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İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
AKP dönemine ilişkin belediyede gerçekleşen yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin dosyaları açmaya
başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını
yargıya taşıdı. Aralarında Ulaştırma Bakanıʼnın da bulunduğu 23 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP dönemine ilişkin yolsuzluk dosyalarını
açmaya başladı.

Yargıya taşınan ilk büyük yolsuzluk dosyası, 2018'de İBB'nin kendi şirketi Medya A.Ş'ye ihale ettiği tanıtım
işleri ile ilgili seçim döneminde yapılan ödemeler oldu. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem
Müdürlüğü'nce 30 Ekim 2018'de gerçekleştirilen “Yatırım organizasyonlarının tanıtım ve medya çalışmaları işi”
ihalesi kapsamında iştirak şirketi ile 26 Kasım 2018'de 26 milyon 585 bin liralık sözleşme imzalandı.
İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün yani 17 Nisan 2019'da Medya A.Ş'ye, ihale kapsamında ödeme için 13
milyon 629 bin liralık fatura kesilmesi tartışma yaratmıştı.

ʻŞARTNAMEYE UYGUN DEĞİL'

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Teftiş Kurulu raporunda, işlerin tamamına yakınının
sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun yerine getirilmediği, hak edişlerin usule uygun yapılmadığı ve
yapılan 15 milyon 458 bin+KDV tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığı belirlendi. Bu nedenle AKP
döneminin İBB Genel Sekreter Yardımcısı, ihale ve harcama yetkilisi olan şu anki Ulaştırma Bakanı Adil
Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 İBB görevlisi, eski Medya A.Ş genel müdürü Abdurrahman
Tığ'ın da adının yer aldığı 6 şirket görevlisi ile alt yüklenici şirketin 9 yetkilisi hakkında Aralık ayının ilk
haftasında suç duyurusunda bulunuldu.
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Teftiş Kurulu raporu, 15 milyon 458 bin liralık kamu zararının tahsili için Bilgi işlem Daire Başkanlığı'na iletildi.
Ayrıca, kamu görevlileri hakkında idari soruşturma emri verildi. Teftiş Kurulu'nun başka dosyalar için
“Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde, ön inceleme
vermeye yetkili İstanbul Valiliği'ne tevdi raporu gönderdiği, ancak bugüne dek bir cevap alınamadığı öğrenildi.


