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Adem Gümüş Başkanlığındaki komisyonun bu kararına ilgili daire başkanı şerh koyar ve
genel müdür yardımcısının onayı ile ihale iptal olur.
Bu nedenle sorularım :
1. Komisyon Başkanı Adem Günüş kimdir? Arkasında kim vardır. Bunu ...Milletvekili istiy
or ve bu iş olacak diyor. Ancak Genel Müdür Yardımcısı iptal ediyor. Şimdi komisyon hakkında
ne işlem yapacaksınız? Tahkikat açmayı düşünüyor musunuz?
2. Bu işe mani olan Daire Başkanı Yılmaz Serttaş'ı onun için mi görevden aldınız?
3. Bir milletvekilinin yanında çalışan Murat ismindeki şahıs bu işi niye takip ediyordu?
4. Şimdi bu işi yine aynı firmaya vremeyi düşünüyor musunuz?
5.4 ay önce alınması gereken makineler bugüne kadar alınamayış nedeniyle fiyatlarda bir yük
selme olacak, bu zararı birinci ihaleyi yapan komisyon üyelerine ödettirmeyi düşünüyor musunuz?
6. Bu işleri takip eden milletvekilinin ismini açıklamayı düşünüyor musunuz?
BAŞKAN-Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; Artvin Milletvekili Sayın Hatinoğlu'nun, benden önceki Bakan Sayın Faralyalı'ya yönelttiği soruyu cevaplandırmak üzere tekrar huzurlarınızdayım.
Birinci sorunun cevabı: Adem Gümüş, TEK Genel Müdürlüğü bünyesinde yirmiüç yıldır
çeşitli kademelerde çalışmış olup, halen, 1988 yılından itibaren, İçticaret Daire Başkanlığında satın
alma müdür yardımcısı görevini yürütmektedir, Adem Gümüş, sahip olduğu yeterli tecrübe ve bil
gi birikimi uyarınca, verilen yetki, sorumluluk doğrultusunda görevini yürütmektedir. Bu ihaleyle
ilgili olarak hiçbir milletvekilinin herhangi bir talebi bulunmamaktadır; ancak, forkliftlerin alın
ması konusunda, komisyon üyelerinin tamamı ve komisyon başkanınca uygun mütalaa olunan
satmalına komisyonu protokolü, satınalma müdürü Yılmaz Serttaş tarafından, daire başkanının
emekli olması ve yerine vekâleten bakan kimsenin olmaması sebebiyle, ünite adına genel müdür
lük makamının görüşlerine arz edilmiş olup, genel müdürlük makamınca, ihalenin iptal edilerek
uluslararası ihaleye çıkılması uygun görülmüştür. Konuyla ilgili dosya, yeniden ihaleye çıkılmak
üzere, Dışticaret Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
Soru: Bu işe mani olan daire başkanı Yılmaz Serttaş'ı onun için mi görevden aldınız?
Cevap: Bu işe mani olan kimsenin olmadığı ve herhangi bir şerh bulunmadığı, soru önergesiy
le ilgili genel açıklama bölümünde izah edilmiştir.
Soru: Bir milletvekilinin yanında çalışan "Murat" ismindeki şahıs, bu işi niye takip ediyordu?
Cevap: Yapılan inceleme neticesinde, bu işi takip eden herhangi bir şahıs veya kimsenin ol
l
madığı anlaşılmıştır.
Soru: Şimdi, bu işi, yine aynı firmaya vermeyi düşünüyor musunuz?
Cevap: Konu, uluslararası ihaleye çıkılmak üzere, Dışticaret Dairesi Başkanlığına aktarılmış
tır.'
Soru: 4 ay önce alınması gereken makineler, bugüne kadar alınamayış nedeniyle fiyatlarda bir
yükselme olacak; bu zararı, birinci ihaleyi yapan komisyon üyelerine ödettirmeyi düşünüyor
musunuz?
Cevap: Forkliftlerin 4 ay önce alınmaması nedeniyle fiyatlarda bir artış olup olmayacağı
hususu henüz uluslararası ihale kapsamında yapılacak alımla ilgili fiyat teşekkül etmediğinden,
bugünden bir değerlendirmeye tabi tutulamamaktadır.
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