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Danıștay, TÜPRAȘ’ın yüzde 
14.76’lık hissesinin satıșını iptal 
eden İdare Mahkemesi’nin kararını 
onadı. Hisselerin Global Menkul 
Kıymetler’e satıșını iptal eden mah-
keme kararının onanmasının ardın-
dan Özelleștirme İdaresi zor durumda 
kalırken, davacı Petrol-İș Sendikası 
kayıp olduğu ileri sürülen hisselerin 
peșine düștü.

Petrol-İș Sendikası’nın açtığı da-
vada Ankara 12. İdare Mahkemesi, 
ÖİB’nin TÜPRAȘ’ın yüzde 14.76’lık 
hissesinin İMKB Toptan Satıșlar Pa-
zarı’nda satıș kararını iptal etmiști. 
ÖİB’nin, bu iptal kararının yürütme-
sinin durdurulması talebini reddeden 
Danıștay 13. Dairesi, davayı esastan 
sonuçlandırarak Ankara 12. İdare 
Mahkemesi’nin iptal kararını ona-
dı. Danıștay 13. Dairesi’nin karar 
gerekçesinde Özelleștirme Yüksek 
Kurulu (ÖYK) kararı olmadan ÖİB 
tarafından tesis edilen satıș ișleminde, 
yetki yönünden de hukuka uygunluk 
bulunmadığı kaydedildi. 
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Petrol-İș Sendikası Genel Bașkanı 
Mustafa Öztașkın, Danıștay 13. Daire-
si’nin kararıyla, Türkiye’nin 20 yıllık 
özelleștirme serüveninde yașanan en 
büyük skandallarından birinin ortaya 
çıkarıldığını söyledi. Öztașkın, “Pet-
rol-İș, konuyla ilgili sürecin takipçisi 
olacaktır” dedi.

Danıștay 13. Dairesi’nin TÜPRAȘ’ın 
yüzde 14.76’lık hissesinin İMKB 

Toptan Satıșlar Pazarı’nda satıșını 
öngören Özelleștirme İdaresi Baș-
kanlığı (ÖİB) kararını iptal ettiğini 
belirten Öztașkın, “Bu kararla birlik-
te, Global Menkul Kıymetler A.Ș.’nin 
aracılık ettiği șaibeli satıș ișleminin 
iptali kesinlik kazanmıștır” dedi. 

Danıștay 13. Dairesi’nin vermiș ol-
duğu kararın, Türkiye’nin 20 yıllık 
özelleștirme serüveninde yașanan 
en büyük skandallardan birinin yargı 
tarafından tespit edilmesi anlamına 
geldiğini ifade eden Öztașkın, șunları 
söyledi: 

“Petrol-İș, konuyla ilgili sürecin ta-
kipçisi olacak, kararın gereğinin ye-
rine getirilmesi için üzerine düșen so-
rumluluğu yerine getirecektir. Teknik 
olarak mümkün olan hisselerin geri 

alınma ișlemi gerçekleștirilmediği 
takdirde, konunun muhatabı Global 
Menkul Kıymetler ve ÖİB yetkili-
leri hakkında yeni suç duyuruları 
yapılması dahil hukuki tüm yollara 
bașvurulacaktır.” 

Petrol-İș TÜPRAȘ Petrol-İș TÜPRAȘ 
Hisselerinin Peșinde Hisselerinin Peșinde 
Öte yandan Özelleștirme İdaresi 
Bașkanlığı bașta olmak üzere SPK 
ve İMKB bürokratlarının, Danıș-
tay’ın satıșını durdurduğu, halka arz 
edilen TÜPRAȘ’ın yüzde 14.76’lık 
hissesine çözüm bulmaya çalıștıkları 
belirtiliyor. Petro-İș Sendikası, ÖİB, 
İMKB ve SPK’ya 24 Ocak 2007 tari-
hinde bir yazı yazarak yargı kararının 
yerine getirilmesini istedi. 

Petrol-İș Sendikası Bașkanı Musta-
fa Öztașkın, ÖİB’nin Global’e dava 
açtığını belirterek, “Bu bahane ile 
konu kapatılmak isteniyor. Hisse-
lerin kamuya dönmesi Anayasal 
zorunluluk” dedi. Petrol-İș Sendi-
kası’nın açtığı davada, Ankara 12. 
İdare Mahkemesi’nin, ÖİB’nin satıș 
kararını iptal ettiğini anımsatan Öz-
tașkın, “Bu kararı baz alarak gerekli 
ișlemin yapılması için ÖİB, SPK ve 
İMKB’ye bașvurduk. Bunun üzerine 
ÖİB Global’e yazı yazarak hisseleri 
geri istedi. Ancak “Hisseler nerede 
bilmiyoruz” yanıtını aldı. Oysa 
İMKB ile ișbirliği yaparak, elektro-
nik ortamda hisselerin kime satıldığı 
görülebilir” diye konuștu. Satılan 
hisselerin toplanması gerektiğini 
belirten Öztașkın, hisse sahiplerine 
çağrı yapılması gerektiğini söyledi. 

Danıștay, TÜPRAȘ’taki yüzde 14.76’lık hisse 
satıș iptal kararını onadı.
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