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SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ
DELİLLER

: Görevi Kötüye Kullanma
: 2016-2018, İSTANBUL
: Türk Ceza Kanunu 257/1, 53. md.
: İddia, müşteki şikayeti, şüpheli anlatımları,
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının ihbarı ve Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği (TURSAB) vekilinin vermiş olduğu 12/09/2018 tarihli şikayet dilekçesinde özet
olarak;
" TÜRSAB'ın 5571 sayılı kanun ile değişik 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları birliği Kanunu'na göre seyahat acenteliği mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun
surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanüdü korumak amacıyla Seyahat
Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliğe haiz, Kanun ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek
birliği olduğu, Seyahat Acentelerinin bu birliğe üye olmalarının zorunlu olduğu, TÜRSAB'a üye acente
sayısı yaklaşık 7.500 asil, 2.500 şube olarak toplam 10.000 civarında olduğu, üyelerinin yaptığı işin genel
manada kamu görevi niteliğinde, kamu hukukunda doğan hak ve sorumlulukları olduğu, 2017 yılında
yaklaşık 18 yıldır işbaşında olan eski yönetimin seçimi kaybederek yeni yönetimin işin başına geldiği,
yeni yönetimle birlikte birliğin iştirak ve bağlı ortaklıklarından bir kısmının ağır haciz tehditlerine
uğradığı, yönetimin el değiştirmesi ile birlikte birliğin muhasebe departmanında toplu istifaların meydana
geldiği, bunun üzerine yeni yönetimin bir karar alarak birliğin 6 adet iştirak ve ortaklıkları ile ilgili
bağımsız bir özel denetim firmasına mali ve idari hususları içeren bir denetim çalışması yaptırdığı,
yapılan denetim çalışması ve hazırlanan rapor neticesinde şüphelilerinde aralarında bulunduğu bir kısım
yönetici, çalışan ve 3. Şahısların yaptıkları yolsuzluk ve usulsüzlüklerle kurumu ağır bir şekilde zarara
uğrattıklarının tespit edildiği, zimmetlerine para geçirdikleri, şirketleri borç batağına sürüklemek
suretiyle idari ve mali açıdan idare edilemeyecek hale getirdikleri,bunu planlı ve örgütlü bir şekilde
yaptıkları, sahte evrak düzenleyerek ve görevlerini kötüye kullanarak zimmetlerine geçirdikleri paraların
ileride fiili olarak iadesini ortadan kaldırmak için bir takım tedbirlere başvurduklarını, yönetimde
bulunan bir takım şüphelilerin seçimi kaybederek yönetimden ayrılmalarının akabinde eşleri ile anlaşmalı
boşanma sürecini başlattıkları, suçtan elde edilen mal varlıklarını eşleri üzerinden aklamaya çalıştıklarını,
soruşturma aşamasında gerek şüphelilerin ve eşlerinin malvarlıkları, alacakları üzerine tedbir
konulmasını, TÜRSAB ve ilişkili şirketlerinin yasal defter kayıtlarının usul yönünden incelenmesini,
VUK'nun kayıt nizamına ilişkin hükümleri ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine aykırılık teşkil eden bir takım hususlara rastlandığını, bu konuda
defterdarlığa suç duyurusunda bulunulduğu, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nca
2018/2557 numaralı başvuru numarası verildiği,muhasebe departmanında yaşanan toplu istifaların bir
nedeninin de bundan kaynaklandığı, hesap mutabakatları açısından 320 Satıcılar hesabı” na mutabakat
yazıları gönderildiğini, Strateji Faktöring A.Ş.' nin toplam 9.176.021,97 TL alacağının TÜRSAB Ltd. Şti'
nin yasal kayıtlarında yer almadığının tespit edildiğini, şüpheliler tarafından en büyük yolsuzluğun ise
vize işlemlerinde yapıldığını, TÜRSAB ile T.C. Dış İşleri Bakanlığı arasında imzalanan 25.04.2016
tarihli protokol uyarınca TÜRSAB'ın Irak, Cezayir ve Libya vizesi verme yetkisinin olduğunu, TÜRSAB
daha sonra bu yetkisini x99,9 iştiraki olan TÜRSAB Ticaret Ltd. Şti.” ne devrettiğini, söz konusu vize
işlemleri nedeniyle acentelerle sözleşme yaparak acenteler vasıtasıyla vize işlemlerini yürüttüğünü, söz
konusu sözleşmeler maktu olup vize başına 2016 ve 2017 yılları için “80,00 TL KDV”, 2018 yılı için ise
84,75 TL + KDV ücret alınmasının ön görüldüğünü, 2016, 2017, 2018 yılları içinde vize hizmet
satışından TÜRSAB Ltd. Şti.” nin net geliri 9.700.837,00 TL + 12.846.595,00 TL - 8.901.442 13.645.990,00 TL olduğunu, her vize verilen yabancı uyruklu gerçek kişiye Turser - Tursav Servis
Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. tarafından bir de sigorta poliçesi satıldığını, Turser - Tursav Servis Sigorta
Acenteliği Ltd. Şti. de yapılan denetim çalışmalarında 2016 yılı verilerine ulaşılamadığını, 2017 yılında
toplam 429.300 kişiye 2018 yılında da toplam 88.900 kişiye vize poliçesi satıldığını, 2016 yılı hariç
518.200 adet vize satış hizmeti yapıldığını, TURSER A.Ş.” deki veriler ışığında 2017 ve 2018 yılında
518.200 vize satışı yapıldığını, TÜRSAB Ltd.Şti.'nin 2017 ve 2018 yılı vize satış gelirleri toplamının
41.456.000,00 TL olması gerektiğini, TÜRSAB Ltd. Şti' nin yasal kayıtlarında 2017 ve 2018 yılı vize
hizmet satış gelirlerinin 31 .124.844,00 TL olarak tespit edildiğini, 2017 ve 2018 yıllarında toplam
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518.200 adet vize sigorta poliçesi düzenlendiğini, minimum vize gelirinin 41.878.275,00 TL olması
gerektiğini, yasal kayıtlarda vize gelirlerinin 31.124.844,00 TL olarak yer aldığını, 10.753.43 TL'lik vize
hizmet satış gelirinin kayıt dışı bırakıldığını, vize gelir iade faturası kesilerek verilen hizmetin verilmemiş
olarak gösterildiğini, şüphelilerin yolsuzluk yaptıkları bir diğer alan ise müze bilet satışlarında olduğunu,
Dazı firmalara yüksek tutarda iade yapıldığını, hatta bazı firmalarda iade tutarlarının gelir tutarlarından
yüksek olduğunu, birliğe ve ilişkili şirketlere gayrimenkulleri ile ilgili, tespit edilen yolsuzluklar
ol,şiuğunu, şüphelilerde Başaran ULUSOY' a verilen çekler ve belgesiz gider yazılan tutarlar şeklinde
yapılan usulsüzlükler olduğunu, TÜRSAB'ın iştiraklerinden TÜRSAB Kültür Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
“de Belgesiz Olarak gider yazılarak yolsuzluk yapıldığını, yine iştiraklerinden Tur-Pres Turizm Tanıtım
Destek ve Ürünleri Ltd. Şti. üzerinden yolsuzluk yapıldığını, BHH Birlik Turizm Havacılık Hizmetleri
Ticaret A.Ş. aracılığı ile TÜRSAB Ltd. Şti. üzerinden yolsuzluk yapıldığını, Şüphelilerin 3. Şahıs Mavi
Ay Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden yapmış oldukları yolsuzluk ile Tur-Pres Ltd. Şti. arasındaki
araç kiralama hizmetleri yolsuzluğu, VUK' a muhalefet suçundan haklarında Maliye Bakanlığı Vergi
Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı” na 04.07.2018 tarihinde ihbarda
bulunulduğunu, tahkikatın sürdüğünü, Şükran TEZEL' in talimatı ile istifalar, bu usulsüzlüğün en büyük
göstergesi olduğunu, gelen ilamsız icra takipleri şirket yetkilisi ve şirket avukatı bulunmadığından
kesinleşerek 3. kişiler yararına haksız kazanç sağlandığını, kurumun zarara uğratıldığı" şeklinde iddia ve
şikayette bulunulduğu.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, 26.11.2018 tarihinde
tanzim edilmiş olan “Bilirkişi Yemin ve Evrak Teslim Tutanağı” ile şikayetle birlikte sunulan 3 adet
rapor ile de karşılaştırma yapılarak Tam Bağımsız Olarak şüphelilerin belirtilen suçları işleyip
işlemedikleri, işledikleri belirlendiği taktirde eylemlerin tarih, belge ve maddi değerlerinin tespit edilerek
ayrıntılı bir bilirkişi raporu hazırlanması talep edilerek dosyanın heyet halinde bilirkişiye tevdi edildiği,
düzenlenen 19/09/2019 tarihli bilirkişi raporunda, " 31.01.2018 ve 27.02.2018 tarihleri itibariyle
hazırlanan özel amaçlı bağımsız denetim raporu ve T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
06.07.2018 tarihinde hazırlanan raporlarda yapılan tespitler neticesinde 31.01.2018 tarihli bilançoda
“alınan çekler” hesabında görünen 809 973 935.00 TL bakiyenin 89.932.435,00 TL lik büyük kısmının
TÜRSAB'ın ortaklığı bulunan TÜRSAB Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.'nden önceki dönemlerde
cari hesap borcuna istinaden tahsil edilen 10.12.2017 vadeli 53.932.435,00 TL karşılığı 12.562.000,00
EUR tutarında ve 10.12.2017 vadeli 36.000.000,00 TL tutarında 2 adet çekten kaynaklı olduğu,mezkur
çeklerin vadelerinin geçmiş olmasına rağmen tahsil edilmemiş olduğu, tahsili gerçekleşmemiş olan
çeklerin şüpheli alacak olarak kayıt altına alınması ve tahsili için gerekli hukuki takibin başlatılması
gerekirken muhasebe standartlarına uygun olmayan bir şekilde mezkur çeklerin tahsil edildiği tarihte
kayıt altına alındığı “alınan çekler” - hesabının altında halen görünmesinin TÜRSAB'ın bilançosu
içerisinde bulunan ticari alacakları ve hazır değer kalemlerinin gerçeği yansıtmadığı ve TÜRSAB
Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti'nin TÜRSAB'a olan gerçek borç tutarını gizlemek amacıyla “alınan
çekler” hesabında gösterildiği yönünde şüphe oluşturduğu.

30 Mart 2018 tarihli hazırlanan Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporunda; yapılan hesap
mutabakatları neticesinde çok sayıda muhataptan cevap alınamadığı, alınanlar içerisinde ise en önemli
tutarın Strateji Factoring A.Ş'nin 9.176.021,00 TL tutarındaki alacak bildirimi olduğu ancak bildirilen bu
alacağın şirket yasal kayıtlarında yer almadığını tespit edildiği,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müfettişlerince hazırlanan raporda ise ; 2016 yılında 58.410.254.75 TL 2017 yılında 32.502.291,30 TL
tutarında çekin Stratehi Factoring Hiz. A.Ş'ne kırdırıldığı bu işlemler sırasında 2016 yılında
7.098.419,97 TL 2017 yılında ise 16.470.165,75 TL tutarlarında finansman gideri yapıldığı dolayısıyla
Strateji factoring Hiz.A.Ş. ile TÜRSAB şirketlerinin yoğun meblağlarda factoring işlemini yaptırmış
olduğunun tespit edildiği ancak özel amaçlı raporda mutabakat sonucu tespit edilen Strateji factoring
Hiz.A.Ş. “nin 9.176.021,00 TL tutarındaki alacağının şirketlerin yasal defterlerinde görünmemesinin
şirketlerin bilançolarındaki gerçek borç durumlarını gizlemek amacıyla gösterilmediği yönünde şüphe
oluşturduğu,
31.01.2018 ve 27.02.2018 tarihleri itibariyle hazırlanan özel amaçlı bağımsız denetim
raporunda; 31.01.2018 tarihli bilançoda görünen “alacak senetleri” kaleminin bakiyesinin 1.709.009,00
TL olduğu ancak bakiye içerisindeki 902.943,00 TL'lik kısmının tahsili şüpheli duruma düşmüş olduğu
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ancak bu tutara ilişkin gider karşılığı ayrılmadığı tespit edilmiş söz konu ututar için gider karşılığı
ayrılmamış olması şirketin bilançosundaki kar/zarardurumunun gerçeğe uygun olarak muhasebe
kayıtlarına intikal ettirilmediğini ve gerçek kar/zarar durumunun gizlendiği yönünde şüphe oluşturduğu,
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan raporda;TÜRSAB Yönetim Kurulu
Başkanı Başaran Ulusoy adına 15.02.2018 tarihinde düzenlenen davetiyede;23.02.2018 tarihinde saat
19:30'da Hilton Convention Center'da gerçekleşen şahsi veda yemeğine turizm acenta sahipleri ve sektör
temsilcilerinin davet edildiğini, yapılan bu yemek organizasyonu sonucunda TÜRSAB Limited'in
06.03.2018 tarihinde 231.598,00 TL yemek bedeli, 24- 25.02.2018 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul
için olan konaklamalar kapsamında da 16.309,74 TL konaklama bedeli ödediğini ancak TÜRSAB
Limited tarafından ödenen 231.598,00 TL'lik yemek ücretinin 28.03.2018 tarihinde Müfettişlikçe teftiş
işlemleri yürütülmekteyken TÜRSAB Yönetim Kurulu Eski Başkanı Başaran Ulusoy ile ilişkili olan
Mavi Ay Turizm San. Ve Tic. A.Ş.'nin TÜRSAB Limited Şirketinden olan cari alacağından mahsup
edildiğinin tespit edildiği, 30 Mart 2018 tarihli hazırlanan Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporunda ise
“Tur-Pres Ltd. Şti'nin Başaran Ulusoy'a ait ve tek imza yetkilisi olduğu Mavi Av A.S.'den 2015 ılından
itibaren binek araç kiraladığı,işbu kiralama anlaşmasına iliskin tar lar arasında yapılan herhangi bir
kiralama sözleşsmesine iliskin irketin yasal defter,kavıt ve belgelerinden ulaşılamadığı,2016 vılı
icerisinde anılan firmaya işbu ara kiralamaları için minumum 4.670.972.00 TL 28.09.2016 - tarihinde
9.147.764,-00TL'na kadar) avans verildiği,2017 yılı içerisinde bu tutarın 7.614.814,00 TL olduğu,2018
yılında İse 7.649.814,00 TL'na kadar yükseldiği, 26.03.2018 tarihinde Mavi Ây A.Ş. tarafından kesilen
toplam 2.601.718,00 TL'lik araç kiralama faturası ile toplam alacak tutarının 2.842.369,00 TL'na
düştüğü,bugün de aynı tutarda alacak olduğu, 2015 yılından bugüne kadar anılan firmaya “Faiz veva
Finansman Gideri”faturası kesilmediği” şeklinde tespitin bulunduğu ayrıca yine aynı raporda “Türsab
Ltd. Sti ile BHH Birlik Havacılık Ltd. Sti arasında 23.06.2014 tarihinden başlamak üzere yoğun şekilde
döviz bazında borç alışverişi yapıldığı, 20/02/2018 itibarıyla Tursab Ltd Şti nin USD 970.646.83 alacak
olduğu, bu tutar için taraflar arasında ilk defa KDV dahil 2.463.188,86 TL“Finansman Faiz Geliri”
açıklaması ile bir fatura düzenlenerek hesabın kapatıldığı, her iki firmanın da imza yetkilisinin Başaran
ULUSOY olduğu” bütün bu tespitlerin birlikte değerlendirildiğinde TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı
Başaran Ulusoy'un TÜRSAB ve bağlı ortaklıklarının yöneticisi ve imza yetkilisi olarak TÜRSAB dışında
aynı zamanda yetkilisi olduğu farklı firmalar aracılığıyla TÜRSAB ve bağlı ortaklılarının şirket
kaynaklarının muvazaalı şekilde kullanıldığı yönünde şüphenin oluştuğu.
30 Mart 2018 tarihli hazırlanan Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporunda; “TÜRSAB Kültür
Hizmetleri Ltd. irketinin yasal kayıtlarının incelenmesi esnasında toplam 2.622.630,- TL' lık bir tutarın
“belgesiz harcamalar” açıklaması ile gider yazılır, söz konusu tutarların kimlere ve ne için verildiğine
dair açıklayıcı bilgilerin ver almadığdı, A4 kağıtlara hazırlanan belgelerde sadece Sayın Başaran
ULUSOY' un imzasının olduğu, alınan tutarın Kurumlar Vergisi Beyannamesinde KKEG yazıldığı”,
benzer bir tespitin 22.04.2019 tarihli Vergi İnceleme Tutanağında “Türsab Kültür Hiz.Tic.Ltd.Şti.'nin
269-001 verilen avanslar hesabında 2017 yılının açılı kaydında görünen 1.500.636,92TL tutarın
10.01.2017, 31.01.2017, 28.02.2017 tarihlerinde yapılan yevmiye kayıtları ile “740 Hizmet Üretim
Maliyeti” hesabına aktarılmak suretiyle kapatıldığı,740 Hizmet Üretim Maliyetine aktarılan tutarın
döneme ait kurumlar ver isi beyannamesi üzerinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak
değerlendirildiğinin Yasal defterlere avans olarak kaydedilen tutarların Basaran ULUSOY'un talimatına
istinaden(Ek:1 talimatı evrakı apıldığı,mükellef kurumun defter kayıt ve belgeleri arasında,kapatılan
avansların mahsubuna ilişkin herhangi bir gider belgesi veya iade alındıklarına dair herhangi bir dekont
veya makbuzun bulunmadığı görülmüş,avans hesabından düşülen toplam 1.500.636,92 TL tutarların
“belgesiz gider” açıklamasıyla “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler hesabına aktarıldığı” yönünde
tespitin bulunduğu bu itibarla iki raporda belirtilen belgesiz gider işlemlerinin gerek VUK hükümlerine
gerekse Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve genel kabul görmüş Muhasebe ilkelerine uygun
olmadığı ve TÜRSAB ve bağlı şirketlerinin varlıklarından kullanılarak yapılan bu harcamâların esasen
şirketin hazır değerlerini azaltmak amacıyla yapılan fiillerin muhasebe kayıt sisteminde uygun olmayan
yöntemler kullanılarak gizlenmesi amacıyla yapıldığı yönünde şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır. "
şeklinde tespit edildiği.
Şikayet kapsamında şüpheli Feyyaz YALÇIN ın alınan 08/06/2021 tarihli ifadesinde;
" Ben 1990 yılında Tekser Turizm isimli firmasında çalışmaya başladım. 1995 yılında bu
firmanın genel müdürü oldum. 1999 yılında Başaran ULUSOY'un teklif ile TÜRSAB yönetim kurulu
üyeliğine adaylığımı koydum. Seçmide üyeliğie seçildim. 2001 - 2011 yılları arasında 5 dönem yönetim
kurulu üyeliği yaptım. 2015 yılında TÜRSAB yönetim kurulu TÜRSAB'in sahibi olduğu TÜRSAB Ltd.
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Şti, TÜRSAB Tur-Pres Turizm Tanıtım Destek Ltd. Şti, Tursav Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı,
Seyahat Acentaları Meslek Eğitim Hizmetleri A.Ş., Türsab Kültür Hizmetleri Ltd. Şti, TÜRSAB
Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Şirketlerinde Müdür olarak görev alıp alamayacağımı sordular. TÜRSAB'a
bağlı olan bu şirketlerin hepsinde işlemlerin yapılabilmesi için iki kişinin imzasına gerek vardır. Birisi
TÜRSAB'ın o dönem yönetim kurulu başkanı olan Başaran ULUSOY'du. İkinci kişi olarak da beni
önerdiler. Ben de tamamen mesleki dayanışma adına bu öneriyi kabul ettim. Saydığım şirketlerde şirket
müdürü olarak 2015 yılında 2 yıl süreyle görev aldım. Görev sürem boyunca yani 2015 ile 2017 yılları
arasında TÜRSAB'da bana ait herhangi bir oda, yer ve mekan yoktu. Ben yine kendi çalıştığım şirkette
işime devam ettim. Müdürlüğünü yaptığım yukarıda isimlerini saydığım şirketlerden bu dönem içinde,
öncesinde ya da sonrasında hiç bir zaman maaş, gelir, bağış vb. İsimler altında herhangi bir gelir elde
etmedim. Tamamen mesleki dayanışma adına bu görevleri yerine getirdim. Başaran ULUSOY'a ve
yönetim kurulunda bulunan kişileri güvendiğim için bu görevi kabul ettim. Başaran Beyin bana
gönderdiği çeklere, banka talimatlarına sorgulamadan güvenerek imza attım. Bu şekilde 2 yıl işlemler
devam etti. o zaman herhangi bir sorun çıkmadı. Kimseden şüphe duymadım. Bu yüzden gönderilen her
evraka imzamı attım. 2018 yılı Şubat ayında TÜRSAB seçimleri oldu. Yeni başkan ve yönetim kurulu
seçildi. Takip eden bir hafta 10 gün içinde Noterden şirketlerden istifa ettiğime dair yazıyı yeni yönetim
kuruluna yolladım.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hakkımda yaptığı suç' duyurusu dilekçesi ve Bıhrkışı
Heyeti Raporunda belirtilen suçlamalar konusunda en küçük bir bilgim yoktuür. yukarıda da söylediğim
gibi Başaran ULUSOY bana ne gönderdiyse kendisinin Türk Turizmine verdiği katkıları bildiğim ve
kendisine güvendiğim sorgulamadan imza attım. Kültür ve Turizm Bakanlığının o dönem açtığı müze
ihalesini kazanan Türsab ve bağlı şirketleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yanılmıyorsam Mali
dönem sonunda denetleniyordu. Aynı dönemde yine bildiğim kadarıyla serbest bir denetim şirketi
tarafından usul yönünden denetimler yapılmaktaydı. Benim bu konuda şahsi görüşüm, eski başkan
Başaran ULUSOY'la yerine gelen Firuz BAĞLIKAYA arasındaki şahsi rekabetten kaynaklandığını
düşünüyorum. Başaran ULUSOY ya da yönetim kurulunun bana imza attırılan konularda herhangi bir
usulsüzlük yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. Yapılmışsa da neden ve nasıl yapıldığı konusunda herhangi
bir fikrim yok. 2018 yılında yeni yönetim seçildikten sonra eski yönetim tarafından verilmiş Şubat 2018
sonrası ödenecek çekler yeni seçilen yönetim tarafından ödenmediği için Başaran ULUSOY ve benim
hakkımda açılan karşılıksız çek davaları halen devam etmektedir. Ben de bu konuda çok mağdur oldum.
Ben hiç bir şekilde maddi menfaat temin etmedim. Şikayet dilekçesinde isimleri geçen firmaların bir
çoğunu tanımıyorum. Benim o dönemde attığım izmalar dışında herhangi bir mali sorumluluğum
bulunmamaktaydı. Şikayet dilekçesinde adı geçen Avukat Şükran TEZEL, Mali Müşavirler Timuçin
PAKÖZ ve Murat SADIKLAR ve TÜRSAB yönetim kurulu başkanı Başaran ULUSOY ve yönetim
kurulu üyeleri de bu bilgiyi doğrulayacaklardır. Bana ve aileme ait olan bütün banka hesaplarım
denetime açıktır. İncelendiğinde maddi menfaat temin etmediğim meydana çıkacaktır. Hakkımda yapılan
tüm suçlamaları kabul etmiyorum. Benim tek amacım mesleki olarak destek vermek ve Türk Turızme
katkıda bulunmaktı Benim bu konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir" şeklinde belirttiği.
Şikayet kapsamında şüpheli Başaran ULUSOY un alınan 12/11/2021 tarihli ifadesinde;
"03/04.12.1999 tarihinden 25.02.2018 tarihine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 1618 sayılı Seyahat
Acenatları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile kurulmuş olup kamu kurumu tüzel kişiliği niteliğine
haiz meslek birliğidir. Türkiye'de seyahat acentalığı faaliyeti yapmak isteyenler Birliğe üye olmak
zorundadırlar. Birlik, gelirleri bakımından özerktir. Yasanın 24. maddesi uyarınca da gerek Birlik gerekse
seyahat acentalarını Bakanlığın hakkı vardır.
Yeni yönetimin üzerime iftira niteliğinde suç atmak amaçlı yaptığı bu şikayette iddia edilen
hususlar asılsızdır. Birliğin ve iştiraklerinin her türlü ticari ve mali kayıtları elektronik ortamda tutulmuş
ve yasaldır. İddia ettiklerinin aksine de TÜRSAB (Birlik) kayıtlarında en ufak bir usulsüzlük olduğu ileri
sürülemez. Görev yaptığım dönemde yasa ve yönetmeliğin verdiği yetkilere dayanarak Birliğimiz
faaliyetleri görülmüştür. Ayrıca faaliyetler yönünden hemen hemen iki yılda bir yapılan her genel kurul
toplantısı sonrasında da müfettişler tarafından Birliğimiz denetim geçirmiştir. Birliğin yasanın 34.
maddesinde sayılan organları da faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
Şikayet dilekçesinde bahsedilen Birliğin iştiraklerinin kurulmasındaki temel amaç, üye seyahat
acentalarına hizmetlerin daha nitelikli sunulması, turizmin gelişmesi ve dolayısıyla üyelerin turizm
gelirlerinin arttırılmasının sağlanmasıdır. Birliğin tüm kayıtlarının doğru bir şekilde incelenmesi halinde
de üye seyahat acentalarının yapılan tüm faaliyetlerden yararlandırıldığı açık bir şekilde görülecektir.
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Şikayet dilekçesinin içinde dayanılan rapor ile ilgili bilgim yoktur. Şikayetçiler tarafından
hazırlanan raporlara ve soruşturma dosyasında aleyhime olan her türlü belge ve belgeye itiraz ederim.
Ayrıca her türlü fazlaya ilişkin itiraz haklarımı saklı tuttuğumu beyan ederim. Şirketlerin içerisinin
boşaltılmak suretiyle kurumun zarara uğratıldığı, şirketlerin borç batağına sürüklenerek idari ve mali
açıdan idare edilemeyecek duruma getirildiği, bunun örgütlü yapıldığı iddialarını kabul etmiyorum.
Zarara uğratıldığı iddia edilen şirketler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapma zorunluluğum
doğmuştur.
TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. 18.11.2004 tarih ve 6179 sayılı
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlana ana sözleşme ile kurulmuştur. Kuruluşundaki en temel amaç
şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere “seyahat acentalığı hizmet çeşit ve kalitesini arttırıcı sektörel
faaliyetlere destek veren hizmetler üretmek, acentaların faydalanması amacıyla uygulamaya koymak”tır.
Nitekim şirket amacına uygun hizmet sunmak suretiyle acentaların mesleki faaliyetlerinde destek
olmuştur.
Amaç, TÜRSAB'ın tacir olmaması nedeniyle Hac ve umre organizasyonu hizmeti sunan
seyahat acentalarının gördükleri hizmet karşılığında fatura düzenleyememeleri nedeniyle yaşadıkları mali
sorunların giderilmesi ve fatura düzenleyerek gidere kaydetmelerinin sağlanmasıydı. Bu doğrultuda
şirket, öncelikle seyahat acentalarına sunduğu hizmetler ile amacını gerçekleştirmiştir.
TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.'nin ana sözleşmesinin 4. Maddesi
turizm hizmeti sunulması amacı ile müze ve benzeri yerlerin işletmeciliğinin yapılması, müze ve bezeri
turistik yerlerde mevcut hizmet, alışveriş, eğlence merkezlerinin işletmeciliğinin yapılması ve gerekli
mercilerden izin alınmak suretiyle münferit ve grup bilet satışlarının yapılması yer almaktadır. Bu
kapsamda önce 55 müze ve ören yeri için 1. ihale 2019 yılında; 105 müze ve ören yeri için 2. İhale ile
Pamukkale Antik Havuz işletmeciliği ile ören yeri giriş turnikelerinin işletmeciliği için yapılan ihaleler
söz konusu şirket üzerinden faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Bu ihalelerin alınması ile sadece kültür
turları gerçekleştiren yaklaşık 400 acentaya Birlik, 786.000.000,00-TL gelir kazandırmıştır.
TÜRSAB Ltd.Şti. üzerinde kalan ihale neticesinde Bakanlık ile sözleşme yapılmış ve şirketin
mali durumu dahil her türlü araştırması da Bakanlık tarafından yapılmış olup 31.12.2017 tarihine kadar
da bağımsız denetçi smmm raporları DÖSİMM”e Bakanlığa gönderilmiştir. İhalede Bakanlığa karşı
taahhüt edilen garanti ciro yükümlülüğünü yerine getirebilmek, ihalenin ve sözleşmenin ağır
sonuçlarından korunabilmek için de idareden müze biletleri kredi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Aynı
zamanda müze ihalesi işinde halen görevini sürdüren yönetim kurulu başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya
da başından sonuna yetkilendirilmiştir.
Adı geçen şirket gerçekten son derece başarılı işlere imza atmıştır. Bakanlık kayıtlarından tespit
edileceği üzere Bakanlık işi şirkete ihale etmesi sonucu ilk defa çok yüksek miktarlarda kar elde etmiştir.
Bu kayıtlara bakılmasını talep ediyorum. Şirket, Bakanlığa kazandırırken aynı zamanda ihale sonucunda
son iki yıl 2016-2017 yıllarındaki gelir ile de müze ve ören yeri turnike organizasyonu ve yenileme, ıslah
çalışmaları kapsamında yaptığı yatırımın, istihdamın maliyetini karşılayabilecek ve artıya geçebilecekti.
Ancak ülkede ve özellikle turizm bölgelerinde (İstanbul Sultanahmet - Taksim - Ankara) oluşan terör
olayları, darbe kalkışması, OHAL uygulamasına rağmen terör olaylarının bitmemesi, ülkede kruvaziyer
turizminin bitmesi, gelir getiren gemi turistinin ülkeye gelmeyişi, kongre organizasyonlarının iptal
edilmesi, Rusya ile yaşanan krizler ülkemize turistlerin gelmemesi müze ve ören yerlerine girişlerin
olmamasına sebebiyet vermiştir.
Şirketin ülkeye giren ziyaretçi sayısı esasına göre garanti ciro verilmesi nedeniyle çok ağır
mağduriyet yaşadığı açıktır. Şirketimiz, Bakanlığa karşı Kamu Turizm İşçileri Sendikası tarafından
açılan dava neticesinde ihalenin iptal olmasına rağmen Bakanlığın da talebi doğrultusunda sözleşmenin
feshi cihetine gidilmemiş ve taahhütlerini yerine getirmiştir. Bununla birlikte garanti ciro yönünden
Bakanlığa 659 sayılı KHK hükümleri kapsamında yukarıda açıklanan turistin gelişini engelleyen terör,
OHAL başta olmak üzere tüm sorunlar iletilmiş ve mücbir sebep dolayısıyla garanti ciro taahhüdünden
doğan borç yönünden uzlaşma talep edilmişse de Bakanlık bu durumu aşırı ifa güçsüzlüğü olarak
değerlendirmek suretiyle borcu 120.000.000.-TL'den 45.000.000.-TL'ye indirilerek uzlaşma sağlanmıştır.
Devlet ve dolayısıyla Bakanlık hiçbir zarara uğratılmamıştır. Temel olarak şahsım ve yönetim kurulunun
ve şirket temsilcilerinin de TÜRSAB ve bağlı ortaklığı TÜRSAB LTD.Şti veya diğer iştirakleri zarara
uğratacak bir işlem yapmak gibi bir amacının olması ise asla düşünülemez. Tüm bu ihale süreci ve
ihaleden sonra sözleşmenin yürütülmesi, başkanlığım ve Firuz Barbaros Bağlıkaya'nın üye ve Başkan
Yardımcılığı yaptığı dönemlere rastlamaktadır. 2015 yılında Mart ayında istifa ettiği tarihe kadar olan
süreci bildiği gibi müze işlerinde yetkili olarak görev yapmıştır. Ayrıca TÜRSAB (Birlik) devraldığımda
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borçla devraldım. Birliğin tanınırlığı ve kamusal görevlerini toplum önünde arttırmak, yerli ve yabancı
turistin seyahat acentaları vasıtası iİle seyahatlerinde artışın sağlanması amacı ile seyahat acentaları
desteklenmiştir.
TÜRSAB Kültür Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.; 15.07.2009 tarih ve 7354 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde yayınlanan ana sözleşme ile kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı Birliğin; T.C Kültür ve
Turizm Bakanlığı'na bağlı Arkeoloji Müzesi restorasyonu, modernizasyonu ve teknolojik hizmetleri
sunmuştur. Ülkeye her bakımından güzel bir yatırım kazandırılmışve müze kurtarılmıştır. Ancak
yukarıda anlatılan ülke sorunları nedeniyle yine şirket bütün bu kazanımlar sonucunda birçok ödemesini
gerçekleştirmiştir.
Şikayet dilekçesinin;
3.madde (a) bendinde ileri sürüldüğü gibi tutulan yasal defterler ve kayıtlar açısından yolsuzluk
yapılmamıştır. Her tür kayıt Türkiye Muhasebe Standartları ilkesine göre tutulmuştur. Aleyhime suç
yaratmak amacıyla Defterdarlığa yapılan suç duyuruları daasılsızdır. Netice itibariyle suçsuz olduğum
ispatlanacaktır. Yeni yönetimin göreve gelir gelmez çalışan bir kısım personelin maaşlarını ödememesi
nedeniyle ayrılmalar olduğunu duydum. Bunların şahsımla alakası yoktur.
3.madde (b) bendinde Hesap mutabakatları açısından yapılan yolsuzluk başlığı altında Strateji
Faktoring A.Ş.'nin toplam: 9.176.021,97.-TL alacağının TÜRSAB Ltd.Şti.'nin yasal kayıtlarında yer
almadığı haksız bir şekilde ileri sürülmektedir. Faktoring Şirketleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun sıkı yasal yükümlülüklerine uymakla yükümlüdürler.
Strateji Factoring şirketi ile çalışmada yasaya uygun olarak çekin ciro edilerek faiz kısmının düşülerek
kalan kısmının alınması şeklindedir.
Çekin faktoring tarafından vadesinde tahsil edilmesiyle beraber faiz faturası şirkete kesilirdi. Bu
nedenle şikayet tarihi itibariyle vadesi gelmemiş çek tutarından dolayı şirketin yasal kayıtlarında bu
alacak gözükmemiştir. Verilen çek karşılığı alınan nakit kayıtlarda yeralmıştır. Tüm kayıtların
incelenmesi neticesinde de işlemin açıkladığım şekilde yapıldığı ve herhangi bir usulsüzlük olmadığı
görülecektir.
3.madde (c), (d) bendi ile 4.maddelerindeki iddialar yönünden; Irak, Cezayir ve Libya vize
işlemleri konusunda yolsuzluk ve zimmet gerçekleştirildiği iddiasının da kabulü mümkün değildir. Dış
işleri Bakanlığı ile TÜRSAB&TÜRSAB LTD.ŞTİ arasında yapılan İşbirliği Protokolü ile ilgili ülke
vatandaşlarına C1 vizesi ile Türkiye'ye giriş yapma imkanı sağlanmıştır. Şirkete ve Birliğe bu vize
işlemleri ile gelir kazandırılmıştır. Şirketin zarara uğratıldığını kesinlikle kabul etmemekteyim. Ülkemize
gelen adı geçen ülke vatandaşları döviz getirmişlerdir. O dönem Türkiye'de yaşanan terör olayları
nedeniyle Avrupa ve ABD ülkelerinden Türkiye'ye giriş çok azalmıştır. Bizim yaptığımız hizmet ile
ülkeye, seyahat acentalarına ve şirkete gelir kazandırılmıştır. Ancak o dönemki konjonktürde şirketimiz
ile aynı işi yaparak vize hizmeti veren Atlasjet, Gateway, OSHAD Sağlık Dernekleri vize hizmetlerinde
ciddi indirim yaparak rekabet etmekteydi. Sonuçta yukarıda açıklanan ve acentaları zorlayan şartlar
nedeniyle zorunlu olarak vize hizmetlerinde indirim yapılması gerekmişti. Dolayısıyla şikayet
dilekçesinde belirtildiği gibi ülkeye giriş yapan Irak, Cezayir, Libya vatandaşlarının sigorta poliçesinin
sayısına göre yapılan sözleşme esas alınarak yola çıkılması ve şirketin zarara uğratıldığı şeklinde asılsız
iddiada bulunulması kabul edilemez. Burada herhangi bir şekilde yolsuzluk ve kasıt olması mümkün
değildir. Esasen kayıtlarda da iade faturaları da mevcuttur. Kaldı ki bir kısım acentalar üzerinden
yolsuzluk yapıldığı ileri sürülmekte ise de adı geçen acentaların o bölgeye çalışmış olması, tur operatörü
olmaları ve iş potansiyellerinin yüksek olması nedeniyle bu asılsız iddialar ileri sürülmektedir. En ufak
bir kayıt dışı gelir mevcut değildir. Nitekim bu şirketler hakkında yapılan şikayet neticesinde açılan
davada da beraat kararı verilmiştir. Benden sonra göreve gelen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı vize
işini yürütmek istemiş ise de başaramamış ve zarar etmiştir. Vize işlemlerini durdurmuştur. Ben ise kar
ettirdim. Zarar ettirmedim.
Şikayet dilekçesinin 5. maddesinde müze bilet satışlarında yolsuzluk yapıldığı iddiası da
asılsızdır. Acentalar lehine yapılan her faaliyetin usulsüz ve yolsuz gösterilmeye çalışılması ve şikayet
konusu yaratılmaya çalışılması kabul edilemez. Bazı firmalara yüksek tutarda iade yapıldığı, hatta bazı
firmalarda iade tutarlarının gelir tutarlarından yüksek olduğu gibi abesle iştigal bir iddiada
bulunulmaktadır.
Müze bilet satış işlemlerinin organizasyonu Bakanlık kontrol ve denetimindedir. Bakanlıktan
talebi yapılan acenta biletleri tek düzen hesap planına göre şirket muhasebe programında stok kayıtlarına
girişleri yapılmaktadır. Bakanlıktan gelen ve şirket muhasebe kaydında stokta gözüken ve fiilen de
şirkette olan müze biletlerinden acentalara satışı gerçekleştirilen müze biletlerinin elektronik muhasebe
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stok programında da faturaları kesilerek çıkışları yapılmaktadır. Tüm acenta biletlerinin giriş ve çıkış
hareketleri şirketin muhasebe programı kayıtlarında mevcuttur. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
DÖSİMM tarafından hem muhasebe stok programı hem de fiili olarak müze biletlerini sürekli ve
habersiz olarak kontrol ve denetimi yapılmaktadır. Müze biletleri Bakanlık(DÖSİMM)'in TÜRSAB
Ltd.Şti.girişi ve acentalara çıkışı yapılan tüm müze biletleri DÖSİMM'in sisteminde de kayıt altındadır.
Denetimi ve kontrolü elektronik ortamda yapıldığı gibi yukarıda da belirttiğimiz gibi fililen TÜRSAB
LTD.Şti'yi Bakanlık (DÖSİMM) tarafından gönderilen Denetim Ekibi sürekli kontrol ve
denetlemekteydi. Şirket kayıtları DÖSİMM kayıtları arasında mutabakat imzalı ve yazılı olarak
alınmaktaydı. Savcılığın talebi halinde Bakanlık (DÖSİMM Merkez Müdürlüğünden) ilgili raporlara
ulaşabilme imkanı mevcuttur. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığı altında; bazı firmalara yüksek tutarda
iade yapıldığı, hatta bazı firmalarda iade tutarlarının gelir tutarlarından yüksek olduğu inceleme raporu
ile tespit edildiği şeklindeki asılsız iddianın kabulü mümkün değildir. Yukarıda açıkladığımız şekilde tüm
kayıtlar Bakanlık tarafından denetlenmiştir. Şikayet dilekçesinde asılsız olarak ileri sürülen iddiaların bu
nedenle kabulü mümkün değildir. Turizm sektörünün dış ve iç etkenlerden en çabuk etkilenen sektör
olduğu malumunuzdur. Tüm dünyada ve ülkede meydana gelen terör saldırıları, Suriye savaşı ve
ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu dolayısıyla yaşadığı sorunlardan dolayı acentaların gelecek olan
grupları mücbir sebepten iptal olmuştur. Grupları iptal olan acenta maddi sıkıntı içerisine girmiş olduğu
için çeklerini, karşılığını ödeyemeyeceği için satın almış olduğu acenta biletlerini iade etmek zorunda
kalmıştır. Esas olarak yukarıda izah ettiğimiz gibi Birliğin amacı üyelerine seyahat acentalığı pazarında
araştırmalar yapmak ve seyahat acentalığı konusunda desteklemek olduğundan acentaların zarar
etmemesi için bilet iadeleri kabul edilmiş ve acenta mağduriyetleri giderilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca sayın Savcılığın dikkatine arz etmek isteriz ki TÜRSAB Ltd.Şti'nin Bakanlık
(DÖSİMM)'e ihalenin ve sözleşmenin başlangıcı 2011-31.12.2016 yılları arasında 50 müze 2014-2016
yılları arasında 105 müze ve örenyeri işletmesi, 2014-2016 yılları arasında Pamukkale Ören Yeri ve ticari
alanların işletilmesi işlerinde TÜRSAB Ltd. Bakanlığa her yıl artan şekilde garanti ciro taahhüdü
vermiştir. Her yıl Devlete 150.000.000.-TL acentalara ise 786.000.000.-TL kazandırıldığı
düşünüldüğünde şahsımın ne Devlete ne acentalarane de TÜRSAB'a ve iştiraklerine zarar verme amacı
kastı olamaz. Hele hele isnat edilen suçların işlenilmesi söz konusu olamaz. Yukarıda da belirttiğimiz
gibi müze ve ören yerleri gişe işletim modernizasyonu yatırımı ve işletiminde ihale sürecinin son 2
yılında elde edilecek gelir TÜRSAB Ltd.Şti. Yatırımını karşılayarak kara geçirecekti. Ancak yukarıda
bahsettiğimiz terör olayları ve gelişen tüm olumsuz koşullar bu karın elde edilmesini engellemiştir.
Şirketlerin borca düşürülmesi ve haksız kazanç temin edilmesi gibi bir olay söz konusu dahi olamaz.
Şikayet dilekçesinin 6. maddesinde Birlik (TÜRSAB) ve ilişkili şirketlerin gayrimenkulleri ile
ilgili raporda yer alan değerlendirmeler ışığında tespit edilen yolsuzluklar:
Şirketin ticari faaliyetlerinden suç unsuru yaratma iddiaları ile üzerime suç atılmasını kabul
etmiyorum. Haksız kazanç sağlandığı şeklindeki iddianın da kabul edilmesi mümkün değildir. Şikayeti
yapan ve TÜRSAB'ı temsil eden Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya tüm bu
faaliyetlerden bilgi sahibidir. Birlik Yönetim Kurulundan bunlar karar alınarak başlatılmıştır. Her tür
belge ile bu durum ispatlıdır. Birliğin ihtiyacı olan merkez bina yapımı dahil taşınmazlar da kredi
kullanılarak inşa edilmişlerdir. Şikayet dilekçesinde sözü edilen ekspertiz değerinden bankaların
değerlemesi kast ediliyorsa esasen düşük değer tespiti yapılarak değerlendirildiği açıktır.
Ülke turizm anlayışının kıyı turizm anlayışından çıkarılarak Anadolu kültür mozaiğinin
tanıtılması ve turizm alanlarının genişletilmesi amacıyla Çavdarhisar yapılmıştır. Seyahat acentaları
pazarının geliştirilmesi, acentaların çalıştığı bölgelerde TÜRSAB'ın ve acentaların güçlendirilmesi temel
amacı ile Çavdarhisar, Armutalan, Garibaldi binası ile ilgili faaliyetler yapılmıştır.
Bu taşınmazlarda yolsuzluk yapmak için söz konusu taşınmazların yapıldığı ve tadilata konu
edildiği şeklindeki iddia ile aleyhime suç yaratılmaya çalışılması kabul edilemez. Sayın makamınıza arz
etmek isterim ki 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun "Amaç ve
Kuruluş" başlıklı 32. maddesi: "Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve
turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanüdü korumak
amacıyla Seyahat Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz bir Birlik kurarlar..."
Sonuç olarak Sayın Savcılığa arz etmek isterim ki, bir kısım suçlamaları kabul etmediğimi
tekrarla şikayet dilekçesinde ileri sürülen belge ve kayıtlar ile hesap ve rakamlara ulaşma imkanım
olmadığından fazlaya ilişkin her türlü itiraz haklarım saklı tutulmaktadır. TÜRSAB ve bağlı ortaklıkları,
iştiraklari ile birlikte yaptığım tüm hizmetler bakımından temel olarak hizmet anlayışı ile hareket
edilmiştir. Kendim de bir seyahat acentası sahibi ve TÜRSAB üyesi olarak yıllarca bu kuruma hizmet
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verdim. İki yılda bir yapılan genel kurulda ise üyelerin teveccühü ile seçildim. Esas gayem devlete,
millete ve acentalara hizmet anlayışıdır. Türkiye'nin ilk kongre merkezi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ni
şahsım ve bana inananlar ile birlikte ülkeye kazandırdım. İkinci Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) ise
başlangıç itibariyle hiç olmayan paralar ile başlayarak 38.000 m2 lik Avrupa'nın ilk üçüne girmiş sayılı
kongre merkezini kazandırdım. Tüm bunları bana inananlar ile birlikte yaptım. Yaparken yetmeyeni
yetirdim. Şahsımın paralarını borç verdim. Gece gündüz demeden çalıştım. Bu uğurda sağlığımı
kaybettim. Yılmadım. Yukarıda belirttiğim gibi müzelerin modernizasyonu ve organizasyonu, müze kart
projesi gibi faaleyetler ile müzeler ile halkı birleştirdim. Devlet adına son derece başarılı işleri gönlümü
hizmete verdiğim için yaptım. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde Devletim ve Bakanlık yanımda oldu.
İşbirliği içerisinde imkansızı imkana dönüştürme mucize ve başarısını gösterdik. Acentaları kara
geçirdik. İfademde açıklanan sebepler gerçekleşmese ülkede kruvaziyer turizmi bitmese, müze ve
örenyerlerine ziyaretçi girişi eskisi gibi olsa pek tabi ki ihale sonucundan beklenen gibi Birlik iştiraki
Türsab Ltd. Şti., karlı çıkacaktır. Bu şirketlerin temel görevi acentalara hizmet etmek ve kazandırmaktır.
Bu amaçlarını da gerçekleştirmiştir. Projeleri tamamladım ve atıl bırakmadım. Savcılığınızda tamamen
hukuki konular içerisinde yer alması gereken hususlar şikayet konusu olarak maksatlı yapılmıştır.
Topluma hizmet anlayışı ile hareket eden hizmet edinmeyi işar edinen kişiliğimle üzerime atılı
suçlamaların hiçbirini işlemediğim açıktır. Üzerime atılı suçlamalara müstenidat gösterilen rapor ile
dosya kapsamında aleyhime olan delillere de savunma hakkımı kullanmak isterim. Yapılacak soruşturma
neticesinde hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim." şeklinde belirttiği.
Şikayet kapsamında şüpheli Günnur DİKER in alınan 06/06/2022 tarihli ifadesinde;
" Ben 1993 yılından beri Eurasia Turizm ve Dış Ticaret isimli seyahat acentesinin sahibiyim.
Her seyahat acentası sahibinin Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) üyesi olma zorunluluğu
bulunduğundan ben de bu kuruma üye oldum. 2000 li yıllarda çıkartılan bir kanuna göre Vakıfların Ticari
işletmeler kurması gerekliliği doğduğundan TÜRSAB'ın çeşitli iştirakleri tarafından birden fazla şirket
kuruldu. Bu şirketlerin yönetimlerinde ise TÜRSAB yönetimindeki üyeler yer aldı. Sembolik bir
görevlendirmeydi. Maaş, kâr payı almadan, çift imza ile başkan ile birlikte yetkili olacak şekilde yönetim
kurulunda yer alınmaktaydı. Ben de bu kapsamda TÜRSAB Seyahat Acentaları ve Hiz. Tic. Ltd. Şti'nin
yetkilisi gözükmekteydim. Ancak söz konusu sembolik Yönetim Kurulu üyeliğim 2013 yılında son
buldu. Tekrar altını çizmek isterim ki yönetim kurulu üyeliği tamamen sembolikti. Ben şirketin yetkilisi
göründüğüm süreçte hiçbir yönetim kuruluna veya toplantıya katılmadım, hiçbir karara imza atmadım,
şirketten maaş, huzur hakkı gibi hiçbir nam altında para almadım. Karar defterlerinde ismim yoktur.
Dolayısıyla her ne kadar ilgili şirketin 2013 yılına yetkililerinden biri gözüktüğüm için bu soruşturmaya
dahil edilmiş isem de; benim soruşturmaya konu işlemleri bilebilmem zaten mümkün değildir. Bu
konuda en ufak bir fikrim yoktur. Turpres Turizmi Dağıtım Destek ve Ürünleri Ltd. Şti ünvanlı şirketin
ise varlığından dahi haberim dahi yok. Bu şirketin yönetim kurulunda hiçbir zaman yer almadım.
Soruşturma konusu araç kiralama hizmeti alımları, buna bağlı işlemler ve C1 vize diye isimlendirilen
işlemler konusunda hiçbir bilgim yok. Bunları ilk kez bu soruşturma nedeniyle öğrendim. Ne olduklarını
dahi bilmiyorum. Zaten incelenirse benim herhangi bir belge üzerinde imzam da yoktur. Ben neden
şüpheli olduğumu dahi anlayabilmiş değilim. Tüm bu savunmalarım diğer yetkililer tarafından da
doğrulanacaktır. Üzerime atılı suçlamaları asla kabul etmiyorum. Hakkımda Kovuşturmaya Yer
Olmadığına Dair Karar verilmesini talep ederim." şeklinde beyan ettiği.
Şikayet kapsamında şüpheli Rıza Tevfik EKİPMEN in alınan 06/06/2022 tarihli
ifadesinde;
"2014 yılında emekli olmak ile birlikte Trans Orient Turizm San. Ve Tic. A.Ş'nin ortağıyım. Bu
bağlamda, 1999-2007 yılları arasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB'ta Yönetim Kurulu
üyesi olarak görev aldım. Bu tamamen sembolik bir görev idi. Görev süresince huzur hakkı, maaş, kar
payı gibi hiçbir nam altında para almadım. 2000'li yılların başında çıkan bir kanun ile Birliklerin ve
Vakıfların akçeli işleri için şirket kurmaları zorunlu hale getirildi. Bu sebep ile kurulan şirketlerde,
Yönetim Kurulu Üyeleri olarak yönetici sıfatı ile görev aldık. Bu sembolik görev almalarında da huzur
hakkı, maaş kar payı gibi hiçbir nam altında para almadım. Hiçbir akçeli işe imza atmadım. 2007 yılında
yönetime aday olmayarak görevimi tamamladım. Bu tarihten beri TÜRSAB ile hiçbir bağlantım
kalmamıştır. 2018 yılında bahsi geçen olaylar ile hiçbir ilgim yoktur. Zaten incelenir ise herhangi bir
belgede imzam olmadığı görülecektir. Tüm bu savunmalarım diğer yetkililer tarafından doğrulanacaktır.
Soruşturmada ismimin yer almasına anlam veremiyorum. Üzerime atılı suçlamaları asla kabul
etmiyorum. Hakkımda Kovuşturmaya Yer olmadığına dair karar verilmesini talep ederim." şeklinde
beyan ettiği.
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Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, TURSAB tarafından
İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Bölge Bilirkişi listesinden 4999 sıra numarasında bulunan bilirkişi
SMMM Melek SABANKAYA dan istenen uzman görüşüne istinaden hazırlanan raporda, "Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'nin,
- TÜRSAB Limited Şirketi iştirak bedeli olan 49.999.950 TL,
- TÜRSAB Limited Şirketi'nden alacağı olan 104.554.909 TL,
- TÜRSAB ilişkili kuruluşlardan alacağı 3.904.421 TL.
- TÜRSAB Limited'in Boğaziçi Borsa lokantasına olan kaynağı belirsiz borçtan dolayı
475.142.35 TL
- TÜRSAB Limited Şirketi borçları nedeniyle verilen ipotek alacağı olan 150.000.000 TL,
TÜRSAB Limited Şirketi borçları nedeniyle verilen kefalet alacağı olan 142 .100.000 TL,
- Üyelik Aidatlarının düzenli tahsil edilmemesi nedeniyle 59.044.917 TL,
- Camilla Travel Seyahat Acentası arasında izah edilemeyen ödemelerden dolayı toplam
10.436.346 TL,
- Ali Akyüz'ün konaklama gideri olarak Alaçatı Beach Resort Spa'ya ödenen 10.621 TL,
-23.02.2018 tarihinde Hilton Convention Center's te düzenlenen veda yemeği nedeniyle
TÜRSAB Limited tarafından ödenen yemek ücreti 231 598 TL,
- Abdulkadir DEMİR'e 12.000 TL, Alaattin Yüksel ve Abdurrahman Arıcı'ya ayrı ayrı 3.000 TL
Huzur Hakkı toplam 18.000 TL, olmak üzere toplam 567.814.997 TL civarı kamu zararı oluştuğu
kanaatine varıldığı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişlerince düzenlenen raporda söz konusu işlemlerden dolayı
şüphelilerin sorumlu olduğunun belirtildiği alınan bilirkişi raporlarından zimmete geçirilen bir husus
tespit edilememekle birlikte özellikle Şüpheli Başaran ULUSOY 'UN sahibi bulunduğu şirket ile
TÜRSAB arasındaki işlemlerde kurumu zarara uğratacak işlemlerde bulunulduğu kurumun şeffaf ve
denetime açık bir şekilde yönetilmeyerek zarara uğratıldığı değerlendirilmekle
Şüphelilerin üzerine atılı suçtan yargılamaları yapılan eylemlerine uyan ve yukarıda açıklanan
sevk maddesince cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 20/06/2022
HALİL İBRAHİM KUŞ-31583
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

NOT : MUHAMMED AYILMAZDIR, ALİ MURAT SADIKLAR,
BAŞARAN ULUSOY, TİMUÇİN PAKÖZ hakkında Zimmet,
Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel
Kişilikleri ile Bilişim Sistemleri,Banka veya Kredi Kurumlarının
Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan
kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.
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