralı telefonu saat 12:49 ve 13:11’de aradığı aynı gün Türkiye Ziraat Bankası Tuzla
Şubesinden 125982 çek numarası ile 32.625,19 TL parayı saat 14:40’da aldığının tespit
edildiği,
Kamil TOSUN (TC 45418399520) isimli şahsın 09.05.2008 tarihinde Tarık KILIÇ
(TC 51829679298) adına kayıtlı 0532 606 0507 numaralı telefonu gün içinde birkaç kez,
Attile AYDIN (TC:37471509220) isimli şahsın kullanmış olduğu 0532 255 2510 numaralı
telefonu saat:13:56 ve 14:53’te aradığı aynı gün Türkiye Ziraat Bankası Tuzla Şubesinden
126936 çek numarası 29.521,34 TL parayı saat: 14:10 de aldığı, akabinde Orhanlı Belediye
Başkanlığı başkanlık sekreterliği hizmetinde kullanılan 0216 394 4141 numaralı telefonu saat
14:16’ de aradığının tespit edildiği,
Attile AYDIN’ın adının geçtiği ödemeler ve konumu;

1.A-036358(Muayene Komisyon Üyesi)2. A-036475 (Araştırma Komisyon Üyesi)
3.A-037125 (Muayene Komisyon Üyesi) 4.A-037572 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 5.A037774 (Araştırma Komisyon Üyesi) 6. A-037582 (Araştırma Komisyon Üyesi) 7.A-33880
(Araştırma Komisyonu Başkanı) 8.A-33876(Araştırma Komisyon Üyesi) 9.A33859(Araştırma Komisyon Üyesi) 10.A-051176(Araştırma Komisyon Üyesi)11.A055851(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma Komisyon Üyesi) 12.A-055871, A055873(Araştırma Komisyon Üyesi) 13. A-051164(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma
Komisyon Üyesi) 14.A-055683(Muayene Komisyon Üyesi) 15.A-006795(Araştırma
Komisyon Üyesi)
Attile AYDIN ifadesinde; “Benim bağlı olduğum zabıta müdürü olan Şinasi Selçuk
KAMIŞ kendisi komisyonda görev alacak olan isimleri daha önceden belirliyordu, belirlemiş
olduğu isimlere başkanlık makamında onay alıyordu, böylece biz komisyonda görev
alıyorduk. … zabıta müdürümüz Ş. Şelçuk KAMIŞ bize üç adet zarf geitiroyrdu, tekliflerin
zarf içerisinde bulunduğunu söylüyordu. Bizde buna istinaden fiyat tekliflerine bakıyorduk
gelen tekliflerden en makul olanı belirleyip raporumuzu yazıyorduk. … Öz Kağıtçılık Kimya
Bilgisayar Org. San. ve Tic. Ltd. Şti isimli firma Orhanlı Belde Belediyesi adına kırtasiye
malzemeleri alımı yapmış olduğumuz firmadır. Firmanın yetkilisi kim olduğunu
bilmiyordum. … ÖE-2-8-17-21-23-25-30-32-35-36-43-55-58-59-61-63-68 kodları ile
numaralandırılan ödeme emri üzerindeki imzalar bana aittir. Yukarda dediğim gibi ben rutin
uygulamalara dışarıya çıktığımda malzeme alımları yapılıyordu komisyonda da bizim
isimlerimiz olduğu için akşam gelince imzalıyorduk malzemelerin alıp alınmadığı bilmiyorum
… Doğrudan alım yolu ile yapılan ihale konu malzememeler’in temin edilip edilmediğini
bilmiyorum … fiyat araştırması yaparken alınacak malzeme ile ilgi fiyat teklifleri kapalı zarf
ile Şinasi Selçuk KAMIŞ’a veriyorlardı, o da bize veriyordu, biz de içinden en uygun teklifi
veren firmaya malzeme alımında onay veriyorduk. Bahse konu olaylar bu şekilde oluyordu.
Malzemelerin alınıp alınmadığını bilmiyorum … Bahse konu fiyat tekliflerini kimler
tarafından tanzim edildiğini bilmiyorum. Ben Fiyat araştırma komisyonunda görev aldığım
zaman fiyat teklifleri kapalı zarf ile Zabıta Müdürü olan aynı zamanda amirim olan Şinasi
Selçuk KAMIŞ’a getirlirdi. Fiyat tekliflerinin kimler tarafından getirildiğini bilmiyorum. Bize
verilen zarfları açtıktan sonra en uygun teklifi veren firmayı imzalayarak
onaylıyorduk.”şeklindebeyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Şahin TÜKEZ ile ilgili olarak;
Şahin TÜKEZ ifadesinde; “Benim ihale veya doğrudan mal alım işleri ile alakalı
olarak herhangi bir bilgim yoktur. Sadece bizden sorumlu olan Şinasi Selçuk KAMIŞ bize
yapılan ihale veya doğrudan mal alım işleri ile alakalı olarak hazırlatmış olduğu belgelere
imza atmamızı isterdi. Ben ve diğer arkadaşlarım bu belgelere imza atardık. İmza atmış
olduğum belgenin içeriğinde neyin beyan edildiğini, hangi malın veya hizmetin alındığını
bilmiyorum. … Atilla AYDIN ve zabıta komiserimiz olan Şinasi Selçuk KAMIŞ tarafından
belediye gerekli malzemeler alındı denilerek önümüze koyduğu bir takım belgeleri güven
duymamdan dolayı içeriğini de kontrol etmeden imzaladım. Ürün kontrol komisyonunda
görev aldığımda da bu şekilde önümüze sunulan belgeleri imzaladım. Ancak Belediyeye
doğrudan alımı yapılan kırtasiye malzemelerini belediyeye toplu olarak alındığını görmedim”
şeklinde ifade verdiği,
Atanur SÜLEYMANOĞLU ifadesinde; “Şinasi Kamış isimli şahıs Belediyeye Mal ve
hizmet alınacağı zaman sekreterine ve Atilla AYDIN’a benim ve diğer arkadaşlarımın
isimlerini mal alım belgesine yazdırıyordu. Kırtasiye malzemesi alınacak diyerek bize
gösterilen evraklara imza atmamızı isteniyordu. Bizde yetkili amirimiz olduğu için bu
belgelere imza atıyordum. Ancak atmış olduğum belgelerin içeriklerini bilmiyordum. Bize
herhangi bir açıklama yapılmazdı. Sadece Belediye’ye kırtasiye malzemesi alınacak diyerek
Şinasi SELÇUK KAMIŞ ve Atilla AYDIN onlar tarafından hazırlanan evraklara imza

atmamız isteniyordu. Bizde bu belgelere içeriklerini bilmeden imza atıyorduk. Ancak atmış
olduğum imzalara karşın herhangi bir malın teslimini ben hiç almadım … Şinasi Selçuk
KAMIŞ ve Atilla AYDIN isimli şahıslar zaman zaman bana ve arkadaşlarıma kırtasiye
malzemesi alınacak diyerek imza attırırlardı” şeklinde beyanda bulunduğu,
Yusuf KELEŞ ifadesinde; “Şinasi Selçuk KAMIŞ ile Kamil TOSUN isimli şahıs
kırtasiye malzemesi ile ilgili evrak getiriyordu. Yani Kamil TOSUN herhangi bir firmadan
Şinasi Selçuk KAMIŞ’a teklif getirdiğini biliyorum ancak içeriği hakkında bize herhangi bir
şekilde bilgi verilmezdi. … birim amirim Şinasi Selçuk KAMIŞ, bazen beni yanına çağırarak
hatırladığım kadarı ile 5-6 kere bana bir takım evrakları imzalatırdı. Bu evrakların içeriği
hakkında hiçbir bilgim yoktur. Şinasi Selçuk KAMIŞ bunların personel ile ilgili rutin bir
işlem olduğunu ve evrakların imzalanması gerektiğini belirterek ismimin ve soy ismimin
yazılı olduğu yerlere imza attım. Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahıs bana evrakları
imzalamamam durumunda işime son vereceğini belirterek beni bu şekilde korkuttu.
Belediyenin ihale sonucu aldığı malzemelerin firmalar tarafından Orhanlı belediyesine teslim
edildiğini görmedim … Bu evrakları müdürlüğümüzde çalışan ve evrak kısmında büro
elemanı olarak görevlendirilmiş Attila AYDIN isimli şahıs yapmakta idi. … ben ve diğer
mesai arkadaşlarım Murat YILMAZ ve Atanur SÜLEYMANOĞLU hiçbir şekilde mal
görmedik. Ve herhangi bir mal sayımı ve kontrolü yapmadık.” şeklinde beyanda bulunduğu,
7-Kamil TOSUN;
Kamil TOSUN isimli şahsın çeşitli firmaların emrine yazılı bulunan Orhanlı Belediye
Başkanlığının 304020-6128425-5001 nolu hesabına ait 45 farklı çekle Türkiye Ziraat Bankası
Tuzla Şubesinden toplamda 1.357.599,73 TL para aldığı, paravan olarak kurulan firmalardan
sahte belgeler ile mal alınmış gibi göstererek düzenlenen tutanak sonrası yapılacak ödemelere
ilişkin işlemlerin bu şahıs tarafından yapıldığı, yapılan yolsuzluk işlemlerinde şahsın
görevinin bankadan para çekmek olduğu, yapılan işlemler aşamasında Cemil EKŞİ, Ali
SEVİM, Ş.Selçuk KAMIŞ, Attile AYDIN, Nurettin YAZAR, Tarık KILIÇ, Gülbeyaz
KARASU ile kendisi gibi eylemler sonrasında tahsilat işlemleri yapan diğer şahıslardan Adem
NAÇAR ve Birol HALEZEROĞLU isimli şahıslar ile irtibatlı olduğu, havale çekimlerini alan
şahısların paraları bu şaha verdiği ve bu şahsın da paraları irtibatlı olduğu diğer şahıslar ile
paylaştığının tespit edildiği,
Doğrudan alım ihalelerinin yapıldığı tarihte Emek Ofis unvanlı firmanın ortağı ve
imza yetkilisi yöneticisi olmasına rağmen bu firma adına ihalelere girmeyip kurdurmuş
olduğu ve Vergi Araştırma raporlarında hiçbir faaliyeti olmadığı belirlenen fason firmalar
adına teklif mektuplarını iş yerinde ki çalışanı olan Birol HALEZEROĞLU’ na hazırlatarak
Orhanlı Belediyesinde irtibat ve ilişki kurduğu Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Ş.Selçuk KAMIŞ,
Attile AYDIN, Nurettin YAZAR, Tarık KILIÇ ve Gülbeyaz KARASU isimli çalışan ve
yöneticiler ile birliktelik içerisinde belediyeye herhangi bir malzeme vermeden tahsilat
yaptığı, yapmış olduğu tahsilatı belediye yöneticileri ile paylaştığı, yapılan çalışmalar ve
alınan beyanlarından anlaşıldığı
Kamil TOSUN ifadesinde ; “Öz Kahraman Kırtasiye ve Ekip Ofis Kırtasiye isimli iş
yerlerinin faaliyet te bulunduğu zamanlarda Tuzla Belediyesinin Doğrudan alım işleri ve diğer
ihalelerine girdim. … bana sormuş olduğunuz firmalardan hiç birin tanımıyorum ve adı geçen
firma yetkililerini de bilmiyorum. Ayrıca sorduğunuz hiçbir firma ile bu güne kadar herhangi
bir ticaret yapmadık. Bahse konu firmalara hatırladığım kadarı ile bu güne kadar hiçbir
şekilde ne fatura kestim, ne de bahse konu firmalarda bu güne kadar fatura aldım. Bahse konu
firmalar tarafından bana verilmiş herhangi bir vekaletname bulunmamaktadır. … Sabahattin
ÇALIŞKAN, Nutfullah ÇALIŞKAN, Ramazan KARAÇAM, Furkan EKİNCİ, Mehmet
SEMERCİ ve Mehmet FİTOZ isimli şahısları tanımıyorum. Adı geçen şahıslar ile bu güne
kadar hiçbir ticaretim yoktur. … Birol HALEZEROĞLU isimli şahsı 2004 yılında Ekip Ofis
Kırtasiye unvanlı iş yerim çalışını olarak tanırım. Bu şahıs halen Ekip Ofis Kırtasiye de

çalışmaktadır. Ben 2010 yılında ortaklıktan ayrıldıktan sonra Birol ile herhangi bir irtibatım
olmamıştır. Adem NAÇAR isimli şahsı 2004 yılında Ekip Ofis Kırtasiye unvanlı iş yerim
çalışını olarak tanırım. Bu şahıs Ekip Ofis te ortaklığı bulunduğu dönemde iş yerinden ayrıldı.
… Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU ve
Nurettin YAZAR isimli şahıslarla tanışıklığım, 2004-2005 yıllarında arkadaşım olan Birol
HALEZEROĞLU isimli şahsın tanıdığı firma olan Balin Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro.
Ltd. Şti. isimli firmanın Orhanlı Belediyesinden almış olduğu doğrudan alım işleri ile ilgili
maddi sıkıntıda olduğumdan dolayı, bu firmada resmi olarak çalışmadan, firma tarafından
hazırlanan teklif mektubunu, firmanın kazandığı doğrudan alım işleri ile ilgili hazırlanan
teklif zarfını belediye ye teslim ederek, belediye den çeki belediye de çalışan Tarık KILIÇ
isimli şahıstan alarak parayı tahsil ediyordum. Çekin arkasındaki ciroda Balin Tekstil Makine
Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. unvanlı firmanın kaşesi ve imzası da bulunmakta idi. Sonrasında
da bu parayı Birol HALEZAROĞLU na teslim ediyordum. Bu işlemler için aylık 1.500 TL
maaşı Birol HALEZAROĞLU isimli şahıstan almakta idim. … Başka firma kaşesi ile
kaşelenmiş çeki ciro ederek tahsil ettiğimi hatırlamıyorum. Tahsil ettiğim çekler arasında
Balin Tekstil in diğer kolu olarak bildiğim Han Kâğıtçılığa yazılmış çekleri de tahsil ettiğimi
de hatırlıyorum. Han Kağıtçılığının alım işlerinin tahsilatçılığı işlerini de yine Birol
HALEZAROĞLU isimli şahıs getirmekte idi. … Bu çeklerde Tarık KILIÇ tarafından bana
teslim ediliyordu. Çek teslim edildiğinde arkasında firma kaşesi basılı idi. ben bu şekilde çeki
alarak tahsilatı yapmakta idim. … Gerçekleştirildiği iddia edilen eylemler neticesinde,
devletin kasasından çıkan 1.770.000,00 TL parandan herhangi bir pay almadım. Çeklerin
tahsil edildiği tarihlerde beni belediyeden Tarık KILIÇ telefon ile arayarak gelip çeki almamı
söylemekte idi. bunun dışında diğer belediye yetkilileri ile de aynı tahsilat konularında
görüşmelerim olmuştur. Şahıslar ile özel bir görüşmem olmamıştır. … Bana göstermiş
olduğunuz çeklerin tamamının bedeli banka dekontunda yazılı tarihte tarafımdan çekilmiştir.
Ben bu çekleri Orhanlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Tarık KILIÇ tan teslim alıyordum.
Teslim alırken firma adına kesilen faturaları ben vermiyordum. Çeki teslim aldığım da çekin
arkasında bulunan birinci cirantacı çek hamili Balin Tekstil unvanlı firmanın kaşesi basılı ve
kaşe üzerinde imza atılı halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Bende
bu çeklerin arkasına kendi ciromu attıktan sonra çek bedellerini almak için Ziraat Bankası
Tuzla şubesine gidiyordum. Çek bedelini tahsil ettikten sonra paranın tamamını Birol
HALEZEROĞLU na elden nakit olarak teslim ediyordum. Çeklerin arkasındaki Balin Tekstil
unvanlı firmanın kaşesi üzerindeki imza kesinlikle bana ait değildir ve ben bu kaşeler üzerine
imza atmadım. … Bana göstermiş olduğunuz çeklerin tamamının bedeli banka dekontunda
yazılı tarihte tarafımdan çekilmiştir. Ben bu çekleri Orhanlı Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürü Tarık KILIÇ tan teslim alıyordum. Teslim alırken firma adına kesilen faturaları ben
vermiyordum. Çeki teslim aldığım da çekin arkasında bulunan birinci cirantacı ve çek hamili
Öz Kâğıtçılık Kimya unvanlı firmanın kaşesi basılı ve kaşe üzerinde imza atılı halde bu çekler
Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Bende bu çeklerin arkasına kendi ciromu
attıktan sonra çek bedellerini almak için Ziraat Bankası Tuzla şubesine gidiyordum. Çek
bedelini tahsil ettikten sonra paranın tamamını Birol HALEZEROĞLU na elden nakit olarak
teslim ediyordum. … Yine bu işlemler için Öz Kâğıtçılık unvanlı firmadan herhangi bir
şekilde para almadım. Öz Kağıtçılık unvanlı firmanın yetkililerini ve faaliyet adresini
bilmiyorum. … Çekler arkasındaki Öz Kağıtçılık Kimya unvanlı firma kaşesini ve kaşe
üzerindeki imzanın kim tarafından atıldığını bilmiyorum. Çeklerin arkasındaki Öz Kağıtçılık
Kimya unvanlı firmanın kaşesi üzerindeki imza kesinlikle bana ait değildir ve ben bu kaşeler
üzerine imza atmadım. … Nuray Tekstil Gıda unvanlı firmanın kaşesi basılı ve kaşe üzerinde
imza atılı halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Bende bu çeklerin
arkasına kendi ciromu attıktan sonra çek bedellerini almak için Ziraat Bankası Tuzla şubesine
gidiyordum. … Yine bu işlemler için Nuray Tekstil unvanlı firmadan herhangi bir şekilde para

almadım. Nuray Tekstil unvanlı firmanın yetkililerini ve faaliyet adresini bilmiyorum. …
Çekler arkasındaki Nuray Tekstil unvanlı firma kaşesini ve kaşe üzerindeki imzanın kim
tarafından atıldığını bilmiyorum. Çeklerin arkasındaki Nuray Tekstil unvanlı firmanın kaşesi
üzerindeki imza kesinlikle bana ait değildir ve ben bu kaşeler üzerine imza atmadım. …
Atabey Kırta Kağ. unvanlı firmanın kaşesi basılı ve kaşe üzerinde imza atılı halde bu çekler
Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Bende bu çeklerin arkasına kendi ciromu
attıktan sonra çek bedellerini almak için Ziraat Bankası Tuzla şubesine gidiyordum. … Yine
bu işlemler için Atabey Kırta Kağ unvanlı firmadan herhangi bir şekilde para almadım.
Atabey Kırta Kağ unvanlı firmanın yetkililerini ve faaliyet adresini bilmiyorum. Çekler
arkasındaki Atabey Kırta Kağ unvanlı firma kaşesini ve kaşe üzerindeki imzanın kim
tarafından atıldığını bilmiyorum. Çeklerin arkasındaki Atabey Kırta Kağ unvanlı firmanın
kaşesi üzerindeki imza kesinlikle bana ait değildir ve ben bu kaşeler üzerine imza atmadım.
… ben kesinlikle herhangi bir şekilde fiyat teklif yazılarını tanzim etmedim. Yukarıda
belirttiğim gibi fiyat tekliflerini Birol HALEZEROĞLU isimli şahıs kapalı zarf içerisinde
bana vermekte idi. bende bu zarfı Orhanlı Belediyesinde hangi birimden çıkmış ise (Zabıta
Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Hesap İşleri Müdürlüğü) bu birime teslim etmekte idim.
Fiyat tekliflerinin kim tarafından hazırlandığını bilmiyorum. …” şeklinde beyanda bulunduğu,
NOT: Kamil TOSUN’un ifadesinin kendisi içerisinde de çelişki içerdiği, Şöyle ki;
ifadesinin başında Birol HALEZEROĞLU için çalışanı olduğunu söylediği, ifadenin ilerleyen
safhalarında Birol HAZLEZEROĞLU’nun kendisini aylık 1.500 TL’ye meçhul Balin isimli
firma çalıştırdığını ve çekleri tahsil ettirdiğini söylemiştir. Bu durum hayatın genel akışına ters
olduğu gibi ifadenin de akışına ters olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Kamil TOSUN ifadesinin
başında; “Öz Kağıtçılık Kimya Bilgisayar Org. San. ve Tic. Ltd. Şti., Balin Tekstil Makine
Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti., Nuray Tekstil Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. ve Atabay Kırtasiye
Kağıtçılık Matb. Rek. Bilg. Ür. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmaları, ortaklarını veya
yetkililerini tanıyor musunuz? Bu firmalar, ortakları ve yetkilileri ile aranızda herhangi bir
ticari ilişkiniz mevcut mudur?” sorusuna “bana sormuş olduğunuz firmalardan hiç birini
tanımıyorum ve adı geçen firma yetkililerini de bilmiyorum. Ayrıca sorduğunuz hiçbir firma
ile bu güne kadar herhangi bir ticaret yapmadık. Bahse konu firmalara hatırladığım kadarı ile
bu güne kadar hiçbir şekilde ne fatura kestim, ne de bahse konu firmalarda bu güne kadar
fatura aldım. Bahse konu firmalar tarafından bana verilmiş herhangi bir vekaletname
bulunmamaktadır” şeklinde cevap vermiş ilerleyen sorularda “Birol HALEZEROĞLU isimli
şahsın tanıdığı firma olan Balin Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. isimli firmanın
Orhanlı Belediyesinden almış olduğu doğrudan alım işleri ile ilgili maddi sıkıntıda
olduğumdan dolayı, bu firmada resmi olarak çalışmadan, firma tarafından hazırlanan teklif
mektubunu, firmanın kazandığı doğrudan alım işleri ile ilgili hazırlanan teklif zarfını belediye
ye teslim ederek, belediye den çeki belediye de çalışan Tarık KILIÇ isimli şahıstan alarak
parayı tahsil ediyordum … Çeki teslim aldığım da çekin arkasında bulunan birinci cirantacı ve
çek hamili Öz Kâğıtçılık Kimya unvanlı firmanın kaşesi basılı ve kaşe üzerinde imza atılı
halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu … Çeki teslim aldığım da
çekin arkasında bulunan birinci cirantacı ve çek hamili Nuray Tekstil Gıda unvanlı firmanın
kaşesi basılı ve kaşe üzerinde imza atılı halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim
ediliyordu. Bende bu çeklerin arkasına kendi ciromu attıktan sonra çek bedellerini almak için
Ziraat Bankası Tuzla şubesine gidiyordum … Çeki teslim aldığım da çekin arkasında bulunan
birinci cirantacı ve çek hamili Atabey Kırta Kağ. unvanlı firmanın kaşesi basılı ve kaşe
üzerinde imza atılı halde bu çekler Tarık KILIÇ tarafından bana teslim ediliyordu. Bende bu
çeklerin arkasına kendi ciromu attıktan sonra çek bedellerini almak için Ziraat Bankası Tuzla
şubesine gidiyordum” cevaplarını vererek kendisi ile çeliştiği,
Alınan ifadelerde Kamil TOSUN ile ilgili olarak;

Tarık KILIÇ ifadesinde; “Öz Kağıtçılık Kimya Bilgisayar Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.
unvanlı firmadan belediye adına alım gerçekleşmiştir. Bu firmanın yetkililerini tanımıyorum.
Sadece Kamil TOSUN isimli firma çalışanını tanıyorum. Kamil TOSUN isimli şahsı 1993
yılından beri tanımaktayım. Tuzla Belediyesinde çalıştığım dönemde Kamil TOSUN isimli
şahsın Kahraman Kırtasiye unvanlı firmanın sahibi olarak tanımaktaydım. Balin Tekstil
Makine Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. unvanlı firmadan belediye adına alım gerçekleştiğini
biliyorum. Bu firmanın yetkililerini tanımıyorum. Bu firmayı Kamil TOSUN aracılığı ile
tanıdım. Bu firma adına ödemeleri kimin aldığını hatırlamıyorum…. Öz Kağıtçılık unvanlı
firmaya ait ödemeler Kamil TOSUN tarafından alınırdı. Kamil TOSUN isimli şahıs Öz
Kağıtçılık unvanlı firma haricinde herhangi bir firmanın ödemesini almıyordu ve alamazdı. …
Çeki cirolayarak Banka Şubesinden tahsil eden Kamil TOSUN isimli şahsı Öz Kağıtçılık
unvanlı firmanın elemanı olarak tanırım. Balin Tekstil isimli firma adına kesilen çekin neden
Kamil TOSUN tarafından cirolanarak tahsil edildiğini bilmiyorum. İlgili ödeme emri
dosyalarında bulunan faturalara ilişkin tanzim edilen ödeme emirlerine istinaden yapılan
ödemelerde kullanılan Orhanlı Belediye Başkanlığı’na ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tuzla
Şubesi nezdinde açılı bulunan hesaba bağlı çekler ilgili firma yetkililerine teslim edilir. Firma
yetkilileri firma ortakları olabileceği gibi resmi olarak görevlendirdikleri şahıslar da
olabilmektedir. Bu firmalar resmi olarak noter tasdikli yazılar ile vekaletname vererek bu
şahısları görevlendirmektedir. Yapılan ödeme emirlerine ilişkin dosyalar içerisinde noter
tasdikli yetkilendirme belgeleri mevcuttur. Çekler teslim edilirken noterden alınarak ibraz
edilen yetki belgesi tarafımızdan alınarak çeklerin teslim edildiği ödeme emirleri üzerine
firma kaşesi ve üzerine atılı imza ile teslim edilir. Teslim alanın adı ve soyadının
yazılmamasının sebebi firma yetkilisine itimat etmemizden dolayıdır” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Birol HALEZEROĞLU ifadesinde; Kamil TOSUN’un çalışmış olduğu Emek Ofis
unvanlı firmanın ortağı ve müdürü olduğu, şahsın talimatı ile işyerinde Orhanlı Belediyesinin
doğrudan alım işleri ile ilgili Özkağıtçılık, Balin Tekstil, Atabay Kırtasiye ve Nuray Tekstil
unvanlı firmaların teklif mektupları ile yan teklif verecek şekilde diğer firmaların teklif
mektuplarını kendisinin bilgisayarda hazırlayarak çıktı aldığını, Kamil TOSUN’un çantasında
taşıdığı ihaleyi alan firmalar ile yan teklif veren firmaların kaşeleri ile teklif mektuplarını
kaşelediği, kaşeler üzerine iş yeri çalışanlarına imza attırdığını daha sonra teklif emektuplarını
zarflayarak belediyeye götürdüğünü, sonrasında ihaleyi alan firmanın teklif mektubunu ve
koçanda bulunmayan tek sayfa boş fatura yaprağını kendisine vererek teklif mektubunda yazlı
malzemeleri yazmasını istediği, fatura yazıldıktan sonra kaşeleyerek tekrar belediyeye
götürdüğünü, daha sonra ise arkasında ihaleyi alan firmanın kaşesinin basılı bulunduğu çek
yaprağını getirerek banakadan tahsil etmesi için kendisine verdiğini, kendisinin de ismini ve
adresini yazıp cirolayarak çeki tahsil edip paranın tamamını Kamil TOSUN isimli şahsa
verdiğini, ihalesi yapılan ve faturası yazılarak karşılığında belediyeden ödemesi alınan
malzemelerin hazırlanma, yükleme ve teslim işine şahit olmadığını, iş yerinden bu şekilde bir
malzeme teslimatının yapılmadığı, Kamil TOSUN’un parayı aldıktan sonra bazen Adem
NAÇAR isimli şahıs ile Belediyeye gittiğini, genelde ise belediyeye yalnız olarak gittiğini,
Kamil TOSUN’un Orhanlı Belediyesi yetkililerinden Tarık KILIÇ, Ş. Selçuk KAMIŞ,
Gülbeyaz KARASU ve Atille AYDIN isimli şahıslar ile irtibatlı olduğunu, bu konu ile ilgili
müfettişlerin de ifade aldığını, Kamil TOSUN’un kendisinden önce ifade verdiğini, Kamil
TOSUN’un kendisine, “müfettişe ihaleyi alan firmaların gerçek firmalar olduğu, ihalesi
yapılan malların belediyeye teslim edildiği” şeklinde beyanda bulunması halinde herhangi bir
sıkıntı olmayacağını söylemesi üzerine ifadesini alan müfettişe bu yönde beyanda
bulunduğunu, müdafisi huzurunda alınan ifadesinde belirttiği,
Osman ÇELİK ifadesinde; “Söz konusu kırtasiye malzemesi alımlarda böyle bir
usulsüzlüğüm olduğundan dahi haberdar değildim … ÖE-28-37-49-67 kodları ile

numaralandırılan ödeme emri dosyalarında yer alan fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene
ve kontrol tutanaklarında ki imzalar bana aittir. … Piyasa araştırma görevlisi olarak atadığım
arkadaşların ne şekilde piyasa araştırması yaptığını ve faturaları kimlerden temin ettiğini
bilmiyorum. Söz konusu fiyat tekliflerinin Kamil TOSUN tarafından düzenlendiğini
biliyorum. Söz konusu kırtasiye malzemesinin alımına ilişkin faturanın ise kim tarafından
kesildiğini bilmiyorum. … Yine aynı şekilde belediyemize malzeme alımı ihtiyacı olduğu
zaman Kamil TOSUN isimli şahıs aranarak; alınacak malzemelerin listesi kendisine bildirilir.
Bunun üzerine Kamil TOSUN’da birkaç farklı firma teklifini getirerek içlerinden en uygun
teklifi veren firma belirlenir sonrasında malzemeler Kamil TOSUN tarafından alınır. Gerekli
yazışmalar yapıldıktan sonrada yapılan doğrudan alıma ilişkin fatura ödemesi de Hesap İşleri
tarafından Kamil TOSUN’a yapılır. Kamil TOSUN isimli şahsın söz konusu teklifleri nereden
temin ettiğini yada kendisinin düzenleyip düzenlemediğini bilmiyorum. …Tüm bu işlemler
belediyenin işleyişini hızlandırmak içindir. Herhangi bir art niyet ve ya devlet zararına
sebebiyet vermek için yapılmamıştır. … Söz konusu fiyat tekliflerinin Kamil TOSUN
tarafından düzenlendiğini biliyorum. ” şeklinde beyanda bulunduğu,
Adem NAÇAR ifadesinde; “Bu çekleri tahsil etmem için Kamil TOSUN bana
veriyordu, ben de adımı ve “Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:26 Tuzla/İst.” adresini yazmak
suretiyle bu çekleri tahsil ediyordum. Bu adresi yazmamı Kamil TOSUN istemişti. Bu çekleri
tahsil ettiğimde genel olarak Kamil TOSUN benim yanımda bulunuyordu. Parayı çektikten
sonra paranın tamamını Kamil TOSUN’a veriyordum. Parayı verdikten sonra şöför
olduğumdan dolayı Kamil TOSUN ile birlikte Orhanlı Belediyesine gidiyorduk. KAMİL
TOSUN BEN ŞÖFÖR OLDUĞUMDAN BENİ KAPIDA BIRAKARAK BELEDİYE
BAŞKANI VEYA DİĞER MÜDÜRLERİN YANINA GİDEREK ODASINDA
GÖRÜŞÜYORDU. KAMİL TOSUN BELEDİYEDEN BAŞKAN CEMİL EKŞİ,
MÜDÜRLER TARIK KILIÇ, GÜLBEYAZ KARASU, NURETTİN YAZAR VE ZABITA
KOMİSERİ ŞİNASİ SELÇUK KAMIŞ İLE GÖRÜŞÜRDÜ. Bu konuda Kamil TOSUN’un
Osman ÇELİK ile işbirliği yaptığını sanmıyorum. Çekleri Kamil TOSUN ile birlikte Orhanlı
Belediyesinden alırdık. Yine ben dışarıda beklerdim, Kamil TOSUN çeki alıp gelirdi. Çeki
bana vererek cirolamamı ve tahsil etmemi isterdi. Çek bana Kamil TOSUN tarafından teslim
edildiğinde çekin arkası kaşeli ve imzalı olurdu. BEN İSMİMİ VE YUKARIDAKİ ADRESİ
YAZARAK ÇEKİ TAHSİL EDERDİM. PARADAN HİÇ ALMADAN OLDUĞU GİBİ
KAMİL TOSUN’A TESLİM EDİP ARABAYA BİNERDİK. BAZEN DE BANKADA
PARAYI TAHSİL EDERKEN HEMEN YANIMDA DURUR VE PARAYI DİREK KENDİSİ
ALIRDI. ÇEKLERİ ALMAK İÇİN BELEDİYEYE GİDİP KAMİL TOSUN ÇEKLERİ
ALDIKTAN SONRA DİREKT BANKAYA GİDEREK TAHSİLATI YAPIYORDUK.
ARADA BAŞKA BİR YERE UĞRAMIYORDUK.… ben çek bedellerinin tamamını Kamil
TOSUN isimli şahsa veriyordum. Hatta 4 adet çekimde Kamil TOSUN yanımda
bulunduğundan, parayı alarak destesini dahi bozmadan yanımda bulunan Kamil TOSUN’un
çantasına koyuyordum”şeklinde beyanda bulunduğu,
Cemil EKŞİ ifadesinde; “Kamil TOSUN isimli şahsı tanırım, bu şahıs Tuzla ilçesinde
Kahraman Kırtasiye isimli iş yerini çalıştırmaktaydı, Orhanlı Belediyesi Tuzla Belediyesinden
ayrıldıktan sonra Tuzla Belediyesinde görev yapan Gülbeyaz KARASU ve Tarık KILIÇ bu
şahsı Tuzla Belediyesinde görev yaparken tanışmışlardı … Bu şahsın firmasının Orhanlı
Belediyesine kırtasiye malzemesi verip vermediğini hatırlamıyorum. … Kamil TOSUN isimli
şahıs ile 2005 yada 2006 yılında tanıştım, Kamil TOSUN isimli şahıs makamımda ve
telefonda 3 yada 5 defa görüşmem olmuştur … doğrudan alımlardan Orhanlı Belediyesine
verilen tekliflerdeki ve faturalardaki sahte belgelerdeki sorumluluk ihaleyi teklif eden ismini
saymış olduğum belediyede müdür olarak çalışan şahıslara aittir, ben bu belgelerin sahte olup
olmadığını yada art niyetli olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bir bilgim
yoktur”şeklinde beyanda bulunduğu,

8- Birol HALEZEROĞLU;
Birol HALEZEROĞLU isimli şahsın çeşitli firmaların emrine yazılı bulunan Orhanlı
Belediye Başkanlına ait 304020-6128425-5001 nolu hesabına ait 13 farklı çekle Türkiye
Ziraat Bankası Tuzla Şubesinden toplamda 267.611,93 TL para aldığı, yapılan yolsuzluk
olaylarında şahsın görevinin, yapılan işlemler sonrası düzenlenen fatura akabinde verilen
çeklerin tahsili olduğu, kendisi gibi eylemler sonrasında çek tahsilatları yapan Kamil TOSUN
isimli şahıs ile irtibatlı olduğu bu şahsın talimatlarına göre hareket ettiği ve almış olduğu
paraları irtibatlı olduğu Kamil TOSUN isimli şahsa verdiğinin tespit edildiği,
Meydana gelen yolsuzluğun başlangıç aşamasının Kamil TOSUN’ un ortağı ve imza
yetkilisi olduğu Ekip Ofis unvanlı firmada Kamil TOSUN’un talimatı ile Birol
HALEZEROĞLU tarafından tek elden hazırlanan sahte teklif mektupları ve sahte faturanın
yazılması, sahte kaşenin Kamil TOSUN isimli şahıs tarafından basılarak işleme konulması ve
sonrasında herhangi bir mal teslimi yapılmadan belediyeden alınan çekin tahsil edilerek
Kamil TOSUN isimli şahsa paranın teslim edilmesi aşamasında aktif olarak rol aldığı, yapılan
usulsüzlükleri bildiğinin tespit edildiği,
Birol HALEZAROĞLU ifadesinde; “2004 yılından bu yana Ekip Ofis unvanlı firmada
ön muhasebe işlerine baktım. Ekip Ofis unvanlı firma ilk kurulduğunda Kamil TOSUN,
Şaban GEZER, Fatih ALKAN ve Safire TÜRKER olmak üzere dört ortaklı kuruldu. … Asıl
yetki Kamil TOSUN isimli şahısta idi. firmayı Kamil yönetmekte ve emirleri adı geçen şahıs
verirdi. Ayrıca imza yetkisi de Kamil TOSUN da idi. Kamil TOSUN isimli şahıs Ekip Ofis
unvanlı firmadaki tüm hissesini 2010 yılında diğer ortaklarına devir etti.” şeklinde beyanda
bulunduğu,
EMEK KIRTASİYE - YILDIZ KÜÇÜKFOSFOROĞLU unvanlı firmayı Kamil
TOSUN un Orhanlı Belediyesine doğrudan alım işi için yan teklif olarak hazırlattığı belgeden
hatırlıyorum. Burada Emek Kırtasiye- Yıldız Küçükfosforoğlu unvanlı firma adına Orhanlı
belediyesine teklif mektubunu Kamil TOSUN un talimatları ile hazırlardım. Hazırlanan teklif
formu üzerine Emek Kırtasiye - Yıldız Küçükfosforoğlu kaşesini Kamil TOSUN vururdu. Ve
kaşe üzerine herhangi bir personele de imzalatırdı. Emek Kırtasiyenin bu tekliflerden hiç
haberi yoktur. Bu kaşe üzerine bende imzalamış olabilirim. Fakat imzalayıp imzalamadığımı
hatırlamıyorum. Firmanın ortağını, sahibini ve yöneticisini tanımıyorum. Firmanın ismini
bilmemin tek sebebi budur.
ÇAĞ ELEK. BİLG. SİST. LTD ŞTİ unvanlı firmayı Kamil TOSUN un Orhanlı
Belediyesine doğrudan alım işi için yan teklif olarak hazırlattığı belgeden hatırlıyorum.
Burada Çağ Elek. Bilg. Sist. Ltd. Şti. unvanlı firma adına Orhanlı belediyesine teklif
mektubunu Kamil TOSUN un talimatları ile hazırlardım. Hazırlanan teklif formu üzerine Çağ
Elek. Bilg. Sist. Ltd. Şti. kaşesini Kamil TOSUN vururdu. Ve kaşe üzerine herhangi bir
personele de imzalatırdı. Çağ Elek. Bilg. Sist. Ltd. Şti. bu tekliflerden hiç haberi yoktur. Bu
kaşe üzerine bende imzalamış olabilirim. Fakat imzalayıp imzalamadığımı hatırlamıyorum.
Firmanın ortağını, sahibini ve yöneticisini tanımıyorum. Firmanın ismini bilmemin tek sebebi
budur.
İPEKCAN KIRTASİYE - HÜLYA TUNÇ (SOLAK) unvanlı firmayı Kamil TOSUN
un Orhanlı Belediyesine doğrudan alım işi için yan teklif olarak hazırlattığı belgeden
hatırlıyorum. İpekcan Kırtasiye - Hülya Tunç (Solak) unvanlı firma adına Orhanlı
belediyesine teklif mektubunu Kamil TOSUN un talimatları ile hazırlardım. Hazırlanan teklif
formu üzerine İpekcan Kırtasiye - Hülya Tunç (Solak) kaşesini Kamil TOSUN vururdu. Ve
kaşe üzerine herhangi bir personele de imzalatırdı. İpekcan Kırtasiye - Hülya Tunç (Solak) bu
tekliflerden hiç haberi yoktur. Bu kaşe üzerine bende imzalamış olabilirim. Fakat imzalayıp
imzalamadığımı hatırlamıyorum. Firmanın ortağını, sahibini ve yöneticisini tanımıyorum.
Firmanın ortağını, sahibini ve yöneticisini tanımıyorum. Firmanın ismini bilmemin tek sebebi
budur.

MEDYA 34 FİLM ORG. LTD ŞTİ unvanlı firmayı Kamil TOSUN un Orhanlı
Belediyesine doğrudan alım işi için yan teklif olarak hazırlattığı belgeden hatırlıyorum.
Medya 34 Film Org. Ltd. Şti. unvanlı firma adına Orhanlı belediyesine teklif mektubunu
Kamil TOSUN un talimatları ile hazırlardım. Hazırlanan teklif formu üzerine Medya 34 Film
Org. Ltd. Şti kaşesini Kamil TOSUN vururdu. Ve kaşe üzerine herhangi bir personele de
imzalatırdı. Medya 34 Film Org. Ltd. Şti bu tekliflerden hiç haberi yoktur. Bu kaşe üzerine
bende imzalamış olabilirim. Fakat imzalayıp imzalamadığımı hatırlamıyorum. Firmanın
ortağını, sahibini ve yöneticisini tanımıyorum. Firmanın ismini bilmemin tek sebebi budur.
İletim Kırtasiye unvanlı firmayı Kamil TOSUN un Orhanlı Belediyesine doğrudan
alım işi için yan teklif olarak hazırlattığı belgeden hatırlıyorum. İletim Kırtasiye unvanlı firma
adına Orhanlı belediyesine teklif mektubunu Kamil TOSUN un talimatları ile hazırlardım.
Hazırlanan teklif formu üzerine İletim Kırtasiye kaşesini Kamil TOSUN vururdu. Ve kaşe
üzerine herhangi bir personele de imzalatırdı. İletim Kırtasiye bu tekliflerden hiç haberi
yoktur. Bu kaşe üzerine bende imzalamış olabilirim. Fakat imzalayıp imzalamadığımı
hatırlamıyorum. Firmanın ortağını, sahibini ve yöneticisini tanıyorum.
BÜYÜK TİCARET-AHMET BÜYÜK unvanlı firmayı Kamil TOSUN un Orhanlı
Belediyesine doğrudan alım işi için yan teklif olarak hazırlattığı belgeden hatırlıyorum.
Büyük Ticaret-Ahmet Büyük unvanlı firma adına Orhanlı belediyesine teklif mektubunu
Kamil TOSUN un talimatları ile hazırlardım. Hazırlanan teklif formu üzerine Büyük TicaretAhmet Büyük kaşesini Kamil TOSUN vururdu. Ve kaşe üzerine herhangi bir personele de
imzalatırdı. Büyük Ticaret-Ahmet Büyük bu tekliflerden hiç haberi yoktur. Bu kaşe üzerine
bende imzalamış olabilirim. Fakat imzalayıp imzalamadığımı hatırlamıyorum. Firmanın
ortağını, sahibini ve yöneticisini tanıyorum. Ayrıca bu firma temizlik alanında faaliyet
gösteren küçük bir esnaftır ve halen faaliyettedir.
Ziraat Bankası tuzla şubesinden Orhanlı Belediyesi tarafından yazılan çeklerin
tahsilatlarını yaptım.
Bu çekleri tahsil etmem için Kamil TOSUN bana veriyordu, ben de adımı ve
“Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:26 Tuzla/İst.” adresini yazmak suretiyle bu çekleri tahsil
ediyordum. Bu adresi yazmamı Kamil TOSUN istemişti. Bu adres firmamızın belediyece
değiştirilmeden önceki Ekip Ofis unvanlı firmanın eski adresidir. Bu çekleri tahsil ettiğimde
Kamil TOSUN bazen benim yanımda oluyordu ve parayı direk alıyordu. Bazen de ben yalnız
olarak parayı tahsil edip, Kamil TOSUN a teslim ediyordum. Kamil TOSUN ben muhasebeci
olduğum için, para tahsilatından sonra beni iş yerin de bırakıp, bazen şoför olan Adem
NAÇAR ile genelde ise yalnız olarak Orhanlı belediyesine giderdi. Parayı çektikten sonra
paranın tamamını Kamil TOSUN kendisine alıyordu. Bana tahsil ettirdiği paralardan bu güne
kadar, hiç para vermemiştir. Zaten ben şahsın iş yerinde maaşlı eleman olduğum için para
vermesi konusunda bir talebim olmamıştır.
Adem NAÇAR’ da benim gibi Ekip Ofis bünyesinde çalışan bir elemandır. Bu şahısta
Kamil TOSUN un yönlendirmesi ile çek tahsilatı yapmıştır. Fason firmalarla hiçbir alakası
yoktur. Öz Kağıtçılık Kimya Bilgisayar Org. San. ve Tic. Ltd. Şti., Balin Tekstil Makine
Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti., Nuray Tekstil Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. ve Atabay Kırtasiye
Kağıtçılık Matb. Rek. Bilg. Ür. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmalar adına Orhanlı
Belediyesi tarafından açılan doğrudan temin ihalelerine girmek için patronum olan Kamil
TOSUN un yönlendirme ve talimatları ile iş yerindeki bilgisayardan bu firmaların teklif
mektupları ile yan teklifte bulunulacak, diğer firmaların teklif mektuplarını bilgisayarda
hazırlayarak çıktısını alırdım. Bu çıktılar üzerine Kamil TOSUN isimli şahıs, çantasında
bulundurduğu firma kaşelerini basardı. Teklif mektupları kaşelendikten sonra iş yerinde
çalışan herahangi bir personele imzalatırdı. Daha sonra da bu mektupları zarf içerisine
koyarak belediye ye götürmekte idi. bu teklif mektuplarından bazılarına bende imza atmış
olabilirim. Ama şuan imza atıp atmadığım tam olarak hatırlamıyorum.

Kamil TOSUN, bu teklif mektuplarını bizzat belediye ye kendisi götürürdü.
Belediyeden onay çıktıktan sonra ihaleyi aldığı firmanın teklif mektubunu bana vererek, tek
sayfa olarak verdiği koçanından yırtılmış şekilde, fatura sayfasına teklif mektubundaki
malzemeleri sırasına göre yazdırıp, yine kendisinde bulunan kaşe ile kaşeledikten sonra tekrar
belediye ye giderek bırakıyordu. Faturayı götürürken veya öncesinden belediye ye faturada
yazılı malları bizim aracılığımız ile hazırlama, yükleme, teslim işi yaptırmamıştır. Kendisinin
de böyle bir teslimat yaptığına şahit değilim. Kamil TOSUN, faturaya teslim ettikten sonra
fatura bedeli olan çeki kendisi alarak firmaya gelirdi. Bu çeklerden bir kısmını yukarıda beyan
ettiğim gibi tahsilatını yine onun talimatı ile ben yaptım ve tahsil ettiğim paranın tamamını
Kamil TOSUN a teslim ettim. Tahsil ettiğim paraları zarf içerisinde Kamil TOSUN a teslim
ettiğime dair, iş yeri çalışanları olan Adem NAÇAR, Çoşkun BAYRAM ve Bayram DORUK
şahittir. … müfettiş Ahmet KAPLAN kaymakamlıkta bizlerin ifadelerini aldığı sırada Kamil
TOSUN benden önce ifade vermişti. Kamil TOSUN ifade verdikten sonra benim yanıma
gelerek kendisinin müfettişe Oranlı Belediyesinden ihaleyi alan firmaların gerçek firmalar
olduğunu, benim o firmaların çalışanı olduğumu, firmaların doğrudan alımlarda üstlendikleri
malzemeleri belediye ye teslim ettiğini söylememi istedi. Bu şekilde ifade vermem halinde
herhangi bir sıkında olmayacağını bana özellikle belirtti. Bende bu işleri çok iyi
bilmediğinden dolayı Kamil TOSUN bana söylemiş olduğu ifade doğrultusunda müfettişe
aynı ifadeyi verdim.
Bu çeklerin Kamil TOSUN tarafından, tahsil etmek üzere bana teslim etmesinin sebebi
firma çalışanı olmamdan dolayıdır. Kamil TOSUN isimli şahıs patronumuz olduğu için bize
verdiği tüm görevleri maaşlı elemanı olduğumuz için yapmak durumunda idik.
Bana göstermiş olduğunuz belgeyi çalıştığım iş yeri yetkili müdürü ve ortağı olan
Kamil TOSUN isimli şahıs bilgisayarda bana hazırlattı. Daha sonra çantasında taşıdığı kaşe
ile kaşeledi. Kaşe üzerinedeki imza bana ait değildir ve imzanın kime ait olduğunu
bilmiyorum. Ama belgeyi düzenletip, kaşeleyen vuran Kamil TOSUN dur.
… teklif mektupları Kamil TOSUN tarafından bana hazırlatılırdı. Daha sonra ise
kendisi kaşeleyerek belediye ye götürürdü … Kâmil TOSUN ile birlikte ogün Orhanlı
Belediyesine gitmedim. Şahıs tek başına gitti. … diğer tahsil ettiğim çeklerden sonra da
Kamil TOSUN ile belediye ye gitmedim. Kamil TOSUN bazen şoför olan Âdem NAÇAR ile
genelde yalnız olarak giderdi.
Gülbeyaz KARASU, Atilla TEKİN ve Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık KILIÇ ve belediye
çalışanı olup, ta ismini hatırlayamadığım bazı şahıslar Kamil TOSUN nu arayarak belediye
yada başka bir yerden buluşma isteklerini belirterek Kamil İLE buluşup, kamil e tahsil
edilmek üzere çek verirlerdi. Kamil de almış olduğu çeki bana ve bazen de Adem NAÇAR a
vererek parayı tahsil ettirirdi. Tahsil ettiğimiz parayı Kamil TOSUN na eksiksiz teslim
ederdik. Kamil TOSUN ise yukarıda ismini saydığım şahısları arayarak parayı aldığını
belirterek buluşma yeri söylerlerdi” şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde BİROL HALEZEROĞLU ile ilgili olarak;
Kamil TOSUN ifadesinde; “Öz Kahraman Kırtasiye ve Ekip Ofis Kırtasiye isimli iş
yerlerinin faaliyet te bulunduğu zamanlarda Tuzla Belediyesinin Doğrudan alım işleri ve diğer
ihalelerine girdim. … Birol HALEZEROĞLU isimli şahsı 2004 yılında Ekip Ofis Kırtasiye
unvanlı iş yerim çalışını olarak tanırım. Bu şahıs halen Ekip Ofis Kırtasiye de çalışmaktadır.
Ben 2010 yılında ortaklıktan ayrıldıktan sonra Birol ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. …
Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU ve
Nurettin YAZAR isimli şahıslarla tanışıklığım, 2004-2005 yıllarında arkadaşım olan Birol
HALEZEROĞLU isimli şahsın tanıdığı firma olan Balin Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro.
Ltd. Şti. isimli firmanın Orhanlı Belediyesinden almış olduğu doğrudan alım işleri ile ilgili
maddi sıkıntıda olduğumdan dolayı, bu firmada resmi olarak çalışmadan, firma tarafından
hazırlanan teklif mektubunu, firmanın kazandığı doğrudan alım işleri ile ilgili hazırlanan

teklif zarfını belediye ye teslim ederek, belediye den çeki belediye de çalışan Tarık KILIÇ
isimli şahıstan alarak parayı tahsil ediyordum. Çekin arkasındaki ciroda Balin Tekstil Makine
Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. unvanlı firmanın kaşesi ve imzası da bulunmakta idi. Sonrasında
da bu parayı Birol HALEZAROĞLU na teslim ediyordum. Bu işlemler için aylık 1.500 TL
maaşı Birol HALEZAROĞLU isimli şahıstan almakta idim. Han Kağıtçılığının alım işlerinin
tahsilatçılığı işlerini de yine Birol HALEZAROĞLU isimli şahıs getirmekte idi. Çek bedelini
tahsil ettikten sonra paranın tamamını Birol HALEZEROĞLU na elden nakit olarak teslim
ediyordum. … ben kesinlikle herhangi bir şekilde fiyat teklif yazılarını tanzim etmedim.
Yukarıda belirttiğim gibi fiyat tekliflerini Birol HALEZEROĞLU isimli şahıs kapalı zarf
içerisinde bana vermekte idi. bende bu zarfı Orhanlı Belediyesinde hangi birimden çıkmış ise
(Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Hesap İşleri Müdürlüğü) bu birime teslim
etmekte idim. Fiyat tekliflerinin kim tarafından hazırlandığını bilmiyorum” şeklinde beyanda
bulunduğu,
9-Adem NAÇAR;
Adem NAÇAR isimli şahsın çeşitli firmaların emrine yazılı bulunan Orhanlı Belediye
Başkanlığının 304020-6128425-5001 nolu hesabına ait 5 farklı çekle Türkiye Ziraat Bankası
Tuzla Şubesinden toplamda 149.285,01 TL para aldığı, yapılan yolsuzluk olaylarında şahsın
görevinin, yapılan işlemler sonrası düzenlenen fatura akabinde verilen çeklerin tahsili olduğu,
kendisi gibi para çekim işlemlerini yapan Kamil TOSUN isimli şahıs ile irtibatlı olduğu,
bankadan çekmiş olduğu paraları Kamil TOSUN isimli şahsa verdiği, şahıs ile birlikte paranın
bankadan tahsil edilmesi sonrasında birlikte Orhanlı Belediyesine gittikleri, Kamil
TOSUN’un kendisini dışarda bırakarak belediyede, Belediye Başkanı Cemil EKŞİ, Müdürler
Tarık KILIÇ, Gülbeyaz KARASU, Nurettin YAZAR ve Zabıta Komiseri Şinasi Selçuk
KAMIŞ ile görüştüğü, Adem NAÇAR’ın paranın tahsilatından sonra belediyeye götürülmesi
dolayısıyla işlemler sonrasında haksız olarak elde edilen gelirin paylaşım aşamasına şahit
olduğunun değerlendirildiği,
Adem NAÇAR ifadesinde; “Ben Ekip ofis ünvanlı firmada çalıştığım dönemde Ziraat
Bankası tuzla şubesinden Orhanlı Belediyesi tarafından yazılan çeklerin tahsilatlarını yaptım.
Bu çekleri tahsil etmem için Kamil TOSUN bana veriyordu, ben de adımı ve
“Aydıntepe Mah. Vural Sok. No:26 Tuzla/İst.” adresini yazmak suretiyle bu çekleri tahsil
ediyordum. Bu adresi yazmamı Kamil TOSUN istemişti. Bu çekleri tahsil ettiğimde genel
olarak Kamil TOSUN benim yanımda bulunuyordu. Parayı çektikten sonra paranın tamamını
Kamil TOSUN’a veriyordum. Parayı verdikten sonra şöför olduğumdan dolayı Kamil
TOSUN ile birlikte Orhanlı Belediyesine gidiyorduk. Kamil TOSUN ben şöför olduğumdan
beni kapıda bırakarak belediye başkanı veya diğer müdürlerin yanına giderek odasında
görüşüyordu. Kamil TOSUN belediyeden başkan Cemil EKŞİ, müdürler Tarık KILIÇ,
Gülbeyaz KARASU, Nurettin YAZAR ve zabıta komiseri Şinasi Selçuk KAMIŞ ile
görüşürdü. Bu konuda Kamil TOSUN’un Osman ÇELİK ile işbirliği yaptığını sanmıyorum”
Çekleri Kamil TOSUN ile birlikte Orhanlı Belediyesinden alırdık. Yine ben dışarıda
beklerdim, Kamil TOSUN çeki alıp gelirdi. Çeki bana vererek cirolamamı ve tahsil etmemi
isterdi. Çek bana Kamil TOSUN tarafından teslim edildiğinde çekin arkası kaşeli ve imzalı
olurdu. Ben ismimi ve yukarıdaki adresi yazarak çeki tahsil ederdim. Paradan hiç almadan
olduğu gibi Kamli TOSUN’a teslim edip arabaya binerdik. Bazen de bankada parayı tahsil
ederken hemen yanımda durur ve parayı direk kendisi alırdı.
Çekleri almak için belediyeye gidip Kamil TOSUN çekleri aldıktan sonra direkt
bankaya giderek tahsilatı yapıyorduk. Arada başka bir yere uğramıyorduk.
Birol HALEZAROĞLU’ da benim gibi Ekip Ofis bünyesinde çalışan bir elemandır.
Bu şahısta Kamil TOSUN un yönlendirmesi ile çek tahsilatı yapmıştır. Fason firmalarla hiçbir
alakası yoktur. … Bana gösterdiğiniz çeklerin arka kısmında bulunan adres benim ismim ve
ismimin üzerine atılı imzalar ve yazılar bana aittir. Kaşeler üzerindeki imzalar bana ait

değildir. Çeklerin arkasında yazılı adreslerden olan “Aydıntepe mahallesi Vural Sokak No 26”
sayılı adresi Kamil TOSUN yazdırıyordu. Çeklerden sadece birisinin arkasında “Aydıntepe
mahallesi, Eroğlu Sokak No:14” ibaresini benim kendi adresimi yazdım. Bunu yazmamın
sebebi de bu çeki tahsil etmeye Kamil TOSUN tarafından gönderildiğimde kendisi yanımda
yoktu. Önceki yazdırdığı adresi hatırlamadığımdan bu adresi yazdım. Diğer 4 adet çek
arkasında bana Kamil TOSUN tarafından yazdırılan “Aydıntepe mahallesi Vural Sokak No
26” sayılı adres işyerimizin adresi değildir. Bu adresi Kamil TOSUN’ un ne maksatla özellikle
yazdırdığını bilmiyorum. … İfademin yukarı bölümünde de belirttiğim gibi ben çek
bedellerinin tamamını Kamil TOSUN isimli şahsa veriyordum. Hatta 4 adet çekimde Kamil
TOSUN yanımda bulunduğundan, parayı alarak destesini dahi bozmadan yanımda bulunan
Kamil TOSUN’ un çantasına koyuyordum.” şeklinde beyanda bulunduğu,
10- Ali SEVİM;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; O.E.2425-27-28-29-30-36-37-38-39-51-52-53 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; harcama yetkilisi olduğu, igili ihale onay belgesi isminin ve
imzasının atılı olduğu, toplam 13 Adet ödeme emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen,
hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara uğramasında sorumlu olduğu,
görevi itibari ile yapılan işlemlerden bilgisi olduğunun anlaşıldığı,
Bir dönem Üçgen Bilgisayar Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. adına, daha sonra soruşturmada
adı şüpheli olarak geçen Kamil TOSUN (TC: 45418399520) adına kayıtlı 5322552510
numaralı hat ile Ali SEVİM (TC: 46120118058) adına kayıtlı 5322122773 (5) görüşmelerin
gerçekleştiğinin anlaşıldığı,
Ali SEVİM’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-126508 (Harcama Yetkilisi) 2.A-33881 (Harcama Yetkilisi) 3.A-33880 (Harcama
Yetkilisi) 4.A-33879(Harcama Yetkilisi) 5.A-33878(Harcama Yetkilisi) 6. A-33877(Harcama
Yetkilisi) 7.A-33876(Harcama Yetkilisi) 8.A-33886(Harcama Yetkilisi) 9.A-33887(Harcama
Yetkilisi) 10.A-33883(Harcama Yetkilisi)
Ali SEVİM ifadesinde; “Ben bugüne kadar gelen malzemelerin belediyeye teslim
edilip edilmediğini, malzemelerin bulunup bulunmadığı ile ilgili araştırma yapmadım. Çünkü
benim görevim değil ben sadece irsaliye faturalı teslim tesellüm fişine bakarak onay veririm.
… Kamil TOSUN isimli şahsı 1993 yılından bu yana tanımaktayım. … Kamil TOSUN isimli
şahıs benim Orhanlı belediyesi başkan vekilliği yaptığım dönemde belediyeye ait müdürlükler
tarafından hazırlanan doğrudan alım işlemleri ile ilgili belediyeye kırtasiye malzemesi satışı
yapmıştır. Ancak hangi firma adı altında ticaret yaptığını hatırlayamıyorum. … Bahse konu
olay ile ilgili hiçbir şekilde bilgim olmadığı gibi hiçbir şeyden de şüphelenmedim. Orhanlı
belediyesi başkan vekili olarak atandığım dönemlerde yukarıda belirttiğim gibi onay mercii
idim. Bu olaylar öncesi ve sonrası malzemelerin belediyeye ait müdürlüklere gelip
gelmediğini kontrol etmedim. Yine bu işlemlerde zimmetime herhangi bir şekilde para
geçirmedim. Sadece irsaliye fatura ve teslim tesellüm fişlerini kontrol ettim. … Bahse konu
alışverişte alınan malzemelerin ilgili birime teslim edilip edilmediğini bilmiyorum ve bu konu
ile ilgili görevim gereği bir araştırmam olmamıştır. … Belediye başkan vekilliği yapmış
olduğum dönemlerde malzeme alımı için başvuran ilgili birim müdürlerine, alınacak
malzemelerin belediye için fazla olduğunu düşünerek niçin bu kadar fazla malzeme talep
edildiğini sorduğumda ilgili müdürler bana cevaben beldemizde biri lise olmak üzere 4 tane
okul, kaymakamlık hizmet binasına ve jandarma karakoluna gönderileceğini belirterek bu
malzemelerin bir kısmının buralara gönderileceğini söylemişlerdi. Bu malzemelerin okul,
kaymakamlık ve jandarma karakoluna gönderilip gönderilmediğini hakkında bir bilgim
yoktur. … söz konusu malzemelerin fiilen teslim alınıp ilgili kurumlara da teslim edilip
edilmediğini bilemem. Bunlarla ilgili hazırlanan evrakların sahte olup olmadığını da bilemem.
Böyle bir şeyi araştırmak aklıma dahi gelmez. … Zabıta Komserine hitaben kırtasiye

malzemelerin alımı ve kabulü için tarafımdan Murat YILMAZ, Yusuf KELEŞ ve Şahin
TÜKEZ isimli şahısların atandığı gözükmektedir. Normalde belediye başkanı bu gibi
durumlarda personel görevlendirilmesi yapmaz. Fakat bu görevlendirmeyi evrak
yoğunluğundan dolayı imzalamış olabilirim. Dikkat etseydim imzalamazdım. … Tarafınızdan
38 ile numaralandırılan evrak ekinde Yasemin EKŞİ ve Hanefi ALTUN isimli şahısların
kırtasiye malzemelerinin alımı ile ilgili muayene ve kabulun yapılması ile ilgili benim
tarafımdan görevlendirme yapıldığı görülmektedir. Ben bu belgeyi evrak yoğunluğundan
imzalamış olabilirim. Normal de benim böyle bir görevim mevcut değildir.”şeklinde beyanda
bulunduğu,
Alınan ifadelerde Ali SEVİM ile ilgili olarak;
Kamil TOSUN ifadesinde; “Cemil EKŞİ, Ali SEVİM, Şinasi Selçuk KAMIŞ, Tarık
KILIÇ, Gülbeyaz KARASU ve Nurettin YAZAR isimli şahıslarla tanışıklığım, 2004-2005
yıllarında arkadaşım olan Birol HALEZEROĞLU isimli şahsın tanıdığı firma olan Balin
Tekstil Makine Kırtasiye Rek. Pro. Ltd. Şti. isimli firmanın Orhanlı Belediyesinden almış
olduğu doğrudan alım işleri ile ilgili maddi sıkıntıda olduğumdan dolayı, bu firmada resmi
olarak çalışmadan, firma tarafından hazırlanan teklif mektubunu, firmanın kazandığı
doğrudan alım işleri ile ilgili hazırlanan teklif zarfını belediye ye teslim ederek, belediye den
çeki belediye de çalışan Tarık KILIÇ isimli şahıstan alarak parayı tahsil ediyordum.”
şeklinde beyanda bulunduğu,
11-Osman ÇELİK ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2837-49-67 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 4 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasından sorumlu olduğu, hayali olarak teslim edilen mazemelere ilişkin fiziki kontrolün
yine bu şahıs tarafından yapıldığı, kendisi gibi yolsuzluk olaylarının farklı aşamlarında görev
alan diğer şahıslardan Hüseyin SARI, Kamil İNCESU, İsmail ÖKTEM ve Ali ÇEPNİ isimli
şahıslar ile bağlantısının olduğu, bağlantılı olduğu diğer şahıslara talimat verdiği ve şahısların
da talimatlar doğrultusunda hareket ettiklerinin tespit edildiği,
Şahsın Kamil TOSUN ile herhangi bir telefon irtibatının tespit edilemediği,
Osman ÇELİK’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-036473 (Harcama Yetkilisi)2.A-037121 (Harcama Yetkilisi) 3. A-037131
(Harcama Yetkilisi) 4. A-037132 (Harcama Yetkilisi) 5.A-037136 (Harcama Yetkilisi) 6. A037145 (Harcama Yetkilisi) 7. A-33878(Gerçekleştirme Yetkilisi) 8.A-063102(Harcama
Yetkilisi)
Osman ÇELİK ifadesinde; “Söz konusu kırtasiye malzemesi alımlarda böyle bir
usulsüzlüğüm olduğundan dahi haberdar değildim … ÖE-28-37-49-67 kodları ile
numaralandırılan ödeme emri dosyalarında yer alan fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene
ve kontrol tutanaklarında ki imzalar bana aittir. … Piyasa araştırma görevlisi olarak atadığım
arkadaşların ne şekilde piyasa araştırması yaptığını ve faturaları kimlerden temin ettiğini
bilmiyorum. Söz konusu fiyat tekliflerinin Kamil TOSUN tarafından düzenlendiğini
biliyorum. Söz konusu kırtasiye malzemesinin alımına ilişkin faturanın ise kim tarafından
kesildiğini bilmiyorum. … Yine aynı şekilde belediyemize malzeme alımı ihtiyacı olduğu
zaman Kamil TOSUN isimli şahıs aranarak; alınacak malzemelerin listesi kendisine bildirilir.
Bunun üzerine Kamil TOSUN’da birkaç farklı firma teklifini getirerek içlerinden en uygun
teklifi veren firma belirlenir sonrasında malzemeler Kamil TOSUN tarafından alınır. Gerekli
yazışmalar yapıldıktan sonrada yapılan doğrudan alıma ilişkin fatura ödemesi de Hesap İşleri
tarafından Kamil TOSUN’a yapılır. Kamil TOSUN isimli şahsın söz konusu teklifleri nereden

temin ettiğini yada kendisinin düzenleyip düzenlemediğini bilmiyorum. …Tüm bu işlemler
belediyenin işleyişini hızlandırmak içindir. Herhangi bir art niyet ve ya devlet zararına
sebebiyet vermek için yapılmamıştır. … Söz konusu fiyat tekliflerinin Kamil TOSUN
tarafından düzenlendiğini biliyorum. “ şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Osman ÇELİK ile ilgili olarak:
Adem NAÇAR ifadesinde; “belediyeden başkan Cemil EKŞİ, müdürler Tarık KILIÇ,
Gülbeyaz KARASU, Nurettin YAZAR ve zabıta komiseri Şinasi Selçuk KAMIŞ ile
görüşürdü. Bu konuda Kamil TOSUN’un Osman ÇELİK ile işbirliği yaptığını
sanmıyorum.”şeklinde beyanda bulunduğu,
Ali SEVİM ifadesinde; “Teklif mektuplarının doğruluğunun araştırılması ve gelecek
malzemelerin sayılarak teslim alınması ve kontrolü İmar ve Şehircilik Müdürü Osman ÇELİK
in sorumluluğundadır” şeklinde beyanda bulunduğu,
Cemil EKŞİ ifadesinde; “Kamil TOSUN isimli şahsı tanırım, Orhanlı Belediyesi Tuzla
Belediyesinden ayrıldıktan sonra Tuzla Belediyesinde görev yapan Gülbeyaz KARASU ve
Tarık KILIÇ bu şahsı Tuzla Belediyesinde görev yaparken tanışmışlardı … Orhanlı
Belediyesine verilen Sahte fiyat tekliflerinin kimler tarafından verildiği hakkında herhangi bir
bilgim yoktur, burada sorumluluk benim yetki verdiğim o tarihlerde Orhanlı Belediyesinde
müdür olarak çalışan isimlerini verdiğim müdürlere aittir … Orhanlı Belediyesinde Belediye
Başkanı olarak görev yaptığım süre zarfında İmar İşleri ve Fen İşleri Müdürü olan Osman
ÇELİK, Personel ve Yazı İşleri Müdürü olan Gülbeyaz KARASU, Zabıta Müdürü olan Selçuk
KAMİŞ, Sağlık İşleri Müdürü olan soy ismini şuan hatırlayamadığım Seval isimli bayan
Hesap İşleri Müdürü ise Tarık KILIÇ vermiş olduğum yazılı yetki ile doğrudan alımları
yapmaktalardı, yukarda ki sorularda da beyan edildiği gibi doğrudan alımlardan Orhanlı
Belediyesine verilen tekliflerdeki ve faturalardaki sahte belgelerdeki sorumluluk ihaleyi teklif
eden ismini saymış olduğum belediyede müdür olarak çalışan şahıslara aittir, ben bu
belgelerin sahte olup olmadığını yada art niyetli olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bir
bilgim yoktur, bu sahte faturalara karşılık belediyenin ödemeleri bu müdürlere aittir”
şeklinde beyanda bulunduğu,
Kamil
TOSUN
ifadesinde;
“Osman
ÇELİK
isimli
şahsı
tanımıyorum”şeklinde beyanda bulunduğu,
12-Yasemin EKŞİ ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; Ö.E.1-49-12-13-18-19-20-24-27-31-33-34-38-39-44-47-51-57-60-64-66-70-71
kodları
ile
numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 24 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Tarık KILIÇ isimli şahsın talimatları
doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Yasemin EKŞİ’nin adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1. A-036355 (Gerçekleştirme Yetkilisi)-(Araştırma ve muayene komisyon başkanı)2.
A-036475 (Gerçekleştirme Yetkilisi)3. A.036477 (Gerçekleştirme Yetkilisi) (Araştırma ve
Muayene komisyon Başkanı)4.A-037118 (Gerçekleştirme Yetkilisi)-(Muayene Komisyon
Üyesi)5.A.037124 - A037123 (Gerçekleştirme Yetkilisi)6.A-037125 (Gerçekleştirme
Yetkilisi) 7.A-037127 (Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma ve Muayene komisyon Başkanı)
8.A-037132 (Araştırma ve Muayene komisyon Başkanı) 9.A-037135 (Gerçekleştirme
Yetkilisi) 10. A-037571 (Araştırma Komisyonu Başkanı)-(Muayene Komisyon Başkanı) 11.
A-037576 (Araştırma Komisyon Üyesi) (Araştırma Komisyon Üyesi) 12.A-037596
(Araştırma Komisyonu Başkanı) (Muayene Komisyon Başkanı) 13.A-037592 (Araştırma

Komisyon Üyesi) 14. A-037593 (Araştırma Komisyon Üyesi) 15.A-037579 (Araştırma
Komisyonu Başkanı) 16.A-037574(Araştırma Komisyonu Başkanı) 17.A-037584(Araştırma
Komisyonu Başkanı)18.A-33881 (Araştırma Komisyonu Başkanı) (Muayene Komisyon
Başkanı) 19. A-33879(Araştırma Komisyonu Başkanı)(Muayene Komisyon Başkanı) 20.A33861-A-33862(Araştırma Komisyonu Başkanı)(Muayene Komisyon Başkanı) 21.A33874(Araştırma Komisyonu Başkanı)(Muayene Komisyon Başkanı) 22.A-33886(Araştırma
Komisyonu Başkanı)(Muayene Komisyon Başkanı) 23.A-055855, A-055857, A-055861, A055863(Muayene Komisyon Üyesi) 24.A-0506503, A-006501(Muayene Komisyon Üyesi)
25. A-055683(Gerçekleştirme Yetkilisi) 26.A-006789(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma
Komisyon Üyesi) 27.A-006385, A-006380(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma Komisyonu
Başkanı) 28.A-006375(Gerçekleştirme Yetkilisi) 29.A-063101(Gerçekleştirme Yetkilisi)
(Araştırma Komisyonu Başkanı)(Muayene Komisyon Başkanı) 30.A-006795(Gerçekleştirme
Yetkilisi) 31.A-063157(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma Komisyon Üyesi)
Yasemin EKŞİ ifadesinde; “Ben bu zamana kadar fiyat araştırması için herhangi bir
kırtasiye üzerine faaliyet gösteren firmalardan teklif almadım. Bu teklifler, bizden sorumlu
olan müdürümüz Tarık KILIÇ tarafından alınarak değerlendirilmekteydi. Ancak teklifleri
kimlerin getirdiğini ve Tarık KILIÇ isimli şahsın bu teklifleri nereden aldığını bilmiyorum.
Ben sadece fiyat araştırma tutanaklarına Tarık KILIÇ isimli müdürümüz isteği üzerine imza
atmaktaydım. … Belediyemize doğrudan alımı yapılan kırtasiye malzemelerin yüklü miktarda
olduğunu hatırlamıyorum. içeriği itibariyle sahte faturalar karşılığında göstermelik doğrudan
temin alımları yolu ile mal alınmış gibi gösterilmesi eylemlerine ilişkin iddialar ile ilgili
Orhanlı Belediye Başkanlığı bütçesinden haksız ödeme alınması kesinlikle söz konusu
değildir. Muhasebe Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere alınan bütün kırtasiye
malzemeleri tarafımızdan teslim alınmıştır. Adı geçen dört firmanın sahte faturalar
düzenlediğine de katılmıyorum. Çünkü belediyemizce yapılan doğrudan alım ihalelerini
kazanan firmalar vergi levhalarının fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisini, sigorta
belgesinin fotokopisini Tarık KILIÇ’a teslim etmekteydi. … Söz konusu eylemleri hangi
belediye çalışanlarının yaptığını da bilmiyorum. Benim de söz konusu eylemler ile doğrudan
bir ilgim olmadığı gibi söz konusu eylemlerde de kesinlikle aktif bir rolüm bulunmamaktadır.
Sadece Tarık KILIÇ’ın isteği ve talimatları doğrultusunda belge hazırladığım ve piyasa
araştırma tutanaklarını imzaladım. ÖE-1-4-9-12-13-18-19-20-24-27-31-33-34-38-39-44-4751-57-60-64-66-70-71 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında yer alan fiyat
araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol tutanaklarında ki imzalar bana aittir. Ancak
ben bu tutanakları içeriğine çok da dikkat etmeden imzaladım. Bana gösterdiğiniz ÖE-1-4-912-13-18-19-20 24-27-31-33-34-38-39-44- 47- 51-57-60-64-66-70-71 kodları ile
numaralandırılan ödeme emri dosyalarında yer alan ilgili ödeme belgeleri ekinde bulunan
faturalardaki ürünler Belediye Birimlerine eksiksiz olarak ürün muayene kontrol görevlisi
olarak onayımdan geçtikten sonra Belediyemize teslim edilmiştir.” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Alınan ifadelerde Yasemin EKŞİ ile ilgili olarak;
Ali SEVİM ifadesinde;” Tarafınızdan 38 ile numaralandırılan evrak ekinde Yasemin
EKŞİ ve Hanefi ALTUN isimli şahısların kırtasiye malzemelerinin alımı ile ilgili muayene ve
kabulun yapılması ile ilgili benim tarafımdan görevlendirme yapıldığı görülmektedir. Ben bu
belgeyi evrak yoğunluğundan imzalamış olabilirim. Normal de benim böyle bir görevim
mevcut değildir.” şeklinde belirtmiştir.
Hanife ALTUN ifadesinde; “Firmalara ödemeleri genellikle Yasemin EKŞİ isimli
arkadaşım yapardı. … bazı firmaların sadece kağıt üzerinde olduğunu gerçekte ilgili
kurumlara kayıtlı firmalar olmadıklarını öğrenmiştim … Çeklerin üzeri Yasemin EKŞİ ya da
Nadiye ACAR tarafından doldurulup imza için müdürümüz Tarık KILIÇ verilirdi kendisinin
olmadığı zamanlarda ise beklenirdi ve kendisi geldiğinde imzalayarak firma adına gelen şahsa

çeki verirdi. Çeki alan şahsa tahsilat makbuzu kesilerek verilirdi” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Mustafa YETGİN ifadesinde; “İlgi Ödeme Emri Dosyalarında bulunan fiyat teklifleri
muhasebe çalışanları olan Yasemin EKŞİ, Hanifi ALTUN ve Muhasebe Müdürü olan Tarık
KILIÇ tarafından hazırlanarak eğer dosya içerisinde benim de imzamın bulunması gerekirse
içeriğini kontrol etmeden imzamı atar oluşturmuş olduğumu bu ödeme emirlerini gerekli
ödemeleri yapılması amacıyla yukarıda isimlerini söylemiş olduğum şahıslar tarafından çek
verilerek gerekli ödemenin çek aracılığıyla bankadan yapılması sağlanır” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Özdem TOPAL ifadesinde; “Benim çalıştığım bölümde stajerler, muhasebe elemanları
Yasemin EKŞİ, Hanife ALTUN, Leyla YAVUZ isimli şahıslar yanıma gelerek bir evrakta
imzan var deniyordu. Bende bankoda çalıştığımdan yoğun iş temposundan gelen mükellefleri
bekletmemek ve imzayı getiren kişiye duyduğum güvenle evrakları hiç okumadan
imzalardım. Ancak imzalamış olduğum evrakların içeriğini bilmiyordum. Bu evrakların
usulsüz olduğunu bilmiyorum” şeklinde beyanda bulunduğu,
Tarık KILIÇ ifadesinde; “… Alım ile ilgili fiyat araştırması görevlendirilen Yasemin
EKŞİ ve Hanife ALTUN isimli şahıslar tarafından yapılmıştır. Bu şahıslar fiyat araştırması
yaparken firmalardan ayrı ayrı fiyat teklifi almışlardır. Dosya içerisinde bulunan sahte
belgeler ile ilgili sahtelikleri hakkında bilgi sahibi değilim. Sahteliklerini bilseydim gereğini
yapardım. Çeki cirolayarak Banka Şubesinden tahsil eden Adem NAÇAR isimli şahsı ismen
tanımıyorum. Belirtilen gerçek şirket sahipleri ve yapılan sahtecilik ile ilgili bilgi sahibi
değilim benim hiçbir ilgim yoktur. Faturada teslim alan kısmının neden imzalanmadığını
bilmiyorum.”şeklinde beyanda bulunduğu,
13-Hanife ALTUN;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-1-49-12-13-15-18-19-20-24-27-31-34-38-39-44-47-51-57-60-66-67-70-71
kodları
ile
numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 24 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Tarık KILIÇ isimli şahsın talimatları
doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Hanife ALTUN’un adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1. A-036355 (Araştırma ve muayene komisyon Üyesi) 2.A-036358 (Gerçekleştirme
Yetkilisi)3.A.036477 (Araştırma ve Muayene Komisyon Üyesi)4. A-037118 (Araştırma
Komisyon Üyesi) 5.A-037127 (Araştırma ve Muayene Komisyon Üyesi) 6.A-037132
(Araştırma ve Muayene Komisyon Üyesi) 7.A-037571 (Araştırma Komisyon Üyesi) (Muayene Komisyon Üyesi)8. A-037576 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 9.A037596(Araştırma Komisyon Üyesi) (Muayene Komisyon Üyesi) 10. A-037592 (Araştırma
Komisyonu Başkanı) 11.A-037593 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 12.A-037587 (Araştırma
Komisyonu Başkanı) 13.A-037579(Araştırma Komisyon Üyesi) 14.A-037574 (Araştırma
Komisyon Üyesi) 15.A-037584 (Araştırma Komisyon Üyesi) 16.A-33881 (Araştırma
Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi) 17.A-33879(Araştırma Komisyon Üyesi)
(Muayene Komisyon Üyesi) 18.A-33861-A-33862(Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene
Komisyon Üyesi) 19.A-33886(Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi) 20.A055855, A-055857, A-055861, A-055863(Araştırma Komisyon Üyesi) 21.A-006503, A006501(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Muayene Komisyon Başkanı) 23.A-055683(Gerçekleştirme
Yetkilisi) 24.A-006789(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Muayene Komisyon Başkanı) 25.A-006385,
A-006380(Gerçekleştirme Yetkilisi) 26.A-006375(Gerçekleştirme Yetkilisi) 27.A-

063101(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi)
28.A-006795(Gerçekleştirme Yetkilisi) 29.A-063157(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma
Komisyonu Başkanı)
Hanife ALTUN ifadesinde; “İhale konusunu baştan sona kadar müdürümüz Tarık
KILIÇ takip ederdi. En son aşamada ihaleyi kazanan firmanın evraklarının olduğu dosyası
getirerek bizlere imzalatırdı. Biz muhasebe bölümünde 3 kişi çalıştığımız için ihale komisyon
sayısını tamamlamak için zaman zaman diğer bölümlerde çalışanlardan da yararlanıldığı
oluyordu. Bu sebeple Belediye bünyesinde hesap işlerine ait yapılan tüm ihalelerde ihale
komisyon üyesi olarak benim imzam bulunmaktadır. Ben gelen teklifleri ve ihaleyi kazanan
firmayı imzalama aşamasında öğrenirdim. … hiçbir şekilde piyasa araştırma yapmadım
müdürümüz Tarık KILIÇ’ın uygun gördüğü firmaya ihale verilirdi. … Firmalara ödemeleri
genellikle Yasemin EKŞİ isimli arkadaşım yapardı. … bazı firmaların sadece kağıt üzerinde
olduğunu gerçekte ilgili kurumlara kayıtlı firmalar olmadıklarını öğrenmiştim … İlgim ve
alakam ise beyan ettiğim gibi sadece müdürümüz Tarık KILIÇ tarafından komisyon üyesi ya
da piyasa araştırma konulu imzalamam için getirdiği ve benim de imzaladığım evraklardan
ibarettir. Aksi takdirde benim bir menfaatim olmamıştır. … Her birimin müdürü bu işi
organize ederdi. … Adımın geçtiği belge ve tutanaklardaki imzaların bana ait olduklarını
düşünüyorum çünkü yukarıda izahını yapmıştım bu belge ve tutanaklar müdürümüz Tarık
KILIÇ tarafından hazırlanarak bizim önümüze sadece imzalamamız için getirildi ve bizlerde
imzalardık. Gerçekte neyi imzaladığımızı bilmiyorduk. … Çeklerin üzeri Yasemin EKŞİ ya da
Nadiye ACAR tarafından doldurulup imza için müdürümüz Tarık KILIÇ verilirdi kendisinin
olmadığı zamanlarda ise beklenirdi ve kendisi geldiğinde imzalayarak firma adına gelen şahsa
çeki verirdi. Çeki alan şahsa tahsilat makbuzu kesilerek verilirdi”şeklinde beyanda
bulunduğu,
Alınan ifadelerde Hanife ALTUN ile ilgili olarak;
Ali SEVİM ifadesinde;” Tarafınızdan 38 ile numaralandırılan evrak ekinde Yasemin
EKŞİ ve Hanefi ALTUN isimli şahısların kırtasiye malzemelerinin alımı ile ilgili muayene ve
kabulun yapılması ile ilgili benim tarafımdan görevlendirme yapıldığı görülmektedir. Ben bu
belgeyi evrak yoğunluğundan imzalamış olabilirim. Normal de benim böyle bir görevim
mevcut değildir.”şeklinde beyanda bulunduğu,
Mustafa YETGİN ifadesinde; “İlgi Ödeme Emri Dosyalarında bulunan fiyat teklifleri
muhasebe çalışanları olan Yasemin EKŞİ, Hanifi ALTUN ve Muhasebe Müdürü olan Tarık
KILIÇ tarafından hazırlanarak eğer dosya içerisinde benim de imzamın bulunması gerekirse
içeriğini kontrol etmeden imzamı atar oluşturmuş olduğumu bu ödeme emirlerini gerekli
ödemeleri yapılması amacıyla yukarıda isimlerini söylemiş olduğum şahıslar tarafından çek
verilerek gerekli ödemenin çek aracılığıyla bankadan yapılması sağlanır” şeklinde beyanda
bulunduğu,
Özdem TOPAL ifadesinde; “Benim çalıştığım bölümde stajerler, muhasebe elemanları
Yasemin EKŞİ, Hanife ALTUN, Leyla YAVUZ isimli şahıslar yanıma gelerek bir evrakta
imzan var deniyordu. Bende bankoda çalıştığımdan yoğun iş temposundan gelen mükellefleri
bekletmemek ve imzayı getiren kişiye duyduğum güvenle evrakları hiç okumadan
imzalardım. Ancak imzalamış olduğum evrakların içeriğini bilmiyordum. Bu evrakların
usulsüz olduğunu bilmiyorum”şeklinde beyanda bulunduğu,
Tarık KILIÇ ifadesinde; “… Alım ile ilgili fiyat araştırması görevlendirilen Yasemin
EKŞİ ve Hanife ALTUN isimli şahıslar tarafından yapılmıştır. Bu şahıslar fiyat araştırması
yaparken firmalardan ayrı ayrı fiyat teklifi almışlardır. Dosya içerisinde bulunan sahte
belgeler ile ilgili sahtelikleri hakkında bilgi sahibi değilim. Sahteliklerini bilseydim gereğini
yapardım. Çeki cirolayarak Banka Şubesinden tahsil eden Adem NAÇAR isimli şahsı ismen
tanımıyorum. Belirtilen gerçek şirket sahipleri ve yapılan sahtecilik ile ilgili bilgi sahibi

değilim benim hiçbir ilgim yoktur. Faturada teslim alan kısmının neden imzalanmadığını
bilmiyorum.”şeklinde beyanda bulunduğu,
14-Engin METİN;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2-58-16-17-21-22-23-25-30-35-42-43-48-52-53-55-58-59-63-65-68 kodları ile numaralandırılan
ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 22 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Ş. Selçuk KAMIŞ isimli şahsın talimatları
doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Engin METİN’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-036358(Muayene KomisyonÜyesi) 2.A.037124 - A037123 (Muayene Komisyon
Üyesi) 3.A-037125 (Muayene Komisyon Üyesi) 4.A-037135 (Araştırma Komisyon Üyesi)
5.A-037572 (Araştırma Komisyon Üyesi) 6. A-037577 (Araştırma Komisyon Üyesi) 7.A03774 (Araştırma Komisyon Üyesi) 8. A-037588 (Araştırma Komisyon Üyesi) 9.A-037582
(Araştırma Komisyon Üyesi) 10.A-126506 (Araştırma Komisyon Üyesi) 11.A-126508
(Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi) 12.A-126507 (Araştırma Komisyon
Üyesi) 13.A-33880 (Muayene Komisyon Üyesi) 14.A-33876(Araştırma Komisyon Üyesi)
15.A-33887(Muayene Komisyon Üyesi) 16.A-33883(Muayene Komisyon Üyesi) 17. A051176(Muayene Komisyon Üyesi) 18.A-055851(Muayene Komisyon Üyesi) 19.A-055871,
A-055873(Muayene Komisyon Üyesi) 20.A-055683(Araştırma Komisyon Üyesi) 21.A006375(Muayene Komisyon Üyesi) 22.A-006795(Muayene Komisyon Üyesi)
Engin METİN ifadesinde; “Zabıta Müdürlüğüne bakan Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli
şahıs Belediyedeki Zabıta amirliğinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin alımı için yapılan
doğrudan alım usulü ihalelerde bir takım evrakları bana imzalamamı söylerdi, ancak ben bu
komisyonların hiç birine katılmadım, ben alınan malzemeler ile ilgili herhangi bir araştırma
yapmadım, müdürümüz Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahıs beni görevlendirdiğini beyan edip
evrakları imzalamamı istediği için ve işten atılacağım korkusuyla bana verilen bu evrakları
imzaladım, yani ben bu komisyonlarda aktif olarak kesinlikle görev yapmadım, bulunmadım,
müdürümüz Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahsın talimatı ile sadece bir takım evrakları
imzaladım. Benim imzalarımın bulunduğu ve Zabıta Müdürlüğüne alınacağı belirtilen
malzemelerin alınıp alınmadığı hakkında bir bilgim yoktur”şeklinde beyanda bulunduğu,
15- Yaşar KARACA;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2-58-16-17-21-22-23-25-30-32-35-36-42-43-48-52-58-61-63-65-68 kodları ile numaralandırılan
ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 22 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Ş. Selçuk KAMIŞ isimli şahsın talimatları
doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Yaşar KARACA’nın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-036358 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 2. A-036475 (Araştırma Komisyonu
Başkanı 3.A.037124 - A037123 (Araştırma Komisyonu Başkanı)4.A-037125 (Araştırma
Komisyonu Başkanı 5.A-037135 (Araştırma Komisyonu Başkanı 6.A-037572 (Araştırma
Komisyon Üyesi) 7.A-037577 (Araştırma Komisyon Üyesi) 8.A-03774 (Araştırma
Komisyonu Başkanı) 9.A-037588 (Muayene Komisyon Başkanı) 10.A-037582(Muayene

Komisyon Başkanı) 11.A-126506 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 12.A-126508(Araştırma
Komisyonu Başkanı) 13.A-126507 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 14.A-33880(Muayene
Komisyon Başkanı) 15.A-33876(Araştırma Komisyonu Başkanı) 16.A-33859(Muayene
Komisyon Başkanı) 17.A-33887(Muayene Komisyon Başkanı) 18.A-051176(Araştırma
Komisyonu Başkanı) 19.A-055851(Araştırma Komisyonu Başkanı) 20.A-051164(Muayene
Komisyon Başkanı) 21.A-055683(Araştırma Komisyonu Başkanı) 22.A-006375(Araştırma
Komisyonu Başkanı) 23.A-006795(Muayene Komisyon Başkanı)
Yaşar KARACA ifadesinde; “Belediyenin alınacak malzeme ile ilgili fiyat teklifleri
ilgili firmalarda kapalı zarf içerisinde amirimiz olan Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahsa
geliyordu. Kendisi en uygun fiyatı veren firmayı belirledikten sonra fiyat araştırma
komisyonunda başkanlık tarafından biz görevlendirildiğimiz için bağlı olduğumuz zabıta yazı
işleri tarafından hazırlanan fiyat araştırma tutanağına imzamızı atıyorduk. Ben ve fiyat
araştırması komisyonunda görevli olarak gözüken arkadaşlarımla beraber herhangi bir
firmaya giderek fiyat teklifi almadık firma yetkilileriyle görüşmemiz olmadı … Benim bu
tutanakları imzalamamın nedeni Komisyonda görevli olarak personel yetersizliğinden benim
adımın olmasından dolayıdır. Daha öncede anlattığım gibi bu fiyat araştırması Şinasi Selçuk
KAMIŞ a kapalı zarp ile geliyordu kendisi zarfı açıp bize gösterdikten sonra en uygun fiyat
veren firmanın ismini söylüyordu bizde o firmanın adını yazarak dosya hazırlıyorduk. Ben
şimdiye kadar belediye gelen malzemeleri teslim almadım”şeklinde beyanda bulunduğu,
16-Murat YILMAZ ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2-58-16-17-21-23-32-35-36-42-43-48-52-53-59-68 kodları ile numaralandırılan ödeme emri
dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 17 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alımları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Ş. Selçuk KAMIŞ isimli şahsın talimatları
doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Murat YILMAZ’ın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-036358 (Muayene Komisyon Başkanı) 2. A-036475 (Araştırma Komisyonu
Başkanı 3.A-037125 (Muayene Komisyon Başkanı) 4.A-037135 (Muayene Komisyon
Başkanı) 5.A-037572 (Muayene Komisyon Başkanı) 6. A-037577 (Araştırma Komisyonu
Başkanı) 7.A-03774 (Muayene Komisyon Başkanı)8.A-037588 (Araştırma Komisyonu
Başkanı) 9.A-037582 (Araştırma Komisyonu Başkanı)10.A-126506(Muayene Komisyon
Başkanı) 11.A-126507(Muayene Komisyon Başkanı) 12.A-33880(Araştırma Komisyon
Üyesi) 13.A-33876(Muayene Komisyon Başkanı) 14.A-33859(Araştırma Komisyonu
Başkanı) 15.A-33887(Araştırma Komisyonu Başkanı) 16.A-33883(Araştırma Komisyon
Üyesi) 17.A-055871, A-055873(Araştırma Komisyonu Başkanı) 18.A-055683(Muayene
Komisyon Başkanı) 19.A-006375(Muayene Komisyon Başkanı) 20.A-006795(Araştırma
Komisyon Üyesi)
Murat YILMAZ ifadesinde; “Yapılan doğrudan alımlar ile ilgili detaylı bilgiye sahip
olmadığımdan ve sadece Selçuk KAMIŞ tarafından gösterilen yerleri imzalamam
söylendiğinden sadece imzamı attım. İhaleye konu malzemelerin temin edilip edilmediğini
bilmiyorum. Herhangi bir komisyon görevi yapmadım. İsmi geçen firmaları tanımam. Bütün
işlemler ile Selçuk KAMIŞ ilgilenmekteydi. Ben Selçuk KAMIŞ isimli şahsın verdiği talimat
gereği sadece imza attım. Selçuk KAMIŞ isimlerimizi dosyada hangi komisyonda olduğunu
belirler ve bize de belediyeye malzeme alınacağını söyleyerek imzamızı atmamızı
söylerdi”şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Murat YILMAZ ile ilgili olarak;

Ali SEVİM ifadesinde;” Zabıta Komserine hitaben kırtasiye malzemelerin alımı ve
kabulü için tarafımdan Murat YILMAZ, Yusuf KELEŞ ve Şahin TÜKEZ isimli şahsıların
atandığı gözükmektedir. Normalde belediye başkanı bu gibi durumlarda personel
görevlendirilmesi yapmaz. Fakat bu görevlendirmeyi evrak yoğunluğundan dolayı imzalamış
olabilirim. Dikkat etseydim imzalamazdım.”şeklinde beyanda bulunduğu,
Yusuf KELEŞ ifadesinde; “ben ve diğer mesai arkadaşlarım Murat YILMAZ ve
Atanur SÜLEYMANOĞLU hiçbir şekilde mal görmedik. Ve herhangi bir mal sayımı ve
kontrolü yapmadık" şeklinde beyanda bulunduğu,
17- Atanur SÜLEYMANOĞLU;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-1-49-12-13-15-18-19-20-24-27-31-34-38-39-44-47-51-57-60-66-67-70-71
kodları
ile
numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 24 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Ş. Selçuk KAMIŞ ve Attile AYDIN isimli
şahısların talimatları doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Atanur SÜLEYMANOĞLU’nun adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1. A-036475 (Muayene Komisyon Üyesi) 2. A-037123-A-037124 (Araştırma
Komisyon Üyesi) 3. A-037125(Araştırma Komisyon Üyesi) 4.A-037135 (Araştırma ve
Muayene Komisyon Üyesi) 5.A-037572 (Muayene Komisyon Üyesi) 6. A-037577 (Muayene
Komisyon Üyesi) 7.A-037588 (Araştırma Komisyon Üyesi)8.A-126506 (Araştırma
Komisyon Üyesi) 9.A-126507(Araştırma Komisyon Üyesi) 10.A-33883(Araştırma Komisyon
Üyesi) 11.A-051176(Muayene Komisyon Başkanı) 12.A-055851(Muayene Komisyon
Başkanı) 13.A-055871, A-055873(Muayene Komisyon Üyesi) 14.A-055683(Muayene
Komisyon Üyesi) 15.A-006375(Muayene Komisyon Üyesi) 16.A-006795(Muayene
Komisyon Üyesi)
Atanur SÜLEYMANOĞLU ifadesinde; “Şinasi Kamış isimli şahıs Belediyeye Mal ve
hizmet alınacağı zaman sekreterine ve Atilla AYDIN’a benim ve diğer arkadaşlarımın
isimlerini mal alım belgesine yazdırıyordu. Kırtasiye malzemesi alınacak diyerek bize
gösterilen evraklara imza atmamızı isteniyordu. Bizde yetkili amirimiz olduğu için bu
belgelere imza atıyordum. Ancak atmış olduğum belgelerin içeriklerini bilmiyordum. Bize
herhangi bir açıklama yapılmazdı. Sadece Belediye’ye kırtasiye malzemesi alınacak diyerek
Şinasi SELÇUK KAMIŞ ve Atilla AYDIN onlar tarafından hazırlanan evraklara imza
atmamız isteniyordu. Bizde bu belgelere içeriklerini bilmeden imza atıyorduk. Ancak atmış
olduğum imzalara karşın herhangi bir malın teslimini ben hiç almadım … Şinasi Selçuk
KAMIŞ ve Atilla AYDIN isimli şahıslar zaman zaman bana ve arkadaşlarıma kırtasiye
malzemesi alınacak diyerek imza attırırlardı”şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Atanur SÜLEYMANOĞLU ile ilgili olarak;
Yusuf KELEŞ ifadesinde; “ben ve diğer mesai arkadaşlarım Murat YILMAZ ve
Atanur SÜLEYMANOĞLU hiçbir şekilde mal görmedik. Ve herhangi bir mal sayımı ve
kontrolü yapmadık”şeklinde beyanda bulunduğu,
18- Yusuf KELEŞ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2-58-16-17-21-23-25-30-32-35-36-42-48-52-53 kodları ile numaralandırılan ödeme emri
dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 16 Adet ödeme emri belgesi ile

normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Ş. Selçuk KAMIŞ ve Attile AYDIN isimli
şahısların talimatları doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Yusuf KELEŞ’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1-A-036358 (Muayene Komisyon Üyesi) 2.A-036475(Muayene Komisyon
Üyesi)3.A.037124 - A037123 (Muayene Komisyon Üyesi) 4.A-037135 (Muayene Komisyon
Üyesi) 5. A-037572 (Muayene Komisyon Üyesi) 6. A-037577 (Muayene Komisyon Başkanı)
7.A-037774 (Muayene Komisyon Üyesi) 8.A-037588 (Muayene Komisyon Üyesi) 9.A037582(Muayene Komisyon Üyesi) 10.A-126506(Muayene Komisyon Üyesi) 11.A-126507
(Muayene Komisyon Üyesi) 12.A-33880 (Araştırma Komisyon Üyesi) 13.A-33876(Muayene
Komisyon Üyesi) 14.A-33859(Muayene Komisyon Üyesi) 15.A-33887(Araştırma Komisyon
Üyesi) 16.A-33883(Muayene Komisyon Başkanı)
Yusuf KELEŞ ifadesinde; “Şinasi Selçuk KAMIŞ ile Kamil TOSUN isimli şahıs
kırtasiye malzemesi ile ilgili evrak getiriyordu. Yani Kamil TOSUN herhangi bir firmadan
Şinasi Selçuk KAMIŞ’a teklif getirdiğini biliyorum ancak içeriği hakkında bize herhangi bir
şekilde bilgi verilmezdi. … birim amirim Şinasi Selçuk KAMIŞ, bazen beni yanına çağırarak
hatırladığım kadarı ile 5-6 kere bana bir takım evrakları imzalatırdı. Bu evrakların içeriği
hakkında hiçbir bilgim yoktur. Şinasi Selçuk KAMIŞ bunların personel ile ilgili rutin bir
işlem olduğunu ve evrakların imzalanması gerektiğini belirterek ismimin ve soy ismimin
yazılı olduğu yerlere imza attım. Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahıs bana evrakları
imzalamamam durumunda işime son vereceğini belirterek beni bu şekilde korkuttu.
Belediyenin ihale sonucu aldığı malzemelerin firmalar tarafından Orhanlı belediyesine teslim
edildiğini görmedim … Bu evrakları müdürlüğümüzde çalışan ve evrak kısmında büro
elemanı olarak görevlendirilmiş Attila AYDIN isimli şahıs yapmakta idi. … ben ve diğer
mesai arkadaşlarım Murat YILMAZ ve Atanur SÜLEYMANOĞLU hiçbir şekilde mal
görmedik. Ve herhangi bir mal sayımı ve kontrolü yapmadık”şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Yusuf KELEŞ ile ilgili olarak;
Ali SEVİM ifadesinde;” Zabıta Komserine hitaben kırtasiye malzemelerin alımı ve
kabulü için tarafımdan Murat YILMAZ, Yusuf KELEŞ ve Şahin TÜKEZ isimli şahsıların
atandığı gözükmektedir. Normalde belediye başkanı bu gibi durumlarda personel
görevlendirilmesi yapmaz. Fakat bu görevlendirmeyi evrak yoğunluğundan dolayı imzalamış
olabilirim. Dikkat etseydim imzalamazdım.”şeklinde beyanda bulunduğu,
19-Özdem TOPAL;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-4-912-13-15-18-19-20-31-33-39-57-60-64-70-71 kodları ile numaralandırılan ödeme emri
dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 16 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Tarık KILIÇ isimli şahsın talimatları
doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Özlem TOPAL’ın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037118 (Muayene Komisyon Başkanı) 2. A-037576 (Muayene Komisyon
Başkanı) 3. A-037596 (Araştırma Komisyon Üyesi) (Muayene Komisyon Üyesi)4.A-037592
(Muayene Komisyon Başkanı) 5.A-037593(Muayene Komisyon Başkanı) 6. A-037587
(Muayene Komisyon Başkanı) 7.A-037579 (Muayene Komisyon Üyesi) 8.A-037574
(Muayene Komisyon Üyesi) 9.A-037584 (Muayene Komisyon Üyesi) 10.A-33861-A33862(Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi) 11.A-33874(Araştırma
Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi) 12.A-055855, A-055857, A-055861, A-

055863(Muayene Komisyon Başkanı) 13.A-0506503, A-006501(Araştırma Komisyonu
Başkanı) 14.A-006789(Araştırma Komisyonu Başkanı) 15.A-006385, A-006380(Araştırma
Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi) 16.A-063157(Muayene Komisyon Başkanı)
Özdem TOPAL ifadesinde; “Bana sormuş olduğunuz ÖE-4-9-12-13-15-18-19-20-3133-39-57-60-64-70-71 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyaları ile ilgili kesinlikle
uzaktan yakından bir alakam yoktur. Ben Orhanlı Belediyesinde çalışmış olduğum dönemde
hiç ihale komisyonuna katılmadım. Fiyat araştırma komisyonu, ürün muayene kontrol
komisyonlarında çalışmadım. … Benim çalıştığım bölümde stajerler, muhasebe elemanları
Yasemin EKŞİ, Hanife ALTUN, Leyla YAVUZ isimli şahıslar yanıma gelerek bir evrakta
imzan var deniyordu. Bende bankoda çalıştığımdan yoğun iş temposundan gelen mükellefleri
bekletmemek ve imzayı getiren kişiye duyduğum güvenle evrakları hiç okumadan
imzalardım. Ancak imzalamış olduğum evrakların içeriğini bilmiyordum. Bu evrakların
usulsüz olduğunu bilmiyorum. … Bu olayla alakalı benim gibi Belediyede çalışan Zabıta
Murat Yılmaz bana tarafınıza sunduğum ve parafladığım sayıştaya verilmek üzere bir tutanak
verdi. Bu tutanağı herkesin imzalayacağını benim de imzalamam gerektiğini, belediyede
çalışan ve tutanakta adı geçen arkadaşlarımın da imzaladığını söyledi, ben de tutanakta adı
geçen arkadaşlarımın imzaladığını duymam ve güven duygusuyla bu tutanağı
imzaladım.”şeklinde beyanda bulunduğu,
20- Şahin TÜKEZ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-5-816-17-23-25-30-32-42-43-52-53 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 12 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Ş. Selçuk KAMIŞ ve Attile AYDIN isimli
şahısların talimatları doğrultusunda hareketettiğinin tespit edildiği,
Şahin TÜKEZ’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A.037124 - A037123 (Muayene Komisyon Başkanı) 2.A-037125(Araştırma
Komisyon Üyesi) 3. A-037577 (Muayene Komisyon Üyesi) 4.A-037774 (Muayene Komisyon
Üyesi) 5.A-037588 (Muayene Komisyon Üyesi) 6.A-037582 (Muayene Komisyon
Üyesi)7.A-126506(Muayene Komisyon Üyesi) 8.A-126508(Muayene Komisyon Üyesi)9.A33880 (Muayene Komisyon Üyesi) 10.A-33859(Araştırma Komisyon Üyesi) 11. A33887(Araştırma Komisyon Üyesi) 12. A-33883(Muayene Komisyon Üyesi)
Şahin TÜKEZ ifadesinde; “Benim ihale veya doğrudan mal alım işleri ile alakalı
olarak herhangi bir bilgim yoktur. Sadece bizden sorumlu olan Şinasi Selçuk KAMIŞ bize
yapılan ihale veya doğrudan mal alım işleri ile alakalı olarak hazırlatmış olduğu belgelere
imza atmamızı isterdi. Ben ve diğer arkadaşlarım bu belgelere imza atardık. İmza atmış
olduğum belgenin içeriğinde neyin beyan edildiğini, hangi malın veya hizmetin alındığını
bilmiyorum. Bu nedenle ihalenin veya doğrudan mal alım işlerinin nasıl gerçekleştiğini
bilmiyorum. … adı geçen firmalar tarafından Orhanlı Belediyesine mal ve hizmet alınmış
mıdır alınmamış mıdır bilmiyorum … Atilla AYDIN ve zabıta komiserimiz olan Şinasi Selçuk
KAMIŞ tarafından belediye gerekli malzemeler alındı denilerek önümüze koyduğu bir takım
belgeleri güven duymamdan dolayı içeriğini de kontrol etmeden imzaladım. Ürün kontrol
komisyonunda görev aldığımda da bu şekilde önümüze sunulan belgeleri imzaladım. Ancak
Belediyeye doğrudan alımı yapılan kırtasiye malzemelerini belediyeye toplu olarak alındığını
görmedim. … Biz sadece emir silsilesi içerisinde verilen görevi yaptık. … Adımın geçtiği
ÖE-5-8-16-17-23-25-30-32-42-43-52-53 belge ve tutanaklarda yer alan imzaların tamamı
bana aittir. Fakat bu belgelerdeki imzaları Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahıs bana

imzalatmıştır. … Şinasi Selçuk KAMIŞ isimli şahıs seni bir komisyona yazdım imza at
derdi.”şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Şahin TÜKÖZ ile ilgili olarak;
Ali SEVİM ifadesinde;” Zabıta Komserine hitaben kırtasiye malzemelerin alımı ve
kabulü için tarafımdan Murat YILMAZ, Yusuf KELEŞ ve Şahin TÜKEZ isimli şahsıların
atandığı gözükmektedir. Normalde belediye başkanı bu gibi durumlarda personel
görevlendirilmesi yapmaz. Fakat bu görevlendirmeyi evrak yoğunluğundan dolayı imzalamış
olabilirim. Dikkat etseydim imzalamazdım.”şeklinde beyanda bulunduğu,
21- Nurcan EKŞİ UZUN;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-611-14-26-40-45-54-69 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 8 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Gülbeyaz KARASU isimli şahıstan almış
olduğu talimatlar doğrultusunda hareketettiğinin tespit edildiği,
Nurcan EKŞİ UZUN’un adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037119 (Araştırma ve Muayene Komisyon Üyesi) 2.A-037130 - A-037129
(Araştırma ve Muayene Komisyon Üyesi) 3. A-037575 (Araştırma Komisyonu Başkanı)
(Muayene Komisyon Üyesi) 4. A-037594 (Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon
Üyesi) 5.A-037586 (Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi) 6.A-33875
(Araştırma Komisyon Üyesi) 7.A-051261(Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon
Üyesi) 8.A-063153(Araştırma Komisyon Üyesi)(Muayene Komisyon Üyesi)
Nurcan EKŞİ UZUN ifadesinde; “İhtiyaç listelerinde bulunan malzemelerin fiyat
araştırmasını Müdürümüz Gülbeyaz KARASU isimli şahıs yapardı, bizim buradaki
fonksiyonumuz hazırlanan belgeyi imzalamaktı, benim belediyede çalıştığım dönemde fiyat
araştırması üzerine herhangi bir görevim söz konusu değildi, fiyat araştırmasını ve ürün
muayene ve kontrolünü yapan kişi Müdürümüz Gülbeyaz KARASU isimli şahıstı … belgeler
üzerinde bulunan imzalar gerçektir ve bana aittir, benim tarafımdan müdürümüz Gülbeyaz
KARASU isimli şahıs isteği üzerine atılmıştır … piyasa araştırması komisyonunda bulunmam
tamamen müdürüm Gülbeyaz KARASU isimli şahsın isteği üzerine attığım imzadan ibarettir,
ben piyasa araştırması yapmadım bahse konu firmaları ve yetkililerini
tanımam”şeklinde beyanda bulunduğu,
Gülbeyaz KARASU ifadesinde; Yapılan piyasa araştırması görevlendirilmiş olan
Nurcan EKŞİ ve Vatan TEKTAŞ isimli şahıslar tarafından yapılmıştır. Bahsedilen firmaların
yetkililerinden ayrı ayrı fiyat teklifleri alınarak dosyalar hazırlanmıştır. … İpekcan Kırtasiye
Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ve EMEK KIRTASİYE unvanlı firmaları ve yetkilerini
tanımıyorum. Ancak bildiğim kadarı ile bu firmalardan piyasa araştırması yapmak ile
görevlendirilmiş arkadaşlarım bizzat fiyat tekliflerini almışlardır. … Yapılan usulsüzlüklerden
haberim yoktur. “şeklinde beyanda bulunduğu,
22- Vatan TEKTAŞ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-611-14-26-40-45-54-69 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 8 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Gülbeyaz KARASU isimli şahıstan almış
olduğu talimatlar doğrultusunda hareketettiğinin tespit edildiği,

Vatan TEKTAŞ’ın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037119 (Araştırma ve Muayene komisyon Başkanı) 2. A-037130 - A-037129
(Araştırma ve Muayene komisyon Başkanı) 3. A-037575 (Araştırma Komisyon Üyesi) 4.A037586 (Araştırma Komisyonu Başkanı) (Muayene Komisyon Başkanı) 5.A-33875
(Araştırma Komisyon Üyesi) 6.A-051261(Araştırma Komisyonu Başkanı)(Muayene
Komisyon Başkanı) 7.A-063153(Araştırma Komisyonu Başkanı)(Muayene Komisyon
Başkanı)
Vatan TEKTAŞ ifadesinde; “Gülbeyaz KARASU ya ismimin neden ihale dosyasına
açıldığını sorduğumda; sen de bizim personelimizsin, herhangi bir sakıncası olmadığını
belediye ye ihtiyaç ve kırtasiye malzemeleri alımı ile alakalı olduğunu söylerdi … ÖE-6-1114-26-40-45-54-69 kodları ile numaralandırılan ve bana göstermiş olduğunuz ödeme emri
dosyalarından bazılarında fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olarak görev aldığım görülmekte ise de ben kesinlikle herhangi bir ihalenin
hiçbir aşamasında bulunmadım. Yine ödeme emri dosyasında isimleri geçen firmalardan fiyat
araştırması yapmış gibi görünsem de kesinlikle böyle bir araştırma yapmadım, herhangi bir
firmaya gitmedim. … Belirtilen tutanaklarda bulunan imzaların bir iki tanesi bana ait ancak
diğerleri tamamen benzetilmek sureti ile benim adıma atılmış imzalardır. Orhanlı Belediyesi
bünyesinde tüm kırtasiye malzeme alımı işleri ile yetkili Yazı işleri müdürü Gülbeyaz
KARASU isimli şahıstır. matbu evrakların ve diğer evrakların hazırlanması yine bana
fotokopisini göstermiş olduğunuz kıtasiye malzemesi alımı konulu, başkanlık makamına
yazılan tüm yazılar Gülbeyaz KARASU tarafından ve onun talimatları doğrultusunda
hazırlanarak bizzat kendisi tarafından imzalanıp başkanlık makamına olura sunulur. …
faturalardaki ürünlerin belediye birimleri teslim edilip edilmediği konusunda bir bilgim
yoktur. bu ürünlerin alınıp alınmadığı hakkında da herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. …
yazı işleri müdürüm Gülbeyaz KARASU nun bana ihale sonrasında imzalatmış olduğu birkaç
dosya haricinde herhangi bir evrak imzalamadım …. Görevlendirme yazısı tamamen
Gülbeyaz KARASU tarafından bilgim dışında tanzim edilmiştir bu belge üzerinde de zaten
imzam bulunmamaktadır. Doğrudan mal alımı için yapılan kırtasiye malzemesi alımı ile ilgili
yapılan eylemin hiçbir aşamasında bilinçli bir şekilde görev almadım. İsmi geçen Nurcan
EKŞİ isimli şahıs ta benim gibi belediye de görev yapan bir şahıstır. kendisi ile fiyat
araştırması yapmış değilim. …O dönemde belediyede çalışan olarak içeriğinden bilgi sahibi
olmadığım ve bana imzalanmak üzere verilen evrak içeriğini sorgulama imkanı verilmeden,
yazı işleri müdürü Gülbeyaz KARASU tarafından verilen talimat doğrultusunda
imzaladım”şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Vatan TEKTAŞ ile ilgili olarak;
Gülbeyaz KARASU ifadesinde; Yapılan piyasa araştırması görevlendirilmiş olan
Nurcan EKŞİ ve Vatan TEKTAŞ isimli şahıslar tarafından yapılmıştır. Bahsedilen firmaların
yetkililerinden ayrı ayrı fiyat teklifleri alınarak dosyalar hazırlanmıştır. … İpekcan Kırtasiye
Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ve EMEK KIRTASİYE unvanlı firmaları ve yetkilerini
tanımıyorum. Ancak bildiğim kadarı ile bu firmalardan piyasa araştırması yapmak ile
görevlendirilmiş arkadaşlarım bizzat fiyat tekliflerini almışlardır.. … Yapılan usulsüzlüklerden
haberim yoktur.”şeklinde beyanda bulunduğu,
23-Leyla YAVUZ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-1518-19-20-39-57-70-71 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 8 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara

uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Tarık KILIÇ isimli şahıstan almış olduğu
talimatlar doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Leyla YAVUZ’un adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037118 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 2. A-037587 (Araştırma Komisyon
Üyesi) 3.A-037579 (Muayene Komisyon Başkanı) 4.A-037574 (Muayene Komisyon
Başkanı) 5.A-037584 (Muayene Komisyon Başkanı)6.A-055855, A-055857, A-055861, A055863(Araştırma Komisyonu Başkanı) 7.A-006789(Muayene Komisyon Üyesi) 8.A063157(Muayene Komisyon Üyesi)
Leyla YAVUZ ifadesinde SUSMA HAKKINI kullandığı,
Alınan ifadelerde Leyla YAVUZ ile ilgili olarak;
Özdem TOPAL ifadesinde; “Benim çalıştığım bölümde stajerler, muhasebe elemanları
Yasemin EKŞİ, Hanife ALTUN, Leyla YAVUZ isimli şahıslar yanıma gelerek bir evrakta
imzan var deniyordu. Bende bankoda çalıştığımdan yoğun iş temposundan gelen mükellefleri
bekletmemek ve imzayı getiren kişiye duyduğum güvenle evrakları hiç okumadan
imzalardım. Ancak imzalamış olduğum evrakların içeriğini bilmiyordum. Bu evrakların
usulsüz olduğunu bilmiyorum" şeklinde beyanda bulunduğu,
24- Ayfer UZUN;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-611-14-26-40-45-54-69kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 8 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Gülbeyaz KARASU isimli şahıstan almış
olduğu talimatlar doğrultusunda hareketettiğinin tespit edildiği,
Ayfer UZUN’un adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037119 (Muayene Komisyon Üyesi) 2.A-037130 - A-037129 (Muayene
Komisyon Üyesi) 3. A-037575(Muayene Komisyon Başkanı) 4. A-037594 (Araştırma
Komisyonu Başkanı)(Muayene Komisyon Başkanı) 5. A-037586 (Muayene Komisyon
Üyesi)6.A-33875 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 7.A-051261 (Muayene Komisyon Üyesi)
8.A-063153(Muayene Komisyon Üyesi)
Ayfer UZUN ifadesinde; “Kurum içerisinde yapılan doğrudan alım ihalelerinde her
birim kendi içerisinde yapılan ihaleye katılırdı. Bende kısım amirim Gülbeyaz KARASU
isimli şahsın talimatları doğrultusunda ihale dosyalarının yazışmalarını yaparak ve teklif
veren firmaların da teklif mektuplarını dosyaya ekleyerek onaya sunardım. Ben teklif
mektubu veren firmaların sadece vermiş oldukları teklif kağıtlarını görürdüm. Bu firmaların
belgelerini ve yetkililerini görmezdim. Bu yüzden bu firmaların belgelerinin sahte olup
olmadığını bilemiyorum. Bunların belgelerinin kurum içerisinde incelemesini kimin yaptığını
bilmiyorum. Ben kurum içerisinde yaptığım işlemlerle ilgili emir komuta şeklinde çalıştığım
için amirlerimden gelen talimatların ve belgelerin içeriklerini sorgulamadan ne yapılması
gerekiyorsa onu yapardım”şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Ayfer UZUN ile ilgili olarak;
Gülbeyaz KARASU ifadesinde; “Yapılan piyasa araştırması görevlendirilmiş olan
Ayfer UZUN, Nurcan EKŞİ UZUN ve Vatan TEKTAŞ isimli şahıslar tarafından yapılmıştır.
… Bildiğim kadarı ile bu firmalardan piyasa araştırması yapmak ile görevlendirilmiş
arkadaşlarım bizzat fiyat tekliflerini almışlardır.”şeklinde beyanda bulunduğu,
25- Emine KUMRAL ÇAVUŞ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-3-710-29-41-50-56-62 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;

Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 8 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Nurettin YAZAR isimli şahıstan almış olduğu
talimatlar doğrultusunda hareketettiğinin tespit edildiği,
Emine KUMRAL ÇAVUŞ’un adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037121 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 2.A-037131 (Araştırma Komisyonu
Başkanı) 3. A-037145 (Araştırma Komisyonu Başkanı 4. A-037573 (Araştırma Komisyonu
Başkanı) 5. A-037578 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 6. A-037595 (Araştırma Komisyon
Üyesi) 7.A-33877(Araştırma Komisyonu Başkanı)8.A-055682(Gerçekleştirme Yetkilisi)
(Araştırma Komisyonu Başkanı) 9.A-051160(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma Komisyonu
Başkanı)
Emine KUMRAL ÇAVUŞ ifadesinde; “Adımın geçtiği belge ve tutanaklardaki imzalar
bana aittir ve benim tarafımdan atılmıştır. Ben bu belgeler üzerindeki imzaları amirim
Nurettin YAZAR isimli şahsın emri ile attım. Belge içeriklerini tam olarak bilmiyorum.
belediye bünyesinde geçici statüde işçi sıfatıyla çalıştığım için bana söylenen formalitelerin
yerine getirilmesi amacı ile atılmış imzalardır. … formalite icabı belgelere imza attım ancak
piyasa araştırması yapmadım. Yapılan piyasa araştırmaları kâğıt üzerinde yapılırdı ve ben de
hazırlanan belgeyi imzalardım” şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Emine Kumral ÇAVUŞ ile ilgili olarak;
Nurettin YAZAR ifadesinde; “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak görev
yaptığım dönemde kendi birimim içinde kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyulmuştu bende
aynı büroda çalışan elemanım olan Emine KUMRAL ile beraber ihtiyacımız olan
malzemelerin listesini yaparak piyasa araştırma komisyonuna göndermiştim. Bu komisyonda
da görevli olan Emine KUMRAL ve Necati BAŞ isimli şahıslar da piyasada faaliyet gösteren
firmalardan teklifler alarak en uygun olanı seçip bana sunmuşlardı. Bende bu doğrudan alım
ihalesinin gerçekleşmesi için Belediye başkanının oluruna sunmuştum”şeklinde beyanda
bulunduğu,
Necati BAŞ ifadesinde; “Bahse konu imzalar bana aittir. Ben dediğim gibi fiyat
araştırması komisyonunda ve Muayene Kontrol komisyonun görev aldım. Ben hiçbir zaman
fiyat araştırması ve belediyeye alınan malzemelerin kontrolü yaparak teslim almadım. Ben
adımın yazılı olduğu belgeyi Emine KUMRAL ÇAVUŞ ve birim amirimiz olan Nurettin
YAZAR isimli şahıslar getiriyorlardı bana imzalamamı söylüyorlardı, ben de gerekli yerleri
imzalıyordum.şeklinde beyanda bulunduğu,
26- Ertaç AYDEĞER;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-3-710-29-41-46-50 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 7 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, Nurettin YAZAR isimli şahısatan almış olduğu talimatlar
doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Ertaç AYDEĞER’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037121 (Araştırma Komisyon Üyesi) 2.A-037131 (Muayene Komisyon Başkanı)
3. A-037145 (Muayene Komisyon Başkanı) 4. A-037573 (Muayene Komisyon Başkanı) 5. A037578 (Muayene Komisyon Başkanı) 6. A-037595 (Muayene Komisyon Başkanı) 7.A33877(Muayene Komisyon Başkanı)

Ertaç AYDEĞER ifadesinde; “Belediye Başkanlığı’nda çalışmış olduğunuz dönemde
belediye bünyesinde yapılan ihalelerde; ihale komisyonu, fiyat araştırma komisyonu veya
ürün kontrol-muayene komisyonunda kesinlikle görev almadım. … işçi olarak kendilerine
bağlı olduğum Nuretttin YAZAR bize belediyeye kırtasiye malzemesi alınacağını belirterek
bir takım belgeleri imzalattı. Bana imzalatılan bu belgelerin içeriğini dahi bilmiyorum.
Üstlerimize bağlı bulunduğumuz insanlara güvendiğimiz için bize bu şekilde gelen belgeleri
imzaladık. … çalıştığım birimin sorumlusu Nurettin YAZAR bize içeriğini okumadığım bir
takım belgeleri imzalattı. … Bu zamana kadar Belediye toplu olarak alınan kırtasiye
malzemelerini görmedim. Ödeme belgeleri ekinde bulunan faturalardaki ürünlerinde Belediye
Birimlerine teslim edilip edilmediğini bilmiyorum. Adımın geçtiği belge ve tutanaklarını
Nurettin YAZAR’ın isteği doğrultusunda içeriğini bilmeden ast üst ilişkisine istinaden
imzaladım.”şeklinde beyanda bulunduğu,
27- Mustafa KÖKLÜ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-3-710-29-41-46-50 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; ürün muayene ve kontrol komisyonu üyesi olduğu, ilgili ürün
muayene ve kontrol tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 7 Adet ödeme
emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye
Bütçesinin zarara uğramasından sorumlu olduğunun tespit edildiği,
Mustafa KÖKLÜ’nün adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037121 (Muayene Komisyon Üyesi) 2. A-037131 (Muayene Komisyon Üyesi) 3.
A-037145 (Muayene Komisyon Üyesi) 4. A-037573 (Muayene Komisyon Üyesi) 5.A-037578
(Muayene Komisyon Üyesi) 6. A-037595 (Muayene Komisyon Üyesi) 7.A-33877(Muayene
Komisyon Üyesi)
Mustafa KÖKLÜ ifadesinde; “Nurettin YAZAR belediyede temizlik işleri müdürüdür.
Benim çalışmış olduğum dönemde sorumlu amirimdir … Bana sormuş olduğunuz ÖE-3-7-1029-41-46-50 kodlu ödeme emirlerini bilmem. Bu tür işlerle benim alakam yoktur. Ben
kesinlikle ürün muayene ve kontrol komisyonunda görev almadım. İlgili ödeme belgeleri
ekinde bulunan faturalardaki ürünler Belediye Birimlerine teslim edilip edilmediğini
bilmiyorum. Ben belediyede temizlik işlerinde süpürgeci olarak çalışırdım. Ben ihale işlerini
bilmem anlamam alakam da yoktur. Adımın geçtiği belge ve tutanakları ben imzalamadım.
Ancak bana temizlik işleri bölümünde çalışan arkadaşlar işlerle alakalı evrak imzalatırdı ama
ben ne evrakı olduğunu bilmiyordum” şeklinde beyanda bulunduğu,
28- Necati BAŞ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-3-710-29-50-56 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma
tutanağında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 6 Adet ödeme emri belgesi ile normalde
gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara uğramasında
sorumlu olduğu, Nurettin YAZAR isimli şahısdan almış olduğu talimatlar doğrultusunda
hareket ettiğinin tespit edildiği,
Necati BAŞ’ın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-037131 (Araştırma Komisyon Üyesi) 2. A-037145 (Araştırma Komisyon Üyesi)
3.A-037573 (Araştırma Komisyon Üyesi) 4. A-037578 (Araştırma Komisyon Üyesi) 5.A037595 (Araştırma Komisyonu Başkanı) 6.A-33877(Araştırma Komisyon Üyesi) 7. A055682(Araştırma Komisyon Üyesi)
Necati BAŞ ifadesinde; “Ben Orhanlı Beldesi Belediyesinde çalışmış olduğum zaman
müdürüm olan Nurettin YAZAR isimli şahıs bize Fiyat araştırma komisyonunda veya ürün
kontrol komisyonlarında görev almamız yönünde kendisi başkanlıktan onay alıyordu. Onay
aldıktan sonra biz isimlerimiz yazılı olduğu komisyonda görev yapıyorduk. Ben komisyon

üyesi olduğumu biliyorum ancak hangi komisyonda görev aldığımı bilmiyorum. Bana
getirilen yazıları imzalıyorduk nedir ne değildir sormuyorduk. Bu isimlerimiz yazılı olduğu
belgeleri bize yazıcımız olan Emine KUMRAL getiriyordu. … Bahse konu imzalar bana aittir.
Ben dediğim gibi fiyat araştırması komisyonunda ve Muayene Kontrol komisyonun görev
aldım. Ben hiçbir zaman fiyat araştırması ve belediyeye alınan malzemelerin kontrolü yaparak
teslim almadım. Ben adımın yazılı olduğu belgeyi Emine KUMRAL ÇAVUŞ ve birim
amirimiz olan Nurettin YAZAR isimli şahıslar getiriyorlardı bana imzalamamı söylüyorlardı,
ben de gerekli yerleri imzalıyordum. Bu şekilde birçok evrak imzaladım, ama bu evrakların ne
olduğuna bakmadım. …Bu yapmış olarak gözüken fiyat araştırmalar neticesinde alınan
malzemelerin alıp alınmadığını bilmiyorum.şeklinde beyanda bulunduğu,
Alınan ifadelerde Necati BAŞ ile ilgili olarak;
Nurettin YAZAR ifadesinde; “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak görev
yaptığım dönemde kendi birimim içinde kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyulmuştu bende
aynı büroda çalışan elemanım olan Emine KUMRAL ile beraber ihtiyacımız olan
malzemelerin listesini yaparak piyasa araştırma komisyonuna göndermiştim. Bu komisyonda
da görevli olan Emine KUMRAL ve Necati BAŞ isimli şahıslar da piyasada faaliyet gösteren
firmalardan teklifler alarak en uygun olanı seçip bana sunmuşlardı. Bende bu doğrudan alım
ihalesinin gerçekleşmesi için Belediye başkanının oluruna sunmuştum.şeklinde beyanda
bulunduğu,
29- Mustafa YETGİN;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-412-13-15-60 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 16 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alımları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Tarık KILIÇ isimli şahıstan almış olduğu
talimatlar doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Mustafa YETGİN’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1. A-037576 (Muayene Komisyon Üyesi) 2.A-037592(Muayene Komisyon Üyesi)
3.A-037593 (Muayene Komisyon Üyesi) 4.A-037587 (Muayene Komisyon Üyesi) 5.A0506503, A-006501(Araştırma Komisyon Üyesi)
Mustafa YETGİN ifadesinde; “Öz Kağıtçılık Kimya Bilgisayar Org. San. ve Tic. Ltd.
Şti. isimli firmayı sadece isim olarak biliyorum. hatırladığım kadarıyla bu firmanın sahibi
Kamil TOSUN isimli şahsı birkaç defa çalışmış olduğum Orhanlı Belediye’sine gelmesinden
dolayı tanıyorum. … firmalar da kazanmış oldukları ihale sonucunda yaptıkları harcamalar
için muhasebe kısmından muhasebe müdürü Tarık KILIÇ’ın onayı ile aldıkları çeki bankaya
götürüp tahsil ederlerdi. … İlgi Ödeme Emri Dosyalarında bulunan fiyat teklifleri muhasebe
çalışanları olan Yasemin EKŞİ, Hanifi ALTUN ve Muhasebe Müdürü olan Tarık KILIÇ
tarafından hazırlanarak eğer dosya içerisinde benim de imzamın bulunması gerekirse içeriğini
kontrol etmeden imzamı atar oluşturmuş olduğumu bu ödeme emirlerini gerekli ödemeleri
yapılması amacıyla yukarıda isimlerini söylemiş olduğum şahıslar tarafından çek verilerek
gerekli ödemenin çek aracılığıyla bankadan yapılması sağlanır.şeklinde beyanda bulunduğu,
30- İsmail ÖKTEN;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2837-49-67 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 4 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alımları ile Belediye Bütçesinin zarara

uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Osman ÇELİK isimli şahıstan almış olduğu
talimatlar doğrultusunda hareketettiğinin tespit edildiği,
İsmail ÖKTEN’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-036473 (Muayene Komisyon Üyesi) 2.A-037136 (Muayene Komisyon Üyesi)
3.A-33878(Araştırma Komisyon Üyesi) 4.A-063102(Muayene Komisyon Üyesi)
İsmail ÖKTEN ifadesinde; “Bana göstermiş olduğunuz ÖE-28-37-49-67 kodları ile
numaralandırılan ödeme emri dosyalarında yer alan; Fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün
muayene ve kontrol komisyonu üyesi, fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında yer alan imzalar bana aittir. … 557 adet proje dosyasının alımı için fiyat
araştırmasını nasıl yaptığımı aradan uzun zaman geçmesinden dolayı hatırlamıyorum. Söz
konusu alıma ilişkin piyasada Balin Tekstil, Emek Kırtasiye ve İpekcan Kırtasiye isimli iş
yerlerine giderek fiyat teklifi alıp almadığımı hatırlamıyorum. … ÖE-28-37-49-67 kodları ile
numaralandırılan ödeme emri dosyalarında yer alan fiyat tekliflerinin kim tarafından ve ne
şekilde düzenlendiğini kesinlikle bilmiyorum. şeklinde beyanda bulunduğu,
31- Hüseyin SARI;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2849-67 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; fiyat araştırma komisyonu üyesi ve ürün muayene ve kontrol
komisyonu üyesi olduğu, ilgili fiyat araştırma tutanağı ve ürün muayene ve kontrol
tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 3 Adet ödeme emri belgesi ile
normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye Bütçesinin zarara
uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Osman ÇELİK isimli şahıstan almış olduğu
talimatlar doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Hüseyin SARI’nın adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1. A-036473 (Gerçekleştirme Yetkilisi)-(Araştırma ve Muayene komisyon
Başkanı)2.A-037121 (Gerçekleştirme Yetkilisi) 3.A-037131 (Gerçekleştirme Yetkilisi) 4. A037132(Gerçekleştirme Yetkilisi) 4.A-037136 (Gerçekleştirme Yetkilisi) (Araştırma ve
Muayene komisyon Başkanı) 5. A-037145 (Gerçekleştirme Yetkilisi) 6. A-33878(Araştırma
Komisyonu Başkanı) 7.A-063102(Gerçekleştirme Yetkilisi)(Araştırma Komisyonu Başkanı)
(Muayene Komisyon Başkanı)
Hüseyin SARI ifadesinde; “Piyasa araştırmasında geçen Balin Tekstil, Emek Kırtasiye
ve İpekcan Kırtasiye ile görüşüp görüşmediğimizi hatırlamıyorum. Bu firmaların kaşelerinin
ve imzalarının sahte olup olmadığını da hatırlamıyorum. Bu ihaleyi alan firmayı da
hatırlamıyorum. … Piyasa araştırmasında geçen Öz Kağıtçılık Kimya Bil. , Emek Kırtasiye ve
İpekcan Kırtasiye ile görüşüp görüşmediğimizi hatırlamıyorum. Bu firmaların kaşelerinin ve
imzalarının sahte olup olmadığını da hatırlamıyorum.şeklinde beyanda bulunduğu,
32- Kamil İNCESU ;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-2837-49 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; Piyasa Araştırma Komisyonu üyesi olarak aldığınız, ilgili ürün
muayene ve kontrol tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 2 Adet ödeme
emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye
Bütçesinin zarara uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Osman ÇELİK isimli şahıstan
almış olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Kamil İNCESU’nun adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-036473 (Araştırma Komisyon Üyesi) 2. A-037136 (Araştırma Komisyon Üyesi)3.
A-33878(Araştırma Komisyon Üyesi)
Kamil İNCESU ifadesinde; “Fiyat Araştırma Komisyonunda işlemler genelde evrak
üzerinden ve firma yetkililerini görmeden firmalara ait belgeler üzerinden yapılmaktaydı. …
Piyasa Fiyat Araştırma tutanağında bulunan ismimin altındaki imzalar ise bana aittir. Biz bu

tutanakları genelde İsmail ÖKTEN ve Hüseyin SARI ile beraber yapardık.”şeklinde beyanda
bulunduğu,
33- Muzafer DİKMEN;
Soruşturmaya konu olan (71) adet ödeme emri dosyasının tetkiki neticesinde; ÖE-5662 kodları ile numaralandırılan ödeme emri dosyalarında;
Söz konusu şahsın; ürün muayene ve kontrol komisyonu üyesi olduğu, ilgili ürün
muayene ve kontrol tutanaklarında isminin ve imzasının atılı olduğu, toplam 2 Adet ödeme
emri belgesi ile normalde gerçekleşmeyen, hayali mal ve hizmet alınları ile Belediye
Bütçesinin zarara uğramasında sorumlu olduğu, irtibatlı olduğu Nurettin YAZAR isimli
şahıstan almış olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettiğinin tespit edildiği,
Muzafer DİKMEN’in adının geçtiği ödemeler ve konumu;
1.A-055682(Muayene Komisyon Başkanı) 2. A-051160(Muayene Komisyon Başkanı)
Muzafer DİKMEN ifadesinde; “Bana göstermiş olduğunuz Muayene Kabul Heyet
raporu ÖE 56-62 kodlu Belediye adına düzenlenen Muayene Kabul Heyeti raporu da bulunan
adımın altına atılı imza kendi imzamdım. Bana bu yazıyı birim müdürüz olan Nurettin
YAZAR isimli şahıs getirerek bana iş ile ilgili olduğunu benim adımı açtığı imzalamam
gerekttiğini söyledi bende kendisi müdürümüz olduğu için herhangi bir soru sormadan
okumadan imzaladım. Benim bu imzalamış olduğum belgeler karşılığında herhangi bir
menfaatim olmadı. … birim müdürümüz bana imzala dedi bende imzaladım içeriğinin ne
olduğunu bilmiyorum.”şeklinde beyanda bulunduğu,
Yukarıdaki deliller ve şüphelilerin birbirleri hakkındaki delilleri doğrulayan beyanları
incelendiğinde suç işleme sürecinde belediye başkanı olan şüpheli Cemil EKŞİ' nin
liderliğinde belediye görevlisi olan şüpheliler Tarık, Şinasi, Nurettin, Gülbeyaz ve Atille ile
belediyede çalışmayan şüpheli Kamil, Birol ve Adem' in sürekli ilişki içinde oldukları,
aralarında belirli bir hiyerarşi ve iş bölümü olduğu, suç işleme iradelerinin örgütün hiyerarşik
yapısının gereği olarak disiplinli bir şekilde ortaya konduğu, bu anlamda 24/08/2006
tarihinden 27/03/2009 tarihine kadar toplam 79 adet sözde alım yapıldığı,
Tüm bu işlemler yapılırken belediye dışında faaliyet gösteren şüpheliler Kamil, Birol
ve Adem tarafından diğer şüphelilerin bilgisi dahilinde sahte teklif mektupları hazırlandığı,
kurgulanan düşünceye göre sahte firmalardan herhangi birinden mal alımı yapılacağı şeklinde
evrak tanzim edildiği ve fakat alındığı iddia edilen malların hiç birinin belediyeye intikal
etmediği, bu alımlar karşılığında yukarıda isimleri sayılan ve fakat fiilen faaliyet göstermeyen
firmalar adına 1.743.129,55 TL çek ile, 7.509 TL nakit olarak olmak üzere toplam 1.750.638
TL paranın yukarıda adı geçen ve kamu görevlisi olan şüpheliler tarafından zimmetlerine
geçirildiği, diğer üç şüphelinin de bu eyleme iştirak ettiği;
Alım evrakı tanzim edildikten sonra belediye görevlisi olan şüpheliler tarafından,
sözde mal teslim eden şirketler lehine tanzim edilen çeklerin belediye dışındaki şüpheliler
Kamil, Birol ve Adem tarafından sahte ciro işlemi yapılmak suretiyle bankaya götürülerek
tahsil edildiği ve bilahare tüm şüpheliler arasında paylaşıldığı;
Her ne kadar belediyede görevli şüphelilerden bazıları yapılan usülsüz işlemden
haberdar olmadıklarını ve bu anlamda suçsuz olduklarını beyan etmişler ise de, yapılan
kırtasiye ve temizlik alımlarının niceliği, niteliği ve alımlar arasındaki kısa süreler dikkate
alındığında, Orhanlı ölçeğindeki küçük bir belediyede üst düzey yönetici olan şüphelilerin bu
işlemden haberdar olmamalarının mümkün görülmediği, başka bir ifadeyle savunmalarının
samimi bulunmadığı;
Ayrıca belirli bir yapı içinde suç işleme kararlığını gösteren şüphelilerden Birol ve
Adem' in vermiş oldukları ifade ve savunmalarla örgütün yapısı ve çerçevesi dahilinde işlenen
suçlarla ilgili bilgi verdikleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecekleri;
Yukarıda bahsedilen şüphelilerin dışındaki diğer şüphelilerden Ali SEVİM' in Belediye
Meslici Üyesi, Osman ÇELİK' in 657 sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlisi ve diğer 22

şüphelinin de geçici işçi veya işçi statüsünde Orhanlı Belediyesinde görev yaptıkları, yapmış
oldukları görevle ilgili veya ilgisiz örgüt üyesi şüpheliler tarafından hazırlanan sahte alım
evrakını imzalamak durumunda kaldıkları ve böylece Resmi Evrakta Sahtekarlık suçuna
iştirak ettikleri;
Her ne kadar birçok şüphelinin baskıya dayalı olarak evrakı imzaladıkları iddia edilmiş
ise de; adı geçen şüphelilerin hukuki durumlarının belirlenmesi konusunda takdirin
mahkemeye ait olduğu;
1- Sayıştay Raporu;
2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Raporu;
3- İçişleri Bakanlığı Kontrolör Raporu;
4- Sayıştay' ın 14/07/2011 tarih ve 1598 sayılı ilamı;
5-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Raporu ile tüm dosya kapsamına
göre şüphelilerin bu suretle üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin haklarında kamu davası
açmaya yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği sonuç ve kanaatine varıldığı incelenen
evrak kapsamından anlaşılmakla ,
Şüphelilerin yargılamasının yapılarak eylemlerinin uyduğu yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep
olunur. 09/06/2012
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