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127 nci Birleşim (Olağanüstü) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - YOKLAMALAR 

i n . - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DtĞER İŞLER 

1.- Özel Öğretim Kurumlan Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili 
Cemal Yılmaz Demir'in; Özel Öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/1183,2/743) (S. Sayısı: 1151) 

2.- Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal isler Komisyonu Raporu (1/1211) (S. Sayısı: 1193) 

IV.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 

1.- Mardin Milletvekili Nihat Eri'nin, Mardin Milletvekili Muharrem 
Doğan'm, Partisine, sataşması nedeniyle konuşması 

2.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'm, Mardin Milletvekili 
Nihat Eri'nin, şahsına, sataşması nedeniyle konuşması 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATES'in, Ankara Büyükşehir ve Keçi

ören Belediyeleri arasındaki gerginlik iddiaianna ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/14657) 

2.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, Anka
ra Büyükşehir ve Keçiören Belediyeleri arasındaki gerginlik iddialarına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/14662) 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar ööÜT'ün, Adıyaman ilindeki bazı 
köylerin yol ve su sorunlanna ilişkin sorulan ve içişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/14804, 14805, 14806, 14807, 14808, 14809, 14810, 
14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14820, 
14821, 14822 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, 14828, 14829, 14830, 
İ4831, 14832, 14833, 14834, 14835, 14836, 14837, 14838, 14839, 14840, 
14841, 14842, 14843, 14844, 14845, 14846, 14847, 14848, 14849, 14850, 
14851, 14852, 14853, 14854, 14855, 14856, 14857, 14858, 14859, 14860, 
14861, 14862, 14863, 14864, 14865, 14866, 14867, 14868, 14869, 14870, 
14871, 14872, 14873, 14874, 14875, 14876, 14877, 14878, 14879, 14880, 
14881, 14882, İ4883, 14884, 14885, 14886, 14887, 14888, 14889, 14890, 
14891, 14892, 14893, 14894, 14895, 14896, 14897, 14898, 14899, 14900, 
14901, 14902, 14903, 14904, 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910, 
14911, 14912,14913, 14914,14915, 14916, 14917,14918,14919,14920, 
14921, 14922, 14923, 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 
14931, 14932, 14933, 14934, 14935, 14936, 14937, 14938, 14939, 14940, 
14941, 14942, 14943, 14944, 14945, 14946, 14947, 14948, 14949, 14950, 
14951, 14952, 14953, 14954, 14955, 14956, 14957, 14958, 14959, 14960, 
14961, 14962, 14963, 14964, 14965, 14966, 14967, 14968, 14969, 14970, 
14971, 14972, 14973, 14974, 14975, 14976, 14977, 14978, 14979, 14980, 
14981, 14982, 14983, 14984, 14985, 14986, 14987, 14988, 14989, 14990, 
14991, 14992, 14993, 14994, 14995, 14996, 14997, 14998, 14999, 15000, 
15001, 15002, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 
15011, 15012, 15013, 15014, 15015, 15016, 15017, 15018, 15019, 15020, 
15021, 15022, 15023, 15024, 15025, 15026, 15027, 15028,15029, 15030, 
15031,15032,15033,15034, 15035,15036,15037, 15038,15039,15040, 
15041, 15042, 15043, 15044, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049, 15050, 
15051, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15057, 15058, 15059, 15060, 
15061, 15062, 15063, 15064, 15065, 15066, 15067, 15068, 15069, 15070, 
15071, 15072, 15073, 15074, 15075, 15076, 15077, 15078, 15079, 15080, 
15081, 15082, 15083, 15084, 15085, 15086, 15087, 15088, 15089, 15090, 
15091, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098, 15099, 15100, 
I5I0I, 15102, 15103, 15104, 15105, 15106, 15107, 15108, 15109, 15110, 
15111, 15112, 15113, 15114, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 
15121, 15122, 15123, 15124, 15125, 15126, İ5127, 15128, 15129, 15130, 
15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15139, 15140, 
15141,15142, 15143, 15144, 15145, I5I46, 15147, 15148, 15149, 15150, 
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Satfa 

15151, 15152, 15153, 15154, 15155, 15156, 15157, 15158, 15159, 15160, 
15161,15162,15163, 15164, 15165, 15166, 15167, 15168, 15169, 15170, 
15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 15180, 
15181,15182,15183) 65.315 

4.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Amasya İlindeki bazı köy
lerin yol ve su sorunlanna ilişkin sorulan ve içişleri Bakanı Abdulkadir 
AKSU'nun cevabı (7/15184, 15185, 15186, 15187, 15188, 15189, 15190, 
15191, 15192, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 
15201, 15202, 15203, 15204, 15205, 15206, 15207, 15208, 15209, 15210, 
15211, 15212, 15213, 15214, 15215, 15216, 15217, 15218, 15219, 15220, 
15221, 15222, 15223, 15224, 15225, 15226, 15227, 15228, 15229, 15230, 
15231, 15232, 15233, 15234, 15235, 15236, 15237, 15238, 15239, 15240, 
15241, 15242, 15243, 15244, 15245, 15246, 15247, 15248, 15249, 15250, 
15251, 15252, 15253, 15254, 15255, 15256, 15257, 15258, 15259, 15260, 
15261, 15262, 15263, 15264, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269, 15270, 
15271, 15272, 15273, 15274, 15275, 15276, 15277, 15278, 15279, 15280, 
15281,15282,15283, 15284, 15285, 15286, 15287, 15288, 15289, 15290, 
15291, 15292, 15293, 15294, 15295, 15296, 15297, 15298, 15299, 15300, 
15301, 15302, 15303, 15304, 15305, 15306, 15307, 15308, 15309, 15310, 
15311, 15312, 15313, 15314, 15315, 15316, 15317, 15318, 15319, 15320, 
15321,15322,15323, 15324, 15325, 15326, 15327, 15328, 15329, 15330, 
15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340, 
15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 15346, 15347, 15348, 15349, 15350, 
15351) 316:400 

5.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Bitlis ilindeki bazı köylenn 
yol ve su sorunlanna ilişkin sorulan ve İçişleri Bakanı Abdulkadir AK
SU'nun cevabı (7/15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 
15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 15486, 15487, 15488, 15489, 15490, 
15491,15492,15493, 15494, 15495, 15496, 15497, 15498, 15499, 15500, 
15501, 15502, 15503, 15504, 15505, 15506, 15507, 15508, 15509, 15510, 
15511, 15512, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 
15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15527, 15528, 15529, 15530, 
15531, 15532,15533, 15534) 401 432 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Çankırı Hindeki bazı köyle
nn yol ve su sorunlarına ilişkin sorulan ve tçışlen Bakanı Abdulkadir AK
SU'nun cevabı (7/15565, 15566, 15567, 15568, 15569, 15570, 15571, 
15576, 15577, 15578,15579, 15580,15581, 15582, 15583, 15584, 15585, 
15586, 15587, 15588, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593, 15594, 15595, 
15596, 15597, 15598, 15599, 15600, 15601, 15602, 15603, 15604, 15605, 
15606, 15607, 15608, 15609, 15610, 15611, 15612, 15613, 15614, 15615, 
15616, 15617, 15618, 15619, 15620, 15621, 15622, 15623, 15624, 15625, 
15626, 15627, 15628, 15629, 15630, 15631, 15632, 15633, 15634) 432.465 

7.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Erzurum ilindeki bazı köy
lerin yol ve su sorunlanna ilişkin sorulan ve İçişleri Bakanı Abdulkadir 
AKSU'nun cevabı (7/15731, 15732, 15733, 15734, 15735, 15736, 15737, 
15738, 15739, 15740, 15741, 15742, 15743, 15744, 15745, 15746, 15747, 
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15748, 15749, 15750, 15751, 15752, 15753, 15754, 15755, 15756, 15757, 
15758, 15759, 15760, 15761, 15762, 15763, 15764, 15765, 15766, 15767, 
15768, 15769, 15770, 15771, 15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777, 
15778, 15779, 15780, 15781, 15782, 15783, 15784, 15785, 15786, 15787, 
15788, 15789, 15790, 15791, 15792, 15793, 15794, 15795, 15796, 15797, 
15798, 15799, 15800, 15801, 15802, 15803, 15804, 15805, 15806, 15807, 
15808, 15809, 15810, 15811, 15812, 15813, 15814, 15815, 15816, 15817, 
15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 15824, 15825, 15826, 15827, 
15828, 15829, 15830, 15831, 15832, 15833, 15834, 15835, 15836, 15837, 
15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15844, 15845, 15846, 15847, 
15848, 15849,15850, 15851, 15852, 15853, 15854, 15855, 15856, 15857, 
15858, 15859, 15860, 15861, 15862, 15863, 15864, 15865, 15866, 15867, 
15868, 15869, 15870, 15871, 15872, 15873, 15874, 15875, 15876, 15877, 
15878, 15879, 15880, 15881, 15882, 15883, 15884, 15885, 15886, 15887, 
15888, 15889, 15890, 15891, 15892, 15893, 15894, 15895, 15896, 15897, 
15898, 15899, 15900, 15901, 15902, 15903, 15904, 15905, 15906, 15907, 
15908, 15909, 15910, 15911, 15912, 15913, 15914, 15915,15916, 15917, 
15918, 15919, 15920, 15921, 15922, 15923, 15924, 15925) 

• 
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[. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak altı olurum yaptı. 
İS.6.2006 tarihli ve 5521 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun bazı maddelerinin, 

Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddelerine göre bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildi
ğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 1 inci 
sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bö
lümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan, özet Öğretim Kurumlan Kanunu Tasarısı ve 
Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in; özel öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifinin (1/1183, 2/743) (S. Sayısı: 1151) görüşmelerine başlanarak 
ikinci bölüme bağlı geçici 4 üncü maddeye kadar kabul edildi, geçici 4 üncü madde üzerinde bir sü
re görüşüldü; birleşime verilen aradan sonra Genel Kurulda ilgili komisyon yetkilileri hazır bulun
madığı anlaşıldığından, ertelendi. 

Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz, Sinop Milletvekili Engin Alt ay'in, 
Kahramanmaraş Milletvekili Avnİ Doğan, Yalova Milletvekili Muharrem înce'nin, 
Konuşmasında, şahıslarına, 
İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, 
Samsun Milletvekili Haluk Koç, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın 
Konuşmasında, Uruplarına, 
Sataştığı iddiasıyla birer açıklamada bulundular. 
21 Eylül 2006 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime 

23.19*da son verildi. 
Sadık Yakut 

Başkanvekİli 
Mehmet Daniş 

Çanakkale 
Kâtip Üye 

Bayram özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 

Ahmel Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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BtRtNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.02 

21 Eylül 2006 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanveldli Sadık YAKUT 

KÂTtP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 ncı Birleşimini acıyorum. 
II.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız 
Yoklama için 5 dakika sure vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerim, bu sü

re içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik perso
nelden yardım ıstemelennı, buna rağmen de sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, 
gorevh personel aracılığıyla, S dakikalık sûre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını nca ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.11 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 ncİ Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

II. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Yapılan ilk yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi tekrar elektronik 

cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 
Olağanüstü toplantı çağrı önergesine konu kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için, günde

min "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
1 inci sırada yer alan, Özel Öğretim Kurumlan Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal 

Yılmaz Demir'in Özel öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

i n . - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in; 
Özel öğretim Kurumlan Kanununda Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1183, 2/743) (S. Sayısı: 1151) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2 nci sırada yer alan, Meslek? Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İster Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
2.- Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis

yonu Raporu (1/1211) (S. Sayısı: 1193) (x) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1193 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 13.6.2006 tarihli 114 üncü Birleşiminde alınan karar ge

reğince, bu tasan İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle, tasan, tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanıp, maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler halinde 
görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde AK Parti Grubu adına söz isteyen Konya Milletvekili Mehmet Kılıç; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

(x) 1193 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Kılıç, süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 1193 sıra sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle Yüce Meclisi şahsım ve Grubum adına saygılarımla selamlıyorum. 

Ülkemizde, Avrupa Birliği normlarına uyumlu mesleki yeterlilik sistemimiz bulunmamaktadır. 
Türkiye İş Kurumunun koordinasyonunda, ilgili bakanlıklarımızın işçi, işveren ve esnaf kesimleri 
başta olmak üzere, sivil toplum örgütlerinin bu sisteme esas oluşturacak altyapı çalışmalarını yıllar
dır sürdürdüklerini biliyoruz. Bu çalışmalar, Avrupa Birliği müzakere sürecinde iş kurma ve hizmet 
sunumu serbestisi faslında da değerlendirilmiş ve Meslekî Yeterlilik Kurumuna duyulan ihtiyaç ne
deniyle bu kanun tasarısı Yüce Meclisimize gelmiştir, komisyonumuzda 1 Haziran 2006 günü gö
rüşülmüştür. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile diğer gelişmiş ülkelerdeki meslekî yeterli
lik sistemleri incelendiğinde, çalışma hayatı ve eğitim kesimi arasında işlevsel bağın kurulmasında 
meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin önemli bir araç olarak kullanıldığı ve mes
lekî yeterliliğe ilişkin hizmetlerin ürün standartlarını belirleyen kuruluşlardan ayn olarak, devlet, iş
çi, işveren kesimlerinin katılımıyla oluşturulan özerk kurumlar tarafından yürütüldüğü görülmekte
dir. 

24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programın mevzuat uyum başlığı altında yer alan, en 
az üç yıl meslekî eğitim ve öğretimin tamamlanmasıyla hak edilen yüksekokul diplomalarının ta
nınması için bir genel sisteme ilişkin 21 Aralık 1988 tarihli Konsey Direktifi, bu direktife ek olarak 
profesyonel eğitim ve öğretimin tanınmasına ilişkin ikinci genel sistem hakkındaki 18 Haziran 1992 
tarihli Konsey Direktifi, niteliklerinin tanınmasına ilişkin genel sisteme ilave olarak liberali zasyon 
ve geçiş önlemleri hakkındaki direktif tarafından kapsanan profesyonel aktivitilere İlişkin nitelikle
rin tanınmasına yönelik bir mekanizma oluşturulması hakkında 7 Haziran 1999 tarihli Konsey Di
rektifi mevzuatlarına karşılık gelen ulusal mevzuatlarımızın adı "meslekî niteliklerin karşılıklı ta
nınması sistemini oluşturacak kanun" olarak belirlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, meslekî yeterlilik sistemi, eğitim ve öğ
retim programlarının ulusal meslek standartlarına göre oluşturulduğu, İşgücünün, iş piyasasının ge
rekliliğine göre yetiştirilip belgelendirildiği, işgücünün uluslararası düzeyde meslekî yeterliliğin 
belgelenerek serbest dolaşımın kolaylaştırıldığı, yaşam boyu öğrenmenin desteklendiği, işverenin 
vasıflı işgücüne erişimini kolaylaştırdığı, istihdamı ve rekabet gücünü artıran, işgücüne çalışma ala
nı ve görev tanımıyla ilgili güvence sağlayan adil, şeffaf, güvenilir bir ortam olarak tanımlanabilir. 

Meslekî yeterlilik sisteminin kurulması, işverenlere, çalışanlara ve eğitim kesimine sayısız ya
rarlar sağlamaktadır. Bu sayede, işverenler, istihdam edecekleri kişilerin sahip olmaları gereken bil
gi ve becerileri konusunda önceden bilgi sahibi olurlar, istihdam edecekleri kişilerin seçiminde, üc
retlerinin belirlenmesinde ve terfilerinde daha isabetli kararlar verebilirler. Çalışanlar, bu sistem sa
yesinde, iş başvurularında sahip oldukları yeterlilikleri daha iyi sergileyebilirler ve kendilerini na
sıl geliştirebilecekleri hakkında fikir sahibi olabilirler. Kısaca, meslekî yeterlilik sistemi, iş yaşamı 
ile eğitim yaşamı arasında önemli bir köprü işlevi görmektedir. 

Bugün, ülkemiz ve pek çok ülkede meslekî eğitim, örgün ve yaygın eğitimle sunulmaktadır. 
Ancak, söz konusu eğitim kurumlarınca verilen meslekî eğitimin iş piyasasının beklenti ve ihtiyaç
larını her zaman karşılamadığı, iş yaşamının kendine has dinamiklerinin eğitime gerektiği ölçüde 
yansıtılmadığı işverenler tarafından açıkça dile getirilmektedir. 

Mevcut meslekî eğitim ve sertifikasyon sistemi eğitim faaliyetleri sonucunda verilen diploma 
veya sertifikalar kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri yeterince ve güvenilir biçimde yansıt
mamakta ve kişinin istihdam şansını kısıtlamaktadır. 
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Değerli arkadaşlar, bunun yanı sıra, herhangi bir eğitim almadan, çalışarak beceri kazananların 
büyük bir bölümü, sahip oldukları becerilerini belgelendirme İmkânı bulamamaktadır. Çalışarak be
ceri kazananlara verilmiş olan belgelerin bir başka kurum tarafından kabul görmediği de bilinmek
tedir. Bu faktörler, eğitim ve istihdam yaşamı arasında anlaşmazlıklara neden olmakta ve bundan 
dolayı da eğitim veren kuruluşlar, eğitim alanlar ve bunları istihdam eden işverenler arasında gü
vensizlik oluşmaktadır. Bu durum, işgücü piyasası taleplerinin eğitime yansıtılmasını engellediği 
gibi, eğitilmiş kişilerin istihdamını da olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'de meslek standart
larına dayalı sınav ve belgelendirme sisteminin bulunmaması, meslek eğitimi almış kişilere istih
dam olanağı sağlanmasında herhangi bir sebeple eğitim sisteminin dışına düşmüş, ancak çalışarak 
beceri kazanmış kişilerin istihdam şansının artın İmasında, istihdam edilmiş kişilerin de eğitim yo
luyla teknolojik gelişmelere adapte edilmesi ve yeni işlere hazırlanmasında büyük sıkıntılar yaşan
maktadır. 

Gelişmiş ülkeler, değişen ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda ulusal meslekî yeterlilik sistem
lerini oluşturmuşlar, kurumsallaşmayı sağlamışlardır. Bu çerçevede, geçerli bir meslek sertifikasına 
sahip olmayanların gelişmiş ülkelerde iş bulması ve mesleğini icra etmesi mümkün değildir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, görüşülmekte olan tasarı incelendiğinde, bu hususlara özellikle dik
kat edilmiş olduğu, esasen, tasarının devlet, işçi ve işveren kesimleriyle uzlaşma sonucu hazırlan
dığı, kurulacak kurumun da tam özerk olduğu anlaşılmaktadır. 

Söz konusu kanun tasarısının kanunlaşması Avrupa Birliğiyle müzakere süreci açısından önem 
arz etmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliğine entegrasyonuna ilişkin hususları düzenleyen geçmiş 
yıllardaki ulusal programlarda meslek standartları sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulaca
ğına dair taahhütlerde bulunulmuştu. Keza, konuşmamın başında değindiğim üzere, Avrupa Birliği 
müzakere sürecinde iş kurma ve hizmet sunumu serbestisi faslı kapsamında yapılan taramalarda da 
meslekî yeterlilik sistemi görüşülmüş ve Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulacağı ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan, meslekî yeterlilik sistemini düzenleyen bir kanun olmadığı takdirde, Avrupa 
Birliği üyesi ülke vatandaşlarının Türkiye'de çalışmalarını sınırlandırmak da mümkün olmayacak
tır. Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulduğunda, yabancıların Türkiye'de istihdam edilmelerinin de 
usul ve sınırları belirlenecektir. 

Meslekî yeterlilik sistemi, gerek Türk çalışma hayatı gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliğine 
uyum sürecinde mevzuat uyumu ve serbest dolaşım süreci içinde yurt dışına gidecek vatandaşları
mızın Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma imkânı bulabilmesi açısından da son derece önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasan incelendiğinde kanunun amacının ulusal meslek 
standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, 
denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifıkalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürüt
mek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslek? Yeterlilik Kurumunun 
kurulmasını sağlamak, ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak ol
duğu görülmektedir. Bu sayede birçok mesleğin yeterlilik düzeyini, bu kapsamda oluşacak meslek 
standartlarını, sınav ve belgelendirme çalışmalarım, iş hayatında meydana gelen değişim ve geliş
melere paralel olarak bu hizmetlerin sürekli güncelleştirilmesini kapsamaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu bu amaçlan gerçekleştirmeyi sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. 
Kurumun faaliyet alanı hem eğitim ve hem de istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden, Kuru
mun, kamu tüzelkişiliğini haiz özel hukuk hükümlerine tabi Özel bütçeli ve özerk olması, karar ve 
yönetim organlarının ilgili devlet kurumlan, işçi ve işveren kesimlerini temsil eden, görev güven
cesi sağlanmış üyelerden oluşması öngörülmüştür. 
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Meslekî Yeterlilik Kurumunun ana fonksiyonu meslekî yeterlilik sistemini kurmak ve işlet
mektir. Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve malî Özerkliğe sa
hip kamu tüzelkişiliğini haiz kamu kuruluşu olması öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Kurumun temel görev ve yetkileri şunlardır: 
Ulusal meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esas

larını belirlemek. 
Standartları belirlenecek meslekleri ve meslek standartları hazırlayacak kurumlan tespit etmek. 
Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında sınavlarda basan 11 olanlara mesleki yeterlilik dü

zeyini gösteren sertifikaların verilmesini sağlamak. 
Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğ

ruluğunu belirlemek. 
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Başkanlığından oluşması planlanan Kurumda en fazla 90 per

sonel özel hukuk hükümlerine göre istihdam edilecektir. Sosyal tarafların ağırlıkta olduğu Genel 
Kurul üyeleri Yönetim Kumlu üyelerini seçecekler. Yönetim Kurulu üyeleri de kendi aralarından 
Kurum Başkanını seçecek. 

Kurumun aslî faaliyetleri tüm tarafların etkin katılımının sağlandığı sektör komiteleri tarafın
dan icra edilecektir. Sektör komiteleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı, Yükseköğretim Kumlu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, isçi ve işveren kuruluşları, meslek ku
ruluşları ve Kurumun birer temsilcisinden oluşacaktır. Ayrıca, çalışmalara üniversitelerden ilgili bö
lümlerden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilecektir. 

Kurum, faaliyete başladıktan sonra, kamuya yük olmadan, tamamen kendi gelirleriyle tüm gi
derlerini karşılayacak şekilde gelirlere kavuşturulmuştur. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 
siz değerli milletvekili arkadaşlarımın katkılarıyla kanunlaştığı ve Meslekî Yeterlilik Kurumu ku
rulduğu takdirde, ülkemizin önemli bir ihtiyacının giderileceğine inancımı belirtir, milletimize ve 
kanunun tüm taraflarına şimdiden hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Heyetinizi en derin saygıla
rımla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. 
Tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Bayram Meral, Ankara Mil

letvekili. 
Sayın Meral, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALt MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; 1193 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu dönem, Yüce Meclis iki defa olağanüstü toplandı. Birisinde, he
pinizin malumu, Lübnan'a, Barış Gücüne asker gönderdik. Hepimizin ortak dileği, temennisi, giden 
bu evlatlarımızın sağlıkla gidip, sağlıkla geri dönmesidir; Yüce Allah'tan bunu temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, bu toplantıda da, Avrupa Birliğinin bazı taleplerini yerine 
getirebilmek için toplanmış bulunmaktayız. Eğer, müsaade ederseniz, bu Avrupa Birliğinin talep ve 
isteklerinin nerede biteceğini, özellikle merak etmeye başladım. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, uzun yıllar bir isçi kuruluşunda görev yaptım ve yüzkırk 
milyonluk Dünya Hür isçi Sendikalarının onbir sene yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Yine, uzun 
yıllar, daha fazla, Avrupa Sendikalar Birliğinin toplantısını yaptım, sekiz yıl da Türkiye - Avrupa 
Karma İstişare Komitesinde görev yaptığım üç yıl da eş başkan oldum Türkiye'yi temsilen ve şu 
hazırladığımız kitap, "Avrupa Birliği Türkiye'den ne istiyor." 
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Bunun içerisinde, değerli milletvekilleri, tarihi, günü, saati, yazılı kararların altında belirlen
miştir. Ne istiyor: Kıbrıs konusunu, Ermeni soykırım iddiası, azınlıklar, bölücülük, Ege sorunu, pat
rikhane, Heybelİada Ruhban Okulu, IMF programlan. O zaman, talepler, teklifler bunların içerisin
de Avrupa Parlamentosunun aldığı tarihî karar yazılı ve bunu 2000 yılında Sayın Cumhurbaşkanı
mıza takdim ettiğimiz zaman kamuoyunda bayağı bir tepki oluşturmuştu. 

Şimdi, bunlar bir tarafta dururken, başladı Avrupa Birliği istek sıralamasına. Ne istiyor: Vakıf
lar yeniden mallar, azınlıklara özel okullar, Pontus ve Süryani soykırımı. Kürtleri bıraktı şimdi Ale-
vilere başladı, Alevilerin azınlık sorununu... Korkarım ki, bir gün gelecek, Yavuz Selim bu kadar 
Alevinin kellesini kesmiştir, oraya da soykırım diyecek, ondan da korkarım. 

Kıbrıs'ın bütün limanlarının açılması. Arkasından gelecek, Fırat'ın ve Dicle'nin kullanımı. 
Unutmayın bunu; arkasından gelecek, Türk Ordusunun yeniden düzenlenmesi, Ege Ordusunun kal
dırılması. 

Değerli arkadaşlarım, dün burada çok ciddî konuşmalar oldu; teşekkür ediyorum, yasa şimdi
lik geri çekildi. Bakınız, bir Kurtuluş Savaşı verdik; Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Çanak
kale, Dumlupınar, Sakarya, Erzurum, Kars, Karadeniz, buralarda dökülen kanlar sonunda, değerli 
arkadaşlarım, Lozan'da mürekkep oldu ve Lozan'ın defterlerine kayıtlara geçti. 

Lütfen, saygıdeğer milletvekilleri, bunları sildirmeyiniz. Eğer bunları südirirsek, bunları Bildi
renlerin, bir gün, çocuklarının alnına bu Lozan'daki mürekkep, karayazıyla yazılır, buna hiçbirimi
zin hakkı yoktur. 

Ve ne istiyor? Kusura bakmayın, bazılarını da gizli gizli götürüyorsunuz. Ben bir zamanlar bu
rada at etini serbest ettiğim dediğim zaman, arkasından domuz eti gelir dediğim zaman tepki gös
terdiniz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, şu, 7 Temmuz Cuma günü Bakanlar Kumlunun Resmi Gazetede ya
yımladığı... Ne koymuş; büyükbaş hayvanlar: sığır, manda, deve. Küçükbaş hayvanlar: Koyun ve 
keçi. Diğer hayvanlar: Domuz, yabanî domuz, at ve tavşan. Bunları serbest ettiğinizi, kasaplarda sa
tılacağından haberiniz var mı? Haberiniz yoksa, bu Resmî Gazete şeyinden size birer tane göndert-
tireyim mi?! 

SABRI VARAN (Gümüşhane) - İsteyen yesin. 
BAYRAM ALt MERAL (Devamla) - Yani, bu, nerede, bu istekler nerede bitecek; onu merak 

ediyorum, onu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Yani, bu istekler nerede bitecek?! Yalan 
diyebilir misiniz şimdi?! 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da bazen geziyoruz "helal kasap, helal manav." Gözünüzü seve
yim, Türkiye'de de bunu icat edin de, vatandaş, yanlışlıkla gidip domuz eti almasın, sonra da kara
kolluk olmasın. 

Şimdi, Türkiye'nin bu kadar sorunu var; eğitim de yapalım, bir şey demiyorum. 
Bakınız, değerli arkadaşlarım, bakanınız ne diyor, bakanınız; diyor ki: "Türkiye'de 18 milyon 

vatandaş aç geziyor." E, bir şey demiyorum. Geçen de burada değerli hemşerim konuşurken, dedi 
ki: "İşsizlik aza İndi." Keşke... Ama, burada ne diyor bakınız; şunu yazan Sayın Başbakanımız di
yor ki: "15-25 yaş arasında veya 24 yaş arasındaki işsiz sayısı yüzde 21." Kırsala giderseniz, bu 
yüzde 30'a geçer değerli arkadaşlarım. Bunlar bizim sorunumuz değil mi?! Bunları görüşelim de... 
Bunları görüşmeyecek miyiz; yani, bunları ne yapacağız?! 

öyle bir noktaya geldik ki... 
MEHMET KILIÇ (Konya) - Ona uğraşıyoruz İşte; istihdamı artırmaya uğraşıyoruz. 
BAYRAM ALÎ MERAL (Devamla) - Eline sağlık; neye uğraştığınızı ben biliyorum. 
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Dün, üzüldüm, kusura bakmayın. İnanır mısınız, dün, burada, bakınız, ben, şunu söyleyeyim 
değerli arkadaşlarım; hiç tahrik olmayacağım, kusura bakmayın, sizi üzüyorum, ondan sonra, iki 
gün de kendim üzülüyorum. Niye sizi üzeceğim, niye kendim üzüleceğim. Şimdi, dün, burada, ba
zı milletvekilleri, elini şöyle kaldırıyor biliyor musun; yani, neredeyse sıradan gülünmeyecek. Yap
mayın bunu değerli arkadaşlarım! Bu İşkenceye, bu eziyete kendinizi niye kaptırıyorsunuz?! Bakın, 
ne güzel, şimdi, rahat nefes aldınız, rahat oturuyorsunuz, yüzünüz gülüyor. E, gelin, ülkenin sorun
larını da çözelim de halkın da yüzü gülsün, hepimizin yüzü gülsün. 

Ne ettik şimdi; efendim, vatandaşı geziyoruz. Değerli arkadaşlarım, biz de vatandaşı geziyoruz. 
Vatandaşı gezerken, oranın belediye başkanını yanınızda götürmeyin, kaymakamı yanınızda götür-
meyin, zabıtayı yanınızda götürmeyin de, o zaman vatandaşın, köylünün ne söylediğini bir görün. 

AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Korumaya ihtiyacımız yok... Bizim korumaya ihtiyacımız 
yok. 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ne yaptınız, biliyor musunuz; çiftçiyi ektiğine biçtiğine 
pişman ettiniz, emekliyi yaşadığına pişman ettiniz, memuru sokaklara döktünüz. 

AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Hflsnükuruntunu anlatma! 
BAYRAM ALÎ MERAL (Devamla) - Esnafı süpermarketlere, hipermarketlere yem ettiniz. 

Çalışan işçileri, ne zaman işimden olacağım beklentisine soktunuz; ama, büyük bir basan sağladı
nız; İşsizleri Avrupa Birliğine gönderdiniz, Türkiye'de işsiz kalmadı! 

Değerli arkadaşlarım, ne yaptınız biliyor musunuz, kusura bakmayın, ne yaptınız; güzel bir yol 
çizdiniz. Türkiye'yi ihaleye çıkardınız, ihaleye... Terörü Amerika'ya havale ettiniz. Türkiye'nin 
bölünmesini, parçalanmasını, yeni yeni etnik kökenler icat edilmesini Avrupa Birliğine havale eti
niz, ekonomiyi de IMF'ye havale ettiniz. Kusura bakmayın da, özelleştirme de size kaldı. 

Demiyorum, yani. Grup Başkanvekiliniz burada oturuyor. Ali Dibo diyecektim; ama, ağzım 
varmadı; sanki demedik. 

SADULLAHERGİN(Hatay)-De...De... Korkma,de... 
BAYRAM ALÎ MERAL (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin durumları bu, 

bunları yapalım. Burada konuştunuz, teşekkür ederim. 
Eğitimsiz, yani, bilenle bilmeyen bir olur mu, okuyanla okumayan bir olur mu, çalışanla çalış

mayan bir olur mu?! Biz taa bunun temelini çok Önceleri attık. 
MEHMET KILIÇ (Konya) - 88... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Evet, çok Önceleri attık; fakat, değerli arkadaşlarım, bir 

şeyi yaparken alt zeminini yapmak zorundayız. 
Burada 15 tane üniversite açılmasına karar aldınız. İzledik, birçok üniversite açılması gereken 

illerde davullar çalındı, zurnalar çalındı, halaylar tutuldu; hoşumuza gitti. Şimdi, üniversitelerden 
mezun olan arkadaşlarımız var, Sayın Başbakanımızın hoca efendilere dediği gibi, çifte diplomalı 
gençlerimiz var; onlara iş bulabildiniz mi değerli arkadaşlarım, bunların işi var mı?! 15 tane daha 
üniversite açıyorsunuz; bitirdiği zaman okulu nerede çalışacağına dair bir programınız var mı?! 
Türkiye'nin her tarafından, bilhassa doğusundan, güneydoğusundan habire göç geliyor; Van için, 
Siirt için. Sımak için, Kars için, Erzurum için, Artvin için, saymakla bitmez, o yöreler için, hatta 
Yozgat için bir programınız var mı; oradaki işçilerin, çalışanların, üniversiteyi bitirenlerin yarın ne 
yapacağına dair bir programınız var mı değerli arkadaşlarım; bir ödenek ayrıldı mı?! Faizlere ayır
dığınız paranın yansından fazlasını yatırımlara ayırdınız mı?! 6 trilyonla nerede yatırım yapacaksı
nız?! Kimi kandırıyorsunuz, hangi kişiye iş bulacaksınız?! 

Burada eğitsen ne olacak, eğitmesen ne olacak?! Mühendisin var, mühendisin; mühendisin var, 
makine mühendisin var; senin tankını, topunu İsrailli uzmanlar tamir etti; duruyor orada senin ma-
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kine mühendislerin. Ne yaptırıyorsunuz değerli arkadaşlarım, yapılan bir şey var mı; yok. Eğitim... 
Ee, güzel; biz de istiyoruz... 

Yalnız, yasa tasarısına hiçbir dediğimiz yok. Ben, Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki, bu 
yasa tasarısının m iman, temeli Türk-îş'tir. Biz, bunu önerdik ve birçok kez de Ekonomik Sosyal 
Konseyde tartıştık; adı var, kendi yok ya; korkarım, yann, bunun da adı olur kendisi olmaz; ondan 
da korkarım. 

Ve burada bir şey yapıldı değerli arkadaşlanm; meslek odalan, YÖK, bunları saf dışı bıraktık; 
bunlar, yıllardır bu işleri yöneten, yürüten... Konuştan, çok teşekkür ederim; ama, orada bir konu 
var; yani, yüksek tahsil görmüş bir insanın sertifikasını, burada oluşan yönetim veya onun oluştur
duğu birimler mi verecek?! Burada bir çelişki var. Bunu buradan ayırmak lazım değerli arkadaşla
nm; yani, bu bizim de bazen gözümüzden kaçıyor; çünkü, bu teknik bir konu. 

Bir şey söyleyeyim sîze değerli arkadaşlanm: Bu gibi konularda uzman vasıflı insanların -se
verseniz de sevmesenİz de- görüşünü alın. Burada, mimar mühendis odalan veya başkanları, yöne
timleri saf dışı konulmuştur. YÖK'tenbir... Son günü çağırmakla... Bakınız, benim hastam vardı, 
o gün gelemedim, son günü çağırmakla... Her şey bitmiş, yani misafir kapıya çıkmış, sen diyorsun 
ki, otursaydın, sana yemek hazırlamıştım!.. Bunun gibi bir şey. Yasa bitmiş, her şey yapılmış, so
nunda bir gün kala sen çağırmışsın mimar mühendis odalarının temsilcisini "ya kardeşim, burada
ki görüşünüz nedir"... Burada bir çelişki var değerli arkadaşlanm. 4 OOO'in üzerinde, daha fazla 
odayı bir tarafa itemezsiniz. Bunlar, yıllardır bu gibi konulara eğilmiştir, sorun çözmüştür. Bunları 
bir tarafa bırakamazsınız. Bugün yasada yapılan odur. 

Ben, Sayın Bakanımızdan şunu özellikle beklerim: Yani, bir gün sonra olsa ne olur?! Hakika
ten burada bazı çelişkiler var, arkadaşlardan gelen bilgileri okudukça... Ben teknik bir zat değilim; 
ama, ben, vasıflı insanlann yetişmesinden, onların ülkeye hizmet üretmesinden yanayım; niye; va
sıflı, eğitimli bir insan: 

1- Daha az i; kazası yapar. 
2- Kendisini korur, daha az meslek hastalığına yakalanır. 
3- Üretken olur, ürettiğinden pay alır; hem ülkeye katkısı olur, hem kendisine katkısı olur, hem 

çalıştırana katkısı otur. 
Bir şey daha var: Kâr eden bir müessese süreklilik arz eder ve orada bu insanlara sürekli çalış

ma imkânı sağlanır. 
Biz bunların hepsini düşünüyoruz, biliyoruz; ama, burada özellikle şunu ifade etmek İsterim 

değerli arkadaşlanm: Bakınız, şimdi Genel Kurul kimlerden oluşuyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından iki üye. Mili? Eğitim Bakanlığından üç üye, Maliye Bakanlığından bir üye, Bayın
dırlık Bakanlığından bir üye, Sağlık Bakanlığından bir üye, Tan m Bakanlığından bir üye, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından bir üye..." Yani, sıralamayla bitmez. Ben, şunu söylüyorum... 

MEHMET KILIÇ (Konya) - Alt tarafım da oku. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Altını mı okudum? Sendikalardan... Bakınız orada 

bir... 
MEHMET KILIÇ (Konya) - Oku, devam et 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Okuyorum, onu da okuyorum. Bir dakika, orada bir şey 

daha var. 
MEHMET KILIÇ (Konya) - İşine geldiği yerde kesiyorsun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Burada çoğunluk esasım gözardı etmişsiniz. Burada Uç 

konfederasyonu dahil etmişsiniz, burada bir konfederasyon olması lazım. Çoğunluk esası burada or
tadan kaldırılmış. Okuyun... 
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" . üniversitelerin çalışma, ekonomi, işletme ve meslekî eğitimle ilgili alanlardan sorumlu bö
lümünden bir kışı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından bir kışı, Avrupa Birliği Genel Sek
reterliğinden bir kişi, Türkiye İş Kurumundan bir kişi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve 
Denetleme îdare Başkanlığından bir üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan bir üye, Türk Stan
darttan Enstitüsünden bir üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden dört üye.. " Niye Türk-
tş'den değil, ondan dört üye? 

MEHMET KILIÇ (Konya) - Devam et, devam et 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - "... Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kurumundan dört uye, 

Ziraat Odalarından bir uye.. " Eksiği ne?' "...Türkiye Serbest Muhasebeciler Odalarından bir uye, 
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğinden -ki, ışın ağırlığı, özü budur değerli arkadaşlanm-
ikı üye" neyi eksik, ışın ehli, yürüten mimar, mühendislerden- iki üye de diğerlerinden, dört uye''! 
Sonra, bu iki üye ne iş yapacak, onu da merak ediyorum "...Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğin
den bir uye, Türkiye ihracatçılar Meclisinden bir üye..." En fazla üyeye sahip üç işçi kuruluşun
dan. .. Çoğunluk esası burada ortadan kalkmadı mı?! 

MEHMET KILIÇ (Konya) - "En fâzla" diyor, en fazla. 
BAYRAM ALI MERAL (Devamla) - Müsaade eder misiniz. 
Sız nasıl bölüştünüz şeyi; çoğunluk esasına göre bölüşmediniz mı Divanı, her şeyi; burada ni

ye yok çoğunluk esası9! 3 tane şeyi niye katıyorsunuz? Bakınız, bazı şeyleri karnınızda saklama
yın Deyin ki, bizim bir kuruluşa borcumuz var, onun hatırına öbürünü de yanına kattık, kimin hak
kını bölüştürdük; Turk-Iş'in. Bunu böyle deyin de, helal olsun diyelim, açık açık söyleyelim. Yanı, 
yuvarlamanın, toprağa katmanın, toza gömmenin ne âlemi var değerli arkadaşlarım, bunların adı 
budur, söyleyin böyle. 

Yönetim kurulu.. Yönetim kururu da. Çalışma Bakanlığı ile -başkanı, yardımcısı- Millî Eğitim 
Bakanlığı 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu neye benzer biliyor musunuz -kusura bakmayın- bir Ekonomik 
ve Sosyal Konsey oluşturduk ya, zamanında göklere çıkardık, şey yaptık, adı var şanı yok, hiçbir 
etkisi yok. Etkisi yok demiyorum, burada bir sorun daha var. Burada, tek kuruş, belki de, görünü
me göre, devletin ekonomik katkısı olmayacak, biraz önce siz de söylediniz. Bugün, ekonomik yön
den, yani, üye aıdatıyla geçinen kuruluşlar var. isim vermek istemiyorum. Bunlardan katkı alama* 
dığınız zaman ne yapılacaktır oradan Ne yapacaksınız? Bunun hesabı yapıldı mı? 

Sayın Çalışma Bakanımız, bu konuların hepsim, kimin nereden geldiğini, kimin nereden gittiği
ni, kimin bankada neyi var, kımm bankada neyi yok; düğmeye basıyoruz, şimdi hepımızm gözünün 
önüne geliyor. Öyle kuruluşlar var ki bugün, zor yaşamını sürdürüyor. Onlardan herhangi bir katkı ala
madığınız zaman ne olacaktır burada değerli arkadaşlarım? Yoksa, eğitimde insanları yeüştmyorsu-
mız, bilgilendiriyorsunuz, bilgisi karşısı sertifikasını venyorsunuz, her gittiği yerde o sertifikanın ge-
çerlüıği sağlanıyor, üretken oluyor, az kaza yapıyor, verimi artırıyor. Buna, kim, ne der değerli arka
daşlarım?! Buna hiç kimsenin bir şey dediği yok, ama, bunun içinde, özünde bazı çelişkiler var. 

Bu çelişkilerin ana noktası; bir, YÖK dışlanmıştır, İki, Türkiye Mimar Mühendis Odaları dış
lanmıştır; çünkü, işin ana noktasını yürüten, yöneten onlardır. 

Umuyorum ki, Sayın Bakanım bu durumları da dikkate alır, böyle, bütün tarafların kabullene
ceği, venmm artması için daha yetişkin elemanların gelecekte iş bulacağı bir ortamın yaratılmasını 
hepimiz istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 

- 1 4 -



TBMM B:127 2 1 . 9 . 2006 O: 2 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Sıra gelirse... 35 yaşındaki emekliler çekilirse bir kenara 
gençlere sıra gelir 

BAŞKAN- Sayın Badazlı, lütfen... 
Sayın Meral, buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - 35 yaşındaki adamların çalışmasından rahatsız oluyorsa

nız. 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Emekli olmuş, ama, ıkı maaş alıyor!.. 
BAYRAM ALÎ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, o zaman, yaşı niye yükselttiniz?! 
Bakınız, şimdi, laf lafı açıyor, söylesem bir türlü söylemesem bir türlü. Şimdi, sızın iş verdik

lerinize gidin deyin ki, şu emekli olmuş adamlar, İş verdikleriniz var ya, o müteahhitler - biz vermi
yoruz, siz İyi bilirsiniz, sizi de kastederek söylemiyorum- o müteahhitlere deyin ki "tığ gibi genç
ler var, iş bekliyor -asgari ücret de vermiyor onlara- karın tokluğuna bu insanları çalıştırmayın. Ça
lıştırırdanız size iş vermeyiz, size ihale vermeyiz" deyin, bu kadar basit sayın milletvekilim. 

Elindeki baltayı niye bir başkasının eline veriyorsun'?! O, baltayı kullanmayı bilmezse, kendi 
dizine de vurur, senin dizine de vurur bugün olduğu gibi. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
Tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen Ankara Milletvekili Muzaffer Kur-

tulmuşoğlu. 
Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara)- Sa-

ym Başkan, sayın milletvekilleri; 1193 sıra sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasansının 
geneli üzerinde Anavatan Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepimizin kabul edeceği gibi, ıssızlık, ülkemizin en büyük 
sorunlarından bindir, özellikle, 15-24 yaş aralığındakı genç nüfusumuzun yüzde 17'sı işsizdir Bu
nun yam sıra, bazı sektörlerde de işe eleman aranır, kalifiye eleman aranmaktadır; hem bir tarafta 
ıssızlık var hem kalifiye eleman bulunmuyor Asıl, bu yasanın amacı ara eleman bulmak Sanayie 
katkıda bulunmak için, ara eleman bulunması için böyle bir yasa çıkarılması uygun ıdı Keşke, bu
nu, Avrupa Birliği dayatmasryla değil de, Türkiye'nin ekonomik şartlan, durumları göz önüne alı
narak, bundan evvel yapılsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Bugün, ülkemizin en büyük sorunlarından bİnsı işsizlik. Doğru... İktidara gelirken de işsizli
ği yok edecektiniz; olmadı, yüzde 11 'e çıktı 

TEVFIK AKBAK (Çankın) - Yüzde B'e indi 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Türkiye nüfusunun yüzde 11 'ı işsiz, genç 

nüfusun da yüzde 17'sı işsiz. 
Bu yıl, ÖSS'ye giren genç sayısı 1 679 000 kışı Ümitlerini, üniversite kapılarında, geleceğim 

garantiye almak için, yükseltmek için imtihana girdiler 1,5 milyon insan, üniversite kapısından ge
ri döndü. Hoş, üniversite mezunu olanlar sanki iş mı buldu bu ülkede, hayır. Aşağı yukan 3 000 
000'a yakın da neredeyse, kravatlı dediğimiz, biz elitlerin -güya elıtız- işsiz üniversite mezunu de
miyoruz da, kravatlı insanların sokaklarda ıssız dolaştığını söylüyoruz Bu bir yeni moda. 

Hükümetlerin işi, insanlara iş bulmaktır, aş bulmaktır; huzur bulmaktır ülkede, sokakta insan
ların huzurlu yürümesini temin etmektir, ama, ne yazık ki, bugün, ne iş bulabildik ne aş bulabildik 
ne de sokakta rahatça yürüyebiliyoruz Evet, senede 40 000 ara eleman yetiştirilmesi lazım Türki-
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ye için. Doğru; ama, hangi İş sahasına hangi yatırımı yaptın da, bunları, 40 000 kişi senede yetişti
rip işyerlerine koyacaksınız?! 

Sevgili arkadaşlarım, yasa çıkarmak -işte, burada çoğunlukta olduğunuz için de, belli olduğu
nuz için, kaldır parmağını, indir parmağını, çıkıyor- kolay da, asıl mesele bu yasaları uygulamak. 

İssizliği Önlemek, gayemiz; ama, nasıl önleyeceğiz?! Bakınız, size bir şey söyleyeyim: Hükü
met, diğer olaylarda olduğu gibi, işsizliği önlemede de sınırla kaldı. Sevgili arkadaşlanm, eğer, in
sanların ürünlerine normal değeri vermezseniz, insanların işinde ekmek kazanabilecek, temin ede
bilecek bir iş bulduramazsanız işsizliği devamlı artırırsınız. Bunlardan bir tanesi, son zamanlarda, 
Karadeniz'de, fındıkta oynanan oyundur. Sevgili arkadaşlanm, S 000 000 insan bu fındıktan nasi
bini alıyordu. Şöyle bir bakınız Karadeniz vilayetlerine; eğer, bunların, Giresun'un, Ordu'nun, 
Trabzon'un, Düzce'nin fındıktan başka geliri nedir diye bir bakınız; hiçbir geliri yok, iki senede de 
bir olur. Ne yaptınız; bu insanların da emeğinin karşılığını vermeyerek bu insanları mağdur ettiniz. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Yanlış!.. Yanlış!.. 
MUZAFFER R. KURTÜLMUŞOĞLU (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, sadece mağdur et

mekle kalınmıyor. Bakınız, işsizliği önlemek için uğraşıyoruz. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Yanlış ama!.. 

MUZAFFER R. KURTÜLMUŞOĞLU (Devamla) - O yanlış senin yanlışın; benim doğrularım 
ayn. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Olur mu Öyle şey?!. Rakamlar konuşuyor, rakamlar... 
MUZAFFER R. KURTÜLMUŞOĞLU (Devamla) - Şimdi, bakınız/'rakamla konuş" diyen ar

kadaşıma söylüyorum; Giresun'dan, aşağı yukarı, göç eden 1 000 000'a yabn insan İstanbul'da, 
Trabzon'dan 700 000... Söyle bakalım, var mı yok mu yanlışı?! 

ASİM AYKAN (Trabzon) - Yok!.. 
MUZAFFER R. KURTÜLMUŞOĞLU (Devamla) - Ordu'dan 300 000 insan şehirleri bırakıp 

büyûkşehirlere gidiyor. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Doğrusunu Eyüp Beye sor. 
MUZAFFER R. KURTÜLMUŞOĞLU (Devamla) - Doktor Kurtulmuşoğlu, öyle, dersine ça

lışmadan buraya çıkmaz. Onları, ben yaşıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Meslekî mi, siyasî mi? 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Evet, bu Karadeniz insanlarını mağdur et

mekle bugünkü göçe göç ekliyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz sevgili arkadaşlanm. Bunu, muhalefet 
olarak söylemiyorum; bu, bizim ülkemizin gerçekleri. Bu ülkenin gerçeklerine, eğer neşter vurmaz
sak, doğru dürüst teşhis koymazsak, tedavi etmemiz de olası değildir. Burada, çok güzel "onu yap
tım, bunu yaptun" demek kadar güzel bir şey yok. Nasıl olsa benim vatandaşım ne söylersen söyle 
inanıyor; ama, bundan sonra inanacağını zannetmiyorum sevgili arkadaşlanm. 

Bakınız, bu Karadenizlilere, Andığına böyle fiyat vermekle, sadece Türkiye'de S 000 000 in
sanla oynamadınız; ülke aşın oldunuz, ttlke aşın! İspanya'ya kadar gittiler, tspanya'daki üreticiler 
de artık sokağa döküldü. Sevgili arkadaşlanm, gerçek mi, doğru mu İspanya'ya bakın bakalım, ts
panya'daki üreticiler de fındığı sokağa dökmeye başladı. "Ey Türkiye, ne yapıyorsun, sen niçin 
böyle yapıyorsun, benim hakkımı gasp ediyorsun" diyor, İstanbul 'da toplantıya geliyor İspanya üre
ticileri. Yanlış mı?! 

Anladık, bu findik böyle gitti; ama, fındığın gitmesinden evvel... Beyler, Giresun'un nüfusu 
60 milyon, Trabzon'un nüfusu her sene değişiyor, küçülüyor, Giresun küçülüyor, Ordu küçülüyor. 
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Ee, devamlı göç veriyor. Bu şehirler nasıl bunları karşılayacak?! Artık, şehirler, köy oldu, köy; köy 
âdeti eriyle idare ediliyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım, hakikaten, bu kadar içim acımamıştı; ama, beti Giresunluyum; ben bu 
fındığı... 

BAŞKAN-Sayın Kurrulmuşoğlu... Sayın Kurtulmuşoğlu... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOGLU (Devamla) - Evet. 
BAŞKAN - Biraz da ilgili yasadan bahseder miyiz; lütfen... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOGLU (Devamla) - Tabiî; işsizlikten bahsediyorum. 
HÜSEYÎN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, ülkenin sorunlarına değiniyor, lütfen... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kurrulmuşoğlu. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOGLU (Devamla) - işsizlikten bahsediyorum. 
SELAMİ YİGtT (Kars) - Daha nasıl olsun ilgi Başkan?! 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOGLU (Devamla) - Şimdi, bu arada bir işsiz ordusu daha ya

ratıyoruz. Evet, Avrupa Birliğinin dayatmasıyla da olsa, bu yasanın geç de gelmesine rağmen, bu 
yasanın çıkması doğaldır, doğrudur; yasa, sadece çıkmakla kalmaz, inşallah, tatbikatına da kısa za
manda başlarız diye ümit ediyorum. 

Avrupa Birliği -mesele oraya gelmişken onu da söyleyeyim- her gün bizim Önümüze yeni ye
ni bir şeyler çıkarıyor. "32 kriter" denildi. Bir bakıyorsunuz, 32 tane de yeniden yumurtlamış gibi, 
64'e çıkacak neredeyse. Her gün önümüze başka bir şey geliyor. 

Sevgili Avrupa Birliği dostlarına sesleniyorum buradan; çifte standardı bırakınız. Üye olmuş 
ülkelere, aday olan ülkelere ne şartlar koştunuzsa, bize de onu uygulayınız, onu uygulayınız! Evet, 
biz, size müracaat ettik diye, sizin kapınızda nöbet tutacak bir ülke değiliz. Avrupalı dostlarımız, 
eğer istiyorlarsa, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesini İstiyorlarsa, cifle standarttan vazgeçmek 
mecburiyetinde. Bu da mı yanlış?!. 

Onun için, ben şunu söylüyorum: Biz, ev ödevimizi, müracaat ettiğimize göre, yapacağız. Bun
dan sonrası Avrupa Birliğine düşüyor. Onlar da, daha ciddî, daha samîmi davranmak mecburiyetin
deler diye düşünüyorum. Yani, şimdi, işsizliği halledeceğiz. Bu yasayla da öyle yapacağız ara ele
manı bulmakla; temennim de o. İşsizliği halledeceğiz derken edemedik, işsizlik daha çok arttı. Ağır 
ağır, hani vardır ya "insanlar açlıkla terbiye edilmez" diye atalarımızın bir sözü vardır; neredeyse 
oraya geliyoruz. 

Üstüne üstlük, Hükümet, bir de ne yaptı biliyor musunuz?! Bunları nasıl yapıyorlar, onu da hiç 
anlamıyorum. İnsanın insan olarak -doktor olarak da söylüyorum- en kötü hastalık kanserdir; kan
serden kötü bir hastalık yoktur. Bir ilacı var, onu da "ödeme listesinden çıkardım" diyorsun. Karde
şim, hadi açlıktan ölelim dedik; ama, yani, hastalıktan da mı ölelim yani, bunu da mı yapalım; bu
nu mu istiyoruz?! Bizim ülkemize, bizim insanlarımıza bu mu yakışıyor?! 

Muadilini, eşdeğerini alsın dedi ilacın, Neupogen'in başka bir ilacı alınsın dedi Sayın Bakan 
bîr şeyde, Neupogen'in başka bir eşdeğer ilacı var dedi. Soruşturdum, araştırdım, aynı ilacın eşde
ğeri diye düşünülen bu ilacı da Amerika'da aynı firma Üretiyor, yasaklanan ilacı da aynı firma üre
tiyor, eşdeğer dediği ilacı da aynı firma üretiyor. O yetmiyormuş gibi... Fakat, Türkiye'de, ithal 
eden firmalar ayrı, ithal eden firmalar ayn arkadaşlarım. Bunu size söyleyeyim. O zaman benim ak
lımdan bir şey geçiyor, yani, ben... Kanser hastası -Allah kimseye göstermesin- o hastanın dokto
ra gidip de teşhisini koyarken o hastaya, doktorun "sen kansersin" demesini çok mu kolay zannedi
yorsunuz?! 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Dünyanın en zor işi. 
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MUZAFFER R. KURTULMUŞOGLU (Devamla) - Çok mu kolay zannediyorsunuz, hekim, 
sen, bunu buldum diyecek diye... Ama, hasta alışmış ilacına. Hasta ondan çare bekliyor. O hastayı 
düşünebiliyor musunuz, aylarca o ilacı kullanmış "ben bununla iyi olacağım" diyor. Bu kadar da bir 
şeysi yok, çok da böyle... Kanserin.ne olduğunu herkes biliyor. Şimdi, başka, yeni bir ilaç verecek. 
Acaba, bu, olur mu, olmaz mı diye adam psikolojikman da yıkılacak o hasta. Zaten yıkık, zaten vur
muş Allah, bir de Sağlık Bakanınm bunu yapması doğru muydu yani?! Hem işsizlikten bahsediyor 
aç bırakıyoruz, o açlık yetmiyor, ben seni öldürmek için elimden geleni yaparım, ilacını da vermem 
diyorsun! Bu, iktidar değil, bu yanlış, bu şık değil, bu çok büyük hata. 

Aradaki fiyat farkını da söyleyeyim size; aynı firmanın eşdeğer ilaç dediğinin de birinin, zan
nedersem, l 100 000'den bahsediliyor, birinin de 900 küsur; ama, aynı firma, çıkaran da aynı fir
ma; iyi; ithal eden değişik. Onun için, bir an evvel, bundan da Sayın Bakanın geri dönmesini isti
yorum. Benim insanlanmın, bu insanlanmızm, ülkemizde yetmiş milyon insanın ne açlıkla terbiye 
edilmesine lüzum var, ne de ölümle tehdit edilmesine lüzum var. Yetmiş milyon insan bunları hak 
etmiyor, etmiyor! 

Eğer bîr olayın kendinize yapıldığını düşünürseniz, ona, bizim tıpta empatİ derler; kendine la
yık görmediğini hiç kimseye layık göremezsin. Benim, burada, feveranım odur. Ben siyaset yapa
yım da, birilerini yıpratayım da, yüceleceğim diye hiçbir şey düşünmedim bugüne kadar. Artı, şu
nu da biliyorum ki, hiçbir kimse birilerini ayak altına alarak yüksetemez; böyle bir şey yok. Ama, 
ben, size, bu kürsüye çıktığımda doğrulan söylemek mecburiyetindeyim; çünkü, hepimiz bu ülke
de yaşıyoruz. Komşumuz ağlarken, komşumuz açlıktan ölürken veya ilacını alamazken siz nasıl ra
hat durabilirsiniz, huzur içinde olabilirsiniz. Bunu, böyle bir düşünün; yani, şart mıdır, Kurtulmu-
şoğlu siyaset yapmak için bunları söylüyor diyeceğinize... Ben, bu gerçeği yaşıyorum; ilaç olarak 
yaşıyorum, doktor olarak yaşıyorum, o ayrı. Fındığı da, işçisi olarak yaşıyorum, üreticisi olarak ya
şıyorum. 3 200 000'e -eğer işçiyle toplatırsan- fındık mal olursa, 4 000 000 verirsiniz, o da Gire
sun fındığı... Giresun fındığına 4 000 000 verdiğinde 3 800 000'e iner, diğer taraftaki fındıklar da 
3 500 000'e gelir. Bunların başka bir geliri yok. 

Evet, bu yasanın, Türk toplumuna, Türk Halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve bu ya
saya şahsım ve Grubum adına da olumlu oy vereceğimizi söylüyorum. 

Beni dinlediğiniz için sabrınıza teşekkür ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) v 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kurtulmuşoğlu. * 
Yasanın tümü üzerinde, Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Saym Murat Ba-

şesgioğlu söz istemişlerdir. 
Buyurun. (AK Parti sıralarında alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)- Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Huzurunuza sunmuş olduğumuz kanun tasarısı, Meslekî Yeterlilik Kurumu adıyla bir kurumun 

kurulmasını amaçlamaktadır. Neden böyle bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur; bu, bugünün ihtiyacı 
mıdır; izin verirseniz, bu konuda sizleri aydınlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, bu anlamda bir kurumun kurulması ihtiyacı 1992 yılından 
itibaren konuşulmaya başlanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı raporlannda ve diğer resmî doküman
larda böyle bir kurumun gerekliliği üzerinde mutabakata varılmıştır. En son, ulusal programda, iler
leme raporunda da böyle bir kurumun kurulması gerekliliği dile getirilmiştir. 

Niçin, böyle bir kurumun kurulmasına ihtiyaç vardır; yani, ulusal raporda yer aldığı, Avrupa 
Birliği süreci içerisinde çıkarmamız gereken bir yasa bağlamında mı bunun üzerinde ısrarla duru-
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yoruz; hayır. 1992 yılında, dediğim gibi, bu ihtiyaç belirmiştir. Biz de, bu ihtiyacın bugün hâlâ de
vam ettiğini ve ülkemizde, çalışma hayatında, işgücü piyasasmda böyle bir kurumun kurulması ge
rektiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin de bildiği gibi, işsizlik konusu toplumumuzun en önemli so
runlarından biridir. Özellikle, 2000 ve 2001 *li yıllarda yaşamış olduğumuz ekonomik şoklardan 
sonra, Türkiye'de, İşsizlik rakamları yüzde lO'lann üzerine çıkmış ve yapısal bir durum halini al
mıştır. 

Hükümete geldiğimiz günden bu tarafa, işsizlikle mücadele konusunda ve istihdamı artırma 
konusunda Önemli yapısal ve yasal değişiklikler gerçekleştirdik. Yeni bir İş Kanunu çıkardık. Bu
radaki amaç, hem çalışan lan korumak hem de iş arayanlara yeni kanallar açarak, özellikle gençle
rin ve hanımların istihdam piyasasına girmelerini kolaylaştıracak yeni tş Kanunu düzenlemeleri Yü
ce Meclisimizden geçti. 

Yıllardır tş ve tşçi Bulma Kurumu olarak bildiğimiz, 1960'larda Türkiye'nin işgücünün yaban
cı ülkelere gidişine aracılık eden tş ve tşçi Bulma Kurumunu, çağdaş bir anlayışla, yeni bir kamu 
istihdam kurumu haline getirdik ve Türkiye İş Kurumu olarak idare hayatımızda yerini aldı. 

Yine, geçtiğimiz yasama yılında, sosyal güvenlik reformunu çıkararak, ülkemizde, hem sosyal 
korumayı sağlamak hem kayıtdışım önlemek hem de işgücü piyasalarının etkin olması için önemli 
bir yapısal reformu hayata geçirdik. Bunun gibi, sizia de şahit olduğunuz birçok düzenlemeler yap
tık, teşvik tedbirleri uyguladık, asgari ücret ile SSK primine esas alt kazanç sınırlarını eşitledik. Bü
tün bu yapmış olduğumuz düzenlemelerin nihaî hedefi şudur: Ülkemizde yapısal bir sorun haline 
gelmiş işsizlik sorununu makul seviyelere çekmektir. Şu anda, 2002 yılında almış olduğumuz nok
tadan, biz! cesaretlendirecek bîr şekilde, özellikle son açıklanan veriler, işsizlik oranlanılın çok cü
zi de olsa bir düşüş trendine girdiğini göstermektedir. En son açıklanan veri, bir Önceki yılın, yani 
2005 yılının verilerine göre işsizlik oranımızın 8,8 civarına düştüğünü bize göstermektedir. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Bakanım, ilk altı aya bakacağız, ortalamaya baka
cağız; 10,5... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım... 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - 10,5 ortalama Sayın Bakanım, ilk altı ayın. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - De

ğerli arkadaşlarım, hedefimiz, 2006 yılı sonunda, uzun süredir yüzde 10'larda, yüzde 10,5 civarın
da seyreden işsizlik oranım yüzde 10'un altına çekmektir; Hükümet olarak hedefimiz budur. Eğer 
herhangi bir olağanüstü dalgalanma yaşanmazsa, bu veriler, bize, 2006 yılı sonunda işsizlik oranı
mızın yüzde 10'un altına düşeceğini göstermektedir. Tabiî, bu oran bile yüksek bir orandır, bunun 
daha makul seviyelere çekilmesi gerekmektedir. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yaşanma ihtimali var mı Sayın Bakanım? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) -

Efendim?.. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Herhangi bir olumsuzluk yaşanma ihtimali var mı? 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Allah bilir! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Şim

di, tabiî, dünyada yalnız yaşamıyoruz. Siz ne kadar sisteminizi düzgün de yürütseniz, İstikrar poli
tikasını düzgün de yürütseniz, dünyanın öbür ucundaki bir dalgalanma, bir likidite krizi, fınans kri
zi gelip sizi buluyor. 
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SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - öngörünüzü soruyorum Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Sayın Sanbaş, lütfen... Karşılıklı konuşmayalım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGlOĞLU (Devamla) - Ya

ni, bizim dışımızdaki çeşitli nedenlerden dolayı da, dünyanın her ekonomisinde olduğu gibi, bizim 
ekonomimiz de az veya çok etkileniyor; ama, şunu memnuniyetle söyleyelim ki, ekonomimizin bu 
dış şoklara karşı dayanıklı olması için, başta finans sektörü olmak üzere, bütün sektörlerimizi di
rençli bir hale getirmenin gayreti içerisindeyiz; bunda da belli bir mesafe aldığımızı ifade etmek is
terim. 

Bu genel işsizlik konusundaki kısa görüşlerimi sizlerle paylaştıktan sonra, bu Meslekî Yeterli
lik Kurumunun işsizlikle mücadele bağlamında önemli bir enstrüman olduğunu ifade etmek istiyo
rum. 

Ülke olarak işsizliği yenme konusunda her aracı kullanmak durumundayız. Yani, tek bir araç
la işsizliği makul seviyelere indirmenin mümkün olmadığını biliyoruz. İşsizliği makul seviyelere 
indirmek için elbette ülkemizde ekonomik büyümenin belli bir performansta gerçekleşmesi gereki
yor. Bu anlamda Türk ekonomisinin, uzun bir süredir memnuniyetle ifade ediyoruz ki, büyüme per
formansı herkesin takdir ettiği bir oranda gerçekleşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, İşsizliği yenme konusu sadece ekonomik büyümeyle gerçekleşmi
yor, başka enstrümanları da kullanmanız gerekiyor. İşte bunlardan biri de, eğitim-istihdam ilişkisi
nin sağlıklı kurulmasıdır. Huzurlarınıza getirdiğimiz ve şu anda görüşmekte olduğumuz Meslekî 
Yeterlilik Kurumu, birçok fonksiyonu yanında, eğitim-istihdam ilişkisinin de sağlıklı kurulmasına 
yardımcı olacak bir kurum haline gelecektir. Nasıl gelecektir; Meslekî Yeterlilik Kurumu meslek 
standartlarım belirleyecek ve öğretim kurumlarına dönüp, işgücü piyasasının şu evsafla, şu nitelik
te elemana ihtiyacı var, siz de teknik eğitim olarak, meslekî eğitim olarak müfredatınızı, programı
nızı buna göre yapın diyecek. Ülkemizde insan kaynaklarının atıl hale gelmesini önemli ölçüde 
azaltmayı hedefliyoruz. Bugün okullarımızdan çıkan gençlerimizin işgücü piyasasında eşleşmesi 
konusunda, İş bulması konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. İşte bu Meslekî Yeterli
lik Kurumu, özellikle yükseköğrenimli gençlerimizin işgücü piyasasında rahatlıkla iş bulabilmele
rine İmkân sağlayacak bir yönlendirmeyi, bir yol haritasını eğitim kurumlarına gösterecektir, eğitim 
kurumlarının müfredatlarının işgücü piyasasının dinamiklerine uygun bir şekilde yapılmasına 
imkân verecektir. 

Kısaca, bu Kurum nasıl bir kurum olacaktır, kompozisyonu ne olacaktır, bunu size ifade ede
yim. Değerli arkadaşlarım, bu Kurum özerk bir kurum olacaktır. Yani, Çalışma Bakanlığının tama
men yönetiminde olan, tamamen kamunun hâkim olduğu bir kurum değil, aksine, sivil toplum ör
gütlerinin, meslek odalarının yönetiminde daha çok etkin olduğu, daha çok hâkim olduğu bir kuru
luş olacaktır ve sevk ve idaresi de, tamamen kendi yönetim anlayışına, kendi genel kurulunun orta
ya koymuş olduğu politikalar çerçevesinde gerçekleşecektir. 

Genel kurulu ve yönetim kurulu bu anlayışa uygun şekilde dizayn edilmiştir. Yönetim kurulun
da Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra, sendikalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri var
dır. En son, zannediyorum, gruplarımızın da mutabakatıyla, benim de uygun gördüğüm yeni bîr de
ğişiklik daha gelecektir. YÖK'ten de bir yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulunda temsil edilme
si, eğer siz uygun görürseniz, önergeyi kabul ederseniz, o da bu şekilde mümkün olacaktır. 

Bu Kurum, Meslekî Yeterlilik Kurumu, hepinizin bildiği gibi, ülkemizde bireylerin meslekî ye
terliliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde belirleyen meslek standartları, sınav ve belgelendirme 
sistemi bulunmamaktadır. Bu ihtiyacı gidermek üzere böyle bir kurum kurulması öngörülmüştür. 
Kısaca amaçlarını ifade etmemiz gerekirse, bu Kurumun amacı, ulusal meslek standartlarım temel 
alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerini, esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve 
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değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin fâaliyetleri yürütmek için gerekli ulu
sal yeterliliklerini sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulmasını 
sağlamak, ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlemesini sağlamaktır; Özü itibariyle, 
gene) olarak, bu Kurumun amacı budur. 

Çok soruluyor, belki size de bu anlamda sorular gelmiştir: Hangi meslekler bunun kapsamın
dadır veyahut da hangi meslekler bu tasarının kapsamında olacaktır. İzin verirseniz, kapsam dışın
da kalacak meslekleri söylersem, kapsamı daha net olarak anlaşılmış olacaktır. 

Avrupa Birliğinin otomatik tanıma kapsamına almış olduğu meslekler var. Bunlar, tabiplik, diş 
hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik ve mimarlık. Bu meslekler bu kanun kapsamın
da olmayacaktır. Eski prosedürleri neyse, yine o prosedürlere göre, bunlar, işe girme, sertifikalan
dırma programlarına devam edeceklerdir. 

Ayrıca, en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlen
miş olan meslekler bu kanun kapsamı dışındadır. Yani mühendislik, yani malî müşavirlik, yani no
terlik, avukatlık gibi, artık, belli sistemleri oturmuş meslekler de bu kanun kapsamında olmayıp, es
ki usulleri ve prosedürleri devam edecektir. 

Bunun dışında, özellikle lisans seviyesinde eğitimi olmayan çıraklık eğitimi, ustalık eğitimi gi
bi piyasa şartlan içerisinde yetişmiş işgücümüze bu sertifikayı vermek, onların meslek standartları
nı belirlemek bu Kurumun görevleri arasında olacaktır. 

90 kişilik bir kadrosu olacaktır. Olabildiğince kamuya yeni bir malî yük getirmemesi amaçlan
mıştır. Genel kurul üyelerinin belli bir miktarda malî yönden katkısı amaçlanmaktadır; ama, kendi 
ayaklan üzerinde durabilen, kendi gelirleriyle sistemi çevirebilecek bir malî yapısı da, bu Kurumun, 
söz konusudur. Ne genel bütçeden ne de dışarıdan -belli bir süre sonra- herhangi bir malî desteğe 
ihtiyaç duymadan, kendi gelirleriyle giderlerini karşılayabilecek bir yapı olacağını tahmin ediyoruz. 
Bu anlamda kamuya ne personel ne de mali yönden bir yük getirmeyeceği anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kısa bilgileri size arz ettim. İleriki maddelerde de gerek olursa tekrar 
görüşlerimi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarım. 

Sözlerinsin başında da ifade ettiğim gibi, gerçekten, çalışma hayatımıza ve işgücü piyasamıza 
gerekli olan bir kurumdur. Oylarınızla onay verdiğiniz takdirde, geç kalmış bir kurumu kuracağız 
ve en kısa zamanda uygulamaya geçirerek, çalışma hayatımızda bu eksikliği giderip, işsizliği önle
me konusundaki mücadelemize yeni bir aracı daha dahil etmiş olacağız. 

Katkılarınız için, gayretleriniz İçin herkese, bütün gruplara teşekkür ediyor ve tasarımızın ha
yırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasannııı tümü üzerinde, şahsı adına Uşak Milletvekili Alim Tunç söz istemişlerdir. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Tunç. 
Süreniz 10 dakika. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1193 sıra sayılı Meslekî Yeterlilik 

Kurumu Kanunu Tasarısı hakkında görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; bu ve
sileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımız gerçekten güzel açıklamalarda bulundu; ama, ondan ön
ce konuşan arkadaşlarımızdan... Özellikle şunu belirtmek istiyorum, bilgi vermek İstiyorum: Biz 
bu yasa tasarısını Mecliste Komisyonumuzda görüştüğümüzde -tutanaklara da bakılabilir- sadece, 
muhalefetten. Cumhuriyet Halk Partisinden Ali Arslan arkadaşımız vardı, diğer arkadaşlarımızın 
hiçbiri yoktu. Bütün sivil toplum kuruluşlarından ve bu konuyla ilgili meslek kuruluşlarından da ka-
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tıhmcılar vardı, bunlan tartıştık; ancak, bugün, bakıyorum, burada, kimisi mazeret beyan ediyor, 
ama, gelip, burada, sadece konuşmuş olmak için konuşmalarını tamamlıyorlar. 

NAİL KAMACI (Antalya) - Canım bırak sen herkesin konuşmasını, takdiri kendi hakkı. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Sen nasıl konuşuyorsun ki?!. 
ALİM TUNÇ (Devamla) - Bir de şunu belirtmek istiyorum. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Saygı duy bari konuşmasına. 
ALİM TUNÇ (Devamla) - Burada, mimarlar ve mühendislerle ilgili görüşlerini açıkladılar, yu

karıda, Komisyonda da görüşlerini beyan ettiler ve bu görüşleri doğrultusunda ve diğer meslek ku
ruluşlarının görüşleri doğrultusunda onlardan faydalandık ve bu kanunun yapımında da onlar katkı 
sağladılar, onlara da teşekkür ediyorum. 

Yine biraz önce Sayın Bakanımız açıkladılar; mühendis odaları herhangi bir şekilde bu kapsa
mın içinde değiller. Yine, dört yıllık lisans eğitimi almış, yüksek lisansını tamamlamış kişiler de bu 
Kurumun dışında, kapsamın dışında bulunmaktadırlar. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu)- Önergeyle bulunacaklar Alim Bey. 
ALİM TUNÇ (Devamla) - Evet, önergeyle bulunacaklar. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Çoğunluk olduğu İçin kabul edileceğini varsayarak söyledi. 
ALİM TUNÇ (Devamla) - Şimdi, bu Kurum, özellikle, özerk bir kurum olacak ve yaklaşık 23 

tane kuruluştan temsilcilerin katıldığı ve gerçekten ülkemizdeki meslekî yeterliliği standardize ede
cek, sınavlarını yapacak, belgelendirebilecek ve uluslararası nitelik kazandıracak bir kurum oluşa
cak. 

Değerli arkadaşlar, bu Kurumla beraber. Hükümetimizin de en fazla mücadele ettiği işsizliğin 
azaltılmasıyla ilgili de büyük adım atılmış olacak. 

Biraz önce konuşmacılar işsizlikle ilgili bazı bilgiler verdiler. Gerçekten, 2005'İn ocak ayı iti
bariyle 15-24 yaş arasındaki işsizlik oranı yüzde 21,5 idi; bugün ise, biraz önce konuşmacımız bu
nu belirtti, yüzde 17'ye düşmüş; bu da sevindirici bir olaydır. 

Tabii ki, hepimiz biliyoruz ki, genç bir nüfusa sahip ülkemizde işsizliğe çözüm bulmak, istih
damı artırmak çok kolay değil; ancak, bizim Hükümetimiz döneminde, dönemsel de olsa, sürekli 
olarak bir düşüş, çok az da olsa bir düşüş trendinde devam etmektedir. 

Ben, Uşak'tan örnek vermek istiyorum sizlere. 2001 krizinde, nüfus açısından baktığınızda, en 
fazla etkilenen il Uşak'tır işçi çıkarılması ya da işyerlerinin kapatılması açısından. Ama, bugün Hü
kümetimizin çıkarmış olduğu kanunla, 5084 ve 5150 sayılı Kanunla, şu ana kadar 2002'den itiba
ren Hükümetimizle beraber 13 670 yeni istihdam sağlanmış durumda Uşak'ta. Bunu da, bu Hükü
metle beraber, 5084 ve 5150 sayılı Yasalarla ne kadar isabetli, istihdamı artırıcı tedbirler alındığı
nın bir göstergesi olması açısından belirtmek istiyorum ve bunlan çıkaran Sayın Başbakanımız ve 
bütün Bakanlar Kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. 

Yine, biraz önceki bir şeyi düzeltmek istiyorum, özellikle üniversitelerden, YÖK'ten işletme, 
çalışma ekonomisi ve meslekî eğitimle ilgili 3 tane öğretim üyesi -I tane diye söylendi- bu kurulda 
görev alacak; bunu da belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; meslek standartları, bir mesleğin başarıyla icra edilebilme
si için yapılması gereken görev ve işlemler, sahip olunması gereken bilgi ve beceriler ile sergilen
mesi gereken tutum ve davranışları gösteren asgarî normlardır. Bu normlar, eğitim ve istihdam ara
sında köprü işlevi görmekte, devlet, işçi ve işveren arasında uzlaşmayı gerekli kılmaktadır. 

Bilindiği üzere, ülkemizde bireylerin meslekî yeterliliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde be
lirleyen meslek standartları, sınavla belgelendirme sistemi bulunmamaktadır. Ulusal meslek stan-
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dartlarının olmaması meslekî ve teknik eğitim programlarının, iş piyasası aktörlerinin katılımı ol
madan eğitim veren kurumlarca hazırlanmasına neden olmaktadır. Meslek standartları doğrultusun
da hazırlanmamış olan bu programlara göre verilen meslekî ve teknik eğitimler iş piyasasının iste
diği meslekî nitelikleri karşılayamamaktadır. 

örgün ve yaygın meslekî teknik eğitimlerden mezun olanlara verilen diploma veya belgeler, 
kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri yeterince ve güvenilir biçimde yansıtmamakta, çoğu za
man bir kurumun verdiği bir kurumun verdiği bir belge diğer kurum tarafından kabul edilmemek
tedir. 

Aynca, formal eğitim almadan, çalışarak beceri edinen kişilerin büyük bir bölümü sahip olduk
ları becerilerini belgelendirme imkânı bulamamaktadırlar. İşgücünün meslekî yeterliliğinin objektif 
olarak değerlendirilmesi, en basit ifadeyle, işsizlerin iş bulmasına, işverenlerin de aradığı işçiyi te
min etmelerine imkân sağlamaktadır. 

Diğer taraftan, meslekî yeterlilik sisteminin olmaması, meslekî ehliyeti bulunmayan kişilerin 
tüketicilere zarar vermelerine sebep olmaktadır. Örneğin, evlerimizde veya işyerlerimizde basit bir 
tamirat ya da tadilat yaptığımızda, meslekî yeterlilik belgesi olmayan, ancak, kendini usta diye ta
nıtan kişilerin işi tanı yapmadığını ya da işi eskisinden kötü hale getirdiğini kendi hayatımızda en 
az bir kez yaşamışızdır. Basit gibi görünen bu durumun ülke genelinde çok büyük kaynak İsrafına 
neden olduğuna şüphe bulunmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, akredite edilmiş meslekî yeterlilik belgelerinin olmaması, sadece yurt için
de değil, Türk işgücünün yurt dışında istihdam edilmesinde de çok büyük güçlükler oluşturmakta
dır, örneğin, müteahhitlik alanında yurt dışında i; yapan Türk şirketleri, çalıştırmak üzere yurt dı
şına götürdükleri Türk işçilerim, meslekî yeterliliklerini belirleyen bir sertifikalan olmadığı için, 
yurt dışında istihdam etmekte yıllardır büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum, İşsizliğin ol
duğu bir dönemde işgücünün yurt dışında istihdamını zorlaştırmakta, aynca, Türk müteahhitlerinin 
rekabet güçlerini de azaltmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan bu kanun tasarısı, yaşanan bu sorunlar paralelinde, içe
riği itibariyle gündeme yeni gelmiş bir konu değildir. Bu, 1989'da temeli atılmış ve 1992'de bir aşa
maya gelmiş, sonuçta, 2000 yılında da kanun tasarısı haline gelmiş; ancak, Mecliste görüşülmesi ve 
kanunlaşması bugüne nasip olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunla, tasarının kanunlaşmasından sonra Türkiye'nin uluslararası iti-
ban artacak ve işgücümüzün AB ve dünyadaki hareketliliği kolaylaşacaktır. Yine, Meslekî Yeterli
lik Kurumu Kanunu Tasarısı ile 4702 sayılı Yasanın uygulanmasında da büyük kolaylıklar sağlana
caktır. 

Ben, bu kanun tasarısının, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Aynca, bir eleştiriyi daha söy
lemeden edemeyeceğim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatıldı) 
ALİM TUNÇ (Devamla) - Üç tane büyük konfederasyon, işçi federasyonunun, üç büyük kon

federasyonun bu kurumda temsil edilmesi, çoğulcu, demokratik bir eylemin yerleşmesi içindir. Bu
nu da belirtmek istiyorum. 

Tekrar, kanun ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tunç. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına söz isteyen Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Erdoğan. 
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FAZLI ERDOĞAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1193 sıra sayılı Mes
lekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Grup adına 
da bana bir söz tevdi edilmişti. Bu bağlamda hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuya geçmeden önce, benden önceki konuşmacılar, özellikle meslekî yeterlilik konusunda 
birçok değerlendirmeler yaptılar, onun yanında, başka konulara da birtakım açılımlar, yorumlar ge
tirdiler. 

Tabiî ki, Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin dününü, bugününü, yarınlarının hesabını Meclis 
olarak yapmaya mecburuz. Takdir edersiniz ki, 2002 sonu itibariyle, bu Mecliste hepimiz bulunmu
yorduk; ama, hepimiz Türkiye'de bulunuyorduk. O günkü işsizlik oranlan, istatistiklere göre, yüz
de 9,9 iken, 2006 Haziran sonu itibariyle Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 8,8'dir. 

Yine, Türkiye'de geçmişte 1,0 tindik fiyatları açıklanırken, bugünlerde 3 doların üzerinde fın
dık fiyatları açıklanmıştır; fakat, Muzaffer Bey benim kapı komşumdur, onun değerlendirmelerine 
asla polemik yapmak istemiyorum; ama, değerlendirmek istediğim bir konu var. 

Değerli arkadaşlar, bir veresiye satış var, bir de peşin satış var. Veresiye satışların alınıp alın
mayacağı belli değildir; ama, peşin satan insan 6 OOO'e de, 5 OOO'e de satmıştır geçmiş senelerde, 
gerçekten fındığının parasını kasasına koymuştur; ama, veresiye satıp alınması alınmaması belli ol
madığı için 7 OOO'e satmıştır, ucu açıktır, alan da vermemek üzere belki hesap yaptığı için, toplum 
bu konuda mağdur edilmiştir. Bunun hepimiz bilincindeyiz. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından 
gürültüler) 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Fındıkçıların arasına girebilir misiniz?! Ordu'da sizi bekliyor
lar! 

FAZLI ERDOĞAN (Devamla) - Temennimiz, dileğimiz, arzumuz şudur: Bu konu, bundan 
sonra, İşin, gerçekten özerk ve sektör bazında ilgilileri belli olmuştur, devlet konumunu, duruşunu 
yeniden tespit etmiştir. Hükümet bu noktada özel sektör eliyle olayı yeniden yorumlama, yeniden 
değerlendirme fırsatını Fiskoıbirlik'e ve onun alternatiflerine bırakmıştır. Önümüzdeki sene, zanne
diyorum, bu değerlendirmeleri herkesin daha bir şekilde yapması sağlanacaktır. 

Malum olduğunuz üzere, Türkiye'nin en büyük sorunu işsizliktir; bunda hemfikiriz. Yıllardan 
bu yana gerekli yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulmaması, halihazırdaki kaynakların yeterli 
ve etkin bir şekilde kullanılmaması ve bunun yanında da verimli, kaliteli, nitelikli insanı, zamanın
da ve yerinde hazır yapamadığımız, tamamlayamadığımız için ülkemiz bu noktada, gerçekten, ge
lişmiş ülkelere göre, evet, yerini alamamıştır; ama, bir gelişmekte olan ülkeyiz, geri kalmış olan ül
kelerden gelmiş, gelişmekte olan ülkeler arasına gelmişiz. Hedefimiz, Avrupa Birliğiyle gelişmiş ül
keler seviyesine, Meclis olarak, iktidarıyla, muhalefetiyle ülkeyi taşımaktır. 

Takdir edersiniz ki, yine, Haziran 20, yani, dün tarihi itibariyle açıklanan birtakım veriler var. 
işsizlik oranı 8,8 iken, 15 ve 24 yaş arası kurumsal olmayan sivil işgücü işsizlik oranı 17,4'tür. Bu 
rakam, Haziran 2006 verilerine göre yüzde 8,8 olan genel işsizlik oranının yaklaşık 2 katıdır. Eği
timli işgücünün işsizlik oranı ise, genç işsizlik oranının çok da üstündedir. Haziran 2006 dönemin
de Türkiye'de çalışma çağındaki nüfus, geçen yılın aynı dönemine göre 870 000 kişi artmıştır. Böy
lesine hızlı bir işgücü olan ülkemizde, sadece istihdam alanlarının hazırlanması çare ve çözüm de
ğildir. Aynı zamanda, nitelikli eleman yetiştirmek, ara eleman sıkıntısını ortadan kaldırmak ve bu
nun yanında da, insanlarımızın moralini, çalıştığı yeri severek, işveren, ona "işçi sayesinde ekmek 
buluyorum" evet "işçi sayesinde ekmek buluyorum" işçi de "işveren sayesinde ekmeğimi buluyo
rum" deme noktasında ortak moral gücüne erişmemiz lazım. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, ülkemizde, bireylerin meslekî yeterliliklerini, ulusal ve 
uluslararası düzeyde belirleyen meslek standartları sınav ve belgelendirme sistemleri de yeterli de
ğerde değildir. Ulusal meslek standartlarının ve bu doğrultuda oluşturulması gereken eğitim stan-
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daıtlarının olmaması, meslekî ve teknik eğitim programlarının, iş piyasası aktörlerinin katılımı ol
madan eğitim veren kurumlarca hazırlanmasına neden olmaktadır. Bu programlara göre meslek! ve 
teknik eğitim alan bireyler, iş piyasasının istediği nitelikte kazanımlarını elde edememektedirler. 
Gerek yükseköğretimden mezun olan gerekse meslekî teknik eğitim veren okullardan mezun yavru
larımıza verilen diploma ve belgeler, yavrularımızın sahip oldukları bilgi ve becerileri yeterince gü
venilir bir biçimde yansıtmamakta, çoğu zaman, bir kurumun verdiği bir belge diğer kurumlar tara
fından önemli bir şekilde değerlendirilmemektedir. Herhangi bir eğitim almadan çalışarak kendi ka
biliyetini, kendi becerisini kazanmış bir kişi, ne kadar pratikte bir şeyler becermiş olsa bile, kurum
sal olarak yeterli derecede bir belge verilmediği için, o da, bir yerde işi bilen, fakat, kendini belge 
noktasında ispatlamama konusunda sıkıntı çekmektedir, örneğin, biz, Karadeniz-Ereğli'de büyük bir 
tersane kurduk; 110 milyon dolarlık bir yatırımla, 55 000 tonluk gemileri, uluslararası denizlerde, 
Türk Bayrağıyla dalgalandıracağız. 

Orada pratikten gelen insanların belgesi yok. Belgeyi halk eğitim kurslarından aldık, onların da 
yeterli derecede pratiği yok. Belgesiz insanlar başarılı, pratikten gelenler başarısız. Bu noktada bir 
çelişki yaşıyoruz. Halk eğirimden alınan arkadaşlarımızın belgesi olmasına rağmen, o tersanede ye
teri derecede hem iş bulamadılar hem de orada işe girdikleri halde başarılı olamadılar; burada bir çe
lişki var. Demek ki, pratikten gelen, işi bilen insanları, yetenekli olan insanları kurumlarla destekle
mek, onları belgelerle sistemin içerisine almak zorundayız. 

Bu örnekleri elbette çoğaltabiliriz. Ancak, görüleceği gibi, işsiz insanlarımız ile işçiye ihtiyaç 
duyan işverenlerimizi bir araya getirirken, karşılıklı olarak ihtiyaçlarının karşılaştırılması gerek
mektedir. 

İşgücünün ve çalışma hayatının Kızla geliştiği ve değiştiği günümüzde, ekonomik kalkınmayı 
yakalayan Türkiye'nin, bu değişim karşısında, tüm kurum ve kurullarıyla hazır olması gerekmekte
dir. Hatta, biliyorum ki, bu düzenleme gerçekten gecikmiştir; çünkü, gelişmiş ülkelerde ve Avrupa 
Birliği Üyesi ülkelerde meslekî yeterlilik sistemlerine baktığımızda, çalışma hayatı ve eğitim kesi
mi arasında fonksiyonel bir bağm kurulduğu ve meslek standartları sınav ve belgelendirme sistemi
nin önemli bir araç olarak kullanıldığı ve bu hizmetlerin ürün standartlarını belirleyen kuruluşlar
dan ayrı olarak, devlet, işçi ve işveren kesimlerinin katılımıyla oluşturulan özerk kurumlar tarafın
dan yürütüldüğü açıktır, ingiltere'de, Almanya'da, Amerika Birleşik Devletlerinde, Hollanda'da bu 
kurumların işlevleri gerçekten büyüktür. 

Ülkemizde meslekî bir standart birliği olmadığından, bu ve benzeri birçok alanda bugün üze
rinde konuştuğumuz Meslekî Yeterlilik Kurumunun önemi bir kez daha ortaya konmaktadır. Mes
lekî yeterlilik alanında bu eksiklik, işgücünün meslekî yeterliliğinin objektif olarak değerlendiril
mesini engellemekte, en basit ifadeyle, işsizlerin iş bulmasına, işverenlerin de aradığı işçiyi temin 
etmelerine imkân vermemektedir. 

Ayrıca, akredite edilmiş meslekî yeterlilik belgeleri olmadığı İçin, işgücünün yurt dışında istih
dam edilmelerinde çok büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizde ulusal meslekî yeterlilik sisteminin oluşturulmasına yöne
lik İlk çalışmalara, 1989'da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Beşerî Kaynakları Geliştirme 
Projesiyle başlanmıştır. 1992 yılından sonra, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Beşerî Kaynakla
rı ve istihdamı Geliştirme Sistemleri ve Aksiyon Planı hazırlanmıştır. Söz konusu Aksiyon Planı esas 
alınarak, istihdam ve Eğitim Projesi oluşturulmuştur. Anılan proje, istihdamın geliştirilmesi, İşsizle
rin eğitimi, meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemlerinin ve bu sistemi idame ettirecek 
özerk bir kurumun kurulması, meslekî danışmanlık verilmesi, özel istihdam bürolarının oluşturulma
sı gibi hususları içerdiğinden, projenin genel koordinasyonu Türkiye tş Kurumuna verilmiştir. 

1992 yılında, devlet, işçi ve işveren kesimleri arasında Meslek Standartları Ulusal Protokolü 
imzalanmış ve Meslek Standartları Komisyonunun oluşması kabul edilmiştir. 
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Meslekî Yeterlilik Kurumu, binlerce mesleği, yeterlilik düzeyini, bu kapsamda hazırlanacak 
meslek standartlarını, sınav ve belgelendirme çalışmalarını, iş hayatında meydana gelen değişim ve 
gelişmelere paralel olarak bu hizmetlerin sürekli güncelleştirilmesini ve bu amaçlara ulaşmayı sağ
layacak şekilde teşkilatlandmlacaktır. Bu kanun tasarısında, Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istih
dam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden, Kurumun, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel hukuk hüküm
lerine tabi, özel bütçeli ve özerk olması; karar ve yönetim organlarının ilgili devlet kurumlan, işçi 
ve işveren kesimlerini temsil eden, görev güvencesi sağlanmış üyelerden oluşması öngörülmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erdoğan, lütfen, toparlar mısınız. 
FAZLI ERDOĞAN (Devamla) - Tamam Başkanım. 
Kurum, faaliyetlerine başladıktan sonra, kamuya yük olmadan -en önemli tarafı budur- tama

men kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılayacak konumdadır. 
Değerli arkadaşlar, ben, burada, son olarak, sizinle, bu konudaki Meslekî Yeterlilik Kurumu 

Kanununun neler getirdiği konusunu da kısaca değerlendirip sözlerimi bağlamak istiyorum. Mes
lekî Yeterlilik Kurumu Kanununun neler getirdiği... Ulusal meslek standartlannı temel alarak tek
nik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, standartları belirlenecek mes
lekî ve meslek standartları hazırlanacak kurumları tespit etmek, sınav ve belgelendirme sistemi kap
samında sınavlarda başanlı olanlara meslekî yeterlilik düzeyini gösteren sertifikalann verilmesini 
sağlamak, teknik ve meslekî eğitim öğretim seviyesini yükseltmek, Türkiye'de çalışmak isteyen ya
bancıların sahip olduklan meslekî yeterlilik sertifikalannın doğruluğunu tespit etmektir. Türkiye'de 
meslekî yeterlilik sistemlerinin oluşturulmasına, dünya pazarlarında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erdoğan, teşekkür ediyorum. 
FAZLI ERDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
...rekabet edebilecek insangücünün geliştirilmesine... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Erdoğan... Teşekkür ediyorum. 
FAZLI ERDOĞAN (Devamla) - Evet, ben şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ve teşekkür 

ediyorum: 
Gönlüm şunu istiyor Türkiye'de: Doktoruyla, öğretmeniyle bu konuda herkes kendi sahasında 

yeterli ve seviyeli bir Türkiye bekliyoruz. 
Diyorum ki: Her şey, bütün mesleklerde beş yıl yeniden bir analizden geçsin. 
BAŞKAN - Sayın Erdoğan, lütfen, teşekkür için... 
FAZLI ERDOĞAN (Devamla) - Analizden geçerek, herkes kendi sahasında yeni teknolojik 

gelişmelere açık, kendini yenilesin, meslekî yeterliliklerinde her alanda, her unvan sahibi tam ol
sun. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erdoğan. 
FAZLI ERDOĞAN (Devamla) - Bu dileklerle, gerek Başkanı gerek Divanı ve hepinizi saygıy

la selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Tümü üzerinde sonı-cevap işlemi yapılacaktır. 
Süremiz 20 dakikadır. 
Sayın özdoğan buyurun. 
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İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Bakana bir
kaç som yöneltmek istiyorum aracılığınızla. 

Birinci sorum: Sayın Bakan, AB'ye uyum yasaları çerçevesinde gündeme getirmiş olduğunuz 
Meslekî Yeterlilik Kurumu Yasa Tasarısı ülkemizde binlerce meslek alanını ve milyonlarca vatan
daşımızı yakından İlgilendiren bir muhtevaya sahiptir ve söz konusu yasa tasarısının uygulama saf
hasına ilişkin büyük endişeler taşımaktayım. Hükümetinizin dört yıllık iktidarında gözlemlemiş ol
duğum en dikkat çekici özellik, yasaların uygulama safhasına işlerlik sağlanamaması oldu zira. Sa
yın Bakanım, Mesleki Yeterlilik Kurumu, mesleki işlevde standart bir kalite oluşturmayı amaçla
makta ve bunun için de, öncelikli olarak eğitimin gerekli olduğu malumunuzdur. Ülkemizde mes
lekî yeterlilik için eğitim almak isteyen gençlerin ise eğitim sağlayacak maddî imkânlardan yaygın 
olarak mahrum olduğu da, malum olan başka bir husustur. Benim endişem, öncelikli olarak işte bu 
noktada yatmaktadır. Milyonlarca genç çocuğumuzun meslekî eğitimini bu yasa uyarınca naşı! sağ
layacağınız konusunda bir plana ve bütçeye sahip misiniz? 

îkinci sorum: Sayın Bakan, bu yasa Meslekî Yeterlilik Kurumu için malî ve idarî anlamda 
Özerk bir yapı Öngörmekte. Sadece koordinasyonunun Türkiye İş Kurumu tarafından sağlanması 
Öngörülen Mesleki Yeterlilik Kurumunun idarî yapısı nasıl oluşturulacaktır? Örneğin, Hükümetini
zin alışkanlığı olduğu üzere, bu Kurumun yöneticileri partinize yakın kişilerden mi müteşekkil ola
caktır? 

Üçüncü sorum: Ait olduğunuz siyasî partinin kamu kurumlarındaki imkânları oy toplama mak
satlı kullandığı bilinen bir gerçektir. Bu durumda. Meslekî Yeterlilik Kurumunu genç oylarını par
tinize katmada bir araç olarak kullanmayacağınızı taahhüt edebilir misiniz? Böyle bir taahhüdünüz 
varsa, bunu hangi inandırıcı bir uygulama programına dayandırıyorsunuz? 

Diğer bir sorum: Meslekî yeterlilik eğitimi için yeterliliği haiz eğitim personeliniz mevcut mu
dur? Mevcutsa, bu mevcudiyeti sayılarla ifade eder misiniz; mevcut değilse ne kadarlık bir zaman 
diliminde, nasıl bir bütçe ve programla eğiticilerin eğitimini sağlayacaksınız? 

Beşinci sorum: AB fonlarının projelendirme eksikliği nedeniyle Türkiye'de kullanılmadığı ve 
Türkiye'ye ayrılmış bu fonların Hükümetinizin döneminde heba olduğu malumunuz. Meslekî Ye
terlilik Kurumunu AB fonlarından istifade edecek şekilde yapılandırma yönünde bir planınız mev
cut mudur? 

Son sorum; Sayın Bakana soruyorum: Az önce Zonguldak Milletvekili Sayın Fazlı Erdoğan 
konuşurken, Zonguldaklı İbrahim Öz isminde bir vatandaşımız beni aradı, findik fiyatlarından sita
yişle bahsettiğini söyledi; dedi ki: "Sayın Fazlı Erdoğan ve AK Parti milletvekilleri Karadeniz'e gi
rebiliyorlar mı? Kendisine onu bir sorun." Bunun yorumunu da Sayın Bakana soruyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın özdoğan. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakana şu soruyu yöneltmek istiyorum: Sayın Bakanım, bu kanun yürürlüğe girmeden 

önce alınmış olan kalfalık ve ustalık belgeleri bu kanun kapsamında değerlendirilecek midir? Artı, 
müktesep haklar korunacak mıdır? Bir de, herhangi bir eğitim almadan becerisi gelişmiş insanların 
bu becerilerinin belgelendirilmesi tasarıyla mümkün hale gelmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

- 2 7 -



TBMM B:127 2 1 . 9 .2006 O: 2 

3 sorum var. Birincisi: Bu kanun tasarısı, bir yandan örgün eğitimde, ekonominin ara kademe 
insaııgücü ihtiyacını karşılamak açısından bir yapısal dönüşümü gerekli kılıyor, örgün eğitim siste
minde bir yapısal dönüşümü gerekli kılıyor, meslekî ve teknik eğitim lehine; öte yandan da, çırak
lık eğirimi başta olmak üzere, hizmetiçi, hizmet öncesi, mesleğe yöneltme gibi yaygın eğitim alan
larında da ayrı bir atılımı zorunlu kılıyor. Nasıl bir programla bunu yapmayı düşünüyorsunuz? Bu 
konuda bir programınız var mı? Bu bir. 

İkincisi: Buraya çıkan, hemen hemen muhalefete ve iktidara mensup bütün milletvekilleri, iş
sizliğin en büyük sorun olduğunu dile getiriyorlar. Çok doğru; ancak, işsizlik oranına iş gelince, 
yüzde 10'lardan söz ediliyor ve -yüzde 10'tann altına indi, geçici olarak- yüzde 8'Ierden söz edili
yor. 

Şİmdİ, ben sormak istiyorum. Yani, bugün, Fransa'da, Almanya'da işsizlik oranları yüzde 9,7, 
yüzde 9,9, yüzde 10, yüzde 10'un üzerinde. Avrupa Birliğinin iddialı ülkelerinde böyle işsizlik 
oranlan var. Son katılanlarda yüzde IS, yüzde 19, yüzde 15 işsizlik oranlan var. 

Şimdi, bu yüzde 8'lik, yüzde 9'luk işsizlik oranlarıyla, hâlâ nasıl kendimizi avutabiliyoruz, 
avutuyoruz; bunu anlamak mümkün değil. Bu konuda, Sayın Bakandan, gerçek, Türkiye'nin reel iş
sizliğinin ne olduğunu burada açıklamasını istiyorum. 

Şunu da söyleyeyim İzin verirseniz; Sayın Bakanın sorusuna, daha doğrusu yanıtına yardımcı 
olmak açısından olayın özü, esası şudur: Avrupa Birliğindeki ülkelerde yaşayan ya da çalışan nüfu
sun, yaşayan nüfusun diyeyim, yüzde 70'i iş ve aş sahibidir, biz de ise, yaşayan nüfusun ancak ve 
ancak yüzde 40'ı İş ve aş sahibidir; sanının, bu mesaj Sayın Bakanımızın yanıtına ışık tutacaktır di
ye düşünüyorum. 

Son sorum, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: "Büyüme performansından, Türkiye'nin bü
yüme performansından herkes memnun." Böyle konuşuyor AKP milletvekilleri ve Sayın Bakanı
mız da az Önce konuşmasında böyle söylediler; "herkes memnun..." Peki, Türkiye'de kimler mem
nun?.. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; işçi memnun mu, işsiz memnun mu, genç memnun mu, 
gelir dağılımındaki adaletsizlikten inim inim inleyenler, açlık ve sefaletin kucağında inim inim in
leyenler memnun mu? Yani, kâğıt üstünde bir büyümeye, büyüme performansına takılarak nereye 
gidebileceğimizi sanıyoruz?! Bugün her birim büyüme, yüzde 1 birim büyüme ya da her yüzde 1 
ihracat artışı eskisiyle kıyaslanamayacak kadar çok daha fazla bir dış borçlanmaya ihtiyaç göster
mektedir. Elin parasıyla büyüme!.. Gelir dağılımını düzeltse, istihdam yaratsa, işsizliği azaltsa, ta
mam. 

Gerçek, Türkiye'nin gerçek işsizliğim azaltacak, gerçek büyümeyi sağlayacak bir yeni politi
kaya, AKP, acaba, ne zaman geçmeyi düşünüyor ya da geçmeyi düşünüyor mu? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGÎOĞLU (İstanbul) - Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Işık'ın soruları kısa; izin verirseniz, önce ondan başlayayım. 
"Daha önce Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından verilen 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu 

gereğince edinilmiş belgelerin durumu ne olacak?" Onlar geçerliliklerini koruyacaklar. Yani, daha 
doğrusu, bu anlamdaki kazanılmış haklan koruyoruz. Üç yıl içerisinde müracaatları halinde, bu bel
geleri yenileriyle değiştirme imkânları, kendilerine geçici maddeyle tanınmış bulunuyor. 
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"Bu sistemden yararlanabilmek için herhangi bir eğitim düzeyinin olması şart mı?" Hayır. Pi
yasada yetişmiş çırak, kalfalarımız da meslekî yeterliklerini ispat etmek için, bu sisteme, herhangi 
bir eğitim düzeyi şartı aranmaksızın dahil olabilecekler. 

Diğer iki sayın milletvekilimizin sorulan bir hayli kapsamlı. Belki bir kısmına burada cevap 
veremeyeceğim, yazılı olarak kendilerine cevap verebileceğiz. 

Sayın Tütüncü "örgün ve yaygın eğitimde bir değişiklik getirilmesi gerekir" diyor. Doğrudur. 
Bu tasarının amaçlarından biri de, eğitim-istihdam ilişkisini sağlıklı kurabilmeye yardımcı olmak
tır. Belirlenecek meslek standartları, hem ortaöğretim hem de yükseköğretim düzeyindeki kurumla
rımıza iletilecek ve onlann eğitim standartlarım, daha doğrusu meslek ve teknik eğitim müfredatla
rını bu meslek standartlarına uygun bir şekilde yapmaları kendilerine önerilecektir. Bunun çeşitli 
mekanizmaları var, genel kurulları var. Ortaklaşa bir işbirliği içerisinde, hem örgün hem de yaygın 
eğitim sistemimizde, piyasanın ihtiyaç duyduğu mesleklere ilişkin eğitimin verilmesi kendilerine 
iletilecektir, kendilerinden bu talep edilecektir. 

İşsizlik oranlarının ölçülmesi konusunda bir şey söylemeyeceğim. Bu konuda sizin daha Önce 
de görüşlerinizi biliyorum TÜİK'le ilgili; ama, bu ölçüm, değerlendirme Avrupa EUROSTAT'ın da 
benimsediği parametreler doğrultusunda yapılan bir değerlendirmedir. Ondan ziyade, oranlar bizi il
gilendirmektedir. Geçen yılın aynı oranını kıyasladığımızda, bu yıl 8,8'lîk genel işsizlik oranındaki 
bir düşüş söz konusudur. Bu, açıkçası, işsizlikle mücadele konusundaki bizim azmimizi artırmakta
dır, bizi daha cesaretlendirmektedir. Bu, aksine de olabilirdi; yani, bu dönemde yüzde 12 olabilirdi, 
yüzde 11 olabilirdi; ama, belki de 2002'den bu tarafa genel işsizlik oranının en düşük seviyesini ya
kalamış durumdayız. Yıl sonunda 2006 yılı ortalaması hepimiz için ortak bir değer olacaktır. Umu
dumuz ve hedefimiz, bu genel işsizlik oranının 2006 yılı sonunda yüzde 10'un altına düşmesidir. 
Yüzde 10'un altına düşen rakam da, elbette, büyük bir rakamdır. Yetmiş iki milyonluk ülkenin yüz
de 8'i, yüzde 9'u da büyük bir rakamdır. Bunun da Önemini biliyoruz; ama, siz de biliyorsunuz ki, 
yapısal hale gelmiş bir işsizlik sorununu kısa vadede indirmek kolay bir hadise değil. 

Şimdi, büyüme ve işsizlik veyahut da büyümenin iş yaratıp yaratmadığı konusu, doğrudur; ben 
bunu daha önce de kamuya da ilan ettim. Bu, sorgulanması gereken bir husustur; ama, bu, sadece 
bizim sorunumuz değil. Global ekonomide de büyümeye eş istihdamın yaratılmadığını biliyoruz; 
ama, bizim belki yapabileceğimiz, hep birlikte yapabileceğimiz yatırım kompozisyonumuzu ve bü
yüme kompozisyonumuzu daha çok iş yaratacak yönde maniple etmektir. Yani, hep beraber, bilgi
mizi, becerimizi buna yönlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. 

Evet, Erzurum Milletvekilimizin 6 sorusu var. Bunlarla ilgili, örneğin "AB fonlarından istifa
de edecek misiniz?.." Elbette AB fonlarından istifade edeceğiz ve biz, Bakanlık olarak, Türkiye İş 
Kurumu olarak bu fonlardan en geniş manada istifade eden bir kurumuz. Aktif istihdam politikala
rı uygulandı sizin de bildiğiniz gibi. Bu projeye 50 000 kişi müracaat etti. Yaklaşık 50 000 000 eu-
roluk bir bütçesi vardı. 33-35 milyonu fonlardan hibe olarak temin ettik, geri kalanını Hükümet kat
kısı olarak kullandık. Bu proje kapsamında 50 000 kişi meslekî eğitim kurslarından geçirildi ve yak
laşık bunun yüzde 50'si bir iş sahibi oldu, istihdama kavuştular ve bu süreler içerisinde de kendile
rine bir ücret ödemesi de yapıldı. Bakanlık olarak bu tür projeleri daha yaygınlaştırmayı istiyoruz, 
ikinci etabına da bunun müracaat ettik. Eğer projemiz kabul edilirse, daha geniş anlamda, bu mes
lekî eğitim programını uygulamak istiyoruz. 

Gerçekten, değerli milletvekillerimizin de söylediği gibi, Türkiye, genç bir nüfusa sahip, genç 
bir işgücüne sahip; ancak, bu işgücünü nitelikli hale getirmemiz lazım. Ülkemizde 12 000 000 kişi 
15 ile 24 yaş aralığında bulunmaktadır. Bu, çoğu ülkenin gıpta ettiği bir insan kaynaklan zenginli
ğidir. Önemli olan, bu genç nüfusumuzu nitelikli hale getirmek ve onları işgücü piyasasmda daha 
rahat iş bulmalarına yardımcı olmak, işlerini değiştirirken daha kolay kendilerine bîr esneklik sağ
lamaktır. 
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Bunun dışındaki sorular; yani, burası siyaseten kullanılacak mı, kadro (aşılacak mı?.. Zaten, to
pu topu 90 kişilik bir kadro. Burası, iş, aş, ekmek yeri. Yani, bu düşünceler buradan tamamen uzak 
olacaktır. Türkiye'nin derdine deva olacak, işsizliğe çare olacak bir kurum amaçlıyoruz. Bu şekilde 
kurulacaktır; inşallah, bu şekilde de devam edecektir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler de tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.19 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.29 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTlP ÜYELER: Mehmet DANlŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

i \93 sıra saydı fcanun (aşarisinin görüşme (erine fcafdığımız yerden devam edeceğiz. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2.- Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (I/I21I) (S. Sayısı: 1193) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, birinci bolümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ilâ 19 uncu maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Orhan Sür, Balıke

sir Milletvekili. 
Buyurun Sayın Sür. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ORHAN SÜR (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 1193 sıra sayılı Meslekî Yeterlilik 

Kurumu Kanunu Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ilk çalışmaları 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde başla
nılmış olmakla birlikte, somut olarak 2004 Kasım ayında, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesin
de, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından, meslekî yeterliliklerin belirlenmesi ve tanınması 
hakkında kanun taslağı tasarısı çalışmaları başlatılmıştır. 2005 Mayıs ayına kadar sürdürülen bu ça
lışmada, tüm bakanlık temsilcileri, meslek Örgütleri, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, 
Türk Tabipler Birliği, YÖK, barolar ve benzerleri, ÎŞKUR ve üniversiteler yer almıştır. Yaklaşık ye
di ay süren ve AB'nİn "COM (119)" isimli direktifinin Türkçe tercümesi üzerinde gerçekleştirilen 
bu çatışmada yapılan tartışmalar, ağırlıklı olarak, bu yasa taslağında yer alan kurum ve otoritelerin 
Türkiye'deki karşılıklarının kim olacağı üzerine yapılmıştır. Ülkemizde bu görev ve yetkileri kulla
nacak bir yapılanma olmaması nedeniyle, yeni bir yapılanmanın yaratılması gereği ortaya çıkmış
tır. 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Yasa Tasarısı, bu gereksinimin sonucudur. Meslek alanlarının dü
zenlenmesi ve mesleklerin icrasıyla ilgili hiçbir düzenlemeye sahip olmayan ülkemizde, acilen bu 
ihtiyacın giderilmesi de bir zorunluluktur. Bu çerçevede meslekî yeterliliklerin belirlenmesi ve ta
nınması hakkındaki kanun tasarısı taslağı madde 11 'de ifade edilen 5 meslekî yeterlilik düzeyi çer
çevesinde konuya yaklaşıldığında, düzey 1, düzey 2, düzey 3'ü içine alan mesleklerde-ki, bunlar 
İlköğretim ve ortaöğretim sonrası belirli öğretim programlarına katılım sonrası edinilen sertifikalar
la İcra edilen mesleklerdir- yapılacak düzenlemeler fŞKUR Önderliğinde yürütülecek yasal düzen
lemeler olarak belirlenmiştir. 
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Mühendis ve mimarları ilgilendiren düzey 5'le ilgili düzenlemeler ise, mevcut yasalar, 3458 sa
yılı Mimar ve Mühendisler Kanunu, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Kanunu 
çerçevesinde değerlendirilecek, yükseköğretim sonrası elde edilen mesleklerin icrasının sadece 
YÖK tarafından düzenlenmiş sistemler dahilinde verilen diplomalarla sağlandığı tespitiyle, bundan 
sonra yapılacak düzenlemelerde mutlaka ilgili meslek odasının oluşturacağı kriter ve kurallara bağ
lı olunması gerektiği vurgulanmıştır 

Durum böyle iken, değerli arkadaşlarım, bu tasan elimize geldiğinde bazı maddeleri inceledi
ğimizde, büyük boşluklar olduğunu fark ettik. Bugüne kadar olduğu gibi, komisyonlarda yapılan ça
lışmalarda, maalesef, demokratik kitle Örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının bu tip önerilerinin dik
kate alınmadığını gördük. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin tasarının komisyonda gö
rüşülürken bu yanlışlıklanmn giderilmesi doğrultusunda yaptığı öneriler, maalesef, komisyonda sa
nırım dikkate alınmamış ve tasan bu şekliyle Meclise, aşağıya inmişti. Son iki günde İktidar Parti
si Grubuyla yaptığımız görüşmelerde, bu aksaklıkların doğuracağı sonuçların hangi noktaya ulaşa
cağı konusunda yaptığımız uyanlar şu anda olumlu bir noktaya taşınmış görünüyor. 

Özellikle tasarının I inci maddesinde yapılacak değişiklikle, lisans ve lisansüstü programlar
dan mezun olanların bu tasan kapsamı dışına çıkarılmasının sağlanacağı konusunda bir uzlaşma 
sağlandı. Bu uzlaşırım sonucunda, sanırım tasarının bu en büyük çelişkisi ve bize göre en büyük 
yanlışı giderilmiş oldu. Dileyelim, bundan sonraki yasa taşanlarında da muhalefet olarak bizlerin 
önerileri bu şekilde dikkate alınır ve bu Meclisin değerli vakti zayi olmaz diyorum. 

Ben bu duygularla, bu tasarının ülkemize yararlar getirmesini diliyor, Yüce Meclisi ve halkı
mızı saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sür. 
Birinci Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Sabri Varan, Gümüşhane Milletvekili... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Şahsı mı?.. Grup adına Anavatan Partisinin vardı. 
BAŞKAN - Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili... 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla se

lamlıyorum. Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunuyla ilgili olarak yapılan çalışmalardan dolayı, bu 
kanun tasarısının buraya kadar gelmesinde emeği geçen başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
mız olmak üzere komisyon üyelerine teşekkür etmek istiyorum. 

Bu kanun tasansı bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır ve inşallah kanunlaştıktan sonra da Türkiye'de 
işsizlikle ilgili, meslekî yeterlilikle ilgili ciddî kalkılan olacağına olan inancım açıktır. Ancak, he
men şunu da ifade etmek istiyorum ki; bu kanun yasalaştıktan sonra, yürürlüğe girdikten sonra ak
şamdan sabaha Türkiye'de de işsizliğe bir çare olacağı şeklinde bir ümide kapılınmaması gerekti
ğinin de altını çizmek istiyorum; çünkü, kamuoyunda. Parlamentoda öyle bir hava yaratıldı ki, bu 
kanun yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'de işsizlikle ilgili ciddî mesafe alınacağı şeklinde bir ka
naat hâkim. 

Şimdi bu kanun tasansı vesilesiyle burada çeşitli konuşmalar oldu ve öncelikle İktidar Partisi 
milletvekilleri ve Sayın Bakanımız da buna dahil, işsizlikle ilgili, işsizlik rakamlarıyla ilgili görüş
lerini ifade etmeye çalıştılar. Dün, haziran ayı -mayıs, haziran, temmuz; üç aylık ortalaması- ortala
ması yayımlandı, 8,8. Yalnız, Türkiye'deki 2006 yılı içerisindeki işsizlik rakamlan, altı aylık, 10,5. 
Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Haziran-temmuz aylannda mevsimsel olarak işsizlikte belir
li oranlarda düşüş görülür; ama, önemli olan, yıl genelindeki işsizlik rakamlarına bakmak lazım. 
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fici. Bir diğer önemli husus da, işgücüne katılan nüfûs ile iş arayan, iş bulma ümidi olan vatandaşların ra
kamlarının ortaya konulması lazım. Sayın Bakanım, önemli olan budur Şimdi, son bir yılda 1 016 000 kışı nü
fusumuz artmış ve bunların içerisinden 866 000 kişi işgücüne kanlan ralıam, ancak, Türkiye'de bu dönemde sa
dece işgücüne 60 000 kişi katılmış Yanı, burada çok enteresan bir husus söz konusu. Yanı, işgücüne katılmaya 
hazır olan vatandaşlarımızın neredeyse yüzde 95'lik bölümü, TÜriaye'deheriSaııgı bir alanda iş bubm ümidi ol
madığı ıçm işgücü piyasasına katılmıyor. Bu nokta çok önemli Saym Bakan. Onun için, verilen rakam, 8,8 ra
kamı siden aklatmasın ve devraldığınız Türkiye'deki işsizlik rakamı da 103 değerli milletvekilleri. Adalet ve 
Kalkınma Partisi iktidarı devraldığmdakı rakam 103,2006 yılının ilk alü aylık ralcaını 10,5. Yani, devraldığınız 
noktadan daha yukarı bir seviyedesiniz. Dört yılın sonunda gelmen nokta bu Yani, bu hükümet döneminde iş
sizliğe çare bulma noktasında herhangi bir ciddî faaliyetin olmadığı, bu rakamlarla çok açık ve net bir şekilde 
ortaya çıkıyor O zaman bir çebşkı daha var burada, yüzde 7,5 kalkınan, kalkındığı söylenen bir ülkede işsizlik 
rakamları öpüşmüyorsa, devraldığınız rakamların altında seyrediyorsa, bunun da, büyüme rakamlarının da ciddi 
bir şekilde masaya yaunlması lazım. İhracatın yüzde 33'luk bölümü ithal nıallaıdan oluşmaktadır, yanı, sız, 75 
milyar dolar İhracat yapmışsınız 2005 yılında, bu 75 milyar doların 25 milyar dolan, yurt dışından ithal etliği
niz ve uzennde basit işlemler yaparak ihraç etliğiniz ürünler; yani, o 75 milyar dolarlık rakam da sia kandırma
sın Eğer Türkiye 75 milyar dolarlık ihracat yapıyorsa ve yüzde 7,5 büyüyorsa, işsizlik rakatnlannm da küçül
mesi lazım. 

Bir diğer Önemli husus, Türkiye'de, 2005 yılında 115 milyar dolarlık ithalat yapılıyor; bunun 
yaklaşık 80 milyar dolan ara malı ithalatı. Ara malı imalatı şu demek: Türkiye'de ihracat yapan ve
ya üretim yapan firmaların ihracatında ve üretiminde kullandığı mallanıl büyük bir bölümü, yurt dı
şından ithal edilen ara mallan. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Durum böyle olunca, Türkiye'deki o îstatistik Kurumu

nun ortaya koyduğu yüzde 7,5'lik büyüme rakamlarının da ciddî bir şekilde tahlil edilmesi lazım 
Bu, ithalata dayalı olan bir büyümedir. İthalata dayalı olan bir büyüme olmasından dolayı da, bu bü
yümeden dolayı ıssızlık rakamları kuçülmemektedır. 

O nedenle, değerli milletvekilleri, işsizlik meselesi Türkiye'nin en Önemli meselesi olmaya de
vam etmektedir. Bu konuda, maalesef, alınan hiçbir tedbir de çare olmamaktadır. Türkiye'deki ilk 
1 000 büyük şirketin 2005 yılı büyümesi yüzde 2; ilk 1 000 şirket, Türkiye üretiminin yüzde 53'ünu 
sağlıyor İlk 1 000 şirket yüzde 2 buyümüşse, yüzde 7,5 büyümenin de yemden gözden geçirilme
sinin gerekli olduğu inancımı ifade ediyor, bu kanun tasarısının hepimize hayırlı olmasını diliyor, 
sızlen saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Bölüm üzennde soru-cevap işlemi yapılacaktır 
Sayın Ozdoğan, buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Birkaç sorum var Sayın Bakanımıza. 
Meslekî Yeterlilik Kurumunun idarî anlamda teşkil edilmesi aşamasında idari oluşumun nasıl 

olacağı konusunda halihazırda bir planınız mevcut rmıdur^ Mevcutsa, bu plan nasıldır? Mevcut de
ğilse, bir plan ne zaman oluşturulacaktır? 

Diğer bîr sorum: Meslekî Yeterlilik Kurumunun oluşması aşamasında yapılacaklar kamuoyu
nun bilgi erişimi dahilinde olacak mıdır? 
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Diğer bir sorum: Meslekî Yeterlilik Kurumunun eğitim ve meslekî standart oluşturma faaliyet
lerine iş dünyası ne şekilde katılacaktır? Bu konuda iş dünyasının temsilcileriyle halihazırda yapıl
mış olan görüşmeler var mıdır? 

Diğer bir sorum: İşveren kurumlarının Meslekî Yeterlilik Kurumuyla işbirliği yapmaları vergi
lendirme sistemlerine etki edecek midir7 

Diğer bir sorum. Bilhassa berber, terzi, kunduracı, tamirhane ve bu gibi işyerlerinde çalışan gençle
re istihdam sağlayan işyerleri, zaten vergi yükü altında ezilen ve işyerini ayakta tutmakta zorlanan esnaf 
kesimindendir Bu işyerlerinin söz konusu yasanın işleme surecindeki rolleri ne olacaktır'' 

Son sorum' İletişim ağı zayıf olan kırsal alanlarda yaşayan genç çocuklarımızın söz konusu 
meslek! eğitim programlarına katılmasının desteklenmesine yönelik bir planınız mevcut mudur7 

Taşra vilayetlerimizde meslekî eğitimi destekleyecek özgün bir plan mevcut mudur? 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Benim de Sayın Bakana 3 sorum olacak 
Birincisi şu: Türkiye'nin sosyoekonomik alandaki en büyük başarısızlığı, insangücü planlama

sını, planlı döneme rağmen, büyük iddialara rağmen becerememiş olmasıdır Sonuçta, bir yandan 
diplomalı İşsizler çoğaldı, diğer yandan da çalışan nüfusun eğitim düzeyi çok düşük kaldı Bugün, 
çalışmakta olan nüfusun yüzde 70'ı lise altı eğitim seviyesindedir, lise değil, lise altı. 

Şimdi, bu yasa tasarısı, bize, ınsangucu planlaması yapma olanağım venyor ve bizi bu nokta
da hazır hale getiriyor. 

Suudi, bu açıklama çerçevesinde sorum şu: Nasıl bir insangücü planlaması düşünülmektedir? Bu 
İnsangücü planlaroasındakı, örgün eğitimdeki, meslekî eğitimle yine yapısal değişiklik nasıl program
lanacaktır ve yaygın eğitimde de nasıl bir eğitim seferberliğine gidilecektir7 Binncı sorum bu. 

ikincisi: Bu planlamada, Türkiye'nin işgücü piyasalarına bakmak, işgücü piyasasının ihtiyacı
nı karşılamak yetmeyecektir; işsizlik sorununun altından kalkmak için Avrupa Birliği piyasalarına 
da yönelmemiz lazım. Bu insangücü planlamasında, Avrupa Birliği işgücü piyasalarını hangi çerçe
vede değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? 

Üçüncü ve son sorum Sayın Başkanım İşsizlikle mücadelede, işsizlik sigortasında oluşan kat
rilyonlarca liralık bu kaynağı neden özellikle işsizlere iş bulma konusundaki yaygın eğitim olanak
larını daha da yaygınlaştırmada şimdiye kadar kullanmadınız, kullanamadınız7 Bu katrilyonlarca li
ralık, işçinin işsizlikle mücadele için oluşturduğu fonlan, neden hâlâ devlet içborçlanma senetlerin
de kullanma ısrarında Hükümet olarak bulunuyorsunuz? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (istanbul) - Sayın 

Özdoğan'in sorularım cevaplamaya çalışayım "Bu Meslekî Yeterlilik Kurumu nasıl bir kurum ola
cak, idari anlayışı, yapılanması nasıl olacak" dediler. Konuşmalanmda da ifade ettim; 39 kişilik bir 
genel kurulu olacak bu yeni kurumun Genel kurulun 20 üyesi özel sektör veyahut da sivil toplum 
örgütlerinden gelecek, 19'u da kamudan iştirak edecek genel kurula. 

Onun dışında, kurumun önemli organlarından olan yönetim kurulunun, 5 olarak tasarlanan sa
yısı bir önerge değişikliğiyle 6'ya çıkacak Bu 6'nın sadece 2 tanesi Bakanlık temsilcisi olacak Di
ğerleri, YÖK ve sosyal ortaklardan oluşacak. Yanı, ıkı rakamdan da anlaşılacağı üzere, burası daha 
çok meslek kuruluşlarının, sivil toplumun, yani, kamunun dışındaki kuruluşlann ağırlıklı olarak yö-
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netimde yer aldıkları bir özerk kuruluş olacak. Dolayısıyla, buranın başarısı, buranın yönetimi, bu
ranın politikalarının oluşturulmasında Hükümetten daha çok, bu saymış olduğum kuruluşlar söz sa
hibi olacak. 

Onun dışında, meslekî eğitime ilişkin daha önce de sormuş oldukları sorulan tekrarladılar. On
lara, izin verirseniz, yazılı olarak cevap vereceğim. 

Sayın Tütüncü'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı ve ana konularda sorular yö
nelttiler. Bu hususlar, gerçekten, işsizlikle mücadele konusunda önümüzdeki dönemde yoğunlaşma
mız, karar vermemiz gereken çok önemli konular. Özellikle insan kaynakları planlaması, işgücü 
planlaması son derece önemli. Bu konuda bugüne kadar almış olduğumuz... Yani, bugünün sorunu 
değil, yıllardır bu konuda maalesef ülkemizin bilimsel verilere dayalı bir planlaması hayata geçiri
lememiştir. Yani, bu konuda sadece bir kurum değil, devletin bir orkestra bütünlüğü içerisinde bu 
planlamayı yapması gerekiyor. Ama, dediğiniz gibi, bu Meslekî Eğitim Kurumu ve Avrupa Birliği 
çerçevesi içerisinde Çalışma Bakanlığına verilen insan kaynaklannm yönetimi konusuyla birlikte 
entegre ederek bu insan kaynaklan planlaması ve işgücü planlamasını en ileri düzeyde yapma gay
reti içerisinde olacağız. 

işsizlik sigortasının yönetimi ve bu fonda birikmiş olan kaynağın kullanımı konusu son derece 
önemli. Uzun süredir bir çalışma içerisindeyiz. Hem fondan yararlanma imkânları hem de kapsamı
nı geliştirme konusunda bir anlayışımız var; ama, sadece tek bunu değil; bunu bir paket hafinde, İş
sizlikle mücadele konusunda, işte, zorunlu istihdam, kıdem tazminatı ve diğer işgücü piyasalarının 
dinamiklerini de dikkate alarak bir paket çalışması hâlâ S bakanlık tarafından yapılmaktadır. İşsiz
lik sigortasının durumu da bunun içerisindedir. İşsizlik Sigortası Fonunu, biz de Bakanlık olarak, 
çok etkin bir şekilde işsizliği Önleme konusunda önemli bir araç olarak görüyoruz ve bu anlamda 
kullanmak arzusundayız. 

Teşekkür ederim Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Karar yetersayısı aranmasını istiyorum Sayın Başkan oy

lama yapacaksanız. 
BAŞKAN - Birinci Bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa, o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra, ayrı ayn oylarınıza sunacağım. 
MESLEKİ YETERÜLtK KURUMU KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1-
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, I İnci madde üzerinde aynı mahiyette verilmiş 2 önerge var

dır. Geliş sırasına göre ilk önergeyi okutup birlikte işleme alacağım. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki ibarenin ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk Koç Orhan Sür Erdal Karademir 

Samsun Balıkesir İzmir 
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Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Sedat Uzunbay 
İzmir 

Mehmet Mesut Üzakcan 
Aydın 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Gürol Ergin 
- Muğla. 
Nail Kamacı 

Antalya 
Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık 

meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartlan kanunla düzen
lenmiş olan meslekler bu kanun kapsamı dışındadır. 

BAŞKAN - İkinci önergedeki imza sahiplerini okutuyorum: 
Mustafa Ilı cali Öner Ergene tncİ özdemir 

Erzurum Siirt İstanbul 
Ünal Kaçır Mahmut Kaplan 

İstanbul Şanlıurfa 
BAŞKAN - Sayın Komisyon aynı mahiyetteki her iki önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-

DÖL (Trabzon) - Uygun görüşle takdire bırakıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet aynı mahiyetteki her iki Önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOÖLU (İstanbul) - Her 

iki önergeye de katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Koç, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
HALUK KOÇ {Samsun) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ilıcalı?.. 
MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeleri okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik ve mimarlık meslekleri AB 

düzeyinde direkt tanınmayı gerektiren kanunla düzenlenmiş mesleklerdir. 
Serbest Muhasebecilik, Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik, Mühendistik, Avukatlık, 

Noterlik, Hâkimlik ve Savcılık, Denizcilik, Pilot, Hava Trafik Kontrolörleri gibi kanunla düzenlen
miş birçok meslek bulunmaktadır. 

Meslekî Yeterlilik Kurumuna ilişkin tüm kanun hazırlık çalışmalarında Avrupa Birliği düzeyin
de direkt tanınmayı gerektiren kanunla düzenlenmiş meslekler ile en az lisans düzeyinde öğrenimi 
gerektiren ve mesleğe girişleri kanunlarla düzenlenmiş olan mesleklerin Meslekî Yeterlilik Kurumu 
Kanunu kapsamı dışında kalması öngörülmüştür. Görüşülmekte olan kanun tasarısının amaç ve 
kapsam bölümünde bu mesleklerin kapsam dışında olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunacağım; yalnız, karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.54 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.14 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

1193 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2-Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (1/1211) (S. Sayısı: 1193) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 1 inci maddesi üzerinde verilen aynı mahiyetteki iki önergenin oylanmasında karar 

yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, önergeyi tekrar oylannıza sunacağım ve karar yetersayısını ara
yacağım. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; 
Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 2-
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır, okutup, işleme alaca

ğım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin (d), (f), 

(g) fıkralarının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Hüseyin Güler 

Mersin 
"d) Ulusal Yeterlilik Çerçevesi: Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile 

uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğretim dahil tüm teknik ve meslekî eğitim 
programlan, kanunla meslek! unvan düzenlemesi yapılan meslek mensuplannın üyesi olduğu kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının meslekî yeterlilik belgelendirme programlan ile örgün, 
yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazandırılan yeterlik esaslannı" 

"f) Yetkilendirilmiş Kurum: Türk Akreditasyon Kurumu, Kanunla meslekî unvan düzenleme
si yapılan meslek mensuplannın üyesi olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Av
rupa Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalanmış akreditasyon kurumlarından akredite edil
miş personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını" 

- 3 7 -



TBMM D: 127 21 .9 .2006 O: 4 

"g) Eğilim ve öğretim kurumlan: Genel orta ve yüksek eğitim-öğretim dahil, tüm teknik ve 
meslekî okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumlan ve bunların dışındaki kanunla meslekî unvan 
düzenlemesi yapılan meslek mensuplannın üyesi olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luş lan ile izinle muhtelif programlar sunan ve meslekî yeterlilikler kazandıran kurumların tümünü 
ifede eder." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-
DÖL (Trabzon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu önergeye? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız Sayın Güler? 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Bilindiği üzere, 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun ile lisans ve lisansüstü eği
tim programlan sonucunda mühendislik unvanı verilmektedir. Ayrıca, bu meslek mensuplannın üye 
olduğu. Anayasanın 135 inci maddesine 6235 sayılı Yasa ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve Bağlı Odalannın belli bir mesleğe mensup olanların meslek ihtiyaçlarını karşıla
mak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlara uygun olarak gelişmesini 
sağlamak üzere organlan kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi 
altında gizli oyla seçilen kamu tüzelkişileri olarak görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. 

Anayasanın ve kanunun verdiği yetki, sorumluluklar ve görevler doğrultusunda TMMOB ve 
odaları, meslekî yeterliliğin belgelendirilmesine yönelik, yıllardır meslek içi eğitimi, meslekî dav
ranış ilkesine de içerecek şekilde planlamış ve uygulamıştır. Lisans eğitimlerini dikkate alarak uy
gulama alanlanna ilişkin eğitim ve belgelendirme hizmeti gerçekleştirilmektedir. TMMOB ve oda
lannın bu görev, yetki ve sorumluluğu, 6235 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirtildiği üze
re 'Türkiye'de mühendislik ve mimarlık mensuplan mesleklerinin icramı iktiza ettiren işlerle meş
gul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun Oda'ya kaydolmak ve aza-
iık vasflm muhafaza etmek mecburiyetindedirler " hükmüyle açıkça ortaya konmaktadırlar. 

TMMOB ve bağlı «talan meslekî tedrisat çahşmalannı "Meslek İçi Eğitim ve Belgelendir
me Yönetmeliği" kapsamında sürdürmektedir. Tasarının amacıyla da örtüşen bu yönetmeliğin ama
cı, ülke ve toplum yararlan doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetim yapılması, yetkili üye
lerin tanımlanması, üyelerin meslekî ve bilimsel çalışmalanna, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eği
timlerine dayanan uzmanlıklannın odalarca belirlenmesi, belgelendirilmesidir. 

Belirtilen Anayasal, yasal ve ikincil mevzuat hükümlerince bugüne dek süre giden uygulama 
örneklerinin olumlu sonuçlan gözetilerek TMMOB ve odalarını da kapsayan kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşlarının, kurumla işbirliği yapmak suretiyle, ancak herhangi bir izne tabi ol
maksızın meslekî yeterlilik kazındıran kuramlar kapsamında nitelendirilmesi gerekmektedir, öneri 
bu amaçla gerçekleştirilmiştir. 

BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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ÎKlNCt BÖLÜM 
Meslekî Yeterlilik Kurumu, Kurumun Görev ve Yetkileri İle Organları 

Meslekî Yeterlilik Kurumu 
MADDE 3-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kurumun görev ve yetkileri 
MADDE 4-
BAŞKAN - Komisyonun bu maddeyle ilgili bir düzeltme talebi vardır. 
Buyurun Sayın Başkan. 
SAĞLIK, AlLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-

DÖL (Trabzon) - Sayın Başkanım "ı" ve "İ" fikralannm yer değiştirilerek kayda geçirilmesini ta
lep ediyorum. 

BAŞKAN - Not alınmıştır Sayın Başkan. 
Düzeltilmiş haliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kurumun organları 
MADDE 5-
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel Kurul 
MADDE 6-
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 6 ncı madde üzerinde aynı mahiyette verilmiş iki önerge var

dır; geliş sıralarına göre ilk önergeyi okutup, birlikte işleme alacağım. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarısmm 6 ncı maddesindeki "k, ö ve 

p" bentlerinin madde metninden çıkanlmasını ve madde numaralannın buna göre yeniden teselsül 
ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mahfuz Güler Hüseyin Güler Mustafa llıcalı 
Bingöl Mersin Erzurum 

Zülfü Demirbağ İnci Özdemir Öner Ergenç 
Elazığ İstanbul Siirt 

Sabri Varan Mustafa Cumur 
Gümüşhane Trabzon 

BAŞKAN - îkinci önergedeki İmza sahiplerini okutuyorum: 
Haluk Koç Erdal Karademir Mehmet Yıldırım 

Samsun İzmir Kastamonu 
Halil Tiryaki M. Mesut Özakcan Orhan Sür 

Kırıkkale Aydın Balıkesir 
Sedat Uzunbay 

İzmir 
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BAŞKAN - Komisyon aynı mahiyetteki her iki önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-

DÖL (Trabzon) - Her iki önergeyi de uygun görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Katılıyorum. 
BAŞKAN - Söz talebi var mı, gerekçeyi mi okutayım? 
ERDAL KARADEMİR (izmir) - Gerekçe okunsun. 
Gerekçe: 
Görüşülmekte olan Mesleki Yeterlilik Kuruntu Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinde Kurumun 

Genel Kunıl üyeleri sayılmıştır. Anılan maddenin (k) bendinde Türk Akredıtasyon Kurumundan bir 
temsilcinin Genel Kurul üyesi olacağı belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilikler Kurumu kurulduktan son
ra akreditasyon konusunda Türk Akreditasyon Kurumundan hizmet satın alacak ya da işbirliği ya
pacaktır. 

Akreditasyon ilkeleri bakımından, akredite eden kurum ile akreditasyon hizmeti alan kurum 
arasında organik bağın olması sakınca oluşturduğundan, Meslekî Yeterlilik Kurumu Genel Kum
lunda Türk Akreditasyon Kurumundan temsilcisi bulunmaması gerekmektedir. 

Aynı maddenin (ö) bendinde, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî 
Müşavirler Odaları Birliğinden bir üye, (p) bendinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğin
den iki üye Genel Kurul üyeleri olarak öngörülmüştür, (ö) ve (p) bentlerindeki kuruluş üyeleri ka
nun kapsamı dışında bulunduğundan, bu kuruluşların Genel Kurul üyeliğine gerek kalmamaktadır. 

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki her iki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergeler kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri 
MADDE 7.-
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 8.-
BAŞKAN - 8 inci madde üzerinde aynı mahiyette verilmiş iki önerge vardır; geliş sıralarına 

göre ilk önergeyi okutup birlikte işleme alacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinin birinci fıkrasına "Millî Eğitim Bakan

lığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "bir asil ve bîr yedek üyesi Yükseköğretim Kurulu," ibaresi
nin eklenmesini ve nkrada geçen "beş" ibaresinin "altı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Güler Mustafa Ilıcalı Zülfü Demirbağ 
Mersin Erzurum Elazığ 

İnci özdemir Ahmet Işık Öner Ergenç 
İstanbul Konya Siirt 

Mahfuz Güler 
Bingöl 
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BAŞKAN - İkinci önergedeki imza sahiplerini okutuyorum: 
Haluk Koç Erdal Karademir Orhan Sür 

Samsun izmir Balıkesir 
Mustafa Özyurt Mehmet Yıldırım Halil Tiryaki 

Bursa Kastamonu Kırıkkale 
M. Mesut Özakcan Sedat Uzunbay 

Aydın izmir 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK, AÎLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-

DÖL (Trabzon) - Her iki önergeyi de uygun görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
KÜLTÜR VB TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Kanlıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerine soruyorum: Konuşacak mısınız? 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Gerekçe okunsun. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yönetim Kurulunun oluşumunda Yükseköğretim Kurulundan üye bulundurulması uygun gö

rülmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 9-
BAŞKAN - Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet birimleri 
MADDE 10-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ana hizmet birimleri 
MADDE 11-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri 
MADDE 14-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil yetkisi 
MADDE 17-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başkan 
MADDE 18-
BAŞKAN - 1 8 inci madde üzerinde aynı mahiyette 2 adet önerge verilmiştir; geliş sırasına gö

re ilk önergeyi okutup, birlikte işleme alacağım, 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarısının 18 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasındaki "...en az lisans düzeyinde eğitim yapmış olması" ibaresinden sonra gelen "Kamu Per
soneli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce bilmesi veya en 
az bu düzeyde İngilizce bildiğinin başka belgelerle tevsik edilmesi..." ibarelerinin tasan metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mahfuz Güler Hüseyin Güler Öner Ergenç 
Bingöl Mersin Siirt 

Mustafa Ilıcalı Zülfü Demirbağ İnci özdemir 
Erzurum Elazığ İstanbul 

Mustafa Cumur 
Trabzon 

BAŞKAN - İkinci önergedeki İmza sahiplerini okutuyorum: 
Haluk Koç Erdal Karademir Mehmet Yıldırım 

Samsun izmir Kastamonu 
Orhan Sür Mustafa Özyurt Halil Tiryaki 
Balıkesir Bursa Kırıkkale 

Sedat Uzunbay Mehmet Mesut Özakcan 
İzmir Aydın 

BAŞKAN - Komisyon aynı mahiyetteki her iki önergeye de katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-

DÖL (Trabzon) - Her iki önergeyi de, olumlu görüşle, takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, söz talebi var mı? 
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SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarısının 8 inci maddesinde Yönetim Kurulu üyesi olma

nın ve Yönetim Kurulu başkanı seçilmenin şartlan açıkça belirlenmiştir. Tasarının 11 inci maddesi
nin 3 üncü paragrafında ise Yönetim Kurulu Başkanının "... (B) düzeyinde İngilizce bilmesi veya 
en az bu düzeyde İngilizce bildiğinin başka belgelerle tevsik edilmesi,... şarttır." denilmekte olup, 
iki madde arasında farklılık bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyeleri için istenmeyen bir şartın, başkan adayı Yönetim Kurulu üyesi için is
tenmesi. Yönetim Kumlu üyeleri arasında başkanlık seçiminde eşitsizlik oluşturmakta ve isabetli 
seçim yapılmasına olası engel teşkil etmektedir. Söz konusu yabancı dil bilgisinin yararlı olduğuna 
şüphe bulunmamakla birlikte, başkanlık için asıl olan bilgi ve tecrübedir. Kaldı ki, seçim yapılırken 
üyelerin yabancı dil bilgileri üyeler tarafından değerlendirilebilecek bir husustur. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanın Görev ve Yetkileri 
MADDE 19.-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
İkinci bölüm, geçici 1 ilâ 2 nci maddeler dahil 20 ilâ 33 üncü maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Kocaeli Milletvekili 

İzzet Çetin. 
Buyurun Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mes

lekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partimiz Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ulusal meslekî yeterlilik sistemi, gerek Türk çalışma hayatı gerekse Türki
ye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde mevzuatına uyma açısından zorunlu bir düzenleme, geç 
kalmış bir düzenleme. Tabiî, bu düzenleme yapılmadan önce de, biraz evvel Grubumuz adına ko
nuşan Sayın Meral'de işaret etti, I990'lı yıllarda, sendikalar meslek standartlarının saptanması üze
rine Çalışma Bakanlığıyla ve pek çok kuruluşla ortak işbirliği projeleri uyguladılar. Bu doğrultuda, 
en son olarak da, somut olarak da, Yol-İş Sendikasının bu meslekî yeterliliklerin tespiti ve ölçülme
sine İlişkin olarak İNDES Grubuyla yapmış olduğu çalışmalar halen sürmekte. Yani, geç kalmış bir 
düzenlemeyi burada konuşuyoruz; ancak, ben, konunun teknik detayına girmeden önce, bir iki ko
nuya açıklık getirmek İstiyorum. Biraz evvel AKP Grubu adına söz alan, şahsı adına söz alan arka
daşımız dedi ki, komisyonlarda bu konuda Cumhuriyet Halk Partisinden bir arkadaş dışında kimse 
katılmadı, şimdi burada ahkâm kesiyorlar demeye getirdi. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten üzüntü verici bir yaklaşım. Yani, tabiî ki, burası Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Genel Kurul salonu. Bu Genel .Kurulda, komisyonlarda yapılamayanların Genel Ku
rulda yapılıyor olması, demokrasimiz adına bir gelişme. Yani, komisyonların çoğunda, ya zamanın-
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da toplanılmıyor veya zamanında bilgilendirme olmadığı için milletvekillerinin değişik görevleri 
nedeniyle katılamamayı ya da bir defe katılamamayı bile eleştirel bir yaklaşımla getirmeyi doğru 
bulmuyorum. Katılmış olsak bile, demokrasi anlayışınızdaki çoğunluk ile çoğulculuğu ayırt edeme
miş olmanız, çoğunluk diktası yaklaşımınızı komisyonlarda sürdürmeniz, bu şekildeki katılımları 
ve olası kalkılan engelleyici bir tavır içerisine giriyor. 

Gerçekten sevindirici bir durum; hem Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliğinin ve diğer 
meslek gruplarının hem de muhalefet partisinin uyanlarının dikkate alınarak bazı düzenlemelerin 
burada yapılmış olmasından sevinç duydum. Bu çalışmanın bundan sonra da devamında, hem de
mokrasimiz hem Meclisimiz açısından büyük yarar olduğunu belirtmek istiyorum. 

Konuya girmeden önce belirtmek İstediğim İkinci husus, değerli arkadaşlarım, bu kanun tasa
rısı, bir bakıma, meslekî yeterliliklerin tespiti ve ölçülmesine ve bunlara ilişkin bir kurumun kuru
larak, bunların rnerkezileştirilmesine yönelik bir düzenleme olmasına rağmen, biraz da Sayın Baka
nımızın konuşmasından sonra, sanki, bu Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarısı çıkınca Türki
ye'de işsizlik çözülecekmiş gibi, işsizlik gündeme gelmeye başladı. 

Değerli arkadaşlar, kanunun amacı, Türkiye'deki işsizlik sorununu çözmek ya da işsizlik ko
nusundaki duyarlılıktan maniple etmek değildir. Kanunun amacı, 1 inci maddesinde yazılı, genel 
gerekçede de yazılı. Anlaşılması açısından, bir kez de kısaca okumak istiyorum. "Amaç ve kap-
sam"da diyor ki: "Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, tek
nik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarım belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendir
me, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek İçin gerekli ulusal yeterlilik 
sistemini kurmak ve işletmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulması" amaçlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, öyle bir noktaya geldik ki, amaç böyle bir kurum olmasına rağmen, sanki, 
işsizlik için bir reçete ortaya konuldu. AKP Grubu adına, şahsı adına söz alan arkadaşlar, son işsiz
lik istatistiklerinde nasıl hesaplandığı kuşkulu -biraz sonra çok kısa rakamlar vereceğim sizlere- iş
sizlik oranının yüzde 8,8'e gerilemiş olmasını ya da öyle gösterilmesini, bu kanunun bir basan sı, bu 
tasarının bir başarısı olarak sunmaya çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, doğrudur. Yaz aylarında özellikle geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin dev
reye girmesiyle, yaz dönemlerinde işsizlikte kısmî gerilemelerin olmasını olağan karşılamak lazım. 
Gerçekte işsizliği önleyebilmenin yolu da ürettiğiniz, yıl İçinde ürettiğiniz artı değerlerden, yani, 
kaynaklardan ürettiğiniz gayri safî millî hâsıladan faizdışı fazlaya, yani, borca ödeme yerine yatırı
ma pay ayırarak yeni istihdam kapıları açarsanız ve oralarda kalıcı bir şekilde işsizlere iş bulursa
nız, işsizliğin gerilemesi kalıcı laşabilir. 

Bakınız, işsizlik Haziran 2005'te neydi, Haziran 2006'da nedir; ben, kısaca ona bir değinmek 
istiyorum. İşgücüne katılma oranı -resmî verilerimiz bunlar- Haziranda, Haziran 2005'te yüzde 
SO'ydi, şimdi yüzde 49,3, resmî rakamlar; ama, gerçek, Haziran 2005'te yüzde 53,5; Haziran 
2006'da yüzde 53,2. Yani, işgücüne katılım oranında çok kısmi bir gerilemenin varlığı burada ken
dini gösteriyor. İstihdam edilenlerin sayısı Haziran 2005'te 23 058 000, Haziran 2006'da 23 200 
000. Çalışmaya hazır olup da iş aramayanlar; yani umudunu kesmiş, artık iktidardan ya da Türki
ye'de herhangi bir kurumda iş bulmaktan umudunu kestiği için kendi başının çaresine bakmak du
rumunda kalan çalışabilir nüfusumuz, yani İş aramayanlar, Haziran 2005'te 1 603 000, Haziran 
2006'da 1 886 000. Mevsimlik çalışanlar Haziran 2005'te 184 000, Haziran 2006'da 150 000. iş
sizlik oranı, resmî veriler, yani resmî olarak Hükümetin açıkladığı rakamlar. Haziran 2005'de yüz
de 9,1; Haziran 2006'da yüzde 8,8; ama, bu rakamlar gerçekte Haziran 2005'te yüzde 15,1; Hazi
ran 2006'da yüzde 15,6. 

Tabiî ki, değerli arkadaşlar, işsizliğin gerilemesi, tüm yurttaşlarımızın çalışabilir durumda olan 
nüfusumuzun iş bulması hepimizin ortak Özlemi; onun için, bu kanun tasansını işsizliğe karşı bir 
reçete olarak sunmanın yanlışlığına işaret etmek istedim. Ha, bu kanun işsizliğin çözümüne katkı 
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yapar mı, elbette yapar, ama, ne kadar, çok cüzî... Nasıl yapacaktır değerli arkadaşlar: Örnek olarak 
veriyorum; özelleştirme nedeniyle işini kaybetmiş, iş güç sahibi arkadaş!arımızı, 657 sayılı Kanu
nun 4/C maddesine göre İstihdam ettik, onları açlık ücretine zapturapt altına aldık, emekli olunca
ya kadar sen bu ücrete tabi olacaksın dedik. Şimdi, onların İçinden kendi durumunu belgelemeyen-
ler, belgeleyemeyenler, kendi yeteneklerini ortaya koyamayanlar, bir kuruma gidip, kendilerini, ya
pılacak bir sınavdan sonra, mesleklerini tescil ettirerek çok rahat bir şekilde kendi mesleğine yöne
lebilecek, o doğrultuda İş bulabilecek; böyle katkıları olacaktır. 

Bu kanun tasarısıyla ilgili olarak üzerinde durmak istediğim bir başka önemli konu, kanunun 
özerkliğine ilişkin. Değerli arkadaşlar, özerklik kavramının ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi bi
liyoruz. Yani, şimdi, bakınız, personelin atanma şartlan ve statüsüne ilişkin 24 üncü maddenin 2 nci 
fıkrasında -son cümleleri okuyorum- "personelin unvan ve sayılarında mevcut pozisyon sayılarının 
yansını aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, Yönetim Kurulunun karan ve ilgili Bakanın tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir." Ne oldu Yönetim Kurulu?.. Ne oldu Genel Kurul?.. 
Genel Kurul ile Yönetim Kurulunu karşılaştırdığınız zaman, bu kanunda, Genel Kurul, onay maka
mı gibi, hiçbir fonksiyonu yok, Yönetim Kurulu, Genel Kurulun da kararlarını, yapması gereken iş
levleri üstlenmiş; yani, göstermelik bir kurum. İleride dinamik olmaktan uzaklaşacak, giderek 
amaçlanan hizmeti üretmekte zorlanacak, personeli yetersiz, finansmanı özel sektörden ve Avrupa 
Birliğinden gelecek fonlara dayalı. Yani, bir kamu hizmetini, özel kuruluşlann, genel kuruluna ka
tılacak kuruluşlann tamamının eşit olarak ödeyeceği, finansmanını öyle sağlayacağı bir kurumdan 
özerklik beklemenin olanağı olabilir mi? Hele hele Türkiye mimar mühendis odalan gibi, sendika
lar gibi, meslek odalan gibi -aidatlannı üyelerinin ödenmiş ücretlerinden elde eden- gelirlerini 
aidatlardan elde eden kuruluşlann, buraya, diğer genel kurula katılmaları karşılığı katkı yapmaları 
herhalde doğru bir yaklaşım değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çetin, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tabiî, üzerinde söylenmesi gereken pek çok ko

nu var. Gerçekten, arkadaşlar değindiler bazı konulara, ben, tekrar aynntılanna girmek istemiyo
rum; fakat, bir başka önemli bir hususu -Sayın Bakana da, biraz evvel. Çalışma Bakanımıza ilettim-
Özellİkle geçici 2 nci maddedeki, 3308 sayılı Yasayla çıraklık eğitim merkezlerince verilen ustalık 
ve kalfalık belgelerinin üç yıl içerisinde değiştirilmesi doğru bir yaklaşım; ama, aynı konunun, Ma
kine, Kimya, Petrol ve Çevre Mühendisleri odalan tarafından. Enerji Piyasası Kurumu Kanunu kap
samında dolum tesislerinde çalışan pompacıdan şoföre kadar pek çok meslek sahibine de yasayla 
verilen belgelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. 

İşaret etmek istediğim bir başka husus da -gerçi biraz evvel maddede geçti ama- özellikle Ge
nel Kurulun oluşumuna... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çetin. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - ... yönelik olarak yapılan düzenleme. Biraz evvel de değindiğim, 

çoğunluk ile çoğulculuğu birbirine kanşnran bir düzenleme. İlk defa Türkiye'de, sendikal rekabet 
adına, üç konfederasyonun ikişer üye vermesi bir yasaya giriyor. Burada, açıkça, İktidarın bir kon
federasyonu açıkça kolfama isteği' artık su yüzüne çıkmıştır. Bu doğru bir yaklaşım değil. Siyasal 
partilerin sendikaları, konfederasyon!an olmaz; emeğiyle, alınteriyle çalışanlar kendi özgür irade
leriyle sendikalannı kurar, sendikalannı güçlendirir. Türkiye'de demokrasinin de gelişmesinin, bu 
kurumların da gelişmesi ve kalıcılaşmasının esas ihtiyacı güçlü sendikal yapıların oluşmasından ge
çer. Sendikal an birbirine düşürecek düzenlemelere yönelmek ne iktidara ne de kollanan konfede
rasyonlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. 
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Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
İkinci bölüm üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen, Mersin Milletvekili Hüseyin 

Güler. 
Sayın Güler, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAVATAN PARTÎSÎ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Meslekî Yeterlilik Kanunu üzerinde, ikinci bölümde, 

Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aslında bu uyum mu, uyuma mı, bunu anlamakta zorluk çekiyoruz! Olağanüstü çağırdınız; 

ama, katılımcılık, maalesef, sıfıra yakın. Bakıyoruz, bu kanunla ilgili Sayın Bakan ortada yok; dün 
Milli Eğitim Bakanı, o da yok... 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Vardı burada, az önce gitti!.. 
HÜSEYtN GÜLER (Devamla) - Sayın Bakan vardı; ama, toplantıya gitti... 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Tabiî işi var... Başka işi var!.. 
HÜSEYTN GÜLER (Devamla) - . . . Meclisin öneminden daha büyük bir toplantı ben tanımı

yorum. 
İkincisi, Meclistir burası, iradedir, yani, Meclisin iradesi tamamıyla yürütmenin ipoteği altına 

mı alındı; ne gönderirse evet mi diyeceğiz burada?! Lütfen, kendimize gelelim. 
Bugün, bu kanunun altına bizler de imza atıyoruz. Değişiklik önergelerinde ortak imzamız da 

var, kabul edildi; ama, bu kadar acele neden? Dört yıllık bir iktidardan övünüyorsunuz ve bugünkü 
süreç içerisinde katkınıza baktığımızda, maalesef, sıfıra yakın. İfade etmek istediğimiz şey bu. Mec
lis burası; ipotek, bir noter, tasdik mercii değil. Arkamızda da yazı yazıyor "Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir" diye; ama, baktığımızda, tüm arkadaşlarımızın bu konuya, her geçen gün, katı
lımdan yoksun olduğu İçin duyarsızlığını görüyoruz. Biz, vekiller olarak, her türlü kanunu çıkarır
ken katkıda bulunmak istiyoruz. 

Evet, Avrupa Birliği süreci... Bu kanun çok masum gibi görünüyor ve altına da imza atıyoruz; 
ama, iş şekilden öteye de gitmeyecek. Bugün, Türkiye'nin o kadar artı değerleri mevcut ki, yeraltı, 
yerüstü ve insan kaynağına baktığımızda, demografik yapı itibariyle de baktığımızda -burada istatis
tik veriler paylaşıldı, altını çizmek için söylüyorum-15-24 yaş arası; yani, en aktif genç nüfus diye
bileceğimiz, verimlilik açısından da çalışabilir yaş oranına baktığımızda, işsizlik oranı normal gelen, 
yüzde 11 gibi görülen genel işsizlik oranının 2 katı; yani, bu verimlilikten yoksunluğumuzun bir gös
tergesi. Hiçbir artı değerimizi olumlu kullanamadığımız gibi, insan kaynağımızı da kullanamıyoruz. 

Detayına baktığımızda, bu kurum şekilden öteye gitmeyecek. Şekil nedir diye baktığımızda, 
evet, mevzuat uygun olacak, Avrupa Birliğine uyum süreci. İçeriğine bakıyoruz; nelerden yoksun... 
Eğitim süreciyle ilgili "eğitici eğitmeni" dediğimiz bir yapılanma yoksun. 

İkincisi, sertifıkasyon programı içerisinde bu bedelleri kimler ödeyecek?! Zaten vatandaş işsiz, 
umutsuz; bir de gel sertifika al diyeceksin, bir de o kadar karşılığında bir bedel. Bu bedeli kim öde
yecek?! Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde Avrupa Birliğinden katkı varsa, amenna. Nasıl Ka
mu Personel Sıuavında, her sınava girenden dünya kadar para alındı ve yıllardır sınavlar tekrarlara 
tekrarlana, sadece umut tacirliği düzenine dönüştürüldü; yani, sanki, Hükümetin bir finans kaynağı 
gibi oldu bu olay. Lütfen, bu ülkenin insan kaynağının verimli olarak kullanılması için buna "okey" 
diyoruz; ama, gereken de yerine getirilsin. 
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Bakın, karşımıza neler gelecek. Türkiye'nin yüzde 35 gibi tarımla geçimini sağlayan, işçi ba
kımından büyük bir paya sahip tanm, kaderiyle baş başa, terk edildi. Bu kimin karşısına gelecek; 
yine bu sorun karşımıza gelecek. 

Sayın Dr. Muzaffer Kurtulmuşoğlu söyledi fındık üreticilerinin sorunlarını. Sadece Türkiye'yi 
değil, dünyayı da etkilediniz, olumsuzlukla. Fransa da kan ağlıyor. İçinizde Grup Başkanvekili, ken
di bölgesinde, seçim bölgesinde zor kurtuluyor. Bunlar hep üzüntü verici. Aslında, toplum, toplum
sal cinnet aşamasında. 

Bizim amacımız, bu ülkenin yarınlarına katkıda bulunmak. Bu kanunları çıkarırken de bizim 
önerilerimize kulak tıkadınız şu ana kadar, bu yüzden, bu kanunun sadece mevzuatı doldurmaktan 
başka hiçbir yere gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Büyüme alanına baktığımızda, kamu istihdamı açısından değerlendirdiğimizde, oran arasında 
onda 1 kadar, dağlar kadar fark var. Yüzde 10 büyüdüğümüzü söylüyorsunuz; istihdam oranına ba
kıyoruz, binde 5. Bu aradaki nasıl telafi edilecek? En büyük istihdam alanlarından biri turizm, onu 
da, maalesef, bitirdiniz mirasyedi gibi. 

Bugün, bu kanunları... Olağanüstü toplanmanın sebebini anlamakta da zorluk çekiyorum. Ya
ni, bu uyuma dönemini... Lütfen, kendimize gelelim. Avrupa Birliği sürecinde, onurlu, ilkeli birlik
telikten yanayız; ama, hep verirsen, tabiî ki karşı taraf istemeye devam eder. 

O yüzden, söylenmesi gereken, bu kanunda, çizilmesi gereken birçok nokta daha var; ama, ge
nel anlamıyla, bizler de, Anavatan Grubu olarak, destek verdiğimizi, gerek oylarımızla gerekse 
önergelerimizle katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. 

Tabiî, ülkenin genel ekonomik politikasına baktığımızda, kayıtdışı alabildiğine devam etmek
te. İstihdam alanlan, her geçen gün dışa bağımlı, ithalata bağımlı büyüme gibi bir ekonomik veri 
olunca istihdamda da korkunç bir duşüşlük yaşanmakta; yani, bu toplum üretmeden tüketmekte. Si
zin, o, çok övündüğünüz o yeşilkartlar gibi, iaşeye bağımlı diyebileceğimiz milyonlarca kitleyi, ma
alesef, kendinize bağımlı hale kıldınız. Önümüzdeki dönem içerisinde bunlardan da oy alacaksınız. 
Bizim, aslında, burada söylemek istediğimiz sizlere değil; biz, bu vesileyle ulaşacağımız yurttaşla
rımıza, dostlarımıza, hemşerilerimize anlatabildiğimiz kadarını anlatacağız. Bugünkü AKP'nin ka
yıp dört yılı maalesef bitti, beşinci yılını da doldurmaya devam ediyor, önümüzdeki donem içeri
sinde kurumsallaşmadı. Tabiî ki, bir seçim süreci İçerisinde halk dört gözle bekliyor sandığı; gardı-
nı atmış... Aslında, fırsat bulsanız, o halkın araşma kanşsanıza; göreceğiz... 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Mersin'e de geldik izinde. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Tatilde geldiniz herhalde; "izinde" diyorsunuz. Biz, Türki

ye'nin her tarafında çok da rahatlıkla dolaştık. 
Burada net olarak, burada sizin başarınızı övebileceğimiz bir unsur olsa sîzi takdir etmekten 

geri kalmayacağız; ama, görünen bir şey var ki, mevzuatlara uyum konusunda üzerinize düşeni çok 
da net olarak yapmaya devam etmektesiniz. Sayın Grup Başkanvekili Salih Kapusuz iki gün önce
ki olağan toplantıda şunu İfade etti: "Biz, bize verilen talimatı değil, üzerimize düşeni yapmakta
yız." Bunlann görevi nedir arkadaşım; bu, sizin, karşımıza getirdiğiniz süreç, göz önüne baktığı
mızda, olayın adı net: Avrupa Birliği bunları istedi, sizler de bunu onay mercii olarak onayladınız, 
onaylamaya da devam ediyorsunuz; yann da çıkacak, önümüzdeki hafta da. Ama, şunu gözardı el-
meyin: Avrupa Birliğine karşı Türk Halkının her geçen gün olumlu tepkisi azalmakta. Daha Önce 
de söyledik; umut tacirliği yapmayın Avrupa Birliği sürecinde. Bu ülkenin gerçek sorunları kendi 
iç dinamikleriyle ayakta kalabilsin. Tabiî ki, çağdaş ülkenin normlan bizim için birer referans ola
cak; ama, görünen o ki, sizler sadece kopyadan öte, fotomontaj diyebileceğimiz, fasonculuktan Öte, 
maalesef, bir anlayışa sahip değilsiniz. 
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Bizler, ifade ettiğimiz gibi, dünyayla, Avrupa Birliğiyle uyum sürecini uyumak anlamı olarak 
anlamıyoruz. Aklın, bilimin ve mantığın, sağduyunun, hoşgörünün, her alanda sevginin olduğu bir 
toplum özlemi içerisindeyiz. Anavatan olarak, biz, tüm kanunların, ülkenin yaratına, hayırlara ve
sile olmasını diliyoruz. Bu ortam İçerisinde, işsizlerimize umut, gençliğimize, planlı, yapılanmış bir 
ülkede, çağdaş bir ülkede yaşamasını temenni ediyoruz; ama, baktığımızda, her geçen gün gasbın, 
her geçen gün hırsızlığın alenen olduğu bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıya vız. İstanbul'da gasp 
olaylarının haberlerini izlerken içimiz burkuluyor. Sadece istanbul mu; Türkiye'nin her tarafında, 
Mersin de dahil olmak üzere bunun içerisine. 

Artık insanların kaybedeceği hiçbir şey kalmadı. O yüzden, her türlü tehlikeliyi de göz önüne 
alarak ve pervasızca diyeceğimiz, cahil cesaretiyle diyebileceğimiz bir süreç İçerisinde kaybedece
ği bir şey olmayan insanın yapacağı tek şey var, hata. Bu toplum suç üretmeye devam etmekte. Son 
dört yılda artan suç oranı göz önünde; baktığımızda, bugün, çıkanları af yasalarına rağmen -Adalet 
Bakanlığının resmî istatistikleri de ortada- bugün, cezaevleri iki kat kapasitesiyle ful I, dolu. Bu, 
övünülecek bir tablo değil, tam tersine, olumsuz bir tablo. 

Biz ise, toplumun suç üretmediği, her vesileyle dayan ı şan, kardeşliğin, sevginin öne çıktığı bir 
ülke özlemiyle, bu kanunla bu ülkemize katkıda bulunmasını bekliyor, saygılar sunuyorum. (Ana
vatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler. 
İkinci bölüm üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen, Gümüşhane Milletvekili Sabri Va

ran. 
Buyurun Sayın Varan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Yeni yasama dönemimizin hepimize ve milleti
mize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli Anavatan Milletvekilimiz Hüseyin Güler kardeşimiz ara verildiğinde hepimize tatlı ce-
zerye ikram etti. Tabii, hikmetini, bu yaptığı acı konuşmayla anlamış bulunuyoruz. Demek ki bu ko
nuşmasının acılığım hafifletmek için, dışarıda, bize tatlı cezeryeyi ikram etti; ama, ben de kendi ko
nuşmamdan sonra, kendisine, Gümüşhane'nin tatlı pestil ve kümesini ikram edeceğim. Onu da söy
lemek isterim. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Helal olsun... Afiyet olsun... 
SABRİ VARAN (Devamla) - Değerli milletvekillerini, bu yüce çatı altında, meslekî ve teknik 

eğitim konusunda meslekî ve teknik eğitim almış kişilerin iş bulmasında, iş dünyasına entegre olma
sı konusunda muhtelif zamanlarda değişik görüşler ifâdesini buldu. Bugün kanunlaştıracağımız Mes
lekî Yeterlilik Kurumu, meslek sahiplerinin, iş çevrelerinin, yani, İşgücünün ve sermaye gücünün bu
luşmalarına, kenetlenmelerine yardımcı olacak ortamı hazırlamada çok önemli bir rol oynayacaktır. 

Toplumumuzda herkes ister lisans ister önlisans isterse lise ve teknik eğitim mezunu olsun, her 
birimiz, meslekî konuda daha da yeni bilgilere erişmek, daha yeni bilgilerle kuşanmak için düzen
lenen kurslara, sempozyumlara ve eğitimlere katılmak isteriz, hatta bunun için yurt dışına kadar bü
yük masraflar yaparak kongrelere katılınz. Bunun ardındaki ana sebep, insanın bilgiye ve yeniliğe 
olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Peki, ama, mesleğimizle ilgili kendimizi öyle yetiştirelim ki, öyle kurumların eğitimlerine ka
tılalım ki, bu kurumların bize verdiği belgeler, sertifikalar hem ülkemizde hem de dünyamızın her 
yerinde geçerli olsun. 

Peki, bunu kim verecek ve nasıl yapacak? Dünyada örnekleri olan Meslekî Yeterlilik Kurumu
nun Türkiye'de karşılığı var mıdır? Ülkemizde mevcut eğitim kurumlan meslekî yeterlilik konu-
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sunda yeterli müfredata sahip midir? Bugünkü eğitim öğretim, meslek mensuplarının ihtiyaçlarını 
karşılar düzeyde midir? Bu soruların cevabı, ne yazık kî, hayırdır. Ülkemizde, maalesef, meslek li
selerinin oranı dünyanın tersine yüzde 30'larda, düz liseler ise yüzde 70'ler seviyesindedir. Mesleki 
ve teknik eğitim alan öğrenciler de, düz lise eğitimi alan öğrenciler de kendisini üniversiteye giriş 
için yanşa hazırlamakta, bu mantığın neticesinde de meslekî ve teknik yeterlilik tam olarak alına
mamakta; bu da maalesef, her şeyin olumsuzlukla neticelenmesine sebep olmaktadır, işte bugün, 
Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunuyla meslekî yeterlilik eğitiminin, sanayisiyle, üniversitesiyle, iş
veren kuruluşlarıyla buluşturulması hedeflenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede kalkınma, doğal altyapı, maddî altyapı, personel altyapısı ve 
kurumsal altyapının uygun ve hazır olması, bunların üzerinde çağdaş bilgi ve sermaye birikimi ile 
yarayışlı hammaddenin çağdaş bir anlayışla yatırım ve üretime dönüştürülmesiyle gerçekleşir. Kal
kınma ve gelişme, ilerleme bu temel unsurların harmonik bir tarzla ve yerli yerinde, ama, sürekli 
kullanılmasından geçer. 

Kalifiye ana eleman; bu kavram çok önemlidir. Nasıl kalifiye insan yetiştirilir; devletimiz bu 
eksikliği sürekli hissetmeli, gereğini yapmalı veya yaptırmalıdır. Meslek liseleri iyi eğitim formatı-
na kavuşturulmalı, meslek yüksekokulları geliştirilip desteklenmeli, sanayi ve işverenin talepleri 
doğrultusunda eğitim müfredatları oluşturulmalıdır. Endüstri ve teknik liseler ilgili endüstri sektö
rüyle, turizm liseleri ilgili turizm işletmeleriyle, tanm liseleri tanm işletmeleriyle ilişkilendirilmelj, 
bu sivil örgütlerin desteği alınarak eğitim müfredatları ona göre hazırlanmalıdır. Bu şartlarda yetiş
tirilen öğrencilerin meslekî yeterlilik konusunda daha vasıflı oldukları görülecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her birimize yüzlerce, belki binlerce iş talebi gelmekte
dir. İşsiz gençlerimizin, vatandaşlarımızın bize ricaları olmaktadır. Hangi İşi yaparsınız diye sordu
ğumuzda, genellikle hepimiz ortak cevabı alırız: "Ne iş olsa yaparım ağabey." 

Türkiye'nin işsizlikten kurtuluşu "ne İş olsa yaparım ağabey" diyen niteliksiz, vasıfsız işçile
rin sayısının azaltılmasında da geçmektedir. Bu kanun işsizliği tamamen çözer mi; tabiî ki çözmez. 
Ancak ne yapar; kısmen azaltır, ama, işsizliğimizin hangi kategoride ne kadar olduğunun tespiti 
noktasında bizlere fayda sağlar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye olarak genç ve dinamik nüfusa sahip olmanın avantajını kulla
nabiliyor muyuz? Eğer, bu sorulara "evet" cevabı verebil şeydik, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanu
nunu bugün bizler belki konuşmaya gerek kalmayacaktı. Örgün ve teknik eğitim mezunlarının dip
lomaları, bilgi ve becerilerine, maalesef, tam olarak yansıtılamamaktadır. Bazı işveren kurumların
ca bu belgeler kabul de görmemektedir, hatta sorgulanmaktadır. Bunun akabinde de akredite üni
versiteler, fakülteler, kurumlar ortaya çıkmaktadır. 

Hiçbir eğitim almadan, çalışarak elde edilen beceriler, yani, halk deyimiyle alaylıların belge-
lendirilmeleri de yetenekleri bazında mümkün olmamaktadır. Çalışma hayatı ile eğitim kurumlan 
arasındaki işlevsel bağ kurulmalı, meslek standardı sınav belgelendirme sisteminde önemli bir araç 
olarak kullandırılması gerekmektedir. 

Bir meslek sahibisiniz; ama, bu meslekte standartları temel alan bir yeterliliğe sahip misiniz? 
Sahipseniz, bunun sertifikalandınlması, belgelendirilmesi yapılabilmiş mi? İşte, tam bu noktada ül
kemizin ihtiyacı olan Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması gerektiği cevap olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun ülkemiz için bir gereklilik 
olduğunu görüyorum. 

Yapılacak bu düzenlemeyle kurulan Kurumun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sizlere saygı
larımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
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tkînci bölüm üzerinde, Komisyon adına, Komisyon Başkanı Sayın Cevdet Erdöl. 
Buyurun Sayın Erdöl. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER

DÖL (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun, biraz önce Sa
yın Sabri Varan Beyin söylediği gibi, ne iş olsa yapanm ağabeyden ziyade, şu işi yaparım diye geçer
li bir belge sahibi olması için insanlarımıza, gençlerimize verebileceğimiz bir belgeyi ortaya çıkara
cak olan bir kanundur. Buna, gerçekten, çok değerli muhalefet partilerimizin değerli yöneticilerinin, 
değerli milletvekillerinin katkıları olduğu gibi, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili meslek kuruluşları
nın, meslek odalarının da bizlere bu konuda katkıları oldu; kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. 

Bir konuyu izah etmek ihtiyacı duydum. Fındıkla ilgili, pek çok arkadaşımız pek çok kere bu
rada söyledi; Mat, gelinen süreç içerisinde, Fiskobirlik yönetimi değişmiştir. Yeni yönetim, uzlaş
macı ve gerçekten ileriyi görecek mahiyette kararlar alabilecek bir yönetimdir. Kendilerini, bizler, 
bölgede fındık üreticisi olan illerin milletvekilleri olarak tebrik ediyoruz, basanlar diliyoruz. Dün 
itibariyle, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Fiskobirlik'in ortak hareket etme karan aldıklarını ve bu ka
rarın, fındık üreticilerine, bölgemize, insanlığımıza çok hayırlı neticeler doğuracağını buradan açık
lıkla ifade etmek istiyorum. Bu kararlarından dolayı da, gerek Fiskobirlik yöneticilerini gerek Top
rak Mahsulleri Ofisi yöneticilerini ve gerekse buna gayret gösteren değerli milletvekili arkadaşları
mı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunun çıkmasında, AK Parti Grubuna mensup değerli milletvekilleri-
miz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna mensup milletvekillerimiz ve Anavatan Partisi Grubuna 
mensup milletvekillerimiz, gerek komisyon çalışmaları sırasında gerek Meclis çalışma lan sırasın
da çok değerli katkılar verdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı ve bu şe
kilde, konsensüsle geçmiş olan bir kanunu hazırlamaktan dolayı da mutluluğumu ifade etmek isti
yorum. Kanunu hazırlayan Bakanlık bürokratlarına, başta Sayın Müsteşarımız olmak üzere tüm Ba
kanlık bürokratlarına ve Değerli Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. 

Ramazan ayı yaklaşıyor, hepinize hayırlı olmasını temenni ederek, kanunun, ülkemize, mille
timize hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdöl. 
İkinci bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen, İzzet Çetin?.. Yok. 
Hamza Albayrak, Amasya Milletvekili. 
Buyurun Sayın Albayrak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşülmekte olan 1193 

sıra sayılı Meslek! Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısının ikinci bölümünü kapsayan 20 ilâ 33 ün
cü maddeleri ve ek geçici 2 maddesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan 
önce, sizleri ve bizi İzleyen değerli milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu tasarıyla, Türkiye'de, diplomalı ve diplomasız vasıfsızla
ra vasıf kazandırılacaktır. Bu tasarıyla, aktif işgücüne dünya pazarlarında rekabet edebilir nitelikler 
kazandırılarak, onların iş bulması sağlanacaktır. Bu tasarıyla, yıllardır sanayicinin İhtiyaç duyduğu 
ara eleman talebine cevap verilecek, bu konuyu yıllardır ihmal ederek uyuyanlar da bu tasarıyla 
uyandırılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara uygun olarak, istihdam 
açısından nitelikli eleman yetiştirmek İçin bu kanunu çıkarmak zorundaydı. Bu kanunun çıkımı ge
cikmiş midir; elbette, gecikmiştir. 

Büyük yönetim gurusu olan Amerikalı bir Profesör Peter Drucker -2005 yılında öldü, toprağı 
bol olsun- yıllardır, bizim, istihdam bağlamında "beyaz yakalılar" ve "mavi yakalılar" diye ra-
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mmadığımız işçi ve memur skalasma iki ilave yapmıştı; "bilgisini satanlar" üç; dört "hayalini sa
tanlar." 

Değerli arkadaşlar, az gelişmiş ülkeler, bu bağlamda, istihdamla ilgili problemlerini çözmede 
gerçekten çok geciktiler. Onun için, 22 nci Dönem olarak, bu kanunu çıkarmak bizler İçin bir onur
dur; bu, özellikte kayıtdışı istihdama büyük katkı verecektir çözümü noktasında. 

Biliyorsunuz, istihdamda kayıtdışılık, üretimde kayıtdışılık, gelirde bayıtdışılık Türkiye'nin en 
ciddî problemlerindendir. 2002 yılı sonu itibariyle, Birleşmiş Milletler Saydamlık Kuruluşunun 
deklarasyonuna göre, AK Parti İktidar olduğundan öndeki süreçte Türkiye'de kayıtdışılık oranı yüz
de 65 idi; 2005 yılı sonuna göre, aynı kuruluşun sirkülasyonuna göre, Türkiye'de kayıtdışılık oranı 
yüzde 45'e düşmüştür. Büyük müdür; elbette büyüktür. 

İşte, geliniz, bu yasayla, gerçekten, istihdamdaki kayıtdışı I iğin önüne geçelim ve nitelikli ele
man yetiştirmenin, bir an önce altyapısını oluşturalım; hizmetin her skalasında dünyada rekabet 
edebilen, kendisine güvenen, uzmanlaşmış ve üretim ve mucitlik kabiliyeti kazanmış ara eleman ye
tiştirmenin altyapısını böylece atmış olalım. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunda, özellikle ikinci bölümünde, hakikaten, bu Meslekî Yeterlilik 
Kurumunun oluşumuyla ilgili usul ve esaslara temas edilirken, 2 tane geçici maddeyle de, genel ku
rul ilk toplantısını yapana kadar geçecek süreçte, Bakanlıkça görevlendirilecek bir grubun, bu iş ve 
işlemleri onbeş gün içerisinde üstlenmesi ve genel kurulun üç ay içerisinde toplantıya hazırlanma
sı amaçlanıyor. Yine, 2 nci geçici maddeyle de, geçmişte meri olan ve halen meri olan 3308 sayılı 
Meslekî Eğitim Kanunuyla kazanılmış haklatın geçerli olduğu, alınan belgelerin geçerli olduğu ve 
bu belge sahiplerinin üç yıl içerisinde müracaatlanyla bu kanun hükümlerinden aynen yararlanaca
ğının altı çizilmiş oluyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, bu Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu devre
ye girdiğinde Türkiye'de vasıfsız işgücü vasıflı hale gelecek; ebette ki, işveren de, kendi işine ya
rayan elemanı seçecektir. 

5084 sayılı Teşvik Yasası uygulamaya girdi malumlarınız. Bu Teşvik Yasasına tabi olan bölge
lerde yatırım yapan sanayicilerin en büyük şikâyeti, nitelikli eleman bulamamaları. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Albayrak, lütfen toparlar mısınız. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - Toparlıyorum. 
Bu bağlamda, işverenler, belirli meslek okullarından mezun olanları işe aldıklarında en az dört 

aylık süreçte bunlara nitelik kazandırmak için eğitimlerine zaman harcıyorlar. Bu da, Türkiye eko
nomisine, elbette ki, zamanlama açısından olumsuz bir katkı veriyor. İnanıyorum ki, bu yasanın 
devreye girmesiyle nitelikli elemanlar Türkiye'ce üretilecek ve bunlar da ara eleman ihtiyacına ce
vap verdiği gibi, ulusal platformda da nitelikli işgücü olarak rekabet edecek nitelikleri haiz olduk
ları için, serbest rekabet ortamında ve serbest dolaşım ortamında çok ciddî anlamda iş bulma 
imkânlarına sahip olacaktır diyorum. 

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum efendim. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Albayrak. 
İkinci bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Fazlı Erdoğan, Zonguldak Milletvekili?.. Yok. 
Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili?.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
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Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili''.. Yok 
Sabn Varan, Gümüşhane Milletvekili''.. 
SABRÎ VARAN (Gümüşhane) - Konuşmayacağım Sayın Başkan 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Varan. 
Mardin Milletvekili Muharrem Doğan, buyurun. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlama

dan önce Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyo

nu Raporu gereğince şahsım adına söz almış bulunuyorum 
Değerli arkadaşlar, ben bir noktaya değinmek istiyorum. Biraz önce değerli milletvekili arka

daşlarımız bu kürsüden güzel şeyler söylediler. Keşke o söyledikleri şeyler de hayata geçirilmiş ol
saydı. 

Değerli arkadaşlar, sayın arkadaşımız "vasıfsızlara vasıf sağlanacaktır" dedi bu yapılan kanun 
tasarısıyla Bu kanun tasarısı elbette faydalıdır, ama, nasıl faydalı olabilir. Eğer, Türkiye'nin hak et
tiği noktaya getirebilirsek faydalı olur, ıssızlığı yenebilırsek, yoksulluğu yenebılırsek. Ama, bu
gün, emin olun Biraz önce Değerli Milletvekilimiz Sayın Varan dedi ki "Bize iş istemeye gelen 
vatandaşlarımıza soruyoruz 'ne iş istiyorsun' Ağabey ne iş olursa yapanm.." Ama, peki, ben size 
soruyorum, binlerce ziraat mühendisi aynı şekilde iş istiyor, binlerce kimya mühendisi aynı şekilde 
iş istiyor, yuzbinlerce jeoloji mühendisi iş istiyor Peki, bunlar vasıfsız mıdır'! Bu insanlar, bu ar
kadaşlar, bu vatandaşlar, dört yıllık, beş yıllık uoiversiteyı bitirmişler ve işsiz ordusuna katılmış bu
lunuyorlar. Peki, şimdi, bunlar vasıfsız mı oluyor?! Bunlara iş verebiliyor musunuz'' Yani, işsizliği 
ve yoksulluğu yenme noktasında bir başarınız var mı?1 Yok maalesef. (Anavatan Partisi sıraların
dan alkışlar) Ama; şunu söylemek istiyorum Değerli arkadaşlar, sız, 2002 seçimlerinde ıktıdan 
devraldığınız zaman bu ülkede işsizlerin sayısı 9 000 000 civarındaydı Bugün işsizlerin sayısı 
11 000 000'a varmak üzeredir; buna ne diyeceksiniz? 

Şimdi, ben size başka bir şey söyleyeceğim, Sayın Mardin milletvekilleri burada oldukları için 
ben bu noktaya değinmek istiyorum; lütfen, izin veriniz Değerli Sayın Bakanım da burada, lütfen, 
bu nokta üzerinde duralım Şimdi, seçim bölgem Mardin'in Nusaybin ilçesinde lise binası yapıla
cak; geçen sene ihale edilmiş, iptal edilmiş. Tekrar, yemden ihale edilmiş, doğal olarak, belki had
de layık görülmemiş; olabilir, tesadüfen aynı ihaleyi aynı firma alınca, tekrardan ihale iptal edilmiş. 
Bu sefer, acaba, AKP mensubu bir müteahhit bulur muyuz diye yetkiyi Ankara'ya getirdiniz Bu se
fer, herhalde, Ankara'da da müteahhit bulamadınız, tekrardan Mardin'e gen gönderdiniz 

Değerli arkadaşlar, çok yazıktır, günahtır, hiç yakışmıyor; yapmayın bu gibi şeyleri! Bir sene 
içerisinde, bir lise binası yapılacak ve sız bunu sonuçlandıramadınız. Yanı, böyle, Avrupa Birliğine 
geçmek üzere verdiğimiz bu emekler, bu çabalar nıçındır?! Peki, yüzbimn üzerinde nüfusu olan bir 
ilçenin, briyie bir yenn, bir liseye, son teknolojiye yakışan bir liseye kavuşma hakkı yok mudur?.' 
Acaba sayın mılletvekillenmız bana nasıl cevap verecekler?' Emin olun, her gun, bana, Nusaybin 
İlçesinden en azından beş altı defa telefon geliyor "bizim lise binamız ne olacak?.." Yani, insanlı
ğın en temel paylaşımı bilgi ise, ılım, irfan ise, bu lise binaları irfan yuvaları değil midir7! Bu in
sanları, bu irfan yuvalarına kavuşturmak bizim btnncı görevimiz değil mıdır7! Bizim birinci vazi
femiz nedir?' Müteahhit ne olursa olsun . Müteahhit Tiırktuı, yeter Müteahhit, vergisini veriyor; 
yeter Müteahhit, bu ışı, tam projesine uygun, fennî şartnamesine göre uygun yapıyorsa, yeter; ama, 
bu benim partimden değildir, bu benden değildir .. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Bu işleri Kamu îhale Kurumu yapıyor. Yanlış konuşuyorsun. Bu 
işlen Kamu İhale Kurumu yapıyor. 
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MUHARREM DOÖAN (Devamla) - Ben yanlış konuşmuyorum; benim hayatım geçti bu iş
lerde. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Kamu ihale Kurumu ihale yapıyor. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Lütfen, seni ciddiyete davet ediyorum. Mardin'e karış

ma! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Ben seni ciddiyete davet ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Öksüz, lütfen... 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Eğer çok şey biliyorsan, gel, burada, konuş. Sayın mil-

Jetvekillerim, burada, jeJsinJer, bana burada cevap versinler. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Yanlış cevap veriyorsun. Yanlış... 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Ben, Mardin insanının hakkını savunmak için burada

yım. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Öğren ama, öğren; neresi ihale yapıyor, onu öğren; ihaleyi kim 

yapıyorsa, onu öğren! 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Ben her şeyi biliyorum ve ben dersime çalışıyorum... 
BAŞKAN - Sayın Doğan... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - İhaleyi kim yapıyorsa, onu öğren! 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - ...ama, siz, buraya gelirken el kaldırmak için geliyorsu

nuz; dersinize çalışmıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Doğan, lütfen, toparlar mısınız. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Ama Sayın Başkanım, ben burada, kürsüde konuşurken 

bana sataşmada bulundu; müdahale etmiyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Sayın Öksüz'e de müdahale ettim ben. Doğru, haklısınız Sayın Doğan. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - İhaleyi kimin yaptığını öğrensin... 
BAŞKAN - Sayın Öksüz, lütfen... 
Buyurun Sayın Doğan, lütfen, toparlar mısınız. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, milletvekilliğimi, hizmet için, 

onurum için yapıyorum. Yüce Mardin balkının bana verdiği bu görevi, sonuna kadar, kanun çerçe
vesi içerisinde ve istekleri doğrultusunda yapmaya çalışacağım. Bu sorun, benim ülkemin sorunu
dur, benim bölgemin sorunudur, benim ilçemin sorunudur. Bu nedenle, beni bağışlayınız. Ben, böl
gemin sorunlarını dile getirmekten de iftihar ediyorum. Lütfen sıblmayınız; ben, burada, kötü bir 
şey söylemiyorum. Aynı şekilde, sizin ilçenizde de olabilir. Ama, burada diyorum ki, lütfen, bu iha
le yapılsın ve bizim o bölgenin insanı bu İrfan yuvasına kavuşturulsun. Başka bir şey istemiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa tasarısının, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını dili
yorum. İşsizliğin ve yoksulluğun bir an evvel yenildiği bir Türkiye'ye kavuşulmasını istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından aifcışiar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Bölüm üzerinde soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Süremiz 15 dakikadır, 8 dakika soru sorma süresidir. 
Sayın Doğan, buyurun. 
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MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Efendim, soracağım sorular zaten aynıydı; teşekkür ediyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Vasıtanızla Sayın Bakana şu sorulan yöneltmek istiyorum: 
Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulması kamuya yeni yükler getirecek midir? Kamu persone

linin alımında siyasal etkiye açık bir alım mı olacaktır? 
Diğer sorum şu: Meslek standarttan mecburî midir? Belge sahibi olmayanların meslekte çalış

maları yasaklanacak mıdır? 
Son olarak, akredite edilmiş meslekî yeterlilik belgesinin alınması, işgücünün yurt dışındaki is

tihdamında avantaj sağlayacak mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Sayın Özdoğan, buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Benim de Sayın Bakana birkaç sorum var. 
Birinci sorum şu: Devletin resmî kayıtlarına göre işsizler ordusunda kayıtlı kaç milyon işsizi

miz vardır? Kırsal alanı ve AK Parti Hükümetinden ümidini kesen kayıtsız işsizlerimizi de düşün
düğümüzde, kaç milyon işsizimiz vardır? Bunların içinde üniversite mezunu ve meslek lisesi me
zunlarının işsiz olarak sayısı ne kadardır? 

İkinci sorum şu: Erzurum'da kayıtlı işsiz sayısı ne kadardır? Bunların yüzde kaçı üniversite ve 
meslek lisesi mezunudur? Erzurum'da işsizlerin toplam sayısı ne kadardır? 

Diğer bir sorum şu; Biz Anavatan Partisi olarak iktidara geldiğimizde, meslek ve sanat sahibi 
olmuş, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ile teknik eğitim fakültesi mezunlarına, işini ve atölyesi
ni kurmak İsteyenlere meslek ve işyeri kurma kredisi vereceğiz. Dört yıldır iktidarda işsizler ordu
sunu kuran AK Parti İktidarının böyle bir projesi var mı? Yoksa, vurdumduymazlığı 2007 seçim 
mağlubiyetine kadar devam edecek mi? 

Son sorum şu: AK Parti İktidarı sayesinde SSK emeklileri açlık sının altında sefil bir hayat ya
şamaktadırlar. İşçi emeklilerimizin durumunu birazcık olsun düzeltmeyi düşünüyor musunuz; yok
sa, işçi emeklilerimiz durumlarının düzelmesi için Anavatan Partisi iktidarını mı bekleyecekler? 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENlS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, burada kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu, 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ta

rafından başlatılan çalışmalara dayanıyor ve 1992 yılında da, yine. Devlet Planlama Teşkilatınca ge
liştirilen istihdam ve eğitim projesi çerçevesi hazırlandı bu kurum, bu yasa tasarısı ve bu proje
yi Dünya Bankası finanse ediyor ve bu projede çok sayıda alt proje var, bir demet proje şeklinde 
götürüyor. Bunlardan bir tanesi de özel istihdam büroları. 

Şimdi, bu altyapıdan sonra özel istihdam bürolanyla ilgili sorumu sormak istiyorum: Özel is
tihdam büroları büyük iddialarla kurulda Ancak, şu anda, işgücü piyasasında kuruluş amacının dı
şında çalışmakta olduğu; işgücü ya da emek istismanna yol açtığı, aynı zamanda yabancı kaçak iş-
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çi çalıştırılmasının kılıfının hazırlanmasında görev üstlendiği yönünde kamuoyunda iddialar vardır. 
Denetlemenin az olduğu yönünde kamuoyunda iddialar vardır. Bu iddiaların geçerlilik durumu ne
dir? 

İkinci sorum madde 26'yla ilgili. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kurum, az önce de de
diğim gibi, 1989 yılında başlatılan çalışmalara dayanıyor, çok gecikmiş bir kurum. Ancak, madde 
26'daki gelirler durumuna baktığımızda, gelirler bölümünün, ne yazık ki, pek güçlü olmadığı ona
ya çıkıyor. Eğer, bu Kurum, yıllardan bu yana kurulması düşünülen son derece stratejik noktadaki 
bir Kurum; maddi yetersizlikler nedeniyle çal ıştın lamadıysa yananm. Bu nedenle sorumu soruyo
rum: Acaba madde 26'nın dışında öngörülen kaynakların ötesinde daha sağlam bazı kaynaklar dü
şünülebilir mi? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Sayın Akdemir, buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, sorularımı Sayın Bakana yöneltiyorum aracılı

ğınızla. Teşekkür ediyorum. 
Türkiye, özellikle hizmet sektörünün ve sanayinin kalifiye eleman ihtiyacı açısından büyük sı

kıntılar içinde olduğu herkes tarafından bilinmektedir, örgün eğitimde düz liselilerin yüzde 65, 
mesleki ve teknik liselilerin ise yüzde 35 oranı bilinen bir gerçektir. 

Dış ticarette rekabet halinde olduğumuz ülkeler karşısında avantajlı konuma düşebilmek için 
meslekî ve teknik ara kademe elemanının artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, şimdiye kadar, 
dört yıl içerisinde, Türkiye genelinde kaç tane mesleki teknik lise devreye sokulmuştur? Acaba, bu, 
Türkiye ihtiyacını karşılayacak mıdır? 

Bir diğer sorum: Bu tasarıda birtakım düzenlemeler yapılmış; ancak, hangi meslekleri ve bu 
meslekleri hangi seviyede kapsayacaktır, birtakım belirsizliklerle doludur. Dolayısıyla, eğitim ku-
rumlannın, Yüksek Öğretim Kurumunun, Üniversitelerarası Kurulun, meslek odalannın bu yapıda
ki temsiliyetlerinin ve yetki alanlarının durumu da belirsiz bir konuma gelmiştir. Bu kargaşalığı na
sıl çözeceksiniz? 

Üçüncü sorum: Esas itibariyle, yetkilendirilmiş çeşitli kurumlann kendi ölçütleriyle vermiş ol-
duklan yeterlilik belgelerinin ulusal ve uluslararası ölçülebilirliğini hangi ölçülerle sağlayacaksı
nız? 

Ayrıca, ülkemizde, diplomalı mesleklerin haricinde yüzlerce meslekte ulusal ölçekte dahi ge
nel kabul gören standartlar, sertifikalar ve otoriteler bulunmamaktadır. Bu itibarla, yeterlilik belge
leri hangi kriterlere göre verilecektir ve bu alandaki çalışmalarınız nelerdir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Sayın Bakan, buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATtLLA KOÇ (Aydın) - Efendim, Sayın Ahmet Işık'ın so

rularını... 
Kurum, kendi gelirleri ile giderlerini karşılayacak bir şekilde düzenlemiştir. Kuruluş aşaması 

dışında, kamu maliyesine herhangi bir yük getirilmeyeceği düşünülmektedir. 
Meslek standartlarına dair sorunuza gelince: Bu standartlar mecburi değildir. Ancak, standart

lara uygun sertifikası olmayanların yurt içinde ve yurt dışında iş bulma imkânlarının azalacağı dü
şünülmektedir. 

Sayın İbrahim Özdoğan Beyin sorulanna yazılı olarak cevap vereceğim. 
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Enis Beyin sorularına gelince: özel istihdam kurumlan IŞKUR'un kontrolünde faaliyette bu
lunmakta, denetimler sonucunda eksikliği veya yanlıştan olan bürolar hakkında ruhsat iptaline ka
dar çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır. Bu cümleden olarak, 180 tane özel istihdam büroları kurul
muş; ama, 6 tanesi kapanmıştır. 

Özel istihdam bürolarının yurt dışına işçi göndermelerinin yasak olduğunu siz de biliyorsunuz; 
ama... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Bu değil efendim, yabancı kaçak işçi çalıştırılıyor burada. Ben, 
yurt dışına işçiyle ilgili bir şey söylemedim, yanlış anlaşılmasın. Mesela Ukrayna'dan, mesela Ro
manya'dan, mesela Azerbaycan'dan yabancı kaçak işçi getiriliyor... 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü, lütfen...Karşılıklı konuşma usulümüz yok; lütfen Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Yanlış anlaşıldı da onu düzelteyim diye söyledim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Yanlış anlaşıldı, o zaman... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Tamam. 
O zaman yazılı olarak cevap verelim; çünkü, o husus, zannediyorum Bakanın iznine tabi olan 

bir husus. Sayın Bakan yazılı olarak cevap versin. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Tamam efendim. 
özür dilerim Başkan. Sorumun yanlış anlaşıldığım düşündüm de, ondan müdahale ettim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Dursun Beyin sorularına da. Sa

yın Akdemir'in sorularına da yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Albayrak, buyurun. 
HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Aracılığınızla, Sayın Bakanıma bir soru yöneltmek istiyorum. Görüşülmekte olan 1193 sıra sa

yılı kanun tasarısı, tetkik ettiğim kadarıyla, kesinlikle, üniversite mezunlarını, özellikle jeoloji ve zi
raat mühendislerini ilgilendirmediğini ben biliyorum tasarıyı tetkik ettiğim için. Benden sonraki ko
nuşmacı arkadaşımız, konuşmama atfen, diplomalı ve diplomasız vasıflara bu yasa vasıf kazandıra
cak tespitime ilaveten "jeoloji mühendisleri ve ziraat mühendisleri gibi yüzlerce mühendisler vasıf
sız mı da issiz" diye yanıt verdi. Acaba, bu kanun, jeoloji mühendislerini ya da ziraat mühendisle
rini ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sen önce ona iş ver diyorum; sen onu vasıfsız hale getiri-

yorsun. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Albayrak. 
Sayın Gazalcı buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakandan şu sorularımın yanıtlanmasını diliyorum: Biliyorsunuz, burada bir düzenleme 

yaptık, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Tanm Bakanlığına bağlı ve çeşitli bakanlıklara bağlı 
meslek okullarını Millî Eğitim Bakanlığına verdik. Bu okulların birçokları canlandınlamadı ve ki
mileri kapanmaya yüz tuttu. Geçen gün gazetede vardı; yeni öğrenci alınmıyor, meteoroloji lisesi 
çocuktan demir parmaklıklar arasında kafeste tutuluyormuş ve yeni Öğrenci de alınmıyormuş. Aca
ba -bir yandan meslek kazandırmak için çocuktan eğitmeye çalışıyoruz- bu devredilen liselerin ka
çı açıktır ve nasıl gelişmeye tabi tutulmuştur? Yeni gelişim ve değişimlere uygun yeni programlar. 
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yeni meslek türlerini içeren okullar açılmış mıdır, üniversitelerin önündeki yığılmayı da önlemek 
açısından? 

İkinci soru: Bu meslek yüksekokullarına yeni bir düzenlemeyle sözleşmeli usta eğiticiler alı
namıyor. O okullar, bu usta eğiticilerle buralarda çok yararlı oluyordu, engellendi. Acaba, bu düzel
tilemez mi bu okulların yeniden işlevinin kazanılması için; çünkü, meslek yüksekokul lan çok dert
li, iş bulamıyorlar ve diplomaları çok zaman işe yaramıyor. Bu konuda Hükümetin bir çalışması var 
mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 
Sayın Bakan, buyurun: 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Sayın Hamza Albayrak'a cevap 

veriyorum: Jeoloji ve ziraat mühendislerini İlgilendiren bir kanun değildir bu kanun. Bunu böyle
ce... 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Elbette ilgilendiren değil Sayın Bakan, bunu biliyorum 
ama, ben diyorum ki, bunlar dururken önce bunlara çözüm bulun, ondan sonra sıra gelsin. Veya her 
İkisine de bulun. Dört sene, beş sene eğitim gören bir genç boş geziyor. 

BAŞKAN - Sayın Doğan, lütfen... 
Sayın Bakan, cevabınızı verir misiniz, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANİ ATİLLA KOÇ (Aydın) - Sayın Doğan, haklısınız da... İs

terseniz... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen... Karşılıklı konuşma usulümüz yok. Sorulara cevap verin lüt

fen. 
Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Tamam, ben de ona cevap veriyo

rum da... 
Böyle bir usul yok, o usule uygun olmadığı için ben de size cevap vermemek durumunda ka

lıyorum. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Biz, aynı çatı altında bir aileyiz. Elbette ki birbirimize ce

vap verebiliriz. Sayın Başkanın da takdiri var bu konuda. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Böyle bir usul olmadığını Sayın 

Başkan söylediği için ben de cevap vermiyorum. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Saygı duyarız. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Sayın Mustafa Gazalcı, sorularını

za yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Böyle bir usul var ama! 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, yokluğun daha iyi vallahi. 
BAŞKAN - Sayın Eri, Sayın Doğan'ın konuşması sırasında sataşma nedeniyle bir söz talebi

niz var. Ne diye sataştı? Lütfen, yerinizden... 
Sayın Eri, buyurun; Sayın Doğan ne söyledi de sataştı size? 
NİHAT ERİ (Mardin) - Sayın Başkan, Nusaybin Lisesinin ihalesiyle ilgili konuşurken "Mar

din'de AK Parti yanlısı müteahhit bulamadılar, Ankara'ya çektiler, şimdi de Ankara'da bulamıyor
lar, Mardin'e çekiyorlar" gibi bir laf söyledi. Bu bir sataşmadır. 
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MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Yok öyle bir şey. "Bulamadılar mı" diye... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Doğan. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Lütfen, tutanağı getirin efendim, ondan sonra... 
BAŞKAN- Sayın Eri, 2 dakikalık süre veriyorum; yeni bir sataşmaya mahal vermeden... 
Buyurun. 

IV.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Mardin Milletvekili Nihat Eri 'nin, Mardin Milletvekili Muharrem Doğan 'm. Partisine, sa

taşması nedeniyle konuşması 
NİHAT ERİ (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Nusaybin Lisesiyle ilgili konu şu: 

Bu lise, Kızıltepe Lisesiyle birlikte Mardin'de İhale edildi; ancak, ihaleyi kaybeden müteahhitler 
Kamu İhale Kurumuna itirazda bulundular. Kamu İhale Kurumu da bu iki itirazı inceledi, Kızılte-
pe'ninkinİ onayladı, Nusaybin'infeini de iptal etti; ama, Mardin'de, maalesef, yıllardır devam eden, 
ihalelere fesat karıştıran bir şebekenin varlığını biliyoruz. İşin daha doğru, daha düzgün olabilmesi 
için Bakana rica ettik ve bu ihalenin Ankara'da yapılmasını istedik. Yani, biz, ne AK Parti yanlısı 
müteahhit aradık ne bu işe bulaştık. (AK Parti sıralarından alkışlar) Biz, bu işin en düzgün, kamu
ya en yararlı bir şekilde olması için uğraşıyoruz. Biz, siyasetçi-müteahhit ilişkisinin içerisine hiçbir 
zaman girmedik. 

Bu arkadaşımız, dün de yaptığı konuşmada Midyat TOKİ ihalesiyle ilgili "bir AK Parti millet
vekilinin bu ihalenin iptalinde parmağı vardır" demiştir. 

Ben, kısaca, TOKİ'nin bize gönderdiği bilgi notunu okuyorum; TOKİ diyor ki: "İdaremizce 
söz konusu alana ilişkin imar planlan 6.10.2005 tarihinde onaylanarak ilgili belediyesine gönderil
miştir. 16.1.2006 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İdaremizce gönderilen imar planlarının belediyesi ta
rafından onaylanmadığı ve buna bağlı olarak İmar uygulama işlemleri başlatılmadığı ve yapılama
dığı, bu nedenle mülkiyet probleminin çözülemediği ve müteahhidin araziye girmesinin engellen
mesinden dolayı 2006 Mart ayı içerisinde inşaat ihalesi çalışmaları iptal edilmiştir. 

18 inci madde uygulamasında yapılması gereken yüzde 40'lık kesinti sonrasında TOKİ'nin 
mülkiyetinde bulunan konut adalarında azalma meydana gelmektedir. 26.7.2006 tarih, 200671104 
sayılı Midyat Belediye Başkanlığı Meclisi tarafından onaylanan planlara uygun olarak TOKİ Em
lak Dairesi tarafından hazırlanan parselasyon planlan kapsamında yapılan 18 inci madde uygulama
sının tamamlanmasını takiben inşaat uygulaması süreci yeniden değerlendirilecektir." 

Gerçek bu. Bu gerçeği bu arkadaşımız ya bilmiyor ya da bildiği halde gerçeği saptırıyor. Eğer, 
bilmiyorsa, o da büyük bir hata. Bir milletvekili, kendi seçim bölgesi, kendi ilçesiyle ilgili böylesi 
önemli bir konuda bilgisiz olması da affedilecek bir şey değil. Bu arkadaşımız, eğer, belediyeye ya 
da TOKt'ye bir telefon açıp bu konuyu öğrenmek isteseydi, bu gerçeği kendisine de söylerlerdi, bu
nu öğrenirdi, burada da gelip bir milletvekiline sataşma talihsizliğini de yapmazdı. 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, bana "bilgisiz" dedi, bana bilgisiz diyemez. 
BAŞKAN - Sayın Doğan, lütfen dinler misiniz. 
NİHAT ERİ (Devamla) - Bu arkadaşımız bunu âdet haline getirdi, sürekli sataşıyor, bizi tartış

maya çekmek istiyor; ama, biz bu tartışmaya girmeyeceğiz. Böylesi sataşmaları halkımız uygun 
görmüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eri, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
REYHAN BALANDI (Âfyonkarahisar) - Cevap hakkı doğdu Sayın Başkan. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Şahsıma ve Mardin halkına sataşmada bulundu, Mardin 

halkına yakışmayan sözler kullandı. 
BAŞKAN - Sayın Doğan, heyecanlanmadan anlatır mısınız 
Buyurun 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - "Mardin'de ihaleye fesal karıştıran şebeke var" dedi, bir 
BAŞKAN - Şahsınızı kastetmedi ki Sayın Doğan. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - "Bu milletvekilimiz bilgisizdir" dedi Lütfen, bana söz ve-

nn Arkadaşa nasıl verdiyseniz, ben de cevap hakkımı kullanmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Doğan, bu karşılıklı devam edemez ta1 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Efendim, ben cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Neye cevap vereceksiniz Sayın Doğan'' 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Ben bu konulara cevap vereceğim efendim 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan 
Sayın Doğan, 2 dakikada bitirin lütfen; yeni bir sataşmaya da mahal vermeyin, yoksa müdaha

le ederim 
2 - Mantın Milletvekili Muharrem Doğan 'in, Mardin Milletvekili Nihat En 'nın, şahsına, sataş

ması nedeniyle konuşması 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuyla ilgili 

olarak, böyle sizi üzüntüye doğru götürdüğümüz için, ben, sizden oziır diliyorum. Ancak, bu Yüce 
Meclîsin çatısı altında bir milletvekilinin bitmediği bir konuda, diğer bîr milletvekili arkadaşına 
"bilgisiz" ya "bu İşi bilmiyor" veya "seçim bolgesiude ihaleye fesat karıştıran şebeke var" demesi, 
demek ki kendisinin de o şebeke tarafından milletvekili seçilip geldiğini ifade ediyor (AK Parti sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Doğan .. Sayın Doğan . 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Ben, ne kendisine ne Mardin halkına yakıştıramıyorum 

Mardin'de böyle bir şebeke yoktur 
MEHMET ASIM KULAK (Bartın) - Sana yakışıyor mu"" 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Böyle bir şebeke yoktur. Söz konusu ihalede, ilk ihaleyi 

alan müteahhit Anavatan Partisi Merkez ilçe Başkanıydı, bunun uzenne, iptal ettiler; ikinci ihaleyi 
de yine aynı kışı aldığı için iptal ettiler. Sonra, buraya, Ankara'ya çağırdılar, anlaştılar, o arkadaşı
mız da bizden istifa etti ve ihaleyi ona vermek için tezgâh ayarlıyorlar Yanı, şimdi ben mı bilgisi
zim?' 

NİHAT ERt (Mardin) - Yanlış konuşuyorsunuz! 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Sonra, ikinci konut işine geleceğim Midyat konut ihale

si, madem imarda bir sorun varsa, madem kamulaştırmada bir problem varsa nasıl ihale ediyorsu
nuz, ihaleyi nasıl ihale ettiniz, tıasıl yer teslimi yaptınız, o müteahhit şantiyesini nasıl kurabilmiş, 
nasıl tasfiye işlerine başlamıştır?' Sonradan TOKÎ İdaresi itiraf etmiştir. TOKÎ İdaresi, vardığı ha
tadan geri dönmek için ve müteahhide "biz sana başka bir iş veririz, seni kazandırırız" demişler ve 
onu geri çekmişler. 

NİHAT ERİ (Mardin) - Yalan söylüyorsun' 
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MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Niye gerçekleri söylemiyorsunuz9' Teessüf ederim! Lüt
fen, gelin, burada gerçeklen konusunuz, gerçekler neyse onu söyleyiniz Hiç kimse, Mardin halkı
na ve Mardinliye "böyle bir şebeke vardır" diyemez 

Teşekkür ediyorum (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, teşekkür ediyorum 

i n . - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2.- Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (î/1211) (S Sayısı 1193) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın mılletvekıllen, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddelen, varsa o madde üzerindeki önerge ışlemlenm yaptık

tan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme 
Sektör komiteleri 
MADDE 20-
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması 
MADDE 21-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sınav 
MADDE 22-
BAŞKAN - Kabul edenler . Kabul etmeyenler Kabul edilmiştir 
Belgelendirme 
MADDE 23-
BAŞKAN - Kabul edenler .. Kabul etmeyenler . Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personelin Atanma Şartlan, Statüsü ve Mal! Hakları 

Personelin atanma şartları ve statüsü 
MADDE 24-
BAŞKAN - Madde üzerinde. Komisyonun bir düzeltme talebi vardır, buyurun Sayın Başkan. 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-

DÖL (Trabzon) - Sayın Başkan, 5 inci bentte geçen "iktisadı ıdan bilimler" ibarelerinin arasına "ik
tisadı ve idari bilimler" olarak düzeltilmesini "ve" ibaresinin eklenmesini... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, düzeltilmiştir. 
Düzeltme talebiyle birlikte ve aynı zamanda ekli cetvelle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
Malî haklar 
MADDE 25-
BAŞKAN - Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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BEŞINCI BÖLÜM 
Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim 

Gelirler 
MADDE 26-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Giderler 
MADDE 27-
BAŞKAN - Kabul edenler . Kabul etmeyenler .. Kabul edilmiştir. 
Bütçe 
MADDE 28-
BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Denetim 
MADDE 29-
BAŞKAN - Kabul edenler .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Yönetmelikler 
MADDE 30-
BAŞKAN- Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir 

ALTINCI BOLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

MADDE 31-
BAŞKAN - Madde üzerinde Komisyonun düzeltme talebi vardır; buyurun Sayın Başkan 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-

DÖL (Trabzon) - Sayın Başkanım, "29- Meslekî Yeterlilik Kurumu", "30" olarak, "30-Meslekî Ye
terlilik Kurumu" olarak düzeltilmesini talep ediyorum 

BAŞKAN - Düzeltilmiştir Sayın Başkan. 
Düzeltme talebiyle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler. Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
GEÇlCÎ MADDE 1-
BAŞKAN-Kabul edenler ..Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
GEÇİCt MADDE 2-
BAŞKAN - Kabul edenler . Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir 
Yürürlük 
MADDE 32-
BAŞKAN - Kabul edenler. . Kabul etmeyenler. . Kabul edilmiştir 
Yürütme 
MADDE 33-
BAŞKAN - Kabu! edenler. . Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
tkmcı bolümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 
Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır. 
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Tasannın tümü acıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulaları
nı, oylama için öngörülen S dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştı rmalannı rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var İse, hangi bakana vekâleten oy kullandığı
nı, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile İmzasını da taşıyan oy pusulasını, oylama için ön
görülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meslek! Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı oylama sonucu: 
Oy sayısı : 242 
Kabul : 242 (x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Eylül 2006 Cu

ma günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 18.50 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLAR! 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara Büyüksehir ve Keçiören Belediyeleri arasın

daki gerginlik iddialarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdüİkadir AKSU'nun cevabı (7/14657) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla İçişleri Bakanı Sayın 
Abdüİkadir AKSU Eşrafından yazılı olarsk cevaplandırılmasını arz eder im. 

Saygılarımla. 

Yı lmaz ATEŞ 
Ankara Milletvekili 

Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı Malin Gökçek v e Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok aras ında yaşanan gerginliğin, kamu 
binalarının kurşun lanmasına kadar gittiği yönünde bazı yazılı basın 
organlar ında haber ler yer almıştır. 

Bu bağ lamda; 

1-Çetelerin silahlı mücadelesinin kamuoyuna yansıdığı bir 
d ö n e m d e , belediyeler arasındaki kavganın kamu binalarının 
kurşun lanmasına kadar gitmesini nast! değerlendir iyorsunuz? 

2 -Sözkonusu olay hakkında bir soruşturma başlattınız m ı ' 
Sorumlular hakkında na yapmayı düşünüyorsunuz? 

3-Olaym doğru lanması durumunda her iki belediye başkanı 
hakkında nasıl bir işlem yapacaksın ız? Açıklar mısınız? 

"»-Ankara Büyüksehir Belediyesinin, Ankara Emniyet Müdürlüğüne 
m a k a m aracı t ahs i s ettiği doğru mudur? Doğru ise kaç adet a raç tahs is 
edilmiştir? Bakanlığınızın emniyete a raç temin e tme olanağı yok m u d u r ' 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Mahalli idareler Cenel Müdürlüsü 

Sayı . B 05 0 MAH O.65-OO-0O2/^Vj. «— fi, T_jaj ^ ^ , H 3 i ' ^/2Q06 

Konu 7/14637 Yazılı soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

ligi TBMM Başkanlığının 28/06/2006 tarihli ve KAN.KARMD A.01 O ONS 0.1O 00 02-
23097-7/14657- 229ÖI/SS762 sayılı yazısı 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ' in 7/14657 esas numaralı yazılı soru 
Önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde, 

Büyüksehir belediyeleri ile ilçe ve İlk kademe belediyeleri arasındaki işbirliği ve 
koordinasyonun 3216 sayılı Büyüksehir Belediyesi Kanununda düzenlendiği, önergede yer 
alan iddialarla ilgili olarak Ankara Valilisine gerekli yazının yazıldığı, 

Ankara Büyüksehir Belediyesince. Ankara Emniyet Müdürlüğüne zı adet binek oto 
ile 50 adet motosiklet tahsis edildiği, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim 
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2.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, Ankara Bûyûksehir ve Keçi
ören Belediyeleri arasındaki gerginlik iddialarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/14662) 

TÜRKİYE BOYOK MlU-ET MECLİS t BAŞKAN LIĞI'N A 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından Yazılı olarak 
yanıtlanırlasını saygılarımla a n ederim. 09.06.200a 

X 
Dr.Muzaffer KURTULMUŞOĞLU 

n* vatan partisi Ankara MfrfetvefcfK 

Ankara Anakent Belediye Başkanlığı İle Keçiören Belediye Başkanlığı 
arasında uzun süredir bir anlaşmazlık ve çekişme bulunduğu ve son 
olarak, Fatih Sultan Mehmet Parkı İle İlgili olarak İki belediyenin silahlı 
baskınlara yol açan bir 'kavga' yaşadığı basına yansıdı. Buna göre; 

1- Bu Olay hakkında ne glbt bir İşlem yapılmıştır? 
2- Her İkisi de aynı partiye mensup İki Belediye arasındaki bu olay 

hangi ' ran t ' ya da 'hizmet yapma k a v g a » ' sonucu yaşanmaktadır? 
3 - Her iki Belediye yetkilileri ve Belediye Başkanları hakkında herhangi 

bir İnceleme ya da soruşturma açılmış mıdır? Açıldtysa nedir, sonucu 
ne olmuştur? 

4 - Belediyelerin silahlı kişilerle ne tür bir İlişkisi olabilir? 
5- "Silahlı kişilerle belediye binalanna kursun atan kişiler; muhataptan 

va tandaş olursa neler yapabilirler?" sorusunun yanıtını araştırmak 
İçin bir İnceleme komisyonu kurmayı düşünüyor musunuz? 

6- Keçiören Belediye Başkanlığı sınırları İçinde 'İçkili mekan ' olmaması 
İçin özel bir politika yürütüldüğü İleti sürülmektedir. Buna göre ; 
mevcut belediye başkanının görev süresi içinde bu İlçe sınırlan 
dahilinde kaç adet İçki ruhsatı başvurusu yapılmış, bunlardan kaçına 
olur verilmiştir? Yine aynı dönemde; kaç adet 61ı- ganyan bayii 
açılması İçin başvuru yapılmış bunlardan kaçına olur verilmiştir? 

T C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Gene] Müdürlüğü 
Sayı BOS 0 M A H 0 65-00-002/<51*.-1"^— • S T . ^ Û ^ , A. ~^/ ^ 2 0 0 6 
Konu . 7/14662 Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞBAKANLIĞINA 

Ilgİ T B M M Bagkanlıgınm 28/06/2006 tarihli ve KAN KAR.MD A Ol O G N S O 10O0O2-
23097-7 /14662- 23123/55972 sayılı yazın 

Ankara Milletvekili Sayın Dr.Muzaffer KURTULMUŞOĞLU' nun 7/14662 esas 
numaralı yazılı soru önergesi hakkında yapılan vaslırma neticesinde. 

Keçiören Belediyesi imar Planlarının Ankara Büyukşehir Belediyesince 
engellenmelinin söz konusu okunayacağı, bu ve benzen iş ve istemlerin 5216 sayılı 
BüyukşeJıir Belediyesi Kanununda duzenlenlcndıgi. 

Önergede yer alan dijer iddialarla ılsıli olarak Ankara Valilisine «erekli 
yazıtdığı, 

anl&şılmıjlır 
Bilgilerinize arz ederim 

dülfcadir AKSU 
Bakan 
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3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Adıyaman tlindeki bazı köylerin yol ve su sorunla

rına ilişkin soruları ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/14804, 14805, 14806, 
14807, 14808. 14809, 14810, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816. 14817. 14818, 14819. 
14820, 14821. 14822 14823. 14824. 14825, 14826, 14827, 14828. 14829, 14830. 14831. 14832. 
14833. 14834. 14835, 14836, 14837. 14838, 14839. 14840. 14841. 14842. 14843. 14844, 14845, 
14846, 14847, 14848, 14849. 14850, 14851, 14852, 14853, 14854, 14855. 14856. 14857, 14858, 
14859, 14860, 14861. 14862. 14863. 14864. 14865. 14866. 14867, 14868, 14869, 14870. 14871. 
14872, 14873, 14874, 14875. 14876, 14877, 14878, 14879, 14880, 14881, 14882. 14883. 14884. 
14885, 14886, 14887, 14888, 14889, 14890, 14891, 14892, 14893, 14894. 14895, 14896, 14897, 
14898, 14899, 14900. 14901. 14902, 14903. 14904, 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910. 
14911, 14912. 14913. 14914. 14915. 14916. 14917, 14918, 14919, 14920, 14921. 14922..14923. 
14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931, 14932, 14933, 14934. 14935, 14936, 
14937, 14938, 14939. 14940. 14941, 14942, 14943, 14944, 14945, İ4946. 14947. 14948, 14949, 
14950. 14951. 14952, 14953, 14954, 14955, 14956, 14957, 14958. 14959. 14960. 14961, 14962, 
14963, 14964, 14965, 14966. 14967, 14968, 14969, 14970, 14971, 14972, 14973. 14974, 14975, 
14976, 14977, 14978, 14979, 14980, 14981, 14982, 14983, 14984, 14985, 14986. 14987, 14988, 
14989. 14990, 14991, 14992, 14993, 14994, 14995, 14996, 14997. 14998. 14999, 15000, 15001, 
15002. 15003, 15004, 15005, 15006. 15007, 15008, 15009. 15010, 15011, 15012. 15013, 15014, 
15015. 15016. 15017. 15018. 15019. 15020, 15021, 15022, 15023, 15024. 15025. 15026, 15027, 
15028, 15029, 15030, 15031, 15032, 15033. 15034, 15035, 15036. 15037. 15038, 15039. 15040. 
15041. 15042. 15043. 15044. 15045, 15046, 15047, 15048, 15049. 15050. 15051. 15052, 15053, 
15054, 15055. 15056. 15057, 15058, 15059. 15060, 15061, 15062, 15063. 15064. 15065, 15066, 
15067, 15068, 15069, 15070. 15071, 15072, 15073, 15074, 15075, 15076, 15077. 15078. 15079. 
15080, 15081, 15082. 15083. 15084, 15085, 15086, 15087, 15088, 15089. 15090. 15091, 15092, 
15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098. 15099, 15100, 15101, 15102. 15103. 15104, 15105, 
15106. 15107. 15108. 15109, 15110, 15111. 15112, 15113, 15114, 15115. 15116. 15117, 15118, 
15119. 15120, 15121, 15122, 15123, 15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 
15132, 15133. 15134, 15135, 15136, 15137, 15138, 15139, 15140, 15141. 15142. 15143, 15144, 
15145, 15146, 15147, 15148. 15149, 15150. 15151, 15152, 15153, 15154, 15155, 15156, 15157, 
15158, 15159. 15160, 15161, 15162, 15163, 15164, 15165, 15166, 15167, 15168, 15169, 15170, 
15171, 15172, 15173, 15174, 15175. 15176, 15177, 15178, 15179, 15180, 15181, 15182, 15183) 

TORKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdUIkadh- AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 
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21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoht olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Damdırmaz köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adt geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

/ s A, 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, kCydeld hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götarememekte, sa£tıknz sulan kuUanmaiarmdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Çemberiitaş köyünün yol ve s*sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 6 6 -



T B M M B:127 2 1 . 9 . 2 0 0 6 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafında» yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda geçeğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

"Enser ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gOturememekte, sağlıksız sulan kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Çayırlı köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KBy-Desfc projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, .ad) geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederini. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Y o b olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
getOrememekte, aaghluız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Merkez ilçesi Çamyardu köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek avnbnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çal ışına yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîrn.16.05.2006 

^ E n s a r ö û O T 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götflrememekte, sağlıksız «alan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi BujüldanJdı köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Menek aynlmıstır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi biı ödenek âynunadıysa, adı*-geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne EJbi bir çalışma yanacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadır AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16-05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu obnayau vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
gSturememekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

t - Adryaman İli Merkez ilçesi Bttyttkkavakh köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrümadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonuanmın İçişleri Bakam Sayın AbdDIkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandınlroası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

;nsarOUÜT 
anan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımı? bu günlerde AB'ye f i tneye hn?ırlnnırkcn Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sagbksız satan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Merkez ilçesi BflklSn köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ^nlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su siklonlarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yartacaKSuuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ensa rööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girıneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sagük sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1 - Adıyaman İli Merkez ilçesi Boztepe köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır?. 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı. geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksuttz? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİSI BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadİr AKSU taranndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederini. 16.05.2006 

röGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, saghksıs n ı l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adryaraan tli Merice* ilçesi Börkenek köyünün yol ve su soranlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkmulaımnı giderilebilmesi için. ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadİr AKSU taıaândan yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

30T 
Ardahan Milletvekili 

21. YOzyıü yaşadığımız bu günlerde AB'yc girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola elnuyan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız n ı l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Baspmar köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrdmadtysa, %adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir fnlttftnrı yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanınm İçişleri Bakara Sayın Abddlkadir AKSU tarafından yanlı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

' 'İEnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz buhmmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız satarı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Bagdere köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek nynlmadıysa, adı geçen 
köyttmözürı yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir p " ' y " " yapacaksınız? 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T MECLtsi B A Ş K A N L I Ö I N A 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola o k u y a n vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız l a l an kullanınalanndaıı dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Öl Merkez ilçesi Aydınlar köyunOn yol ve su sorunlarının giderilebilmesi îçin 
2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Deak projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde »e yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu «İmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve Jlçe merkezlerine 
gfiturememekte, sağlıksız solan kul]anmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. • .. 

1- Adıyaman tli Merkez ilçesi Anügoluk köyünün yol ve Su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yıb KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? . • 

2- 2006 yıh için Kfiy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU temandan yazılı olarak 
cevaplandırılması koDusundageregiıımyapılmasuusaygdarımlaarzederirQ.16.05-2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sajghkiB sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yo$&malcuuifrlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Afibey köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yanlı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EıısarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOremernekte, saghksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Ahm«thoca köyünün yol ve su sorunlarının-giderilebilmesi 
için 2006 yılı KDy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ant ederim. 16.05.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaştanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekto, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Yaniukaya köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmışor? 

2- 2006 yıh İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı göçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken. Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
götOreroemekte, aagMutz sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sofilik seradan 
yasamaktadırlar. 

W Adıyaman 111 Merkez ilçesi Uzuapmar köyünün yol vs su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlntadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapnrJkstnız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl . ve. ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, s a ğ l ı k » suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Uludam koyunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bb Ödenek aynknadıysa^adı geçen 
koyumuzun yol ve su süantüannm giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yanacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının (çişleri Bakanı Sayın AbdOikadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

^ 

EnsarOGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yafa olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götütememekte, saglıkaız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaff amaktudı rlar, 

1 - Adıyaman tll Merkez ilçesi Topfcpe kOyilnün yol ve su soranlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı lUiy-Desk projesi kapsamında ne tadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden bobangi bir ödenek aynlmâdrysa, adı geçpn 
köyûmozttn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulannun İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tararından yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
B&türememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyamaa tUMeAez ilçesi TelqMBv köyünün yol ve su sorvaüarınıng^ 
2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KSy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmâdrysa, adi- gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9.2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın] saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖGÜT 
Aidattan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola o k u y a n vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki bastalannı il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

I • Adıyavaa İti Merkez ilçesi Taspnnr köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
20Ofi yıh KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar «denek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıyss, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.] 6.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki bastalannı 11 ve ilçe meıfcezlerine 
götürenıemekte, sağlıksız sulan kullamnalarmdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

1- Adıyaman Di Merkez ilçesi Şerefli köyünün yol ve su sorunlarmın giderilebilmesi için 
2006 yıh KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı; geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B : 1 2 7 2 1 . 9 . 2006 O : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANUGlN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişini Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırüraast konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.05.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve itçe merkezlerine 
götürememekte, gajtlduu suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Sanharman koyunun yol ve sn sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmışın? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmathysa, adı geçen 
köyürrrttaunyolvesusıluııtılanıungiderikbilroe^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tararından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız «uları kullanmalarından dolayı da ciddi saghk sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Payamlı köyünim yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynknadıvsa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yaracaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olacak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsacöĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götüremeroekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Paşamezraaaı kOyûnOn yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Odeock ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
kflyflmttzun vnl ve m «ıkıntılarının gldrllriıilnmai i^in m. gihi tıir ^*l,jm* ynpaı-^lıyı.ı.V) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması komıstmda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

r ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bn günlerde AB'ye ginneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sagukuz sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık somaları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Oluklu köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KOy-Desk projesi ı™p—™nH« ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 7 8 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdoDtadîr AKSU tarafından yazılı olank 
cevaplandın İması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.1006 

'EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu atmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotttrsmemektc, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1 - Adıyaman Üi Merkez ilçesi Lokman köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrıfanadıysa, adı geçen 
köyOmttzfln yol ve su sıkmulannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU (arafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımı'?; bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyamaa İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Kmlpınar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapearoıada ne kadar ödenek aynlmısflr? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol VB SU sıkuıularaun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9.2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmm İçişleri Bakanı Sayın Abdolkadiı AKSU taratmdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05,2006 

s . 

EnsarC-öÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yalu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
götürememekte, saglıknz sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Yelbastı Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve Stt sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmm içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, s a g U u u SMlan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Besni ilçesi Merkc* Bucağı Boncuk Köyflnttn. yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarOÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaladığımız bu gUderde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, aaghksns «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

I ' Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Bnrunçayır Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çahsma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarefindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu otaMyan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız » i l an kullanroalarmdan dolayı da «iddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Kmlbiaar Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
koyumuzun yol ve su sıkınblaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B; 127 21.9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU taraftndan yazılı olarak 
ttv^\aadınbrıwkoıwımâ*geıt:ğkâtıy*pûmasmımy^anfriaar2edaİM.16.0S.20()6 

Enser ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yotaı olmayan vatandaşlarınuz 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOturememekte, sagMuız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

t- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Oyan Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Sdenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Ur ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki «nülerimin İçişleri Bakanı Sayın Abdüflcadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

/A 

EnsarOöÜT 
' Ardahan Milletvekili 

21. Ylteydı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gönûernemekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da,ciddi sağlık soranları 
yflfnmft,rtfKtirlft'*ı 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Oyratfı Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden heriıangl Ur Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANUÖDJA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadîr AKSU taralından yazdı alarak 
cevaplandırılması konusunda gcnsjiııîn yapılmasuu saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
gÖtOıememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da. ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. .•''•'. 

1- Adıyaman İÜ Besni ilçesi Merkez Bucağı Tafhyazı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa. adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AMOIkadir AKSU tarafından yazılı alarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOremcmekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Toklu KöyÖnOn-yo! ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek aynlmrstır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlnHKhysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sılonolannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmamın saygılarımla aız ederim.16.0S 2006 

S « işar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yözyılı yandığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız so lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorûnlan 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyanutn İli Merkez ilçesi Kut tepe köyünün yol ve su sorunlannuı giderilebilmesi İçin 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? ı 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU taralından yazılı olarak 
ceveplamJınbnas) konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aızederim.16.05 2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeya hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır- Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalannı il ve ilçe merkezlerine 
gOtnrememekte, sağbkaız » l a n kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İH Merkez ilçesi Kjorukvy köyünün yol ve su sorum^mıım giderilebilmesi için 
2006 yıhKöy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır?' • ' 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
lrttynMinTltn yn\ m mı aılnntılurmın gMurilnMImra İyin n» gihi hİT yatılma y*parıHrmu-r9 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorukuımm İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.052006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağhkuz sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Kızılcopmor köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen, 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin »e gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLISI BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gölSrememekte, sağlıksız sa tan kultenmalarmdan dolayı ds ciddi soğuk sorunları 
yaşamakladırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Kıadjrali köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrümedıysa. adı geçen 
fcöyamazfln yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşaiıdakl sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdDIkadir AKSU tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlarınken Ülkemizde ne y o n t ki 
halen yolu ve suyu almayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatan dağlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
eOtUrememekte, Mflıfcraz so lan kullanmalarından dolay) da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Merkez ilçesi KayaSnO koyunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Odendc aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdontılaruun giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanıma İçişleri Bakanı Sayın Aodulkadrr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını sfrygilaniiilaB2ederiin.16.0S.2006 

Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lnayaa .M«ı^a;ijfimn 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ya ilçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, sagblcsa ( a l an knllantnalaruıdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Kayacık köyünün yol ve su soranlarının giderflebilfilesi İçin 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Ur ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi -f*" •** g-t" *"- tıtf-ymı yı lı"'*n^""T7 
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TBMM B:I27 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulfcadir AKSU (âmândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

**L 

' ââfearöGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yota olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götarememekte, n£üfcME sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez İlçesi KarabSyOk köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrümadıysa. adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruranmın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götUıeuıeııtukte, sagMcsn n h n kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni İlçesi Merkez Bucağı Eyerli Koyunun yol ve sn sorunlaruun 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için KOy-Desk projesinden herhangi tur ödenek avnlmadrysa, adı geçen 
k4yumüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TORKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.05.2006 

röGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu «tmayaa vaıandaşlannuz 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Kuyueak Bucağı Yedlolak Köyünün yol ve su sonınlarınm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmsdıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdantılanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU taranndan yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröCÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız n l a r ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Besni ilçesi Merkra Bucağı Akpınar Köyünün' yo! ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 ' 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir ç^aüsma yapacaksınız? 
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TBMM B.127 21.9.2806 0 : 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulaıtmm içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafvndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapıklasın] saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

röĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

31. Yüzyılı yaşadığımız bn günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götüremenıekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
y a HTWPflkt*¥İTffa T. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Çaykaya Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçimleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aizedcrini.16.0S.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, •aibksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Çllbngaz Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 3006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçİşled Bakanı Sayı» AbdOlkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edcrim.16.05.2006 

JT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydetrî hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, aaglıkra (u lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlun 
yaşamaktadırlar. 

1- Adryamaa Di Besni ilçesi Merkez Bucağı ÇaJcalb Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyttmOzOn yol ve su sıkumlaruun giderilebilmesi içm ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

S 

EnsarOOÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarmı okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götüremeroekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Besni ilçesi Merkez Bucağı KaragBveç Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılıKöy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sdontıl arının giderilebilmesi için ne gibi bir «alışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması kornişonda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

röOÜT 
' Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOıememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 

1- Adıyaman tli B e n i ilçesi Merkez Bucağı KuragM Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kfiy-Desk projesinden herhangi bu- ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

rOĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOıememekte, saghluız suları kullamnalannden dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamakladırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Harmanardı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlraadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su aıkuttuartran giderilebilmesi için ne gibi bîr çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİS! BAŞKANI.IÖIKA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.03.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaladığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanıriccn Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan Vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlık*» saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Knzevlcri Köyünün yol ve.su sorunlardım 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadrysa, adı gecen 
koyflmlrrtln yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Saym AbdtUkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

3ÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye onurlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır, Yoiu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, koydaki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
gOtürememekte, sağkksn t a l a n kuUanröalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçem Merkez Bucağı GOneykaa KOyunUn yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 , 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BASKANLIÛMA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Saya AbdfUkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz. ederim. 16.05.2006 

• "Ensa rööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekie, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yakmaktadırlar. 

1 - Adıyaman İli Merkez ilçesi Esentepe koyunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi biı ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeys hazırlanırken Ülkemizde, ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yon* atmayan vatandaşlarımız 
Çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götörernenıekte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üî Merkez ilçe» Durukaynak köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödcndcaynlmııhr? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 6.05.2006 

21, Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye ginneye hazulamıken'Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, kSydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
gOrfirememekte, »«{İdcsız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Dişbudak kOyünlln yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümezünyol ve au sıkuıhlarmın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TORKİYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göttrrememekte, sağlıksız anları kalkınmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Merkez ilçesi Davathan koyunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynjmodıysa, adı geçen 
kOyOrnOzOn yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaktanız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın (çişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.05-2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkenizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır;. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüreroemekte, lagbksız n d a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Gozebaşı kSyOnOn yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayolmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çabama yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılman konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

y S Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yata olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sagbknz suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar, *'J 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi EsU Hfimfi Manim- koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynunadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve sn sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadİr AKSU tarafından yasl ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 6.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula, gönderememekle, köydeki hastalanın it ve ilçe* merkezlerine 
götflrememeltte, sağlıksız mları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaywTT>pMfll ı̂r1 ̂ r ' ' 

1- Adıyaman tjj Merkez ilçesi tneebag koyunun yol ve su. sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı seçen 
köyümüzün yol ve BU sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANUÖ1NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdCUkadü- AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsaıÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOrcmemekte, Mghksrz solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 

1- Adıyaman Di Merkez ilçesi Huankendİ köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy43esk rnojeri kapsarrunda ne kadar ödenek aynlmıstır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden beıhangi bir ödenek aynbnadrysa, adı geçen 
kOyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gîbi bir çalışma yapacaksınız? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I Ö I N A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın] saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Er isaröûÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- A d ı y ı a a n İL Merfcez ilçesi GOzelynrt köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı içm Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkmulannııı giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun içişleri Bakam Sayın AbdBlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda geregmin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 16.0S.2O06 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yotu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe,, merkezlerine 
görünmemekte, saghknz sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Güneşli köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

-97-



TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olank 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz cderim.16.05.2006 

21. Yüayılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya* vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOturemenıekte, «ğjık»ıı: n l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlun 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman fli Merkez ilçen İnceler koyunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadtysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLICIN A 

Aşağıdaki sorulanının İçişten Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bfihroraaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gotarememekte, ngbksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yosoroafctadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Karagttl koyunun yol ve su sorunlamun giderilebilmesi için 
2006 yıh KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sofularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın) saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

' t n sa rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yol» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezterine 
gOtuıememektB, aa£bkux suları kullanmalarından dolayı da ciddi ;sa£lık sorunları 
yaşamaktadırlar. '"* 

1- A d ı y a m u İti Merkez İlçesi Karaağaç köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yuıKöy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KBy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su stkmtılannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANUGINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygı Urunla arz ederim.16.03^006 

21. Yüzyılı yaşadığımla bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yayımalrtatt ırfar, 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi İpekli koyunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınblarmnı giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 21 . 9 .2006 O : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somları mm İçişleri Bakanı Sayın Abdüllcadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vaıaadaşlarnruz 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız «dar t kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyamaa İli Merkez ilçesi İndere köyünün yol ve mı sonlularının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsammda ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kuyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplanduıhnası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz cderim.16.03.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yala olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım Q ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, «aghknz sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Ziyaretpayanh köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsammda ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
IrftyttmnTflH ynl » m ı <ııtınlı1ar.ııın g!Hı»ril.^ıilm*.i için n^ p^hl Mryulıyn.» yartarttt-nniT? 
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TBMM B:127 21, 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonüanmuı İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu onmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1 - Adıyaman İli Merkez ilçesi YeaOtape köyünün yo] ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden heıhangi bir Ödenek ayrümadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılanıun gjderlIebUmeti için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.! 6.0S.2006 

21. Yttzyuı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde no yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın i) ve ilçe merkezlerine 
göölrememekte. sağlıksız sulan kutlanmalarından dolayı da ciddi, saghk sorunları 
yasamakladırlar. ' 

1- Adıyaman İl] Merkez ilçesi YenJkOy koyunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 
2006 yılı KBy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 ydı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrümadıysa, adı geçen 
köyUmUzOn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUÖ1NA 

Aşağıdaki Borularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafirtdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolo almayan vatandaşlarımız 
çocukların] okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtûrememckte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Yeaiglyra koyunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi 
için 2006 yılı Köy-Deak projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrümadrysa, adı geçen 
kOyurnDzunyolvcsAisıkıntıfannmgidcrilebilmc^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

2 1 . Vnjyılı ynynl.jım.T hıı flfinlani*. AR'y» g i ı m j y hanrlamrt-m nHrfm*wfe TU» yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve Üçe merkezlerine 
gOturementekte, ••gbksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi saflık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adryaauuı İli Merkez ilçesi Yenice köyünün yol ve su soranlarının gİdaflebÜmesi için 
2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, ada geçen 
kOyamuzOn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacakamiT? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2O06 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym Abdulkadir AKSU tarefindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazutanufcep Ülkemizde ne yazık ki 
halen yöhı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yeİu-oladryan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, kOydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gottueıuemekte, tnghkaız nıları kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez İlçesi Akpınar Bocagı BattaUnyUk Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için KOy-Desk projesinden herhangi bir fidenek aynhnadıysa, adı geçen 
^Kya^a-Mn yn l w «ı. ı . l . m B İ . f . . ı ı ] . İ A . r i l ^ J l m - ^ İ^n n - jriM hi> f , 1 . ^ . y . p . — . 1 . . . 1 . V ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygilaiunlaaizederim.16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yele) olmayan vatandaşlanmız 
çocukumu okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotttemernekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sagUk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Akpmar Bucağı Akyazı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek aynlımştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrdmadıysa, adı gecen 
koyumuzun yol ve su sıluntılannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 0 3 -
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakam Sayın Abdolkadiı AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konuşanda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmaya* vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
götUrememskte, aa&btouz sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1 - Adıyaman İli Merkez ilçesi Akpınar Bucağı Akdere KOyllnOn yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yık Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdolkadiı AKSU (anıündan yazılı olarak 
cevaplanduılnıası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.03-2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrernemekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Merkez ilçen Akpınar Bucağı Çamgad Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol VE su aıkmtılannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevapUmdınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

3ÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye giımeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık t i 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götOrememckte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Merkez ilçesi Akpmar Bucağı Doyı-as. Kayünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kalar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynbnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkrablaıuun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Saym Abdfilkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
<*"JiT l l lM1"1"1"1 VımuniHrta gpmgtnln yapıl pıagı™ saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım i,l ve ilçe merkezlerine 
ğötürememekte, sağlıksız sn lan kullanmalarından dolayı 'Sa ' ciddi sûfilık; soruman 
yaşamaktadırlar 

1- Adryanua Ih' Merkez ilçesi Akpınar Bucağı Ihcak Kayünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında oe kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadiysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Saym AbdtUkadü AKSU tarafindan yazılı olarak 
«evBplandmlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye baznlanuken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki haıtalanaı- il Ve ilce merkezlerine 
götürememefcte, aağlıkuz ralan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Aksular Bucojb. Bebek KoyÜnOn yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
IfJlytttnflTfln yn l W! « 1 -aılfumlunnın B f c W i l » t ı İ l m « İ î y i n » » g i M H t y . l . y n a y a p a t - n l r ^ p , , ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakara Saym Abdulkadir AKSU tarafindan yazıl] olarak 
cevaplandınlnuısı konusunda gereğinin yapılmasım saygılarımla arz ederim. 16.05 .2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde nejnzıkki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan 'vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ~ye. ilçe. merkezlerine 
goturememekte, *a$tlktıx sulan kullanmalarından dolayı da 'ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Adryantu Si Merkes İlçesi Akpmar Bucağı Elmacık Köyünün yol ve su torunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında, ne kadar ödenek aynlmıçur? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

50T 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'y* girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu ebnayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın i! ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, n £ ı k u z asları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. •, 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi A k p n u r Bucağı Glmaşfcayn KöyttnOn yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtuanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TORKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederiın.lö.OÎ.2006 

röÖÜT 
Ardahan MİlletvekiH 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, aaghksK sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık porunlan 
yasamaktadırlar. 

1' Adıyaman İti Merkez ilçesi A h p u u r Bucağı Koyulu Köyünün yol ve su somnlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı K6y-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy*Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
U y i l m l M l . 1 y n l M. n ı c ı V ı M ı l a n n m [ H ^ U M l n . M İ İ^in n - Q,TJ M ^ ^ . l ^ n » . y^.«wı ,W. , . ı V? 
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TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU taranndan yazılı olarak 
cevaplandmlmas! konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz buhmmaktadjr. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götüremeroekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık, sorunları 
yaşamaktadırlar. l ' 

1- Adıyanunı İli Merkez ilçesi Afcrnaar Bucağı Yayladan! KOyflndn yol ve su sonullarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrırmısUr? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bit ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalariBuı giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANUÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmamın saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu «tmayan vatandaşlanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il VB ilçe merkezlerine 
gCtOremetnekle, sağlıksız su lan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasanıakUıdırlar. 

1- Adryamaa İli Merkez ilçesi Akpmar Bucağı Durak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıktnbİannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÖRKlYE BÜYÜK MtLLET MECLlSt BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır- Yeln olmayan vatandaşlarımız 
(ocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, saglıksu aulan kullanmalarından dolayl 'da* ciddi sağlık sorunları 
yaşama kındırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Akpmar Bucağı KtUafhttyOk Köyünün yol ve sn 
sorunlanran giderilebilmesi için 2006 yılıKtiy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taraftndan yazılı olarak 
C e v a p l a r i d m i m a s i InrniMinı la fl>™jftnjn y a p ^ a - a n ı « a y g ı l n p m | f t RT» ırl»riiYi l f i OS JflOA 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadıgırıuz bu gönlerde AB'ye girmeye hazvlaoırkeıı Ülkemizde ne yazık ki 
balen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandağlannu? 
çocukluııu okula gOodereomnekle, köydeki hastalarım il ve ilçe metkezlerine 
göturememekte, sagbknz (a tan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
y*ym*lfm1rrlflr 

1- Adıyaman H± Merkez ilçesi Bujpunır Bocası ÇobMtdcda Koyunun yol ve sn 
sorunlarınm giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyumttzun yol ve sn Mİantüannın gîderilebiİBMSİ için no gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MBCLlSl BAŞKANLIÖINA 

Aşandaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasuu saygılarımla aız ederim. 16.0S.2006 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götutememekte, u g h k j ı z suları fail Innmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Akpmar Bucaftı K m l c a M y l k Koyunun yol ve su 
soranlarının giderilebilmesi için 2006 yık KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
aynhnıstır? 

2- 2006 yıh için K&y-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kSyOmOzanyol vcsusıkıntılanmngiderikfcihnesi l^n rr &h\ Mr f ' ı^mn yır'ffnfrf •"'?? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafiodan yazıb olarak 
cevaptandmimtuı konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gttnta-de AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadtr. Yota olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sagjıkırz suları kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlan 
yasamaktadırlar. 

1- Adryaman Hi Merkez ilçesi Akpmar Bucağı Yeşilova Koyttntm yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyOmOzan yol ve su sıkıntılarının giderllefellmeal için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU (aralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık (d 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoha olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın 11' ve üçe merkezlerine 
göturememckte, sağlıksız sa t an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adryanaaa İli Merkez ilçesi Bagpna r Bucağı Bodrityok Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmıstır? 

2- 2006 yık İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı gecen 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
eevaplandınlrnası konusunda gereğinin yarntmasım saygılarımla arz ederim.lti.0S.200t) 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmaya* vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sagbkau «olan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman &I Merkez İlçesi Bagputar Bucağı Çaylı Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi içtn 2006 yılı KOy-Desk proj™ kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyamuZOn yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B;127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindaa yazdı olarak 
cevaplandınlması konusunda gercgtnin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

röÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yflzyıhyasudıgıraız bu günlerde AB'ye girmeye bazırlanufcen Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gOııderaneınekle, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOfUrememckte, saShkra soları kullanmalarından dolayı da ciddi sapık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Adn/anu» İÜ Merkez ilçesi Bafpmar Bucağı lüryucak KOyOnOn yol ve su soranlarının 
gkJerilebümes) için 200Ö vıhKOV-Desk projesi kapsanunda ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı gfiçea 
kOyOmOzUn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişini Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafiııdan yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.0S.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın 11 ve İlçe merkezlerine 
gOtürememekte, saghknz «ulan kullanmatanndon dolayı da ciddi sağlık soruman 
yasamaktadrrlar. 

İ - Adıyaman 01 Merkez ilçesi Bagpraar Bucağı Yazıca KOyOnlln yed ve su sorurılanmn 
gJderiletHhnesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
kOvOrnuzan yol ve su sıkıntı lanmn giderilebamesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:I27 21.9.2806 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakam Sayın AbdOlkodir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılaruma arz ederim. 16.05.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyıl» yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye nazaiamrfcen Pikemizde ne yazık M 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Y o n olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İL ve ilçe merkezlerine 
gÖtOreraemekte, saghksn; so lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Merkez ilçesi Bagpmar Bucağı " " " h * » » Köyünün yol ve su somnlamıın 
giderilebiljnesi için 3006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden berhangi bir ödenek aynbnadıysa, adı gecen 
Irnyflmnrll ı l y o l ve, « I n lnnnl l ınn .1» gM»ıril.ıhîlnın«i i y in ar. g îh j h U - y n l . y n n yopu-a lramiT? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbduBtadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplanduılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım ü ve ilçe merkezlerine 
gOtfiremeıııekte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlar» 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman îli Merkez ilçesi Bagpmar Bucağı Karaboe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk proje» kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştu? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek avnbnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yed ve su sıkmblanmn giderilebilmesi için ne gibi bir f»''?""» yapacaksınız? 
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TBMM B:1I7 21.9.20M 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîm.l 6.0$ 2.006 

21. Yözyıh yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde no yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu otatayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilce merkezlerine 
götarememekte, sağlıksız «uları kullanmalarından dolayı da'Ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Merkez ilçesi Kocalı Bucağı Bağaca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek aynbtuştn-? 

2- 2006 yılı İçin Koy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
lınyntnarOn yn l w « I «l imit l i u n u m gİrt^rüı-MImm;! frfp n » g îh i Ur f a l ı y a y a p a ^ H l r a | n | y ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdolkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

t-'BtısaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu atmayan vatandaş!anınız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOturememckte, Mgİlksız sulan kullanmalarmdan dolayı <da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar 

1- Adryamaıı İli Merkez ilçesi Kocalı Bucağı Çatalagaç Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarmm giderilebilmesi için ne gibi bir t f ' - y m yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9 . 2006 0 :4 

TÜRKTYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Saym Abdolkadir AKSU tarafinüan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız hu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız in tan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Koçali Bucağı Dogaab Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılnuMuysa, adı geçen 
köyümüzün yol vs su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TORKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soralanımn İçişleri Bakam Saym Abdolkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız m b n kullanmalarından dolayı da %lddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez İlçesi Bagpınar Bucağı Yazlık Köyünün yol ve m sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek aynlmıstu7 

2 ' 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrümadıysa, adı geçe» 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız avları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman îlî Merkez ilçesi Koçali Bucağı Akcah Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşachğınnz bu günlerde AB'ye girmeye hazu-lamrken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Koçali Bucağı Kayak Köyünün-yol ve su sorunlarının 
gkleritebilmesi içm 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.OS.2006 

21. Yözyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yala olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Koçaü Bucağı Kaşakkaya Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdflUcadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götörememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- AdıyanuM Üi Merkez ilçesi Koçali Bucağı Mestan Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adt geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soralanmın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim.16.0S .2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye ginneye naztriuurken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il~ ve ilçe merkezlerine 
götflıememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi KoçaU Bucağı GSbçag Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinde» herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını, il ve ilce merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Kocan Bucağı Yanbası Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılt için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtılarmm giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulanmın içişleri Bakanı Sayın Abdüîkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazıkla 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da , ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman îti Merkez ilçesi Knyueak Bucağı Agaçkonak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkırrtılannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı, da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Merkez ilçesi Koçali Bucağı Ifcunkdy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI B AŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdOikadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yc girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez; ilçesi Koyucuk Bucağı Esence Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2 ' 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınblannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksunz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdulfcadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından doiayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar, 

1- Adryaman Üi Merkez ilçesi Kocalı Bucağı Sankaya Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntüaruun giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadlr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocukların] okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekle, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Ui Merkez İlçesi Kuyucak Bucağı Derinsu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapumasını saygılarımla aız ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Ui Merkez ilçesi Koyacak Bucağı BoğazSzu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır'? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T O R K I YE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonüarunıtt içişleri Bakanı Sayın AMüIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotflrememekte, sağulUB salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez İlçesi Kuyucak Bucağı Çamlıca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesmden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve jlçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız suları kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Kuyucak Bucağı Kozan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesmden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TURKÎ YE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadı ğımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya* vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kulianmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez İlçesi Kuyncak Bucağı Kayatepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmblannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı alarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05,2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Kayucak Bucağı Kemerfcaya Kdyünün yol ve su 
sorunlarınla giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 .2806 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazuiamıken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hasutlarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Knyncak Bucağı Olgunlar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bit »denek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtüanmn giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız »oları bulanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Kayacak Bacağı Ormantçi Köyünün yol ve su sonınlaruun 
giderilebilmesi için 2006 ym Köy-Desk projesi lcapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sücırmlannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla atz edcrim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götüremeraekte, sağlıksız rabuı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaauuı İli Merkez İlçesi Kuyucak Bucağı KaşkOy Köyünün yol ve su sorunlannm 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadrysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaladığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom-olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını i l ' .ve İlçe merkezlerine 
götütememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Kuyucak Bucağı Varlık Köyünün yol ve su sorunlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOyDesk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve sn sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Merkez ilçesi Koyacak Bucağı Palanb Köyünün yol ve su sonmlarmm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar {(denek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir «denek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Kayucak Bucağı Taşgedik Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yut KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntıîannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtttremernekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı AsagieSpla Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Menek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazulanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, aaghtcnz sulan bulanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Merkez ilçesi Gölpınar köyünün yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı KOy-Desk prpj esi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 .2006 O; 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU tarefîndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AS'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde .IM jtazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe metkezlerine 
götfiremeıuekte, Mğhksrz suları kullanmalanndarı dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman 0i Merkez ilçesi Dardağan kovunun yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 
2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdanülarmın giderilebilmesi için ne gjbibİr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürcmemekte, sa£hk»x sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Merkez Bucağı Beskoz Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınölanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfilksdir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Çelikhan ilçesi Merkez Bucağı YeşDtepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynbnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu. olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
vaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Besni ilçesi Şambayat Bucağı Atmalı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 2 9 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKJYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve üçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık .sorunları' 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Suvariı Bucağı Uzu»kuyu KöyOnUn yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKlYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulanmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Besni ilçesi Suvariı Bucağı Pmarbası Köyünün yol ve su sorunlanmn 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulanmm İçişleri Bakanı Saym Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolo olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi, sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Besni ilçesi Snvariı Bucağı Karalar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek' ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym Abdfilkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoh» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Snvariı Bucağı Çorak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU larafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Besni İlçesi Kızılht Bucağı Yenikfiy Köyünün yol ve sn sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız solan kullanmalanndaıı dolayı da ciddî sağlık sorunları 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Ktzılİn Bucağı Yazıkarakovu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkuralannııt giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdÜIkadİr AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05-2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götörememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Kızılin Bucağı Tokar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yflzyıb yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlarınken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Kızılin Bucağı SayDren Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorutennun İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götttrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Kızdin Bucağı Sankaya Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Kentin Bucağı Kızımı Köyünün yol ve su sonmlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek aynlmiştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmhlannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Krolin Bucağı Kesecik Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İH Besni ilçesi Krolin Bucağı Hacıhalil Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.0S .2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Î1İ Besni ilçesi Kinli» Bucağı Geçitli Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı 4a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Kmlin Bucağı Dikilitaş Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi • sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman t i Besni ilçesi Kızdbı Bucağı Besyol Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Bdenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İU Besni ilçesi Çakırhuyuk Bucağı YukansttğatUi Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2! . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYOK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Saym Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kuUaamalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar, 

1- Adıyaman ili Besni ilçesi Çakırhuyfik Bucağı Yoldozf Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarnun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sonulları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman îli Besni ilçesi Çakırhüyuk Bucağı Yazabeydüİ Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKI YE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANUGINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sagfaksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Besni ilçesi Çakırtfiyflk Bucağı Çomak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzön yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddî sağhk sorunları 
yaşamaktadırlar, 

1 - Adıyaman ili Besni ilçesi ÇalurbüyÜk Bucağı Hasanlı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk prajesınden herhangi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 2 1 . 9 . 2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Besni ilçesi Çakırhüyük Bucağı Kargan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Oesk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlannun İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Besni ilçesi Çakırfafiyük Bucağı Konuldu Köyüsün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve İlçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız aslan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Besni ilçesi Çakn-tıByuk Bucağı Kotluca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtüarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafından y™<ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21, Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve tice. merkezlerine 
görülememekte, nğtdtsız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1 - Adıyaman Üi Bessİ ilçesi ÇalornÛyBk Bucağı Akdnrak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Saym Abdûlkadlr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve İlçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Besni ilçesi Çakırhuyâk Bucağı Akkuyn Köyuntin yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Deak projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğimi) yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
gfitUrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi ÇakırhuyÜk Bucağı Alıçlı KOvOnün yol ve su sonmlanmn 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜS1 BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Besni ilçesi ÇakırhDyuk Bucağı AsagısSğatlö Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafmdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

j S ^EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İH Besni ilçesi Çalarhityfik Bucağı Çamuscu Köyünün yol ve su sorunlarınla 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TORKÎYE BÜYOK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saytn Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememckte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çelİkhaa ilçesi Merkez Bucağı Altıntaş Koyunun yol ve su sonmlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çelikfaan ilçesi Merkez Bucağı Bozgedik Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kuytunuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cev^landınlmasıkonusundagereğüıinyapıJınasmısaygılanmlaarz^erinı.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yotu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve üçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1 - Adıyaman ÎU ÇeUkbsn ilçesi Merkez Bucağı Çaanpmar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Kfiy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kfiy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynimadıysa, adı geçen 
köyümüzün yot ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tlî Cdiknan ilçesi Merkez Bucağı GBlbagı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynimadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi icİn ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 2 1 . 9 . 2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, lağnksa s*lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Merkez Bucağı İzci Köyünün yol ve su sorunlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesbden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU tarafindan yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çelİkkan ilçesi Merkez Bucağı Kalecik Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolo olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götflrememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çcükhan ilçesi Merkez Bucağı Yağaatlı Köyünün yol ve su Sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynimadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdütkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halat yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola atmaya» vatandaşlarımız 
çocukuma okula gönderememekte, köydeki i—«•»—•« ü ve üçe merkezlerine 
goturememekte, sagfabam solan kullanınalarmdan dolayı da ciddi sajhk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Ûi Bcaad ilçesi Şaaabayat Bucağı Basta Koyünfln yol ve sn soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yık K o > - D ^ projed Icapsammda ne kadar «denek aynmuşür? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynimadıysa, adı geçen 
kö^ürnUzün yol ve su sıkınblanınn gideri 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gStOrememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sonulları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adryaraan İli Besni ilçesi Şambayat Bucağı GUmuşltl Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.052006 

21. Yüzyılı yaşadığımı? bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
götürememefcte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Besni ilçesi Şambayat Bucağı Teltagaç Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 .2006 0 : 4 

TORKÎYE BÜYÜK MILLET MECLİSÎ B AŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağbksre sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çelikhan ilçe» Merkez Bucağı Aksu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrçlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalısına yapacaksınız? 

TÜRKÎ YE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî .sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çelikhan ilçesi Merkez Bucağı Muttu Köyünün yol ve su sonınlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrümadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym Abdulkadir AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
gfltürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlun 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli ÇeUknan ilçesi Merkez Bucağı Rceepkoy Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

> 
2- 2006 yılı için Ktty-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 

köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememckte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

] • Adıyaman Üi ÇeUkban ilçesi Merkez Bucağı Taşdamlar Koyunun yol ve su sorunlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı KBy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Ktty-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksuuz? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANUĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yont ohnayaıı vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar, 

1 - Adıyaman Üi Gölbaşı ilçesi Merkez Bucağı Yukançöpln Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yanacaksınız? 

TÜRKl YE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 

1- Adıyaman İli G&bası ilçen Merkez Bucağı Ynkankaraknyu Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ddenek ayrılmadıysa, adt geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 5 1 -



TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK. MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sofularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadlr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız ta lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili ÇeSkhan ilçesi Merkez Bucağı Karaçayır Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtılaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLfcTT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe' merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çelikhnn ilçesi Merkez Bucağı KaragBl Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümOzOn yot ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfilkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Ûi Çelİkhan İlçesi Merkez Bucağı Korncak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında no kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıü için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÛRKİ YE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadîr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki haciniımiM il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Çelikhan ilçesi Merkez Bucağı Kfaeuşagı Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk r«>jesi kapsamındanekadar o^eııekayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÖYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Saym Abdfilkadİr AKSU tarafından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götürememefcte, sağlıksız svları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili GSIbaşı İlçesi Merkez Bucağı Yeşilova Koyunun yol ve su somalarının 
giderilebilmesi icîn 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BASKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın» saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üİ GSIbaşı ilçesi Merkez Bucağı Örenli Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmttkrmtn giderilebilmesi için ne gibi bir çuliflfna yapacaksınız? 
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TBMM B:127 2 1 . 9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdfilkadİr AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, naglıksız salan kuUanmalanndan dolayı da ciddi sağhk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Merkez Bucağı Ozan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınhhtruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Savın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yota olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Merkez Bucağı Savraa Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh K6y-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazularurken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
y a y rrtalftaflırlar, 

1- Adıyaman Üi Gölbaşı ilçesi Merkez Bucağı Yarbası Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi tein ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm içişleri Bakanı Saym AbdOlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulanmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Merkez Bucağı Bağlarbaşı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadlr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sagbksK saları kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli GJKbası İlçesi Merkez Bucağı Çataltepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa. adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdfllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve İlçe merkezlerine 
goturememekte, sagblcsn: sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli GSlbaşı ilçesi Merkra Bucağı Hacılar Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 3006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 117 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.0S .2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız ta günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yahı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, lagbknz sulan Yıllanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

1 • Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Merkez Bucağı Karabahsıb Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
Yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli GSIba^ı ilçesi Merkez Bucağı Karaburun Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne .kadar ödenek aynhnışur? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göttlrememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1 • Adıyaman tli Gölbaşı İlçesi Merkez Bucağı MeydankSy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederini. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlamrken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Gölbaşı ilçesi Merkez Bucağı Asağıazapn Köyünün yol ve su sorunlarmm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOİkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız talan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Merkez Bucağı Aktoprak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulannun İçişleri Bakanı Sayın AbdOİkadir AKSU tarafından yazth olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız snları kuliannıalarmdan dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İti Gttlbası İlçesi Merkez Bucağı Akcakaya Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su süantüanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımm İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Taralcsu Bucağı Yenİbardak Köyünün yol w su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtılaıının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağbkuz sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Hi Gerger ilçesi Taraksu Bucağı Ortaca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2O06 yılı İçin Koy-Desk projesinden herhangi bir «denek' aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sakıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda geçeğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürernemekte, sağhfastz salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Taraksu Bucağı önevler Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kov-Desk projesinden herhangi bîr Sdenek aynlmadıysa, adı geçen 
toyumuzun yol ve su "iVmtıiarn™ giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorolannun İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU taratmdan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB*ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yota olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gSturememekte, sagbksız salan kınanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi T a r a k » Bucağı Konacık Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 ydı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdantılanmn giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla, arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız anlan kuEanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

i- Adıyaman İli Gerger ilçesi Taraksu Bucağı Demirta; Köyünün yol ve su sonmlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlrnadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkratalannuı giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadk AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Gerger ilçesi Merkez Bucağı Yukandagbca Koyunun yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek avnlrnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çat" yun yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BASKANLTÖINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOremetnekte, sağlıksız sofam kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Taraksu Bucağı GMyurt Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında, ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının, giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz buhmmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İH Gerger ilçesi Tarat ın Bucağı Cevizpmar KOyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kaUanmalarmdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Taraksu Bucağı DaDarca Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonuartnun İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık somaları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Yağmurlu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmblannm giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sondaımun içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Yayladan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmnlannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanıma İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola o l tadan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını ü ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. • 

!- Adıyaman Di Gerger ilçesi Merkez Bucağı YegOyurt Köyünün yol ve su sorunlarınla 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrtltnîşar? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannnn İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederin. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır, Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götöremçmekte, sağlıksız » l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

1- Adıyaman tli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Dçkaya Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsammda ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kfiy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmülarunn giderilebilmesi için ne gibi bir çabama yapacaksınız?! 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda geçeğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyıb yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağldc sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İK Gerger ilçen Merkez Bucağı Sntepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulamam içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygdanmlaaızederiın.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu atmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
göttlrememekte, sağlıksız avlan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İti Gerger İlçesi Merkez Bucağı Seyitmahmut Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yıİı için Köy-Desk projesinden herhangi .bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınülarmın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandınhuast konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Gerger ilçesi Merkez Bucağı Sarayok Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kttyümüzün yol ve su sıkınBlannnı giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdÜIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Oymakta Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
Çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Mi Gerger İlçesi Merkez Bacağı Koşarlar Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınülannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKÎ YE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdÜlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yaptlmasııu saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı K&tuklft Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyumttzttn yol ve su sıkınnlannın giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularnmn İçişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU tararından yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suya olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım ü ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İÜ Gerger ilçesi Merkez Bucağı Nakışlı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve soyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız sulan bulanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Korulu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sagbJksn suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmıştıf? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlraadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 7 1 -



TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21- Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazdı ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üt Gerger ilçesi Merkez Bucağı Kılıç Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayaa vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da cktdi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Gangdrm&ş Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
kByumuzün yol ve su sduntdanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdflikadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını i) ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı GOzebn Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KÖy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanıma İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarantıdan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederlm.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız «ilan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yalamuktadırlar, 

1- Adıyaman Üi Gerger ilçesi Merkez Bucağı Kesertas Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandıtılmaa konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız «derim.16.Q5.2Q06 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adryamau fli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Kaşyazı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıhnfalannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdÜlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasına saygılarımla arz ederinU6.05,2006 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullamnalarnıdan dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyunaa İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı GSngenU Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdütkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

s 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
götOtememekte, Mglıksa sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Çavici Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bn-çalışma yapacaksınız? 

- 1 7 6 -



TBMM BJİ27 21 .9 .2006 0 : 4 

T O R K İ Y E BÜ YÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın) saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

/ 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazulamTken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayın vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
g&türememekte, sağlıksız avlan bulanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Hİ Gerger ilçesi Merfca Bucağı Buroablı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
İrftyflmillyflu yol va <nı çıkıntılarının g.-,Wİ U t u l m a I f o nf gİrJ hij ffilıpny, y|»<«Vynra? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmlaaızederim.16,05.2006 

/ 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye haarlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suya olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üİ Gerger ilçesi Merkez Bucağı GSzpmar Köyü yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006ymKöy-I)eskrxojedkapsammdaneka<WMenekavnlmış^ 

2- 2006 yılı için KÖy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 1 7 8 -



TBMM B: 127 21.9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taıaânâan yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.I6.05.2Q06' 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlararfceo Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz buhmmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar, 

1- Adıyaman tli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Gönen Koya yol ve Su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desfc projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadrysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sdcumîannm giderilebilmesi için oegiM bir çalışma y^acaksuuz? 
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http://ederim.I6.05.2Q06'


TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadîr AKSU larafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarında arz ederim.16.052006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. YOzyüı yaşadığımız bu günlerde AB'ye ginneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götOrememekte, sağukuz sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Geçitti Köyü yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkurüannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 8 0 -



TBMM B: 127 2 1 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.0S.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzydı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, sağUaız talan kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Eıldkent Köyü yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmülannın giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 8 1 -

http://ederim.16.0S.2006


TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakam Sayın AbdÜlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullamnalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger İlçesi Merkez Bucağı Dağdeviren Köyü yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Deak projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 8 2 -



TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması kornişonda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimizi bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız «dan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman 0i Gerger ilçesi Merkez Bucağı Çobanptnan Köyü yol ve su sonmlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadrysa, adı geçen 
köyumfizün yol ve su sıkıntüanrun giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmlaarzederim.16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde »e yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yeki olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını ü ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız «dan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İh' Gerger ilçesi Merkez Bucağı Çıfthisar Köyü yol ve su sorunlarınla 
giderilebilmesiİcİn 2006 yılı KÖ>Desk projesi İcapsanundarakad^ö^lenekayn^ 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir «denek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 8 4 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 0:4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECÜSI BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki soralanmm İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadîr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arzederim.16'.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu obaıyas vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Gflmüşkasık Köyü yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılıKöy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 8 5 -



TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulamam İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05^006 

s/ 
EnsarööÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Gerger ilçesi Merfccz Bucağı GSndogdn Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıktnblarmm giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 8 6 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
görülememekte, sagbksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Budaklı Köyünün yol ve su sorunlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 8 7 -



TBMM B:127 21.9.2806 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulannun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandatlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.i6.05.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulanmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
görûrememekte, sagbkuz salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger İlçesi Merkez Bucağı Beybestan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıüKöy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmışaf? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyttrnTztoyolvesusdonru^nnmgklc^ 

- 1 8 8 -

http://ederim.i6.05.2006


TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakam Saym AbdOİkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edcrim.l6.05.2006 

Enser ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu obuaya* vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sabrı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyanus. Üi Gerger ilçesi Merkez Bucağı Beşgoze Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynltnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 8 9 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI B AŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.I6.05.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol* olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götikememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gerger ilçesi Merkez Bucağı Asağıdağlıca Köyünün yol ve su sonmlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Kfiy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KÖy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 9 0 -

http://ederim.I6.05.2006


TBMM B: 127 21. 9 , 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanınu İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU taraândan yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın) saygılarımla arz ederim.l 6.05.2006 

/ 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Gerger İlçesi Merkez Bucağı Ağaçlı Köyünün yol ve su sonıniannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 1 9 1 -



TBMM B:127 21 .9 .2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soralanmın içişleri Bakanı Sayın AbdÜlkadir AKSU tarafından yazıiı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye ginneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu ohnayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- AdryaaMB İH Gerger ilçesi Merkez Bucağı Açna Köyünün yol ve su sonınlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıktııtıkruun giderüebüWsiicmııegitHbkçahşma yapacaksınız? 

-m-



TBMM B: 127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Çelikhaa ilçesi Merkez Bucağı Yeşilyayl» Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 9 3 -



TBMM B:127 21 . 9.2906 O: 4 

TÜRKİ YE BÜYÜK MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadtr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorardan 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Damlacık Bucağı Sırakaya Köyünün yol ve su sorunlannm 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 9 4 -



TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECUS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlce merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Dİ Kahta ilçesi Damlacık Bucağı Teğmenü Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 9 5 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindaa yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.0S.2006 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye haarlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, saghksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adryanan İli Kakta İlçesi Damlacık Bucağı-Yolaltı Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 

- 1 9 6 -

http://ederim.16.0S.2006


TBMM B:127 21. 9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Akdoğan Köyünün yol ve su sorünlanmn 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 9 7 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı AUdamı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyttmüzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 9 8 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konuşanda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sııbn kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İti Kahta İlçesi Narimce Bucağı Aydmpınar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 1 9 9 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederinU6.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Bağbası Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Kay-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 0 -

http://ederinU6.0S.2006


TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ B AŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişlen Bakanı Saym Abdülkadir AKSU tant&tdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

TnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu okuyan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Balb Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 1 -



TBMM B: 127 21 .9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, saghksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
Yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Kahta ilçesi Narince Bucağı Bostanlı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 8 2 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakanı Sayın AbdOİkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyanan İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Bozpınar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 3 -



TBMM B:127 21 .9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadîr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederirn.16.0S.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Kahta ilçesi Narince Bucağı Bİlyukbag Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2< 2006 ydı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 4 -
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım H ve İlçe merkezlerine 
götttrememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Çardak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gjbİ bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 5 -



TBMM B:127 21.9 .2006 0:4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın [çişleri Bakam Sayın AbdOlkadtr AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

:ÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yon olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüremetnekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Dumhı Köyünün yol ve su sonmlaruun 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynbnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 6 -



TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekle, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

!- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Eceler Köyünün yol ve su sonınlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 7 -



TBMM B: 127 21.9 . 200* O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın içişleri Bakam Sayın Abdtflkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

rÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götörememekte, sağlıksız salan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Kahta ilçesi Nariocc Bucağı Ekinci Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 8 -



TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayuı Abdülkadir AKSU taraündan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta İlçesi Narince Bucağı ErikG Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 2 0 9 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! B AŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafından yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

Enser ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götfirememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman fli Kahta İlçesi Narince Bucağı Gökçe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

SnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götttrememekte, sağhksn suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Gölgeli Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynîmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 1 1 -



TBMM B:I27 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECtlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız hu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Kahta ilçesi Narince Bucağı Hasanâiğia Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 1 2 -



TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyıb yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İH Kahta ilçesi Narince Bucağı Karadut Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 1 3 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindao yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Kavaklı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 1 4 -



TBMM B: 127 21.9.2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.I6.05.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan [çullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta İlçesi Narince Bucağı Sıraca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadiı AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Narince Bucağı Tfltenocak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek aynhnıstu? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sı&nblanîun giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 1 6 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdDlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İ1İ Kahta ilçesi Narince Bucağı Yapraklı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 1 7 -



TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemi2de ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Î1İ Samsat ilçesi Mericez Bucağı Akdanar Köyüntin yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 1 8 -



TBMM B:127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.0S.2O06 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
Çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamakladırlar. 

1- Adıyaman ÎIİ Samsat ilçesi Merkez Bucağı Bağarası Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayntmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 1 9 -
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TBMM B: 127 21 .9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonilanmın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Samsat ilçesi Merkez Bucağı Bayıriı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 0 -



TBMM B: 127 21.9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üİ Samsat ilçesi Merkez Bucağı ÇîcekkSy Köytinfin yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynbnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtılanmrı giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 1 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdUIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe • merkezlerine 
görülememekte, sağhksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Samsat ilçesi Merkez Bucağı Doğanca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 2 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın Abdfflkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve üçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Samsat ilçesi Merkez Bucağı Gölpınar Köyünün yol ve su- sorunlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir'çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 3 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun içişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

/ 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Ih' Samsat ilçesi Merkez Bucağı GSttaria Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bk çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 4 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Sayın AMülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arzederim.16.05.2006 

EnsarTCÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Samsat ilçesi Merkez Bucağı Kmnacık Köyünün yol ve su sonınlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 5 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS! B AŞKANLlGlNA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU laraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın i) ve ilçe merkezlerine 
götflrememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Samsat ilçesi Mericez Bucağı KmUz Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 6 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Samsat ilçesi Merkez Bucağı Kovanolnk Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 7 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakanı Sayın Abdfilkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 6.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Samsat İlçesi Merkez Bucağı Kustepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmnlanîun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 8 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 16.0S.2O06 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını ii ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Samsat ilçesi Merkez Bucağı Ovacık Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 2 9 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılamnın (çişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım ii ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Samsat ilçesi Merkez Bucağı Taşkayu Köyünün yol ve sn sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlrnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 3 0 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AMUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüremeroekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyanun ili Samsat İlçesi Merkez Bucağı TepeSni Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ddenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 3 1 -



TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyunan Ûi Samsat İlçesi Merkez Bucağı Uzontepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 3 2 -



TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüreraemekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Samsat ilçesi Merkez Bucağı Yanmbağ Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su süurralannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışmayapacaksınız? 

- 2 3 3 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sabrı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Ilİ Sincik ilçesi Merkez Bucağı Baikaya Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 3 4 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götûrcmemekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman fii Sincik ilçesi Merkez Bucağı Çat Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kdy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve sn sıkınalarının giderilebilmesi için ne gjbİ bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 3 5 -



TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16,05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürçmemekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağhk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Sincik ilçesi Merkez Bucağı Çatbahçe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
koyümUzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 3 6 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21, Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yö girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sagbk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adryamaa İli Sincik ilçesi Merkez Bucağı Kıran Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 3 7 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocukların] okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götüremcmekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ÎIi Sincik İlçesi Merkez Bucağı Serindere Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadiysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 2 3 8 -



TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECÜSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

•ÖC 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1' Adıyaman Üİ Sincik ilçesi Merkez Bucağı Söğntifibahce Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdÛlkadir AKSU taıaândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1 6.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocukların] okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Sincik Uçesİ Merkez Bucağı Subaşı Köyünün yo! ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntjlanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 0 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÖRKİ YE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

rÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayın vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İti Sincik ilçesi Merkez Bucağı Taskale Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalısına* yapacaksınız? 

- 2 4 1 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağhksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Uî Sincik ilçesi Yarpuzhı Bucağı Aksu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 1 -



TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulanmın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadİr AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Sincik ilçesi Yarpuzla Bucağı Alancık Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 3 -



TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygüanmla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlarurken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İti Sincik ilçesi Yarpvzlu Bucağı Arıkosak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve sn sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 4 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! B AŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarOGüT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Sincik ilçesi Yarpuzlu Bucağı Çamdere Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 5 -



TBMM B: 127 21. 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Ilİ Sincik ilçesi Yarpuzlu Bucağı Dilektepe Köyünün yol ve su sonınlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyünüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 6 -



TBMM B:127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TURKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun IçişEeri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götfireraemekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Sincik İlçesi Yarpuzlu Bucağı EskikSy Koyunun yol ve su sorunlanıun 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkumlaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 7 -



TBMM B:I27 21.9.2006 0 :4 

TÜRKlYE BÜYÜK MİLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulannun içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gotfirememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Dİ Sincik İlçesi Yarpuzla Bucağı Geçitli Köyünün yol ve su sorunlannın 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 8 -



TBMM B:127 21.9 . 2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Sincik ilçesi Yarpnzlu Bucağı Hasanlı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 4 9 -



TBMM B:127 21 . 9.2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 6.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Sincik ilçesi Yarpuzla Bucağı HOseyİnli Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 ydı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynİmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 0 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOikadİr AKSU tarafından yazüı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

SnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Sincik ilçesi Yarpuzlu Bucağı KarakSse Köyünün yol ve su sonınlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 1 -



TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖt 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoliı olmayan vatandaşlarunız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adryunan Î1İ Sincik ilçesi Yarpuzla Bucağı Narlı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıU Köy-I>sk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmıstır? 

2- 2006 yıtı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yo] ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 2 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonilannun İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1' Adıyamuı Üi Sincik ilçesi Yarpuzlu Bucağı Sakız Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrümadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtılannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 3 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l6\05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan bulanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Sincik İlçesi Yaıpnzln Bucağı Serince Köyünün yol ve su sonmlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlrnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 4 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe.- merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Sincik ilçesi Yarmala Bucağı Şahinbeyler Köyünün yol ve su sorunlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 5 -



TBMM B:127 21.9.20O6 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmtn İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.0S.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görurememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Sincik ilçesi Yarpuzla Bucağı Şahkoln Köyünün'yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-LYsk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- İ M -

http://ederim.16.0S.2006


TBMM B:127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadiı AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın ü ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üİ Tut ilçesi Merkez Bucağı Akcatepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 7 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ensarı 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Tnt ilçesi Merkez Bucağı Boyundere Köyünfln yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynimadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 8 -



TBMM B: 127 21 .9 . 200 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadİr AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Tut ilçesi Mericez Bucağı Çiftlikköy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 5 9 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılarmun İçişleri Bakanı Saytn Abdülkadiı AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorudan 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Tut ilçesi Merkez Bucağı Havutta Köyünün yo) ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 0 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.052006 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Tut ilçesi Merkez Bucağı Kaşlıca Köyünfin yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 1 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdüIkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Tat ilçesi Merkez Bucağı Köseli Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynimadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 2 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmtn İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ensat ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan bulanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Tut ilçesi Merkez Bucağı Meryemnşağı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir •ödenek' aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin'ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 3 -



TBMM B: 127 21 . » . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 6.05,2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Tut ilçesi Merkez Bucağı ÖgiUlfi Köyünün yol ve su sorunlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 4 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU laraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla, arz ederim. 16.05.2006 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
göıürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Tut İlçesi Merkez Bucağı Tepecik Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 5 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MttLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.OS.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Tut ilçesi Merkez Bucağı Yalankoz Köyünün yol ve su sonmlanma 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrtlmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sdantılaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 6 -

http://ederim.16.OS.2006


TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.052006 

S ^EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Î1İ Tut İlçesi Merkez Bucağı Yayumlı Köyünün yol ve su- sorunlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında' ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynfanadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 7 -



TBMM B:127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdUtkadir AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoht olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il . ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız salan kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Befören Bucağı Asağmasırb Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 8 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmm İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın İl ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gdlbası ilçesi BeVJren Bucağı Çatalagac Köyünün ,yöt ve sn sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 6 9 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüremeraekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyam» İli Gölbaşı İlçesi Belören Bucağı Çelikköy Köyünün yol ve su soıunlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 7 0 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Eıısar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kuUsnmalarmdan dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi BelBren Bucağı GedOtU Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarafinctan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye haznlamrken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu atmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli GSlbası ilçesi BelSrea Bucağı Haydarh Köyünün yol ve su soninlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıtantılarmm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÖYÜK MtUET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16 05 2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi BelSren Bucağı KösMdü. Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye Hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1' Adıyaman ÎIı Gölbaşı ilçesi Befören Bucağı KSçOkSr» Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek -aynlmadıysa, adı' geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abddİkadİr AKSU tarafindan yaslı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.0S.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOremernekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Belörea Bucağı YenİkSy Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su süantdannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECUSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdtilkadiı AKSU taraündan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götOreınemekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Gölbaşı ilçesi BeKreı Bucağı Ynkarmasıriı Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılt olarak 
cevaplarklırürnası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız »ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Harmanlı Bucağı Akçabel Köyünün yol ve su sorunlannın 
giderilebilmesi İçin 2006 yık KöyDesk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynbnadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturemerrtekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Harmanlı Bucağı Cankara Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 - 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman îli Gölbaşı ilçesi Harmanh Bucağı Hamzalar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gjbrbirçalısma[yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdÜlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Î1İ Gölbaşı ilçesi Harmanb Bucağı Yaytacık Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmıştn? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayntmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe medcezterine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Kahta ilçesi Merkez Bucağı Ardı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B; 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRK]YE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdalkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Belenli Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

5CÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Mericez Bucağı BelÖren Köyünün yol ve su sorunlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmışür? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kuyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 8 3 -



TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulanmın tçi$leri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

nsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kakla İlçesi Merkez Bucağı Boğazkaya Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 2 8 4 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il - ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Boztarla Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE B0 YÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.0S .2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Bfiyfikbey Köyünün yol ve su sonınlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde de yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüreroemekte, sağlıksız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Çataltepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın AbdOUcadir AKSU taıaândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe' 'merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kutlanmalarından dolayı da ciddi' sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Çaftıb Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadİı AKSU tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 6.05.2006 

:ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın ü ve itçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kabta ilçesi Merkez Bucağı Çakırcesme Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Çaybaşı Köyünün yol -ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdÜlkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 6.05.2006 

y 

ünsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Çıralık Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yo) ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının tçigleri Bakam Sayın Abdelkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

/ E n s a r ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Ytteyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımla 
çocukumu okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sagbkMz saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yakmaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta İlçesi Merkez Bucağı Çukurtaş Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Deak projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı İçin Koy-Desk projesinden herhangi bir «denek ayntroadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaslanrnız 
çocukteruu okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı DntkBy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Oesk projesi kapsamında ne kadar «denek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.1006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB"ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUreroemekre, sağlıksız «olan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar 

1- Adıyanan ili Kabta ilçesi Merkez Bucağı Erikdert Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi biı Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yakacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yanlı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekto, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Kahta ilçesi Merkez Bucağı Fıstıklı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KSy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdaikadir AKSU tarafindan yazılı alarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

röÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Ytizytlı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklamn okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından, dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamakladırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçeai Merkez Bucağı GOzelcay Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrıhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdaikadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve üçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık soruman 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Kahta ilçesi M e r i m Bucağı. Hâbipter Koyunun yol ve su sorunlannm 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Koy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkuttüaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksımz7 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.03.2006 

fısarööÜT 
''Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOrUrememekte, sağlıksız sulan kullanrnalaruıdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Hacıyusııf Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2 ' 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Ur ödenek aynlmadıyaa, adı geçen 
kövümUzOn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANUÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandınlroosı konusunda geçeğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.03.2006 

r ö ö Ü T 
'Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il VB İlçe merkezlerine 
gotOrememekie, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı IslamkSy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadiysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarıma giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Baksm Sayın Abdulkadir AKSU tarafindaıı yazılı olarak 
cevaplandın İması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

rÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtuTememekte. sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Kahta ilçen Merkez Bucağı KaracaSren Köyünün ypl ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkumlannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B ASKANLIÖ1NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını 11 ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlıksız auları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta İlçesi Merkez Bucağı K5sehr Köyünün yol ve. su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için KOy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın) saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklannı okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, .sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman îlî Kahta ilçesi Merkez Bucağı Kozaggç Koyunun yol •ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında, ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalısına yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖflÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşarlığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Mttlkköy Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne karlar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 .2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı alarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da' .ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Narsırh Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi Eçin 2006 yth Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrtlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

/A 

röÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta İlçesi Merkez Bucağı Ortanca KOyOnün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Ovacık Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmathysa, adı seçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalıgma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda seresinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

^EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız; 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İti Kahta ilçesi Merkez Bucağı Salkmbagı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrdmadıysa, adı seçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadîr AKSU tarafiodan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bıı gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta İlçesi Merkez Bucağı Sansa Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gStOremcmekte, safchlütt sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Üi Kahta ilçesi Merkez Bucağı Sosu* Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 2 1 . 9 . 2D06 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadil AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
haleti yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Şahİntepc Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Dcsk projesinden beriıangi bîr Ödenek aynrmadrysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve sn sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonuanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadh- AKSU tatarından yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanru il ve ilçe merkezlerine 
gfltOreroeınekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlan 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta İlçesi Merkez Bucağı Taşlıca Köyünün yol 've su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSf BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsarÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hayıflanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sagUaiE suları kullanmalarından dolayı da. ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı Yelkovan Köyünün yol ve su sorunlarımı! 
giderilebilmesi için 2006 yılı KDy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrilmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

'EnsarÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Merkez Bucağı ZeytutkBy Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek Ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BOYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakam Sayın Abdfilkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan, vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Kahta ilçesi Merkez Bucağı Ziyaret Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yo! ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadlr AKSU tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygüanmla arz ederim.l 6.05.2006 

röĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1 - Adıyaman İli Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Adalı Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmağı konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

Ensa rööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB*ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve soyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan ««««;•<• ji»» m •» 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOıememekle, saghknz «uları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamakladırlar. 

1- Adryamaa tll Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Akalın KOyDnun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sdantüanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdfUkadîr AKSU taranndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.0S-2 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız hu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulanmaktadır. Yata olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOturemeroefcte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Aktag Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİSI B AŞKANLIĞINA 

Asagıdald somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU tacafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 ^ 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Kahla ilçesi Akmcılar Bucağı BesikH Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa. adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdtilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yotu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorundan 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Dardağan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsammda ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden heriıangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21. 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmuı İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.05.2006 . 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotarememekte, sagbkıtz sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Öî Kahta ilçe» Akıncılar Bucağı Eskitas Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

1- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlnıadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sonulları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman Ui Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Fındıklıca!! Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannım İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandır]İması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın İl ve ilçe merkezlerine 
gtttürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamakladırlar. 

1- Adıyama» İli Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Gddibuldu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarC-ĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hasalarını il ve ilçe merkezlerine 
götnrememekte, sa£bksEt saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman ÎH Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Göçeri Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyümüzCn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 I I . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarım U ve İlçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız Hİarı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman Di Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı GOdfUge Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne l ^ a t ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne sîbi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gdtürememekle, saiMuız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

) - Adıyaman İli Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı HaakOy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılması» saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu vs suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan .vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe- merkezlerine 
götürememekta, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Akmala r Bucağı İkizce Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yık KCy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadtysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2O06' 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Ku t t a ilçesi Akmala r Bucağı Menzil Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanıma (çilleri Bakam Sayın AbdOlkadİr AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 16.05-2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulanmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il , y a üçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız soları kullanmalarmdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1' Adıyaman Üi Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Otulchı Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su şuurlularının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakam Sayın AbdOlkadİr AKSU taraflndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarunJa arz ederim. 16.0S.2O06 

röĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklumu okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarmdan dolayı da ciddi sağlık - sorunları 
yasamaktadırlar. 

1' Adıyaman İli Kahta ilçe» Akıncılar Bucağı Tuğlu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadtysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göttirememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta İlçesi Akıncılar Bucağı Ulnpuuu- Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve üçe merkezlerine 
gOturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sonınlan 
yaşamaktadırlar 

1 - Adıyamaa İli Kahta ilçesi Akıncılar Bucağı Yenfkufak Köyünün ypl ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy'Desk projesinden herhangi trir ödenek aynlmadıysa, bdı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2000 

<^ ^EnssrÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Damlacık Bucağı Akpuıar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIÛINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakara Sayın AbdOlkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 16.05.2006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okuta -gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman ili Kabta ilçesi Damlacık Bucağı Bunnapraar Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ddenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibî bir çalışma yapacaksınız? 

- 3 1 2 -



TBMM S: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarınım İçişleri Bakanı Sayın AbdDlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.16.05.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

I ' Adıyaman tli Kahta ilçesi Damlacık Bucağı Doluca KöyünOn yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için K6y-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı SayiD Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

/, 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Damlacık Bucağı Kayadibf Köyünün yq] ye su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıu Köy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

^EusarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merlcezlerine 
gOturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman İli Kahta ilçesi Damlacık Bucağı Koeabimr Köyünün yol ve BU sorunlarının 
giderilebilmesi içirt 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılamun giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2006 

21. YUzyıİı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yor» olmayan vatandaşlarımız 
çocukisruu okula gönderememekte, köydeki hastalanm İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, «agfakaız saları IculLanmalanndan dolayı da ciddi sağlık soranları 
yasamaktadırlar. 

1- Adıyaman tli Kahta ilçesi Damlacık Bucağı Koçtepe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyumüzün yol vemısıkıntılarınmgîderilebUmeaîiçmrıegibİbirçalısrnayapacaksırılz? 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Mahalli İdareler Genel MüdurlfıftıJ 

Sayı , B05.O.MAH.0 6 5 - 0 0 - 0 0 2 / S M İ - ^ T L - U C , , 

Konu : Yazılı Som Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 10/07/2006 tarihli veKAN.KAR.MD A 01 0 GNS 0 10 
00O2/22U4-7/148O4,.. ,15410-23157. ,23215/55998,. .,56056 sayılı yazılan 

ilgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ardahan Milletvekili 
Sayın Ensar ÖĞÜT' ün 7/14804, 14805, 14806, 14807jtT4SO9, 14810, 14811. 14812, 14813, 
14514, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819. 14820, 14821. 14822, 14823, 14824, 14825, 
14826. 14827, 14828, 14829, 14830, 14831, 14832, 14833, 14834, 14835, 14836, 14837, 
14838, 14839, 14840, 14841, 14842, 14843, 14844. I484S, 14846, 14847, 14848, 14849, 
14850, 14851. 148S2. 14853, 14854, 148S5. 14856, 14857, 14858, 14859, 14860, 14861. 
14862, 14863, 14864, 14865, 14866, 14867. 14868, 14869, 14870, 14871, 14872, 14873. 
14874, 14875, 14876, 14877. 14878, 14879, 14880. 14881, 14882, 14883, 14884, 14885, 
14886, 14887, 14888, 14889. 14890, 14891. 14892, 14893, 14894, 14895, 14896. 14897, 
14898. 14899, 14900, 14901, 14902, 14903, 14904, 14905. 14906. 14907, 14908, 14909. 
14910, 14911, 14912, 14913. 14914, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919, 14920, 14921, 
14922, 14923, 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931, 14932, 14933, 
14934. 14935, 14936, 14937, 14938. 14939, 14940. 14941, 14942, 14943, 14944. 14945, 
14946, 14947, 14948, 14949, 14950. 14951, 14952, 14953, 14954. WgS5, 14956, 14957. 
14958, 14959, 14960, 14961, 14962, 14963. 14964, 14965, 14966M3İK5, 14969, 14970, 
14971, 14972, 14973, 14974, 14975, 14976, 14977, 14978, 14979. 14980, 14981, 14982, 
14983, 14984, 14985, 14986, 14987. 14988. 14989, 14990, 14991, 14992, 14993, 14994, 
14995, 14996, 14997, 14998, 14999. 15000, 15001, 15002, 15003, 15O04, 15005.15006, 
mam, 15007, ısoos, 15009, ı so ıo . ı s o u , 15012, 15013, ı s o u , ı s o ı s . ı so ıe , 15017, 
15018, 15019, 15020, 15021. 15022, 15023, 15024. 15025, 15026, 15027, 15028, 55029, 
15030, 15031, 15032, 15033, 15034, 15035, 15036. 15037, 15038, 15039, 15040, 15041, 
15042, 15043, 15044, 15045, 15046, 15047, 15048. 15049, 15050, 15051, 15052, 15053. 
15054, IS055, 15056. 15057. 15058, 15059, 15060. 15061, 15062, 15063. 15064, 15065, 
15066. 15067, 15068, 15069, 15070. 15071, 15072, 15073, 15074. 15075. 15076. 15077, 
15078, 15079, 15080, 15081, 15082, 15083, 15084. 15085. 15086, 15087, 15088, 15089, 
15090, 15091, 15092, 15093, 15094, 15095, 15096, 15097, 15098. 15099, 15100, 15101, 
15102, 15103, 15104, 15105, 15106. 15107, 15108. 15109, 15110. 15111, IS112, 15113, 
15114, 15115, 15116. 15117, 1 Sİ IS, 15119. 15120, 15121. 15122, 15123, 15124, 15125, 
15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136. 1S137. 
15138, 15139, 15140, 15141, 15142, 15143, 15144, 15145, 15146, 15147, 15148. 15149, 
15150, 15151, 15152. 15153, 15154, 15155, 15156, 15157. 15158, 15159, 15160. 15161, 
15162, 15163, 1S164, 15165, 15166, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 
15114,15115, \S176, 15177, 15178,15179,15180, 15181, 15182,15183 esas numaralı yazdı 
soru önergeleri hakkında yapılan araştırma neticesinde', 

Söz konusu önergelerde sözü edilen Adıyaman t İL Merkez, Besni, Çelıkhan, Gerger, 
Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sıncikilçe "ve Tut ilçelerine bağlı köylere valiliklerden alınan 
projelere bağlı olarak 2006 yılı içerisinde, 17 841 850,00 YTL ödenek ayrılmıştır 

Yol ve su sorunları devam eden köylerimize, projelerine bağlı olarak önümüzdeki 
yıllarda KÖYDEŞ Projesi kapsamında gerekli yardımlar yapılacaktır 

Bilgilerinize arz ederim. 

dir AKSU 
Bakan 
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4.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Amasya İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına 
ilişkin sorulan ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'mtn cevabi (7/15184, 15185, 15186. 15187. 
15188. 15189, 15190, 15191. 15192, 15193, 15194, 15195. 15196. 15197. 15198. 15199, 15200. 
15201. 15202, 15203, 15204. 15205. 15206, 15207, 15208. 15209, 15210, 15211. 15212. 15213. 
15214. 15215. 15216, 15217. 15218. 15219. 15220, 15221. 15222. 15223, 15224. 15225. 15226, 
15227. 15228. 15229, 15230. 15231. 15232. 15233. 15234, 15235. 15236. 15237. 15238. 15239, 
15240, 15241. 15242, 15243. 15244, 15245. 15246, 15247. 15248. 15249, 15250. 15251, 15252, 
15253. 15254, 15255, 15256, 15257, 15258. 15259. 15260. 15261. 15262, 15263. 15264. 15265, 
15266. 15267. 15268. 15269. 15270. 15271. 15272. 15273. 15274. 15275. 15276. 15277. 15278, 
15279, 15280, 15281, 15282, 15283, 15284, 15285, 15286. 15287, 15288, 15289, 15290. 15291, 
15292, 15293. 15294, 15295. 15296. 15297, 15298. 15299. 15300. 15301, 15302, 15303, 15304, 
15305, 15306, 15307, 15308, 15309, 15310, 15311, 15312. 15313, 15314. 15315, 15316, 15317. 
15318, 15319, 15320. 15321. 15322, 15323, 15324. 15325. 15326, 15327, 15328, 15329, 15330. 
15331. 15332. 15333. 15334, 15335, 15336, 15337. 15338. 15339, 15340, 15341, 15342, 15343, 
15344, 15345, 15346, 15347, 15348, 15349. 15350. 15351) 

TORKÎYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, OSMM»» 

4 S/t 

y / /Ensar ÖĞÜT 
f Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaladığımız bu gUnlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hasialartm il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Derealan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Küy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynîınadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Saym Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim-05.06.2006 Sı' 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Bi Merzifon İlçesi Merkez Bucağı Sankfly Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Dcsk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki samlarımın İçişleri Bakanı Saym Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz cderim.05.06.2006 

EnsarÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB 'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yala almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gGtOrememekte, sağlıksız sa tan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı S a z b o Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi tçm 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntıları um giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS.06,2006 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu. günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmaya* vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadnlar. 

1 ' Amasya tli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı ŞeybycnJ Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı K&y-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

1- 2006 yılı İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayıa AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05 06.2006 

'EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotttrememekte, sağlıksız suları kullanmalarırıdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya Bi Merzifon ilçesi Merkez Bucağı h a l a n ı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz cderim.05.06.2006 

Enser ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, saguksu suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Aaıasya İli MercÜba ilçesi Merkez Bucağı Karanagara Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Pikemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, taghkstz saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
y yftmfHrT'̂ r lttr 

1- Amasya İli Merzİfoa ilçesi Al lak Bucağı Ehnayctu Köyünün yol ve su sorunlanıun 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsammdanekadar«denekaynlmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarıma giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki somlanmın içişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplanduTİmesı konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

röÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götUrememekle, sağlıksız sa lan kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Yakacık Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Mr ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyûmuzOn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖ1NA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplsndirıunası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 . 

Enser ÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığının: bu günlerde AB'ye girmeye İlamlarınken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve itçe merkezlerine 
gOtOremcmekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı YorBstfl Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi Ur çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sofularımın İçimleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederira.O5.06.2GW 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın II ve ilçe merkezlerine 
gotOrememefcte, sağhknz anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

i- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı V u k a n M k Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynim ıstır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederitrt.05-06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrernemekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya tli Meraflbn ilçesi AİKik Bucağı Bulak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bh- ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 3 2 1 -

http://ederira.O5.06.2GW


TBMM B:I27 21.9.2006 O: 

TÜRKİYE BÜ YÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdotkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.03.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarıma 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını 11 ve İlçe merkezlerine 
goturemeroekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya tli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Onnanoglu Koyunun yol ve sn sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı K8y-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi Ur Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdolkadû- AKSU tarafından sOzlü olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 . 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız tm günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır- Yol» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

1- Amasya İli GBynueek ilçesi Merkez Bucağı Koyanca Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmısür? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Sakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

S EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaladığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, saghknz suları kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yalamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Aucık Bucağı Eymİr Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa. adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdantılannın giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

/0f 
EnsarÖĞÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını îl ve İlçe merkezlerine 
gOtUrememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon İlçesi Ahcık Bucağı B0yikç*y Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyUmuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 20O6 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafiDdan yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz cderim.05.06.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaladığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yala olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememefcte, sağlıksız suları kıdlaamalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya ul Merzifon ilçesi Abedt Bucağı Demirpuıar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi Ur ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadü AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmanı konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS .06.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadu'. Yola •onayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki baltalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOtememekte, sagukMz sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya ili MarzHoa ilçesi A b a k Bucağı Dlphacı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçe» 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi içm ne giU bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.200* 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.G5.06.2O06 

BnsarOĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotflrememekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 

1 - Amasya tli HaraamozB ilçesi Merkez Bucağı SaraySzD KOyünÛn yol ve su sorunlarının 
gUlerilobilmesi için 2006y^Ko>-DeskprqjefikapssmındaiHkad«Odeneka 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrürnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının (çişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı otarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS.06.2006 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu otmayaa vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya tli HamaaaSzO ilçesi Merkez Bucağı GScert Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek oynlmadıysa, adı geçen 
kOyUmOzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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http://ederim.G5.06.2O06


TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadu- AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 . 

Ensa röûÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırkenÜlkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını U ve ilçe merkezlerine 
gOtureınemekte, laghkau anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İti Hamamozu ilçesi Merkez Bucağı GMkSy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmışta"? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

röOÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını 11 ve ilçe merkezlerine 
gOfflrememekte, sağlıksız ı s l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Hamamoza ilçesi Merkez Bucağı TepekOy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B : 1 2 7 2 1 . 9 . 2 0 0 6 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılaıunın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederrm.05 .06.2006 

EnsaröÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. YUzyıtı yaşadığımız bu günlerde AB'yo ginneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarıma: 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki """tp^nt" İl ve ilçe merkezlerine 
gOtOrenıemektc, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar, 

1- Amasya tli Bımamfizu İlçesi Merkez Bucağı YemJşen KöyUntSn yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir »denek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su süunülannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANUĞMA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasımsaymlanrnlaarzedertm.OS.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocukların) okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar, 

1- Amasya tli Hamamozlİ ilçesi Merkez Bucağı KmlcaSrcn Köyünün yol ve su 
sorunlumun giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 3 2 7 -



TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmuı İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS.06.200S 

EnsaröÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyüı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve soyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola obnayaD vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götarememekte, sağlıksız sular) kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli HamanSzu ilçesi Merkez Bucağı YeaJkOy KöyOnttn yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk proje» kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden horhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
gOturememekte, sağukıız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Aksangur Köyünün yol ve su sorunlanmn 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin IM gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

BnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını II ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sagulara sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı AsagıMk Köyünün yol ve BU sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 ydıKfly-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KBy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlnuuhysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE B O Y O K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Basar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görünmemekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

t- Amasya İli HamatnOsfl ilçesi Merkez Bucağı Tekçam Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk proje» kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın tçisled Bakanı Sayın Abdolkodir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yttıyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

t- Amasya Oi Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Bahçecik Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Kfly-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmolanmn giderilebilmesi için ne gibt bit çalışma yapacaksınız7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdalkadir. AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtUreroemekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorardan 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Bi Merzifon ilçesi Merkez Bucağı ÇayırkOy Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmısür? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve sn sıkıntıUnnra giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun içişleri Bakanı Sayın AbdUtkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edcrün.OS.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
götUrememckte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi saguk sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon İlçesi Merkez Bucağı Çobanören Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandınlrnası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederiro.05.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, «aglıksuc sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Di Merzifon üçeri Merkez Bucağı Abfiren Koyunun yol ve BU sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı içm Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebUmesiiçm ne gmi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakaıu Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin Yapılmasını saygılarımla arz ederim-OS.06.2006 

Basar ÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol* obnayaa vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götüremeraekte, aaghkaız solan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- A n s ı y a Üi Hanamfizu ilçesi Merkez Bucağı Yukanovacık Köyünün yol ve su 
soranlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek 
aynimi sor? 

2- 2006 yık için Köy-Dcsk projesinden herhangi btr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçi» ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim-0S.06.2006 

EusaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadıgmuz bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suya olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, nğ j ıbnz suları kullamtudaratdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İH Merzifon ilçesi Merkez Bucağı G0kceb*2 Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B : 127 2 1 . 9 . 2006 O : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.0S.G6.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu obaayam vatandaşlarımı! 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, saffüaas solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yftgflraııkftıdırlflr. 

1- Amasya tli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı GethuoU Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlınadıysa, adı geçen 
köyOmOzUn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederiin.0S.06.2uO6 

röÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, sagkksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Çavandar Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh içm Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrümadıysa, adı gecen 
koyumuzun yol ve su stkınlılnnnın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın AbdOIkadİr AKSU taıaândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz erîerinı.05.06.20p6 

E n s i r ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız sa lan kuHaıınıalanndsn dolayı da ciddi sağlık soranları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Bayat Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdütkadir AKSU tarafirtdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.200^' 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . YUzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarım il ve ilçe meıkezlerine 
gOtarememckte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya tlİ Merzifon ilçesi Merkez Bucağı OrtabOk Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden beriıangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 21 . 9 . 2006 O : 4 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I Ö I N A 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdtUkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandın latası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edertm.05.06.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, k&ydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Karannulafapaşa Köyünün yol ve sn 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederin»,QS.06.2006 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gOnlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu vo suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Merkez Bucağı Hırka KOyünÜn yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANLlCUtfA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym AbdUIkadir AKSU tarafından yanlı alarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.O6.20O6 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya* vatandaşlarımız 
çocuklunu okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtüreme inekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Üİ Merzifon İlçesi Merkez Bucağı Ortaova Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı iem Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve ı u sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdufkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
eevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederlm.05.06~.2006' 

r öÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazrriamrkeo Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, saftlıkMZ «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli HaauanSza ilçesi Merkez Bucağı Dedekoy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 vıhKöy-DeAprc^eii kapsamııviaııe kadarMenekayrUmısrır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:I27 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BO YÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İç i len Bakam Sayın Abdfilkadiı AKSU tamundan sözlü olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

röÖÜT 
'Ardahan Milletvekili 

21. YüzythyeştâğUBizbagfaûerdeAB'yeginneyehazııİannkenÜlkemizâemyf^to 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını. il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, «aShksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1' Amasya İli GOmflslMCikBy ilçesi Sarsycık Bucağı Sekil Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sonılannun içişleri Bakam Sayın AbdOlfcadİr AKSU tararından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yota olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve Uç* merkezlerine 
göturememekts, sa|lıksi2 sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya tti HamamSzu ilçesi Merkez Bucağı AtenkSy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek avnhnadıvsa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksrmz? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederira.05.06.2006 

rÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve üçe merkezlerine 
gororememekte, aaghknz sulan kullanmalanııduı dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya 1» HunamSzu ilçesi Merkez Bucağı Hıdırtar Koyunun yol ve su somruarmm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Desfc projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kayumOzun yol ve su sıkumlanmn giderilebilmesi için ne gibi bh- çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

3ÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya tli Hamam8za ilçesi Merkez Bucağı ÇaykSy Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyumüzOn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006. 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandoslanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götttremcmelOc, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya ÎH Hanuu*ttzfi İlçesi Merkez Bucağı Daariadcrc Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsarnıoda ne kadar ödenek aynlmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederiro.05.06.200a 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yeis olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, saguktn su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Haatantocu İlçesi Merkat Bucağı Magaraobrugu Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek 
aynhıuştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir «denek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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http://ederiro.05.06.200a


T B M M B : 1 2 7 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edeıim.05.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu obuayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotürenıemckle, sagbkHz anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1' Amasya ili B u v a u i ı l l ilçesi Merkez Bucağı Onurca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L İ S Î B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim.05.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gSturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar; 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı YesilBren Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederirn.05.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu ohnayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sa lan kullanmalarınâan dolayı da ciddî sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova İlçesi Merkez Bucağı Anıeak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıU Koy-Desk projesi kapsamında ne karlar «denek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.O6.20O6 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimi?, bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi saghk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Ül Suluova ilçesi Merkez Bucağı Alabedlr Köyünün yol ve su sonmlarnun 
giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Koy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçeri 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdUkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılma» konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.CI6.2006 

EnsnröûÜT 
' Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
helan yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarmuz 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotttrememekte, sağlıksız l o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya tli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Akttren Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdunulanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! BAŞKANLIÖIN A 

Aşağıdaki sonılamnm içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.Q6.2G06 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOturemeroektc, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova İlçesi Merkez Bucağı Aşagıkaraau Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KBy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrtlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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http://ederim.05.CI6
http://ederim.05.Q6.2G06


T B M M B : 1 2 7 2 1 . 9 . 2 0 0 6 0 : 4 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I Ö I N A 

Aşağıdaki aarutanmıa İçişleri Bakanı Sayın AbduHcadk AKSU (arafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05-O6-20O6 

y ^BnsarÖÖÜT 
Ardahan MiUetvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazjrlanııken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, saglıksu sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlan 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Ayrancı KOyOntm yol ve su sonmlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Küy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adi geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIÖDJA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS.06.2006 

21. YOzyılı yaladığımız bu günlerde AB1 ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulvınmaklHilsv Yont* olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı ".'da eiddi sağlık sorunlan 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İH Sulueva ilçesi Markez Bucağı 'Hayırlı, Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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raMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarınım İçişleri Bakam Sayın AbdtUkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar, 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Boyalı KÖyflnün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Cdenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜKKfYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve auyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu ouMayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerin* 
gOtttıemeroskte, aagldcnz saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı ÇayOstü Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynltnadıysa, adı geçen 
kOyUmüzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gmi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdtllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimi! bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememetae, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Anasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı ÇukurOron Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi içjn ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ı 

I 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AMfflkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsarÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde no yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, kOydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görOrememekte, sa£tıkxız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı DerebasaJan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynbnadrysa, adı geçen 
köyllmüzûnyol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B:I27 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlaıunuı içişleri Bakanı Saym Abdolkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandın iması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz e derim.OS .06.2006 

En sar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suya olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola ohıuysıt vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
gOturemcmekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı DerekSy Koyunun yol ve su sonralarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir adenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve in sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdolkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yanjmasıru saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotflramemckte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya ili Suluova ilçesi Merkez Bucağı Deveci Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sılantılannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma, yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS .06-2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtUrememekte, sağlıksız «uları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya Üİ Suluova ilçesi Merkez Bucağı Egribflk Köyünün yol ve sn sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 200â yüı Koy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yanlı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

21- Yüzyüı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Gvrlfl Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Kfly-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B:J27 21.9.2006 O: 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadtr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t / ftısaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
haleti yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını ü ve ilçe merkezlerine 
götürememekts, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya tli Snluava İlçesi Merkez Bucağı Hannanj t ı l ı Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BASKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîm.05.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Kana tpnur Köyünün yol ve su soıunlannm 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:I27 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olaıak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Ensa rööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturernonokte, sağlıksız sa tan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Di Suluova İlçesi Merkez Bucağı K a p a n a Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy~Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadtr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.062006 

EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . YUzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulanmaktadır. Yola olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gCtOrememekte, aaglıknz «olan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yvıfi nmalstfldırlar, 

1- Amasya ili Suluova ilçesi Merkez Bucağı Karaağaç Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS.06.2006 

EnsaröÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, asgbfcsız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

I- Amasya İli Sahıova ilçesi Merkez Bucağı Kazanh Köyfln&n yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı K&y-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 ' 2006 yık için Ktty-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarmın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Kcrlnoglu Koyunun yol ve su sorunlannm 
giderilebilmesi İçin 2006 yw K9y-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmiîtır? 

2- 2006 yıh İçin Küy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi i cû ı ı e gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

4/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İti Suluova ilçesi Merkez Bucağı Kıhçaslan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Kffy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntüarınm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Kn-aubasalan Köyünün yol ve su sonınlarnun 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.200o 

#/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve itçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya tli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Kolay Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KSy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS.06.2006 

&/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız salan tatlanmalarından dolayı1 da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Kala Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarırun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 . 2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederün.OS.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu ohnayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Küpeli Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su siklonlarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

/ # / " 
t / EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suruma ilçesi Merkez Bucağı Kurnaz Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadtysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t / EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götflrememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Kutlu Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı K&y-Desk projesi kapsamında t» kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek- aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Jıkf' 
t / EnsaröÖÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Kuzabra Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için K&y-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9 . 2006 O; 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

/ # / 
« / EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken'Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götttrememekte, sağlıksız salan kuHanmafanndan dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı OğuJbağt Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmülannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

#/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz buhraroaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememektc, sağlıksız sulan kulianmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Di Suluova ilçesi Merkez Bucağı Ortayazı KöyOnan yol ve su sorunlarımı) 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynîmışttr? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B; 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadtr. AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

cS EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımı?: 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götüremernckte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar, 

1- Amasya Di Suluova ilçe» Merkez Bucağı Saraca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında oe kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t/ EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

• ' - \ •" " ' 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye haztrlamtkeü Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan ..vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalatmdan dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Soka Köyünün yol ve su sonmlanntn 
giderilebilmesi İçîn 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmtdannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız?' 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

M7 
t/ EnsaröÖÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu oknayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıkm salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Seyfe Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bhr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKıYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU taratindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

</ EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. < 

t- Amasya İIİ Suluova İlçesi Merkez Bucağı Saygılı Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 3 5 7 -



TBMM B.-127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU laratiııdan yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

jfof 
4/ EnsarÖöÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya îli Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı Saraycık Koyunun yol ve sn soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa,'adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Af 
4/ EnsaröGÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya Di Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı Turkoghı KöyUnun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynunadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 3 5 8 -



TBMM B:127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadîr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

4/ EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı Uzunyazı Köyünün yol ve su sorunlarmın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadîr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

#S EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kt 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı Yalnız Köyünün yol ve su sorunlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımla İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.0o.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı Yenice Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne git» bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederira.05.06.2Q06 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazulamtken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız solan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanbuğday Bucağı Oynuağaç Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 3 6 0 -

http://ederim.05.0o.2006


TBMM B:127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederinı.05.06.2006" 

t/ EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sarıbnğday Bucağı Oymak Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KSy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîm.05.06.2006 

af EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon İlçesi Sanbuğday Bucağı Pekmezci Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

1- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kflyumüzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t/ EnsatÖöÜT 
Ardahan Milletvekilî 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yota olmayan Vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım Q ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık,, sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya ili Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı Ktrcymh* Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının gjdcTÜebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadtr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

^ / EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve soyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve İlçe merkezlerine 
gfittlrememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya ÎU Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı Kraleğrek Köyünün yol've' su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sılanülarırun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 
Aşağıdaki sonıianımn İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1' Amasya tli Merzifon ilçesi Sanbuğday Bucağı KuyukSy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdfllkadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yflzyıh yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım 11 ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sagjhkaız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanbugday Bucağı Mahmutlu Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi *f«r««i"""<a ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtılartrun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz cderim.05.06.2006 

4/ EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanbuğdsy Bucağı Gümustepe Köyünün yol ve su 
somnlanrun giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

< / EnsaröCÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, saghksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya ili Merzifon İlçesi Sanbogday Bucağı Haeryakup Köyünün yol ve su 
sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çatışma yapacaksınız? 

- 3 6 4 -



TBMM B:127 21 . 9.2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

cS EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı ohnayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağhfcsız sulan tatlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunum 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya Ui Merzifon ilçesi Sarıbugday Bucağı Kamış» Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadaf ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yanacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederiro.05.06.2006 

</ EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz olunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya ili Merzifon ilçesi Sanbuğday Bucağı Karşıyaka Köyünün yol ve su 
sorunlanrnn giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek 
ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KÖy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntüannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:I27 21.9.2006 0:4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saytn AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

# / EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu'obnayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarıhr^îl 've ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanboğday Bucağı Çantaca Koyunun yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılt için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadiysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmülannın giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.06.20O6 

t / EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz buhmmaktadrr. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan tatlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorardan 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya Di Merzifon ilçesi Sanbngday Bucağı Çaybası Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yüıKöy-De^projesilcapsaınmdarıe kadar ölecek avnlmışnr? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadiysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BASKANLIĞIN A 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konuşanda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

4/ EnsaröÖÜT 
Aıdahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1 - Amasya îli Merzifon ilçesi Sanbuğday Bucağı Çayıroztt Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynünadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntdannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon İlçesi Santrağd'ay Bucağı Esearepe Köyünün yol ve su sorunlanmri 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdÜlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.OS.06.2006 

e/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığumz bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulanmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Santmğday Bucağı Bayazıt Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdÜlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arzederim.05.06.2006 

e/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır: Yolu- olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı, da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon İlçesi Sanbugday Bucağı Balg&ze Köyünün yol ve su. sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlntadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınhlanmn giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKIYE BOYOK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

&S EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüremenıekte, sağlıksız solan (çullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İH Merzifon İlçesi Sanbnğday Bucağı AUsar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynltnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadîr AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t / EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan -vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım 'il ve İlçe merkezlerine 
götüremenıekte, sağlıksız sulan kullanmalanodan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Sanbnğday Bucağı Aktarla Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su süantüarmın giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06,2006 

EnsaröÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Ui Merzifon ilçesi Sanbagday Bucağı Akpınar Kovunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Enser ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını ii ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan (adlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Ancak Bucağı Yakupkffy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 ymKöy-Desk projesi kapsaır^la ne lmdarö4aıekayrıIrmşW? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.06.2006 

sf EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoht olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız solan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Anmaya İli Merzifon İlçesi Ahcık Bucağı KBçfikçay Köyünün yol ve su sorunlannut 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

4 / EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve' ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Ahak Bucağı KoçkÖy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmıstır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANUÛINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

_ / EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya tü Merzifon ilçesi Akak Bucağı Karafepe Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Dcsk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bb* çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

#/ EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyıl yaşadığımız bu günlerde AB 'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu ohnsysn vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve' ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Üî Merzifon ilçesi Abcık Bucağı Karacakaya Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yo) ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU (araândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

/0ıf 
< s / EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne:yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım obua gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ifçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî- sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Abcık Bucağı Hacet Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştı? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

*/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yasarîığmuz bu günlerde Afi'ye girmeye hazrrlamrken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Abcık Bucağı Hamklty Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞMA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym AbdCUkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

cf EnsatöĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını obua gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe meıkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Merzifon ilçesi Abcık Bucağı HayretrJnkoy Köyünün yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakam Sayın AbdCUkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

/$? 
a / EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, saguksız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Tekke Bucağı Karabik Koyunun yol 've su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek; aynhnadrysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi W çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.06.2OO6 

/&? 
t/ EnsarÖĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gotUrememekte, rağhkatz suları kullanmalarından dolayı da-ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya ili Taşova İlçesi Tekke Bucağı Tatbpınar Köyünün yol ve su soronlannın 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandtrdmast konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

</ EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yasadıguruz bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya ÎÜ Taşova ilçesi Tekke Bucağı Yaylaursy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

</ EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Tekke Bucağı Yeniden» Kovunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

4/ EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazulaıurken Ülkemizde ne yszak ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Tekke Bucağı Elmakın Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yut için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOvumüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Üİ Taşova ilçesi Tekke Bucağı Geydogan Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne knidar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Ui Taşova ilçesi Tekke Bucağı Ilıcaköy Kdyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

4/ EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gSturememekte, sağhksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İH Taşova ilçesi Tekke Bucağı Devre Köyünün yol ,ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

e/ EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve.suyu olmayan köylerimiz buhmmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotflrememekte, sağlıksız sulan kullarmıalarmdan dolayı da. ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Tekke Bucağı DBrtyol Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KSy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdantttennm giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

<S ErjsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
Yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Tekke Bucağı Durucasu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

s/ EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye flazrrianuten Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Esençay Bucağı Tekpınar Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden berhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Saym Abdülksdir AKSU laraûndan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım it ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Tekke Bucağı Altınlı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Tekke Bucağı ÇambofcO Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU taraândan yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.06.2006' 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova İlçesi Esençay Bucağı Üıpınar Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.O6.2006 

eS EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya tlİ Taşova ilçesi Esençay Bucağı Kumluca Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 3 8 1 -

http://ederim.O5.06.2006'
http://ederim.O5.O6.2006


TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sondanmın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîm.05.06.2006 

tf EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götörememekte, sağlıksız suları kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Esencay Bucağı Şahinler Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

&S EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız galan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya Jli Taşova ilçesi Esençay Bucağı ArdıçÖnfi Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyflmüzün yol ve su sıkmhlamnn giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 
Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdÜlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.O6.20O6 

t/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandajlanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorardan 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya tli Taşova İlçesi Esencay Bucağı Çakırsu Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yanacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

c/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağbk sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya Uî Taşova ilçesi Escnçay Bucağı HutnSogln Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BASKANUÖINA 
Aşağıdaki sorularımın îçişleri Bakanı Sayın AbdDIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t/ EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye ginneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız sulan kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Destek Bucağı SeyhE Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 200$ yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜBKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanrnm îçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU taratindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

#/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yfizyıh yaşadığımız bu günlerde AB'ye ginneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız salan knllartrnalannâan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Qi Taşova ilçesi Destek Bucağı Yayladibi Köyünün yol ve su sorunlamun 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:İ27 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîm.05.06.2006 

M/V 
#f EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova İlçesi Destek Bucağı Yeşilyurt Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU taraflndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t/ EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde' ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını obua gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Destek Bucağı Kırkharman Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Jâf 
</ EnsaröÖÜT 

Ardahan Milletveldli 

91 YflTyılı ynyuf tgunı^ hıı gflııİprA» A P ' y p fmptryt? ha?ıH<>pırlr«ı flHrpmi-rıte iv. yngılr İti 

balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, saghkaız sulan knUanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İU Taşova ilçesi Destek Bucağı Korabap Köyünün yol ve su sorunlanmn 
giderilebilmesi için 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir «denek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonıtanmın içişleri Bakam Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapümasmı saygılarımla arz ederim.05.06.2006' 

eS EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Ûİ Taşova ilçesi Destek Bucağı Kozluca Köyünün yol ve su sorunlanmn 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 - 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadk AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız anten kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunlan 
yaşamakladırlar. 

1- Amasya İli Taşova İlçesi Merkez Bucağı Mülkbmka Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21, Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB*ye girmeye hazıriaaKksn Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan, vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il, ve ilçe "merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlan 
yaşamaktadırlar, 

1- Amasy* İli Taşova ilçesi Merkez Bucağı Sepetli KöyOoön yol ve sa somalarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köytoıûzön yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU taıalîndaa yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

eS EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya îli Taşova ilçesi Merkez Bucağı TSrkmendamı Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

*/ EnsaröÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya ti i Taşova ilçesi Merkez Bucağı Umutlu Köyünün yol ve su sorunları mn 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrrimısnr? 

2- 2006 yılı için KÖy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederira.05 06.2006 

/ # / 
«s/ EnsaröGÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım H ve ilçe merkezlerine 
götufememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Üi Taşova ilçesi Merkez Bucağı Yolaçan Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir fa]ı«T>ft yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

M/ 
t/ EnsaröGÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken -Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

1- Amasya îli Taşova ilçesi Merkez Bucağı Yesirtepe Köyünün yol ve sır sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM Brl27 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim.05.06.2006 

Jfrf 
e/ EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
21, Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Üi Taşova ilçesi Destek Bucağı Alçakbel Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

t / EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götdrememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İti Taşova ilçesi Destek Bucağı Kavalotaıgu Köyünün yol ve sn sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınhnası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O5.06.20O6 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazu-Unırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız intan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya fli Taşova ilçesi Merkez Bucağı Mertimekköy Koyunun yol ve su sonınlannın 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmışui? 

2- 2006 yılı için Kfiy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
ySyıTmnr"" y i w " ' «fcınrttlmiHn gi^j^flaMlmAai irin « • gihi Mf ya l ı tma yaparalfgıniT? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarofindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederîm.05.06.2006 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yoln ve suyu olmayan köylerimiz bulanmaktadır. Yola olmayan vatandaşlanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Di Taşova İlçesi Merkez Bucağı KızguMuren Köyünün yol ve su sorunlanmn 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîm.05.06.2006 

t / EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Merkez Bucağı Karsavul Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yoi ve sn sıkıntılarınla giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKTYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorutennun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

/fa? 
t/ EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Merkez Bucağı Karhk Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21,9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Af 
t/ EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Merkez Bucağı HacıbeykSvD Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Af 
</ EnsarÖĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlannken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya îli Taşova ilçesi Merkez Bucağı Gflrsu Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

jfr? 
c/ EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın İl ve ilçe merkezlerine 
g&türemetnekte, «nghfcı* «olan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Hi Taşova ilçesi Merkez Bucağı Gingöraafl» Köyünün yol ve sn sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Saym Abdulkadir AKSU tarafindan vazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Ab? 
cf EnsaröĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız suları bulanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Di Taşova ilçesi Merkez Bucağı Güendik Kavurtun yol ve su sorunlannuı 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2Q06 

y- -?• 
e/ EnsarÖöÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu süitlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağhksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Di Taşova ilçesi Merkez Bucağı GSkpınar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmülarnun giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

cf EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOreraemekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Merkez Bucağı GemİbOku Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi İçin 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek aynlmısrır7 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

M/ 
*S EnsarÖGÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Di Taşova ilçesi Merkez Bucağı Duttuk Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkımlarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadic AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

J&? 
t/ EnsarÖĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağhfcsız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Taşlryuıt Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında, ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BASKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakanı Sayın Abdölkadir AKSU taraflndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsatööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kuUanmalarmdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya Ilİ Suluova ilçesi Merkez Bucağı Uzunoba Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 ydı Kfly-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakanı Sayın Abdölkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız soları kulbuunalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunlan 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Yolpınar Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÖYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götüremetnekte, sağlıksız sulan (adlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorardan 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İli Suluova ilçesi Merkez Bucağı Yizbeyî Köyünün, yol ve su soranlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek avnlmısor? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmtılarmın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

Basar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götSrememekte, sağlıksız «ilan bulanmalarından dolayı da ciddî • sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

1- Amasya İÜ Taşova İlçesi Merkez Bucağı Arpaderoi Köyünün yol ve su sonmlanmn 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanmm İçişleri Bakam Sayın AbdDUcadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
ccvaplandmhnası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.20Wi 

cf EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımı?, bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi. sağlık sonraları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Merkez Bucağı Çalkaya Koyunun yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadtysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2006 

/0'f 
e/ EnsaröÖÜT 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yasadıgunız bu günlerde AB'ye girmeye hazırianırtoen Ülkemizde «yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız «lan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Merkez Bucağı Cılkıdır Köyünün yol ve su sorunlarının 
mderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek avnlrmşar? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıknrtılannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIN A 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadîr AKSU raraftndan yazılı olarak 
cevaplandırüroası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim 05.06.2006 

cS E n s o r ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21. YtiZYib yaşarlığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gfirurernemekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

1- Amasya İli Taşova ilçesi Merkez Bucağı DerekSy Köyünün yol ve su sorunlarının 
giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne kadar ödenek synlmıştır? 

2- 2006 yılı için Kfly-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmhlarımn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TC 
İÇIŞLERI BAKANLIĞI 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 

Sayı B0SOMAHO6S-O0-O02/*3S>ö :?— * S - \ . - H l ^ 4^, /<ay2006 
Konu Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ifgİ TBMM Başkanlığının 10/07/2006 tarihli ve KAN KAR MD A 01 0 GNS 0 10 
0002/22114-7/15184, ,15294-15295. ..153SI sayılı yazıları 

tlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ardahan Milletvekili 
Sayın Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 7/15184, 15185, 15186, 15187, 15188, 1S189, 15190, 15191, 15192, 
15193, 15194, 15195, 15196. 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15203, 15204, 
15205, 1S206, 15207, 15208, 15209, 15210, 15211, 15212, 15213, 15214, 15215, 15216, 
15217, 15218, 15219, 15220, 15221, 15222, 15223, 15224, 15225, 15226, 1S227, 15228, 
15229, 15230, 15231, 15232, 15233, 15234, 1S235, 15236, 1S237, 15238, 15239, 15240, 
15241, 15242, 15243, 15244, 15245, 15246, 15247, 15248, 15249, IS250, 15251, 15252, 
15253, 15254, 1S255. 15256, 15257, 15258. 15259, 15260, 15261, 15262, 15263, 15264, 
15265, 15266, 15267, 15268, 15269, 15270, 15271, 15272, 15273, 15274, 15275, 15276, 
15277, 15278, 15279, 15280, 15281, 15282, 15283, 15284, 15285, 15286, 15287, 15288, 
15289, 15290, 15291, 15292, 15293, 15294, IS295. 15296, 15297, 15298, 15299. 15300, 
15301. 15302, 15303, 15304, 15305, 15306, 15307, 15308, 15309, 15310, 15311, 15312, 
15313, 15314. 15315, 15316, 15317, 15318, 15319, 15320, 15321, 15322, 15323, 15324, 
15325, 15326, 15327. 15328, 15329, 15330, 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 1S336 
15337, 15338, 15339, 15340, 15341. 15342, 15343, 15344, 15345, 15346, 15347, 15348 
,15349, 15350, 15351 esas numaralı yazılı soru önergeleri hakkında yapılan araştırma 
neticesinde. 

Söz konusu önergelerde sOzü edilen Amasya tlı Merkez, Gümüşhacıköy, Göynucek, 
Hamamözü. Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerine bağlı köylere valiliklerden alınan projelere 
bağlı olarak 2006 yılı içerisinde, 10 684 861,14 YTL ödenek ayrılmıştır 

Yol ve su sorunları bulunan köylerimize, projelerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda 
KÖYDEŞ Projesi kapsamında gerekli yardımlar yapılacaktır 

Bilgilerinize arz ederim Ulkktır AKSU 
Bakan 
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5.- Ardahan Mılletvehli Ensar ÖGÛT'ûn, Bülis ilindeki ban köylerin yol ve sıt sorunlarına diskin sorulan ve İçişleri 
Bakanı Abdüikadir AKSVntm cevabı (7/15474. 15475. 15476. 15477, 15478. 15479, 15480. 15481. 15482, 15483. 15484. 
15485,15486.15487,15488,15489.15490,15491.15492.15493.15494.15495.15496,15497.15498.15499.15500.15501. 
15502, 15503.15504.15505.15506,15507.15508.15509,15510.15511.15512.15513,15514.15515. 15516.15517. 15518. 
15519.15520.15521.15522.15521.15524.15525.15526.15527.15528.15529.15530.15531.15532.15533.15534) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdtUkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederiro.'l 2.6.2006 

Ensar ÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis Di Tatvan ilçesi Reşadiye Bucağı Tosunlu, Ulasoy, Uslu, Yassıca, Yediveren, 
Yumrukaya Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 05.06.2006 

Ensar ÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Tatvan ilçesi Re*adiye Bucağı Saikça, Sandal, Sdgfitlo, Subeyu, Teknecik 
Köylerine, ber bîr köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı içio Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIÛIN A 
Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakanı Sayın Abdüöcadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

V EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız ınlan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

BHlfs M Hitan ilçesi Merkez Bucağı Gayda, Afcmyık, Aladan*, Bozpuar, Budaklı 
Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakam Saym AbdOlkadİr AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.062006 

V EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarmdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis Di Güroymak ilçesi Merkez Bucağı Çayarası, Çıtak, Değinnenkoy, Gedikpmar, 
Gflzelli Köylerine, her bîr koy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynhmştrr? 

2- 2006 ydı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B;127 21 . 9. 2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.12.06.200o 

F EhsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yc girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

BltBs tli Guroymab ilçesi Merkez Bucağı Kaleli, Kavunla, Kefcliktepe, Knştaşı, 
Oduncular Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdütkadir AKSU taraündan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

û' EnsarööÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis tli GÜroymak ilçesi Merkez Bucağı Özkavak, Saldı, Sİtderesi, Tahtalı, TaşüstR 
Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar örtenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yvtu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturcmemekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis Üi Gflrovnuk İlçesi Merkez Bucağı Üzonvereo, Yamackfiy, Yazıfcouk, 
Yemİsveren, Yukankolbaşı Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.20O6 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadrr. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım ii ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız svlsn kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

Bitlis İli Ahlat ilçesi Merkez Bucağı Soğanlı, Tagharman, Uludere, YeoikÖprü, 
Yuvadan» Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkurtuaruıın giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.12.06.20O6 

P EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
göturcmemekte, sağlıksız «dan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis Di Ahlat ilçesi Ovalarla Bucağı AkcaSren, Alalar, Bahçe, Burcokaya, Dilbnrmı 
Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmışta'? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 
Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

V EnsarÖOÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlb İH Ahlat ilçesi Ovakışla Bucağı GBIgflren, GOzelsu, Kmkkaya, Nazik, Otluyazı, 
Yoğurtyemez Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyfhnuzttn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B;127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜ YÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

& EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2!. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
getirememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Gflroymak ilçesi Merkez Bucağı Arpacık, Asağıkolbaşı, Budakh, 
Cevfeyatağı, Çallı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynlmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su takmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

V EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayım vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve İlce merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları bulanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

BrtHs İli Ahlat ilçesi Merkez Bucağı KırkdSnüm, Kuşhane, Sakaköy, Serinbayır, 
Sevrantepe Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9 . 2006 0:4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

P EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotttrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Adflcevaz İlçesi Göldfizü Bucağı Akcıra, Akyazı, Eseukıyı, Gumüşdüven, 
Heybeli Köylerine, her bîr koy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞA A 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazüı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.062006 

P EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Adilcevaz ilçesi GSldfizfl Bucağı Karsseyh, Karsryaka, Kavuştuk, Kömürlü, 
Moltofadıl, Örentaj, YannudakBvO Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek 
Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yuı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0:4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tararından yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.I2.06.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayın vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis tli Ahlat ilçesi Merkez Bucağı CemalettinkSy, Çatılağa, Çvkurtaria, DeveUk, 
Kmahkoç Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilinek üzere; 

1- Yol ve su sorunlannın giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının gîderUebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 2 1 . 9 . 2006 O : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın içişleri Bakam Sayın Abdülkadîr AKSU taıaûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarında arz ederim. 12.06.2006 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız s o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli AdScevaz ilçesi Merkez Bucağı tpefcçayır, KarakolkSy, Yıldızkoy, Yolcatı, 
Yuka rn t iphan Köylerine, her bir kay için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKıYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Sakanı Sayın Abdtllkadîr AKSU tarafmdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 y 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sa lar ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis fil Merkez ilçesi S a n k o n a k Bucağı Esenburau , Kar ınca , Kayabbag , Kınalı, 
Konalga Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU (arafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06-2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Ytlzym yaşadıgtmız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gStflrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Merkez ilçesi Sankonak Bucağı Knrudere, Ortakapı, Uçankuş, Ünaldı, 
YarünU, Yeşilsırt, Y«kany«lak Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek Özere: 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayntmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECÜSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yanılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

rÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız »uları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitil» İli AdJkcvaz ilçesi Merkez Bucağı Aşaguupnan, AygrrgflM, Bahcedere, 
Cihangir, Çaaakyayl* Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılt için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlroadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkrntılannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abduikadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06-2006 , 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis Di Adücevaz ilçesi Merkez Bucağı Danacı, Dizdar, Erilcbagı, GBlustü, 
Hanuantepe Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmulannıu giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym Abduikadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 12.06.2006 , 

/ E n s a r ö Ö Ü T 
"Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve • İlçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis tli Merkez ilçesi BMûkyaja Bucağı Yolcular, Yukanbalcılar, Yukanokk, 
Yuvacık Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 21 . 9 . 2006 O : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU laroflndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
ya şamalrtmtıH ar 

Bitlis Üt Merkez ilçesi Narl ıderc Bucağı Ağacpınar , Alaniçi, Ayrancı lar , Karbas t ı , 
Kayadag , Sarpkaya , T a n n y a r Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tararından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız b u günlerde AB*ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde n e yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız av lan kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis Üİ Merkez ilçesi S a n k o n a k Bucağı Ağacdere, AgackBprfi, Aşagryolak, 
Beskaynak, Cevİzdak Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

U Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdolkadü- AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 / ı 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye giımeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmaya* vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
gOtUrcmemekte, saglıkSEE s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Merkez İlçesi S a n k o n a k Bucağı Çeltikti, Çobarouyu , Dikme, Direktaj ı , 
DSşfcaya Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ajagıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafuuian yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 • 

E n s a r ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
götttrememekte, sağlıksız s o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis Hi Merkez ilçesi Merkez Bucağı Yaygın, Yolyazı, Yukar ıka raboy , Yumur ta tepe 
Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adt geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakanı Sayın Abdnlfcadir AKSU tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB*ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlıksız sular ı kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitn» İli Merkez ilçesi BSKkyazı Bucağı Akçalı , Arıdag, Aaagıbalcılar, AsagıSlek, 
Basmaktı Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol vs su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdolkadir AKSU tarafindan yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotUrememektc, sağlıksız sa lar ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İÜ Merkez ilçesi BOlOkyazı Bucağı Bayranuüan , Çayırbaşı , Derengzı, DogruyoL 
Geçitbaşı Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yıb KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir «denek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 , 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız s o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Merkez ilçesi BVlukyaz* Bucağı Ilıcak, tcgectt, Kavakdibi , Kayabaaı , 
KekUkdttzO Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarınla giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

{/ EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını i) .ve İtçe merkezlerine 
götflrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Merkez ilçesi BSMkyazı Bucağı Kokarsn , Ogulcak, üçe r l e r . Yayalar , 
Yolağzı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün, yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmtn İçişleri Bakanı Sayın Abdolkadir AKSU tarafindan yazılı olaıak 
cevaplandırılması konusunda.geregınin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOremcmekte, sağlıksız avları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis tli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Aşagıkaranoy, Başnan, ÇadıdOzn, 
Deginnenal t ı , Deliktas Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su soranlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdolkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12-06.2006 J 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Dartagac, Ekinl i , temeli . Kireçtaşı , 
KSmMryakan Köylerine, her bir kOy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar «denek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

EnsorÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, sagfakıız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

BitUs Bi Merkez ilçesi Merkez Bucağı Koauksayar , K o r u k , TabanBzu, Tathkayuafc, 
Yanbzçamlar Köylerine, her bîr köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sonlalarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek synlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIÛINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Saym AbdOlkadİr AKSU tarafindan yazüı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

E r a a r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bolu ili Kıbrısçık ilçesi Merkez Bucağı Geriş , Karacaoren , Karakoy , K d k a r a , 
Kızıleaorea Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Mr ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Içigleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aızederim.12.06.2006 

S 'fensarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye bazırlaturken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İU Ta tvan ilçesi Reşadiye Bucağı K u m l u y a , Kuşluca, Nohut lu , Odabaşı , 
O r u ç l a Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Öderielç^ayali^adıysa,' adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız b a günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
, halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 

çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yasamaktadırlar. 

Bitli» İli Ta tvan ilçesi Reşadiye Bucağı Kaynarca , Kısıklı , Koganb, KSprücek, 
Koruktu , Koyluca Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlrnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

rÖÖÜT 
' Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu a lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOretneroekte, aagbkuz s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis tU Tatvan ilçesi Reşadiye Bucağı Dagdfbl, Donertas, DOzeeelan, Gollü, 
Gfintepe, Harmanl ı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir-çahşnıa yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANLIÛINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandınlroası konusunda seresinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06-2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığınım bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli T a t v a n ilçesi Reşadiye Bucağı Alaeabuk, Anadere , Bolalan, Budaklı , 
Çanakduzu , Çavuş lar Köylerine, her bîr köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sonullarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadiı AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtflrememekte, sağlıksız sular ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Ta tvan İlçesi KÜçKksu Bucağı Kı rkbu lak , K o y u n p u a r ı , Obuz , Tokat l ı , 
Yoncabaşı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

t - Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

Enser ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 t . Yüzyılı yaşadığımız, b u gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola a lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın 11 ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Ta tvan ilçesi Kuçuksu Bucağı ÇahdOztt, Çevreköy, Dibekli, Egri tas , 
Ha«el*nab Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYOK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.12.06.2006 

Âl 
S E n s a r ö O Ü T 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Mutk i İlçesi Meydan Bucağı Açıkalan, Bagarası , Ballı, Çata ler ik , 
Gfimflşkanat, K a r a budak Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 200$ yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 f 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol* olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gÖtOremetnekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis ili Mutk i İlçesi Meydan Bucağı Kaştklı, Kovanlı , Salman, Taşbogaz, Üçadım, 
I fevnyar Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

t- Yol ve su sonullarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.12.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocukların] okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İIİ Ta tvan İlçesi Merkez Bucağı Adabag, Benekli, » a l d a , KıyıdOztl, KUDUce, 
Örenl ik , Sar ıkum, Şeatepe, Yumurtatepe Köylerine, ber bîr köy için ayn ayrı 
belirtilmek üzere; 

I- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında no 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 ' 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
i 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sular ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli M u t k i İlçesi Kavakbaş ı Bucağı özen l i , Sançiçck, U r a n , Yauutaş , Yenidogan 
Köylerine, ber bir köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ajagıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarında arz ederim. 12.06.2006 ? . 

E n a a r ö O Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da «İddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Mutk i ilçesi Kavakbaşı Bucağı Bogazöoo, Bozburun , Çayır l ı , Çıfeır, Çitnyol 
Köylerine, her bir kay için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sonınlannın giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bu- Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BASK ANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Sayın AbdOIkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 _, 

E n s a r ö Ğ Ü T / 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız suları kıdlamnalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Hizan ilçesi Sograb Bucağı Doğancı, Ddkuktas, Eklntepe, Elmacık, Erencik , 
GÖktep* Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Deak projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdtUkadir AKSU tarafından yazılı olacak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, snghknz s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

BİtUs İli M u t k i ilçesi Kavakbası Bucağı Dağarcık, Daghk, Er le r , GOztepe, İkizler 
Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyOmüzÜn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bit çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B ASKANLIÖIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadü- AKSU taraftndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli M a r k i ilçesi Ksvakbaşı Bucağı Kapakt ı , Kayabaşı , Kocaİnİş, KtUlfl.ce, 
Kuşdil i Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüreroemekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Mutk i ilçesi Kavakbaş ı Bucağı Akpınar , A b u k , Alfcoyun, Arpalısekî, 
Beşevler Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynunadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadij AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla tuz ederim. 12.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gStdrememekte, sağlıksız suları irııiiamu» i m n ^ n dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Mutk i ilçesi Merkez Bucağı Akıncı, Ala toprsk , Aydemir , Ç a t a b o g u t , 
Çaygeçİt Köylerine, her bîr kfiy İçin ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrdmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKÎ YE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

/ EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula, gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yflşftrnnMTi'1ırl'w 

Bitlis İli Mutk i ilçesi Merkez Bucağı Dereyolu, Sekiliyazı, Üstyayla, YeaikSy, 
Yumrumese Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

t- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını II ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli MatkI ilçesi G e y i k p u a r Bucağı ÇlgdemaUu, Kapıkaya , Kasak , Kayran , 
Tolgalı, Yanıçaku-, Yazıcık, Yuvalıdan] Köylerine, her bir koy için ayn ayn belirtilmek 
üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakanı Sayın AbdÜIkadİr AKSU taraflıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

E n s a r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yuzyıh yaşadığının bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gorarcmcmekte, s agbkuz s a l a n kullanmalenadan dolayı da ciddî saglıfc sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis ili Hizan ilçesi Sagnth Bucağı Sarpkaya, Sürücüler , Umrotas, Yenicik, 
Vukarıayvacık, Yukartcalı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 20O6 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abduikadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını Saygılarımla arz ederim.l 2.06.2006 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . YOayüı yaşadığımız bu günlerde AB*ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götttrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Hizan ilçesi Sagınlı Bucağı GOttoUa, Hacunehmet , HarmandOven, Ka lkanh , 
Kayal ı Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köydmOzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bi t lb İli Hizan ilçesi Sagınh Bucağı Keplrl i , Meydan, O r t a n c a , Sagırkaya, Sarı taş 
Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için KSy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖDJA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim-12.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız so lan kullanma!arından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Hizan İlçesi Sagmk Bucağı Akça, Ballı , BOHklo, Çatakdegiroıen, Dayılar, 
Derince Köylerine, heı bir kay için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi U r ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M Ö X E T M E C L I S I B A S K A N L I Ö I N A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdillkadir AKSU taraündan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz cderiın.12.06.2006 

/ E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB "ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekto, sağlıksız n l t n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis ili Hizan İlçesi Merkez Bucağı Oymapranr , Sunas ı , Tu tumlu , Yaylacık, 
Yrfkıran, Yı&mkaya, Yoğurt la , Yolbueu Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı 
belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I Ö I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdillkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, safthksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis tli HİzaN ilçesi Aksa r Bucağı Agdgoz, Akçevre, AkdOt, Baltaca, Dag&ren 
Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜ YÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdolkadîr AKSU tarafından vazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12-06.2006 

E n s a r ö G Ü T 
"Ardahan Milletvekili 

3 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde «e yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu a tmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gotSrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis İli Hizan ilçesi Aksa r Bucağı t n d r U , Kcccn, Orgu lu , Orunveren Köylerine, her 
bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlumun giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim-12.06.2006 

E n s a r ö G Ü T -
Ardahan Milletvekili -

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye haznlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz, bulunmakladır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanma!arından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Bitlis tli Hizan ilçesi Merkez Bucağı Karbas t ı , Kark tepe , Kekl ik , Koclu, Koçyfgit 
Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmhlannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.12.06.2006 

E n s a r ö û Ü T 
'ArdahanMilletvekili ' 

21 . YClzydı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gatürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis Üt Hizan ilçesi Merkez Bucağı ÇaUakanlar, Çayır , ÇSkekyazı, Ekinli , GSkay 
Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yo) ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
gOtürememektc, sagl ıksn suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

Bitlis İli Hizan ilçesi Merkez Bucağı Gürece , Horozdere , İçlikaval, Kapnuyu , 
Ka raağaç Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Mahalli İdareler Genel MudOrluğu 

Say. .BO5.O,MAH.O6S-O0-OO2/ - t ^ ' * ' : Ü~ 'ST.-A-tV* ^ 3 / 2 0 0 6 

Konu . Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi . TBMM Başkanlığının 10/07/2006 tarihlî ve KAN KAR MD A 01 0GNS.O.10 
00.02/22114-7/15474,...,15531-15532... ,15534 sayılı yazıları 

İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ardahan Milletvekili 
Sayın Ensar ÖĞÜT' ün 7/15474, 15475, 15476. 15477, 1547B, 15479, 15480, 15481, 
15482, 15483, 15484, 15485, 15486, 15487. 15488, 15489. 15490, 15491, 15492, 
15493. 15494. 15495. 15496, 15497. 15498, 15499, 15500, 15501. 15502, 15503. 
15504. 15505. 15506, 15507, 15508, 15509, 15510, 15511, 15512, 15513, 15514, 
15515, 15516, 15517, 15518. 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 
15526, 15527, 15528, 15529, 15S30, 15531. 15532, 15533, 15534, esas numaralı 
yazılı soru önergeleri hakkında yapılan araştırma neticesinde. 

Söz konusu önergelerde sözü edilen Bitlis IH Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Gtlroymak, 
Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı köylere valiliklerden alınan projelere bağlı olarak 
2006 yılı içerisinde, 15 752.100,00 YTL ödenek ayrılmıştır 

Yol ve su devam eden köylerimize, projelerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda 
KÖYDEŞ Projesi kapsamında gerekli yardımların yapılacaktır 

Bilgilerinize arz ederim 

kbdülkadir AKSU 
Bakan 

ö.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün. Çankırı İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunlarına 
ilişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/15565, 15566. 15567, 15568, 
15569, 15570, 15571, 15576, 15577. 15578, 15579, 15580. 15581, 15582, 15583, 15584. 15585. 
15586, 15587, 15588, 15589, 15590. 15591, 15592, 15593. 15594, 15595, 15596. 15597. 15598. 
15599, 15600, 15601. 15602. 15603, 15604. 15605. 15606, 15607, 15608, 15609, 15610. 15611. 
15612. 15613. 15614. 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15620, 15621, 15622, 15623. 15624, 
15625. 15626, 15627, 15628. 15629, 15630, 15631. 15632. 15633. 15634) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 

cevaplandın İması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yuzyüi yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
götlirememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 
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Çankı r ı İli Merkez İlçesi Merkez Bucağı HıdırlUc, İçyenice, t n a ç . İnandık , İncik, 
Karaday ı Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrıhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLBT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişten Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.O6.2006 , 

< > / E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olıoayttıj vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çank ı r ı ÎU Merkez ilçesi Merkez Bucağı Dereeatı, Dagantepe, Dutagaç, Germece, 
Hasakca Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıtı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmaılıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 A 

^ E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
ya?BTTiaktad ırlar. 

Çankı r ı İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Çırçır , Çivİköy, Danabas ı , DedekSy, Değim 
Köylerine, ber bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek •aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bit çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdolkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
Cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın] saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 > J 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yala olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gofutememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çanları İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Bcsdut, Bozkır, Çagabey, Çataleuna, 
Çayırpıstar Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
kByfltnHjjIn yol im MI mlnıtfılmınm (prl^rflriıilm^t lyfrı | w gitrf ^ f u l - j m n ynparnfctınir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU laraflndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken. Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız -
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını 11 ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yasamaktadırlar. 

Çankırı İli Merkez üçeai Merkez Bucağı Afagtyaalar, Ayan, Babbatı , Baaegmcz, 
Bayındır Köylerine, her bir köy için ayn ayn bcürtilnıek Özere; 

1- Yol ve su sorunlannın giderilebilmesi İçin 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? . * » • -

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
fcnylImlVTntı ynl w « I «ıInnHİmımı filıtnriltfMImıM^ içli) »n» gjlrf Mı -ya l ıyna ynpn^nlr.f.piT? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasın] saygılarımla ara ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı Üi Merkez ilçesi Mertte* Bucağı AUnpınar , A b c a , Al t ına , Asagıcavuş, 
AsagtpeUtOzu Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Odenek'^ayrılmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkratüannın giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız s a l a n Icullarunalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

C a n l a n İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı AgzıbOyOk, AhlatkBy, Akçavakıf, Akflren, 
Alacat Köylerine, her bir köy için avn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Dcsk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Ur Ödenek, aynlmadıysa, adı geçen 
kOyOmOzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TORKÎYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdtltkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.13.06.2006 , 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye germeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayım vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlıksız sa lar ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çankı r ı İli Atfcaracalar İlçesi Merkez Bucağı Utpınar, Kıztlibrik, K ü k ü r t , Susuz, 
Y a k a b Köylerine, her bir koy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtttrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi saglüc sorunları 
yaşamaktadırlar. 

C a n l a n İli A tka r sca l a r ilçesi Merkez Bucağı Bozkus, B u o a k p m a r , Demirl i , Eyttpdzu, 
Httyukkoy Köylerine, her U r köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi U r Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bu) galfsma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazıkta 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocukların) okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı SatıyUzu, StUeymaulı, Tüney, Tozlu, 
Yeşilyurt, Yukançavuf , YukanpeUtözu Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek 
Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Küy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışına yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

EnsarÖOÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi saglüc sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankır ı İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Konak , KficOklO, KnzukOy, Ovacık, 
PasakSy, Pehlivanlı Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2O06 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adi geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdflDcadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim-13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
gocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı dit ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Ç a n l a r ı İli BayramSren ilçesi Merkez Bucağı T o p c s , Üçgazi , Yaylatepest, Yazrihren, 
Y n r t n m a r , Yu*ufo£lu Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve sn sorun] annın giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

. 2- 2006 yıh İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayntmadıysa, adt geçen 
köyümüzün yol ve au aılantılartnın gideri1er»ıl|»$-ri tçfo "« gibi bir ÇHİıgmn yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İti 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
göturememekte, sagkkam a s l a n kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık soruman 
yalamaktadırlar. 

Çank ı r ı İli BayramSren ilçesi Merkez Bucağı Karata», Kavakkoy, Koçla , Oluklu , 
O y n u a g a c , Sa r ıkaya Köylerine, ber bîr köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? *" ' * 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalısına yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 j 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gttturememekte, safcmksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Ç a n l a r ı İli B » y r a « » r e » ilçesi Merkez Bucağı Feriz, G S y n t t k o r a , Harmanc ık , 
tneckaya . K a r a k u ş u Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yıh Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarıma giderilebilmesi için ne glbibir{çalısma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbduUcadlr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
Boturememekte, saglıkan suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çankı r ı tli Boyramören ilçesi Merkez Bucağı Çayı rc ık , Dalkoz, Dereköy, Dotasbur, 
Erenler Köylerine, her bir köy için ayrı ayn berirtîlmelc üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynlrmşhr? 

2- 2006 yıh İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksuuz? 
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T B M M B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gere^nin yapılmasını saygüanmla tuz edcrim.13.06.2006 - , 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21- Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuktanm okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız sular ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı 111 Çerkeş ilçesi Merkez Bucağı ÇSrdfik, Dagçuluırören, Dikenli, Dodurga, 
Fındıcak Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrıbradıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su »kınlılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, s a g n k u z s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşam aktadırlar. 

Çankı r ı İli Çerkeş ilçesi Merkez Bucağı Beymelik, Bozoghı, Çakmak , ÇaloBram, 
Çaylı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
kovumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 11.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.13.06.2006 

EnsarÜÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız, bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız s a b i n kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sonluları 
yasamaktadırlar. 

Çamkm tli Çerkeş İlçesi Merkez Bucağı Afiften, Aydınlar , Bayındı r , Bedii, Belkavak 
Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir cabşrna yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 , 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola o lmayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını i) ve ilçe ' merkezlerine 
götOrememekle, a a g u l u n s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çanlar ı İli Çerkeş İlçesi Merkez Bucağı Afşar, Ağaca, Ahırfcoy, Akbaş , Akhasan 
Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı içta Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntıl»ruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yanacaksınız? 
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TBMM B.-127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13,06.2006 

E n s a r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 • Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu obuaya* vatandaslannuz 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve .ilçe merkezlerine 
götUrcmemekte, sağlıksız a v l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çank ı r ı tli Çerkeş ilçesi Merkez Bucağı ŞeybdogaD, Tasan la r , Tu rbas ı , Ulukfly, 
Yakupbı r Köylerine, her bir köy iyin ayrı ayrı belirtilmek örere; 

1- Yol ve su soranlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmışta? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi tnr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS) BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı a tarak. 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.13.06.2006 

3ÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu «bnayan 'vatandaşlanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını it ve ilçe merkezlerine 
gOturememekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çank ı r ı İli Çerkeş ilçesi Merkez Bucağı KNzBrva, Meydanköy, örankfiy, örenJİ , 
Sarayc ık Köylerine, her bir koy için ayn ayn belirtilmek Ezere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek aynbnışnr? 

2- 2006 yılı İçin Koy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi U r çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B : 127 2 1 . 9 . 2006 O : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.13.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Voli» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götarememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

Çankır ı İli Çerkeş İlçesi Merkez Bucağı K a r a ş a r , Karga , Kısaç, Kiremitçi, Kazde re 
Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek avnlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13-06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götörememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çavkır ı Üi Çerkeş İlçesi Merkez Bucağı KabakkVy, Kadıköy, KadrtJztt, 
Karacahuy0.lt, Kanuaus t a f a Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Uzere; 

1 ' Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek avnlmadrysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarnun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotürernemekte, sağlıksız ı ı ı h n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

Çankı r ı tii Eldlvan ilçesi Merkez Bucağı KuçOkhacıbey, OgUklı , Sarayköy, Sar ı lar la , 
SeydikSy, Y s k a n y a n l a r Köylerine, her bir köy içjnayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yo) ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
kovumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çank ı r ı Di Eldfvaa ilçesi Merkez Bucağı Emme», Gole*, Golezkayı, Hisarcık, 
Hisarcıkkayı Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksam:? 

E o s a r Ö û Ü T 
Ardahan Milletvekili 
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T B M M B : 127 21 . 9 . 2006 O : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye ginneye haznlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sagbk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı İli Eldivan İlçesi Merkez Bucağı Akbnhrt , Akçalı, Buyukhxabey , Çiftlikköy, 
ÇnknrSz KOylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı K6y-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 20O6 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Mende aynlmadıysa, adı geçen 
köyüm Uzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIÖIN A 

Aşağıdaki sorularunın içişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız b u günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşam aktadırlar. 

Çankı r ı İli İlgaz İlçesi Merkez Bucağı Akçaoren, Aktas , Alıç, Alibey, Arpayer i 
Köylerine, her bir koy için oyn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 11.9.2006 0:4 

TÜRKt YE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdolkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz. edecim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Olkem&de ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki |*fBt"|w">ı U ve İlçe merkezlerine 
görünmemekte, aaftUıacc « i t a n kullamnalarmdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Ç a n t a n 01 Çerkeş İlçesi Merkez Bucağı Geük, G ö k c c k r , CöynOkçukum, Hacılar, 
Halkaogİu Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıl» için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kflyflmtlzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdolkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gdtUrememekto, sagutoMz sular ı kullanmalarından dolayı da ciddi saflık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

C a n l a n İti Yaprakl ı ilçesi Merkez Bucağı İğdir , KsracaözS, Kavaköz, Kaymaz , 
Krveak, Sazcıgaz, Yakade ra Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

5ÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yo girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın it ve ilçe merkezlerine 
gÖtDrememekte, *a£bbnz u l a r ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
y « y w ¥ i ^ | f f ı ^ | p | j p 

C a n l a n Ül Yaprak l ı ilçesi Merkez Bucağı Akyazı, Aşagtöz, Ayseld, Balıbıdık, Bugay, 
Buluca, Doganbey Köylerine, her bir kay için ayn ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılman konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yalu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çank ı r ı Di Yaprakta ilçesi t k b ö r e u Bucağı Topuzmray , Yakaköy, Yamaçbası , 
Yenice, Yecityayla, Zckcriyaköy Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

t - Yol ve su sorunlarınm giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyutnOzOn yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve soyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürernemekte, s a g u k n z s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankır ı İli Yaprakl ı İlçesi İkİzSren Bucağı MusdHm, Ovacık, Sankaya , "Sofular, 
Subaşı , Tat l ıpuıar Köylerine, her bîr köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

S EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız b u günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken'Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını II ve ilçe merkezlerine 
götürernemekte, sağlıksız sa la r ı ktıilanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 

'yaşamaktadırlar. 

Ç a n t a n İli Yaprak l ı ilçesi tkteSrea Bucağı Çİçekköy, Davut lar , G t r m e c , Kayacık, 
Kirl lakça, Kul la r Köylerine, her bir koy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKt YE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılman konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Ç a n l a r ı Üİ Yaprak l ı İlçesi tkteSren Bucağı Ayvaköy, Bademçay, Bellbedlr, 
Buyuknkseki , Çakı r la r , Çevrecik Köylerine, her bir koy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il - ve ' ilçe merkezlerine 
götOrcmemekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çankır ı Üİ O r t a ilçesi Merkez Bucağı Satar , Sancar , Tutmaçbayındı r , Yenice, Yuva 
Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalıfma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmîa arz ederim. 13.06.2006 

r Ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemİzde'ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom o l m a y u vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sagbksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

C a n l a n İli ŞabanVzO ilçesi Merkez Bucağı Bakir l i , Bolduk, Bulgurcu, Bttyukyakatı , 
Ç a p a r , Çaparkay ı Köylerine, her bir koy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 

T Ü M Ü Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmîa arz ederim. 13.06.2006 

EnsorÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

C a n k t n Di Şabaaftztt ilçesi Merkez Bucağı Çerçi , GSUagı , Gündoğmuş, KanuşkSy, 
Karahac ı , Karakoca* Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek Özere-, 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyUmazfln yol ve su sıkmtılarımn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdalkadir AKSU tarafından yazılı olandı 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13-06.2006 

EnsarÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gatOrememekte, sağlıksız sa la r ı kullanmalarından dolayı da ciddi saflık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı İli Şabanözu İlçesi Merkez Bucağı K a r a m a s a , KaraKren, KfiçBkyakab, 
Kutlu* a r , MartkVy, Ö d e k , Özbek Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir Sdenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz cderim.13.06 2006 

EnsarÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu obuaya* vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve üçe merkezlerine 
gotOrememckte, sağlıksız s u l a n tatlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çankı r ı İli Kurşunlu İlçesi Merkez Bucağı S a n a l a n , Sumocak , SttuBrlfi, Yesİloz, 
YuroukSrcn Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere: 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyüm Özün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TORKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe meıkezlerine 
götarememektc, sağlıksız « d a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı Di O r t a ilçesi Merkez Bucağı Btt&dOz, BugurÖrBn, Derebayındır , Doğanlar, 
Elden, GBkceOren Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projen kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynfanadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su adantolannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

EnsarÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola almayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve -ilçe merkezlerine 
g&tttrememekte, saghksıs s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

C a n l a n İli O r t a ilçesi Merkez Bucağı H a s a n k a t ı o , HÖyttkköy, İncecik, Ka raağaç , 
Kayı lar , Kayıöreo Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜMÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazalı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
Sötttrememekte, u g h k n z s u l a n Icullamnalarmdan dolayı d a ciddi saghk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankır ı İli O r t a ilçesi Merkez Bucağı K ı r n l , Kısaç, Or tabayındı r , Sakaeli, 
Sakarcaören Köylerine, her W» köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Dcsk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSl BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdttlksdîr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edenm. 13.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gCtUrememekte, sağlıksız suları (adlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çan la r ı ili Korgua ilçesi Merkez Bucağı Kara lek ln , Kara tepe , Kay ıçh i , Kesecik, 
Marof, Yolkay» Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9.1006 O: 4 

TÜRKİYE BU YOK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdltlkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

E n s a r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gibilerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturomemekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Ç a n l a r ı İli Kurşunlu ilçesi Merkez Bucağı AgdBzU, Başovaeık, Bereket, Çatkese, 
Çaylıca, Ç ı r d a k Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında, ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdltlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

nsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yanı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gtttOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi şafttık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Ç a n k m Di K u r ş u n l u İlçesi Merkez Bucağı Çukurca , Daforen , Dağlarla, 
D e m i r d ö r e n , Esk iah ı r , Gollüce Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yıb Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.20O6 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın AbdOlkadîr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da Ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çank ı r ı İli K u r s u n l a ilçesi Merkez Bucağı Hocahasan, İğdir , Kapakl ı , Kızılca, 
Kftprulu, Madenl i Köylerine, her bîr köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kader fidende ayrılmıştır? 

2 - 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arzederirn.I3.06.2006 ._ 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, soğuksu anları kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankır ı İli Korgun ilçesi Merkez Bucağı Bngay, Ç a k u r S r c n , Dikenli, GamOsdSven, 
Ûdızun, tk l çam Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyOmdzDn yol ve su sıkuttılanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalısına yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 -

Ardahan Milletvekili 

2 1 . YO^Uı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız s o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı Üi K n a b m u k İlçesi Merkez Bucağı Sakarca , Sarayctk, TepealagOz, T n n a r u , 
Yenİyapan, Y u k a r u l a g o z Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.13.06.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çankı r ı İli Kız ı l ı rmak İlçesi Merkez Bucağı Karaiimer, Kavlaktı , Kemaln, Koreullu, 
Kuzoylaşla Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 2 1 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.20O6 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadıgmuz bu günlerde AB*ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekle, »aglıkan sa lar ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı İli K r a l ı r t u a k İlçesi Merkez Bucağı K a h y a b , Kapakl ı , Karadibek , Karal ı , 
Karamürse l Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdalkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlan 
yaşamaktadırlar. 

Çankır ı tli Kızı l ırmak İlçesi Merkez Bucağı BBvakbahçeli, Cacık lar , GBmeykışla, 
Hacılar , Halaçh Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola a lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın it ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, «agblutz «utan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çan la r ı tlî Kızı l ı rmak İlçesi Merkez Bucağı Aşafa lagSz . Aşafttovacık, B a y a n p u u r ı 
Bostanlı , Boyacıogta Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamımda ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadtysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKÎYE BÜYÜK MILLET M E C U S Î BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilce merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Çankır ı İli İ lgaz ilçesi BeMren Bucağı Sağırlar , SOfcntcOk, Soteymanhacılaı-, 
ŞeyayıuMis, Vaylaören, Yenle*, Yeaidenrirciler Köylerine, her bir köy İçin ayn ayrı 
belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla a t ı ederim. 13.06.2006 

E o s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız.. 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Ç a a l u n İli İ lgaz İlçesi BeUtrcn Bucağı tkOcavak, Kavaldı , Kay ı , Kırışlar, Kızıtibrik, 
Ömer l i Köylerine, bet bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Mr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandınlrnası konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîm.13.06.2006 

EnsarÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . YUzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götflrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı d a ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. ' 

Çan la r ı Üi İ lgaz ilçesi Merkez Bucağı Kurma la r , Kuşçayırı , K u y n p m a r , M e n t ö r c n , 
Mülayim Kayietîne, ber bir köy için aya ayrı belirtilmek Özete; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tareândan yazüı olarak 
cevaplandırılması konusunda gercginm yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

3ÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götilremernekte, sağlıksız m l a r ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankır ı İli İlgaz ilçesi Merkez Bucağı MosakSy, ödemiş , O k ç u l a r , Onaç , Sarayeık 
Köylerine, her bir köy için ayn syn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi içirt 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım 11 ve ilçe merkezlerine 
götOrernernekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı İli Dgaz ilçesi Merkez Bucağı Sarmaşık , Sarılar , Sazak, Seki, Serçeler 
Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su «oranlarının giderilebilmesi için 2006 yıb KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için KOy-Desk projesinden herhangi bîr «denek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdulkadlr AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 ^JJ 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmaya» vatandaslarumz 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götOreınemekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

Çank ı r ı Üî İlgaz ilçesi Merkez Bucağı Yay lauk , Yankt ty , Yenice, YerkMyu, 
Y u k a n b o z a n Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2O06 yılı için Ktty-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adt geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadiı AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 -s^ 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız » u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı İli İlgaz ilçesi Merkez Bucağı Yukar ıdere , Y a k a r ı m e y d a » , Yuvarfemirciler, 
Yuvasaray Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yot ve su sorunlannın giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayı» AbdUlkadir AKSU taralından yazıta olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . YUzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yel» olmayan vatandaslarımu: 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götUremeraekte, ı a g h k « z suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı İli İlgaz İlçesi BeUtran Bucağı Alnafut , Aşıklar , Çörekçiler , Eskice, 
GOncykSy Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadk AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını sayınlarımla arz ederim.13.06.2006 

5ÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . YUzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
göttbememekte, sagbkmc s o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çank ı r ı İli İlgaz İlçesi Merkez Bucağı Aşagıbozan, Aşağıdere, Aşagnneydan, Balcı, 
Baadİbek Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyflmOzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BOYÜK MtLLBT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla acz ederim.13.06.2006 

3ÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaladığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okuta gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çan la r ı Üî İ lgaz ilçesi Merkez Bucağı BrisOgnt, Beykey, BozMb, Bokcfek, Candere 
Köylerine, her bir köy i ç inayn ayn belirtilmek ttzere; 

1- Yol ve au nöronlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalısına yapacaksınız? 

TÜRKt YB BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06-2006 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yol* olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, **&hksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. - -

Çankır ı İli İlgaz İlçen Merkez Bucağı Ça lbp ına r , Ç a t a k , Çettikbaft, Çoaaar, 
DaalsDMut Köylerine, her bîr köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınulannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 4 6 3 -



T B M M B:127 2 1 . 9 . 2 0 0 6 0:4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdolkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.0&2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve İtçe merkezlerine 
gotUrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankır ı İti İlgaz ilçesi M«rkcz Bucağı Eksik, Ericak, Gaziler, G ö k c e y m , Hacıhasan 
Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk proje» kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOturememekte, »agftksnı t a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yftfnmpktıHırlflr 

Çankı r ı Di İ lgaz ilçesi Merice* Bucağı I l tubk, İnkoy, Kalecik, Kazancı , K ı y ı m 
Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki soralanmın içişleri Bakanı Sayın Abdalkadır AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

2 1 . Yflzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturemenıekte. sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Çankı r ı ili Çerkeş ilçesi Merkez Bucağı Yalakçnkuri t ren, YatakSzH, Yeniköy, 
Yıprak , Yoncan, Yumakta Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlntadıysa. adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi (ıiı çalışma yapacaksınız? 

TC 
tÇlŞLERI BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

Sayı B 05 0 M AH 0 65-00-002/ "^"â- « î » —*&*-"* "* ̂  ^<^ 0^2006 

Konu Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgı TBMM Başkanlığının 10/07/2006 tarihli ve KAN KAR MD A 01 O GNS 0 10 
00 02/22114-7/15565, ,15621-15622, ,15634 sayılı yazıları 

tlgı yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ardahan Milletvekili 
Sayın Ensar ÖĞÜT' Un 7/15565, 1S566, 15567, 15568. 15569, 15570. 15571, lKı7aıııl«TO, 
1»574, -WSW, 15576, 15577, 15578, 15579, 15580, 15581, 15582, 15583, 15584, 1S58S, 
15586. 15587, 15S88, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593, 1S594, 15595, 15596, 15597, 
15598» IS599, 1.5600, 15601, 15602, 15603, 15604, 15605, 15606, 15607, 15608, LS609, 
15610, 15611, 15612, 15613, 15614, 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15620, 15621, 
15622, 15623, 15624, 15625, 15626, 15627, 15628, 15629, 15630, 15631, 15632, 15633, 
15634, esas numaralı yazılı soru önergeleri hakkında yapılan araştırma neticesinde. 

Söz konusu önergelerde sözü edilen Çankırı Ilı Merkez, Atkaracalar, Bayramören, 
Çerkeş, Eldivan, İlgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, ŞabanözU ve Yapraklı ilçelerine 
bağlı köylere valiliklerden alınan projelere bağlı olarak 2006 yılı içerisinde, 10 491 920,48 
YTL ödenek aynimi «tır 

Yol ve su sorunları bulunan köylerimize, projelerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda 
KÖYDEŞ Projesi kapsamında gerekli yardımlar yapılacaktır 

Bilgilerinize arz ederim 

"AMülkfldırAKSU 
Bakan 
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7.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Erzurum İlindeki bazı köylerin yol ve su sorunları
na ilişkin sorulan ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir AKSU'nun cevabı (7/15731,15732, 15733,15734, 
15735, 15736, 15737. 15738, 15739. 15740, 15741, 15742. 15743, 15744. 15745. 15746. 15747, 
15748, 15749, 15750, 15751, 15752. 15753. 15754. 15755. 15756, 15757, 15758, 15759. 15760. 
15761. 15762. 15763, 15764, 15765, 15766. 15767, 15768. 15769. 15770, 15771, 15772, 15773. 
15774, 15775. 15776. 15777, 15778, 15779, 15780, 15781. 15782, 15783. 15784, 15785, 15786, 
15787, 15788, 15789. 15790, 15791, 15792. 15793. 15794, 15795, 15796. 15797. 15798, 15799, 
15800, 15801. 15802, 15803, 15804, 15805, 15806, 15807. 15808, 15809. 15810, 15811, 15812, 
15813, 15814, 15815, 15816. 15817. 15818, 15819, 15820, 15821. 15822, 15823. 15824. 15825, 
15826, 15827,15828. 15829. 15830. 15831, 15832, 15833. 15834. 15835, 15836. 15837. 15838, 
15839. 15840, 15841, 15842, 15843, 15844, 15845, 15846. 15847. 15848, 15849. 15850, 15851, 
15852, 15853. 15854. 15855, 15856. 15857, 15858, 15859, 15860, 15861, 15862. 15863. 15864, 
15865, 15866. 15867. 15868, 15869. 15870, 15871, 15872, 15873, 15874, 15875. 15876, 15877. 
15878. 15879, 15880. 15881, 15882, 15883, 15884, 15885, 15886. 15887. 15888, 15889, 15890, 
15891. 15892. 15893, 15894. 15895, 15896. 15897, 15898. 15899. 15900, 15901, 15902, 15903. 
15904. 15905, 15906. 15907, 15908, 15909, 15910, 15911, 15912, 15913. 15914, 15915. 15916, 
15917, 15918, 15919, 15920. 15921, 15922. 15923. 15924, 15925) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
15.06.2006 

21. Yüzyıh yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye haarlamrJcen Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götfirememekte, sağlıksız sulan kullanmalarmdan dolayı da ciddi sağlık'sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli Merkez ilçesi Meriuz Bucağı Gülfököy, GOzelyart, Hanoğaz, Konaklı, 
Kümbet Köylerine, her bir köy için ayrı ayn b e l k t u ^ üzere; 

1- Yol ve su sorunlannm giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyflmflzfln yol ve su sıkmtdaraun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulumun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yasl ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.06.2006 

asar ÖĞÜT 
ı Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve üçe merkezlerine 
gOturememekte, sağbkatz su lan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Çayırtepe, Çepeı-H, ÇbtUkkoy, 
Değirmenler, Derebogaz Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su soranlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulannun içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazık olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz öderim. 15.06.2006, , 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gumeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız su lan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Anbahee, Aşagtyeatee, Aziziye. BttrekH, 
Çayırca Köylerine, ber bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysb, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gUri bu; çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadîr AKSU lanıfindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, saflıkszE sa lan kullanmalarından dolayı da ciddi saflık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum Di Merkez ilçesi Merkez Bucağı Yerlim, Yeşilova, Yıkrigan, Yukanyeotee 
Köylerine, lıer bîr köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1 ' Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk ^projesi-kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-DeSk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkrabLarmtn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız1? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını 8aygilanmlaarzederim.15.06.2UOa 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
goturememekte, sagbluız saları kuUanmalarmdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzuram İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Uzunahmet, Uznnyayla, Yagmurcuk, 
Yarımca, Y a n p ı n a r Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarnun giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projem .kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadİr AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusıûda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.06.2006. 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye ginneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilce merkezlerine 
götOrememekte, *aghknz t a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum ili Horasan İlçesi Merkez Bucağı YukanbadeotOzt), Ynkar ıhor tum, 
YnkantalıîraaCB, YürOkatu, YMzVreo Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek 
üzere; 

1- Yo) ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında no 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANUÛINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadİr AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yaztk ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il VB İlçe merkezlerine 
getürememekte, sağlıksız «a lan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum tü Horasan ilçesi Araş Bucağı AgUh, AHçeyrek, Arpaçayır, Asaglakfaş, 
Danişmem*, Egcrtaslar Köylerine, her bir köy için ayıt ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve mı aıkırrtılannuı giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdOIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006, 

Ensar lMÜT 
' Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Horasan ilçesi Araş Bucağı Hacıbalil, Hasanbey, Haydarlı , Igırbıgır, 
IgdeU, İncesu Köylerine, her Wr koy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su soranlsnnm giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bugünlerde AB'ye girmeye hazulanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotPrememekte, sagbkaız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sagtık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Horasan ilçesi Araş Bucağı KaraeaBren, Karapınar, Kaynarca, Kemerli , 
Kırklar , Molla ah met Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1 ' Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmgtUysa, a b geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksEmz? 
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TÜRKÎYB BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbduBcadlr AKSU lamandan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereghıîn yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
ygggpfrnlfffldUİflr 

Erzurum İli Horasan ilçesi Araş Bucağı PınarkSy, Pirali, Se l taun , Şeybyusof, 
Teknedir, Yaymak, Yaaabtas, Yesllöz Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek 
üzere-, 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynlımgttt? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek oynlroadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su aıkmnlanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapncaksmız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdufkodir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 5.0 

3ÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gîımeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
haleti yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gCtOrememekte, safijıfcıız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İH Ilıca İlçesi Merkez Bucağı AgaÖreo, Alaca, Alaybeyi, Atlıkonak, 
Başçakntak Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrûmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmülannm giderilebilmesi İçin ne gibi bir çabama yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSf BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularumn İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yas l ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1S.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almaya» vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sagbkstz su lan kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Ihça ilçesi Mertte* Bucağı Beypınan, Çiğdemli, Dagdagfil, Dcmİrgcctt, 
Dfiztoprak Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir fidenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntüanrun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsarÖOÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yo glnneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götttremcmekte, sagukaız ınfan kullanmalarından dolayı da ciddi saflık sorardan 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Ihça İlçesi Merkez Bucağı Egerti, E m r e d k , Esldpolat, Gelinkaya, 
Kahramanlar Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar «denek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntüanrun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulermun içimleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız l a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli İlıca ilçesi Merkez Bucağı Kavaklıdere, Kayapa, Kumhıyazt, Kuşçu, 
Ocak,Ömcrtepe KAyterinc, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sonmlamun giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmodıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götttrememekte, aaghksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum îli Ihça ilçesi Merkez Bucağı özfailen, Pasavanla , Sarryazla, Sögötlu, 
Sorkunlu, Tebrizcik, Yoncahb Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayr ı lmış ı? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıktotılaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BOYDU. MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU taıaândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır Yala olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki h*" 1 ^"? 1 ! il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız sulun kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İH Ilıca ilçesi Ovacık Bucağı Aftcokcnt, Agzıaçık, Ahırcık, Altdag, Akyazı 
Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksın]*? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOIkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandınlması kcmusıındagereginİayflpılmasım^saygılanmlaarzed^rim.lS.06^:006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, aagkksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar, 

Erzurum İli Ilıca ilçesi Ovacık Bucağı AşaKtcsnOren. Aynahkale, Başkent, 
Başknrldere, Başovaok Köylerine, her bir köy içüı ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntı lan ıuo giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkâdir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne y a a k ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını ît ve ilçe merkezlerine 
götüremeraekte, sagbluız m h t n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Ihça ilçesi Ovacık Bucağı Bmgoze, Çamlıca, Çatak, Çavdarlı , 
Çavusoglu, Çıkrıkta Köylerine, her bir koy içirt ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol VB su sorunlaraun giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yot ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yc girmeye hazuiamrken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götüremeraekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İH İspir İlçesi Merkez Bucağı HalDpaşa, Irmakkoy, tyldere. Kavakta, 
Kaynakbaşı Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır T 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun, yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişini Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 15.06.2006 

Enser ÖÜÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını ü ve ilçe merkezlerine 
gOtorememektc, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

Erat ınım İli tapir ilçesi Merkez Bucağı Çakmaklı , ÇayırSzo, Değirmenli, Demirkaya, 
Darukdy, DOzkSy, GSndoğda Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için KOy-Desk projesinden herhangi bir «denek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yom ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum ili tapir ilçesi Merkez Bucağı Bahçeli, Başçcsme, Başkffy, Başpmar, 
Bostancı, Cankur ta ran Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere-, 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yıh KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynlnuştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynbnadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulanıma İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 5.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hanrlanuken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını 11 ve ilçe merkezlerine 
götûrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli İspir ilçesi Merkez Bucağı Akgttney, Aktoş, Armutlu, Asagıfındıklı, 
Bademli Köylerine, her bir k5y için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıfcuttıİanmn giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma, yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdODcadlr AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla BIZ ederim.15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye ghmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve itçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız Mdan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlan 
yasamaktadırlar, 

Erzurum 111 Tbca İlçesi Ovacık Bucağı Sırta, S&gutlu, Tasmnar, Toprakkale , Yeşilova, 
Yukancanören Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek ttlero; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdölkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06-2006 

^ E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gCtürernemekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum ili İlıca İlçesi Ovacık Bucağı Kapılı, Karafcalc, Kınlfcate, Kuzgun, Kuznhak, 
Rizekent Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının {çişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU taraflndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye giımeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememckte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi saftık sorunları 

E rzurum İli Ilıca ilçesi Ovacık Bucağı Elmalı, Ef kukaya , Geyik, ĞilIIace, Haülkaya, 
Kabaktepe Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su soranlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyümfizOn yol ve su sıkmtılanıun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÛINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdtUkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız so lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
vflşflraflktndıriflr. 

Erzurum İÜ tsplr ilçesi Karık Bucağı MescttU, MOJkfcBy, Ortaoren, Yagk, Yaylacık, 
Ycşiltepe Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlannm giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi, kapsamında *» 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sanılarımın İçişleri Bakam Sayın Abdfltkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplaMİmıması konusunda gereğinin yapılmasımSB ' 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r a o r u n İIİ tapir ilçesi Kırık Bucağı Degü-mendere, Gdlyurt, taesn, Karaham, 
Karakaya, Karateydi Köylerine, hor bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlannm giderilebilmesi için 2006 yılı KBy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayntmışbı? 

2- 2006 yılı İçin K0y-Deak projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyOmûztln yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdtUkadir AKSU tarafından yanlı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.0&2006 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımı a bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastaların) il ve ilçe merkezlerine 
gOtutememekte, sağlıksız sa l an kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli tapir İlçesi Kırık Bucağı Güney, A k p u u r , Akseki, AlacahOk, Atitrkutcn, 
AvcritOy Köylerine, her bîr köy için ayrı aya belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Dcsk projesinden herhangi bir Ödenek avnüuadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve an sıkmtılarmuı giderilebilmesi kân ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 -̂ > 

EngarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yflzyıh yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu obuayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gOtutememekte. sağlıksız soları kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

Erzuruaa İli İspir ilçesi Ç a n h k a y a Bucağı ŞenkSy, Taftaca, OzUntbagı, YadigOl, 
Yddn tepe Köylerine, her bir kOy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlannm giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desfc projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayntmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve au sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 4 8 0 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdDIkadir AKSU taıafindan yaztb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsarüGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yel» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum Di İspir ilçesi Çamlıkaya Bucağı Devedağj, Geçitağeı, GSçkSy, Karakflle, 
Karakamtf, Strakonak Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bkjçahsrna yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdDIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06 2006 

:ÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli tapir ilçesi Çamlıkaya Bucağı Ahlaltt, Aksu, ArakSy, Ardışlı, Çatakkaya, 
Demlrbİlek Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdüHtadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda g e r e n i n yapılmasını saygılarımla ara ederim. 15.06.2006 

EnsarOf 
Ardahan Milletvekili 

21 . YOzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazalarınken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını i) ve İlçe merkezlerine 
grkfirememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
ypffflnMkfraİT'lflTr 

E r a r u m ili ispir ilçesi MerkM Bucağı Tepecik, UrnbeJ, Uhıtaş, YedigBze, Yes l tyut , 
Yukanfmdtfdı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Kfly-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kfly-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdolkadlr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmağım saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

E n s a r ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . YOzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık td 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaçlannuz 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe- merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız « d a n kullanmalarından dolayı da ciddi*, sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli İspir ilçesi Merkez Bucağı F ıusrb , Sandıklı, Soğuksu, Ta*bam,.Tekpınar 
Köylerine, her b k köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılaruun giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 s 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşları iniz 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzuram İli tsplr İlçesi Merkec Bucağı Nomanpaşa, OrtakVy, Özlüce, öz top rak . 
Petekti Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

j -

1- Yo) ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek aynlmıçtır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
kByümttzün yol ve su sıkmtılarınra giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÜINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 , 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını' il ve ilçe merkezlerine 
göfOrememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli b p l r ilçesi Merkez Bucağı Kirazlı, Koçkfiy, KSprttkSy, K lme taş , 
Maryayla Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlanruD giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Deak projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Deak projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su süantdanrun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BOYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanımı) İçişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. İS.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İti Merkez ilçesi Merkez Bucağı MnlkkOy, Nenehatun, Ortadoztt, Özbek, 
Sskalıkcsik Köylerine, her bîr köy için ayn ayrı belirtilmek üzere;. 

1- Yol ve sn sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2~ 2006 yık için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarmın giderilebilmesi için ne gibi. bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. I S.06.2OO6 s , 

'EnsarÖGÜT 
[Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Sıgırb, Soğacak, Şehitler, Taşlıganey, 
Tekedero i Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrümıştu-? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir.ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ B AŞKANLIÖ1NA 

Aşağıdaki sorulannun [çişleri Bakanı Sayın Abdfllkadh- AKSU tarafından yazılı olmak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

' E n s a r ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve 'İlçe merkezlerine 
gotOrememektB, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Merkez ilçesi Merkez Bucağı Tepekfly, Tınazlı, Toparlak, Tuzcu, 
Umudum Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yık KÖy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 20O6 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aytılmadıyaa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su aıkınUlarınut giderilebilmesi içm ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdalkadlr AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1S.06.2006 S 

21. Yüzyılı yaşadığımız hu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlce merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık .sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli Aşkale ilçesi Merkez Bucağı TusagıL Tasuçayır, Tccer, Topalcavus, 
Yaylunlı Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KÖy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KÖy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıvsa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.; 

"EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . YflJyılı yayntıgmııg haı gnnlrnlı- AR'yo ginrnifyı. hayır)nnn-tf»n ftUn-mİTA. ra-. ynrılf İri 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yala olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
gÖtOrememekte, sa£hkuz sa lan kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sonulları 
yasamaktadırlar. 

E ıznrnm İli Aşkale ilçesi Çifttik Bucağı AtoBren, Bağırsak, ÇatSren, D*£yurdu, 
Dereköy Köylerine, her bîr köy için ayn ayrı belirtilimde üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06^006 

Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtutemcmektc, sağlıksız so lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erznrum İH Aşkale ilçesi ÇiftHk Bucağı Eyttnogiu, GSHtren, Hacıbeldr, Haamahrau t , 
Haydarhacı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi tür ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, »«gıkım suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r a n İli Aşkale ilçesi Çiftlik Bucağı Kavurmaçukum, Koçbaba, Kücükova, 
Ovacık, Tcpsiclk, Tokça Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kfiy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı seçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.063006 

' E n s a r ö û Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastaların] il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlun 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum Di Aşkale ilçesi Çiftlik Bucağı Tosunfu, Tozluca, Turaç , Yaytakoy, 
YaytayolH, Yumruverco K-Sylerine, her bîr köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sarunlamnrı giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çabama yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS* BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edcrim.15.06.2006 

t ÖĞÜT 
'Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yahı olmayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sa£kkne « i l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum Üi Aşkale ilçesi Merkez Bucağı GBmDşseren, GOneyçam, Gürkaynak, 
Hacıhamza, r b t a n c u k Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek il zere; 

1 - Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2> 2006 yılı için Köy-Desk projesinden heıbangi bir ödenek aynlnıadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak . 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılamnlaarzederim.]S.D6^0Q6 / / 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gaturcmemckte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum tlî Aşkale ilçesi Merkez Bucağı Kapıkale, Karabasan, Karasu, Koşaptnar, 
KKçOkgeçit Köylerine, bcr bir köy İçin ayn ayn belirtilmek flzere; 

1- Yol ve TO sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı Içtn KSy-Dcsk projesinden hahangi bir edende, aynlmodıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılannm giderilebilmesi İçbı ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MILLET MECLİS! BAŞKANLIGIN A 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdolkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda şerefimin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 5.06.2006 

Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde no yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtüremernekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum Di Aşkale ilçesi Merkez Bucağı KükflrtJO, Kur tmahmut , Mezra», 
MnsadanışmaB, Ocaklı Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su soranlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KBy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adi geçeri 
koyümllzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdolkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1S.06. . 'W" ' 

EnsarÛOÜT 
Ardahan Milletveld M 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
görorememekte, «aglUcMz m l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum IU Aşkale ilçesi Merkez Bucağı öz l e r , Prrnakapan, Saptıran, Sanbaba , 
Sazlı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:l27 21.9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdİkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılma» konusunda gereğinin yapılmasını saygılaamla arz ederim.15.O6.20 

rÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazmİannken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmaya vatandaşlannaz 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
getirememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Merkez ilçesi Dumhı Bucağı Akdağ, GSkçeyanuç, Gülpınar, 
G t ^ n n e z , G f l z e k r a Köyleri», her bir İcByİ^ 

t- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su slantılannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9,2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulumun İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygüarımlaarzederirn.15.06.2006 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yflzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Y«lu olmayanı vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız so lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları-
yaşatnaktadırlaT-

Erzurum ili Merkez ilçesi D r a l u Bucağı GUzetyayla, Kar igöbck, KırkgDze, 
Kmnızıtaa, KSscmebiBet, KSskkdy Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek 
Özere; 

1- Yol ve su sonralarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Ur ödenek aynlmadıysa. adı geçen 
koyOmazOn yol ve su sıkmnlannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdfUkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, Mghksrz so lan kultanmalaruıdan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Merke* ilçesi Dnmla Bucağı Mnratgeldi, Sttgtttyaaı, Şenyurt, YeşUdcre, 
YeşUyayla, Yolgectl Köylerine, her bir koy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su Borunlanmn giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kpyümûzfla yol ve su sıkınalarının giderilenihnetA için n« gihi hir pılıjma y»p»ı-alf^.,)l7? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006, 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yola ve suyu olmayan boylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarını iz 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememckte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yflffinialktnrfiTİftr. 

E n u r u m İli Aşkale İlçesi Merkez Bucağı Altıntaş, Ardifyayla, BaHıtaş, Bozburtuı, 
Btiyfikgeçtt Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kspsanunda ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarıma giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın. İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak^ 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla BIZ ederim.İS.06.20 ~ 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadıgınıız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan 'vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götUrementekte, sagbksn sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
ynffflmnktw1ı rlflT 

E n » m m llî Aşkale ilçesi Merkez Bucağı Çatalbayır, Çatören, Dalh, Duni rk ı ran , 
CİBİBren Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21. 9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sotulanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadiı AKSU taıafindan yazüı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o t n a y » vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlce merkezlerine 
gSturememekte, sağlıksız tuları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Ça t ilçesi Merkez Bucağı Kurban]), Mollaomer, Mursteayırı , Parmaksız, 
Salta; Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bit Ödenek aynlmadıysa. adı geçen 
kövumOzCn yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Vohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, saglıksu «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzarum İli Ça t ilçesi Merkez Bucağı Sankaşık, Sankaya, SSbecaytr, Sogulcpuar, 
Şeyhhasan Köylerine, her bir k&y İçin ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

- 4 9 3 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla s ı z ederim. 15.06.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocukumu okula gönderememekte, köydeki hastalarını II ve İlçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Ça t ilçesi Merkez Buoagı Taşagd, Tüysüz, Tnzlatası, Yarmak, 
Yaylasuyu, Ynkança r Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su soranlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaktınıy? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygdonmla arz ederim. 1S.06.: 

EnsarÖÖÜT 
'Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu genlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum Üi H m ı ilçesi Merkez Bucağı Acarkoy, Akbayrr, Akoren, Alaca, Alagftz 
Köylerine,- hor bîr köy İçin ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve BU sorunlarının giderilebilmeaİ için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıb için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmUlaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B; 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU taraândan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 ^s 

EnsaröĞÜT 
' Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gOnlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve soyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilce merkezlerine 
goturememekte, sagbkıuz sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yaşamakladırlar. 

E rzurum Ui Aşkale ilçesi KandiHİ Bucağı Abdalok, ÇaykSy, Dflzynrt, GökccbOk, 
GOlludere, Karabıyık, Mcrdrvenkoy, Ortabahçe, Tazcğul Köylerine, her bir koy İçin 
ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa,' adı geçen 
kSyumazun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakam Saym AbdfUkadir AKSU taraândan yazdı olarak 
cevaplandrruması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1 5.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yc girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yom ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlar» 
yfl^gpıglrTfidırlnr 

Erzurum Ui Ça t ilçesi Merkez Bucağı AgakAy, Aşagıcatkoy, Babaderesl, Bağlıca, 
Bardakçı Köylerine, her bir koy İçin ayrı ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir (klenek aynhnadıysa, ad) geçen 
kövOmOzOn yol ve mı aıltuıtılunnın gidgriluMlmnuî iyi» ı— gıhi hir y a l ı c a yapo^pk^n^y? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIÖÎNA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU (ara&adan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını sayplarınUaarzederiın.lS.06.2000 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götfirememekte, ngnka ız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 

Erzurum İli Ça t ilçesi Merkez Bucağı Baskoy, Bayındır, Bozyaıa, Budaklar , 
Çayntepe Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere: 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎ5Î BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2""^ 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yasadıfımız bu günlerde AB'ye gûmeye nazulannken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gOturememekte, sağlıksız « i l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E n u r m Di Çat ilçesi Merkez Bucağı Çirişli, Çukureayn-, Değirmenli, Ebnapmar , 
GObekören Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçim Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su Bıkmalarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın içişleri Bakam Sayın AbdUIkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.06.20C ~ 

EnsaröOÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım ü ve ilçe merkezlerine 
götflrememekte, sağlıksız «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum tlî Ça t ilçesi Merkez Bucağı Gftkçeşeyfa, CSIkSy, HatunkSy, Işkıah, Kaplıca 
KOylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 200$ yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı seçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarıma giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadlr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröOÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazulamrken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
gotarememekte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Çat ilçesi Merkez Bucağı Karabey, Karaca, Karaşeyh, Köleler, Kamaştı 
Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek flzece; 

1 ' Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 5.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığınız bu gttnlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Pikemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki baltalarım 11 ve İlçe merkezlerine 
götnıememckte, sagkkıac salan kullanmalarından dolayı da oiddi saghk sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum Hl Hınıs ilçesi Merkez Bucağı Gurcayır, Gazelden», Hayran, Ibcakoy, 
ttmail Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorun]arının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyûWozOB yol ve su sıkına Wınm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Boralarımın İçişler! Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandınlmaaı konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. İS.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu gilnlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu 'olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte. taghkuK talan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Hum ilçesi Merkez Bucağı Kalecik, Karaağaç, Karabudak, Karameua, 
Kazancı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su torunjannm giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kflyflmOzaayol vesu sıkınhlanraagiderilebimîealiçm 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafindart yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasun saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

' %nsaröĞÜT 
Ardaban Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola atmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve jtjçe > mcrkozlerine 
götOrememekte, aajpıksız » l a n kullanmalarından dolayı da *cfddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum tlı Hnu> İlçesi Merkez Bucağı Ketenci, Kızruuta, MeydsakBy, Mezraa, 
Mellatadac Köylerine, her bîr köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bit ödenek ayrıhnadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarınm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİÖİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.) 5.06.2006 / 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ite yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, aaghkaız •ulan kullanmalarından dolayı da ciddi soğuk sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r a r u m İli Hınıs ilçesi Merkez Bucağı MnUoca, OrtakSy, Ovaçevh-me, Ovakodu, 
Parmak***, Fmarköy Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynknadıysa, adı geçen 
koyümözün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANUÖIN A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdolkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara cderitn-I5.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız «uları kutlanmalarından dolayı d» ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Hınıs ilçesi Merkez Bucağı Saltepe, Sıldız, Söğütlü, Sultanlı, Suvaran, 
SahabcttiııkSy Köylerine, her bîr köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar «denek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek oynlrnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Saym Abdfilkadir AKSU tarafindan yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

^EnsarÖGÖT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaladığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sagbkaız su lan kullanmalarından dolayı da. ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli Hraıa ilçesi Merkez Bucağı Şalgamkoy, Tanır , TajnıkSy, Tasbelak, 
Toprakkale Köylerine, her bir koy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrurnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cetvaplandmbnası k o n u s u i ^ gereğinin yapılmasını saygılara 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken i lkemizde ne yazık ki 
halen yolu VB suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çotuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememokıe, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E ı m n ı o İli Hınn ilçesi Merkez Bucağı Alınteri, ABkırı, Altınpuıar, Avcılar, Başfafty 
Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar fidende ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1 S.06.20 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gfitOrememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E rzurum İli Hınıs ilçesi Merkez Bucağı BayırkVy, Bcllltaf, BurhonkBy, Çakmak, 
Çamurlu Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TORKÎYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanımı] İçişleri Bakanı Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
oevaplaıtdmlması konuşumla gereğinin yapılmasını saygılannıla arz ederim. 15.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
•'Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoht olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il "ve ilçe merkezlerine 
gOtutememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı 'da ciddi sağlık sorunları 
yalamaktadırlar. 

Erzurum tli Huu* ilçesi Merkez Bucağı Derince, Dervisall, DUdli, Erence, 
GttUOftmen Köylerine, her bir kSy İçin ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su «orunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek aynlmıştu? 

2- 2006 yılı için KSy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyumflzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİOİNA 

Agagıdaki sorulanının içişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU taratîıklaD yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygilanrolaarcederim.IS.06J" 

nsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaladığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazuianofcen Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz buhromaktadır. Yaln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve itçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yft3amft*ftftı*l^tt*r 

Erzurum IH Hnus İlçesi HaHlcavus Bucağı Çjn%SL Dagçayın, Demirci, 
DrFanMteerln, Elbeylİ, Etaıadau, Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ite 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk ncojesuıden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarıma giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne .yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlanıııız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilce merkezlerine 
götorememcktc, aajp>kaat »uları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Hınıs ilçesi Hatilfavuş Bucağı Esenli, Göller, Kızılahmet, Koagur, 
MollaceHI Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıyse, adı geçen 
kövUmOzOn yol ve su sdantuannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BASKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadîr AKSU tarafından yazılı olaıak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06-2006 

Ensa röCÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadıftımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlço meritezlerino 
götflrememekte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli HMUS ilçesi Hatitcavu* Bucağı Salıverdi, TelUtepe, Tİpideresl. Toraman, 
Uluçayu-, Ünlüce, Yeaityazı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek ttzero; 

1- Yot ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06\20(& 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hasırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu almayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rza rum İli Horasan ilçesi Merkez Bucağı Tahlrhoca, Tavşancılı, Yarbojgaz, 
Yeşi lden, Yıldın»» Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Sdenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalısına yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın AbdUlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1S 062.006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırfcen Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimi! bulunmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
göttlrcmemekte, saglıknc sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum ili Horasan ilçesi Merkez Bucağı Kükürtlü, Mollamelik, Murotbsğı , 
Plrhasan, Saflık Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1 - Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KÖy-Dcsk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Alg ıdak i sonılannun İçişleri Bakam Sayın AbdtUkadlr AKSU tarafından yazılı olarak ^ 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06-2006 

Ensa röûÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gBtarememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 

E rzurum Gi Horasan ilçesi Merkez Bucağı Hacıahmet, Harçlı, Hızardere, Hrzırilyas, 
Kadıcelal Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir »denek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadu- AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yoha olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorudan 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Horasan İlçesi Merkez Bucağı Kalender, Kambryık, Ksraçuha, 
Kepenek, K n k Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yıtı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sücıntdaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! B AŞKANUĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmağını saygılarımla BIZ ederim. 15.06.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gatOrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

E rzurum îli Horasan ilçesi Merkez Bucağı Kırkdikme, Kırkgözeler, Kızılca, 
KızJarkale, KOeakkonak Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayn belirtilinde Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kCyûmOzun yol ve sn sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarınım İçişleri <*«frt»"' Sayın AbdDIkadİr AKSU tarafından yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsarÖöÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandastaıımız 
çoculdannı okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve .İlçe merkezlerine 
görülememekte, sagbksu sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık Bonınlan 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum Di Horasan ilçesi Merkez Bucağı Akçataş, Akçatoprak, AlagSz» Ardı, 
AşagıbadeiBSza Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve ausıkınnUrırun gjderüebünıeai için ne gibi ^ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadk AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006^ 

E n s a r ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu ofanayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soruman 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli Horasan ilçesi Merkez Bucağı Azapköy, BabçekSy, Bulgurlu, Çamhkale, 
Çamurhı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kÖyOmazUn yol ve su sıkıntılarının giderilebilınesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun içişleri Bakanı Sayın Abdûlfcadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan, vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki haftalarını il ve ljf^"jnerkezlerine 
göturememekte, sagnksDe su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r m r a m ili Horasan ilçesi Merkez Bucağı Çayırdttztt, ÇiftlikfcOy, Dalban, 
Değirmenler, Dikili Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilınesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkuttuannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gaturememekte, sağlıksız sulan kullanmalarından dolayı da ciddi sagbj: sorunları 
ypguniHhtff*! urlu r 

Erzurum İli Horasan ilçesi Merkez Bucağı Dölek, Donertas, Gerek, GOndeger, 
Gttzclyayla Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadrysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla, arz ederim. 15.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekle, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Hınıs ilçesi Merkez Bucağı Uyanık, Yamanlar, Yaylakonak, Y*ıprz, 
Yeaikoy, YolOstÜ Köylerine, her bir koy için ayn ayn belirtilmek Özere: 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynlrnıjür? 

2- 2006 yılı için Koy-Desk projesinden herbangi bîr ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyumtlzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! B AŞKANLICIN A 

Aşağıdaki sonılanmu İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadîr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 / 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını 'il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekle, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yalamaktadırlar. 

Erzurum İti H a n ilçesi HalUcavu? Bucağı AkçaneKk, AkgcHu, Akgoze, Arpader*, 
Beyyurdu, Çatak Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yo) ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlnmdıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.O6.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaladığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, asgUcKZ sa lan kullanmalarından, dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Tortum ilçesi Merkez Bucağı Balta, Çakıllı, Çardakl ı , Çaytaca, ÇlftUkkOy 
Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafifidan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

'EnmrOĞÜT 
ı Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde no yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtOremanckte, sağlıksız sa l an fcuüanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

ErzoıtUB Ilı Tor tum ilçesi Merkez Bucağı ÇivHikuya, Demirciler, Doruktu, 
Etendurak , HamMiye Köylerine, her bir kOy için ayrı ayrı belirtilme*: Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koytlmtlrtUı yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

röĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturernemeku, sagMcsnc solan kullanmalarmdaıı dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Tor tum ilçesi Merkez Bucağı lucedere, Kapıkaya, Karo , Kazandere, 
Kemerkaya Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek aynlmıftır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrtknadıyaa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın (çişleri Bakanı Sayın AbdUIkadü AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarında arz ederim. 15.06.2006 . 

/ f c i s a r ö Ö Ü T 
-Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB "ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Y»lu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım -il VB ilçe merkezlerine 
gotareroemekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E rzurum İli Tortum İlçesi Merkez Bucağı K ı rna l ı , Kireçli, Meydanlar, Peynirli, 
Tatbası Köylerine, her bir kfly için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su soranlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyttmuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Savın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06-2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu (Ünlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yata olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E n a m a Aİ Tortum ilçesi Merkez Bucağı TasoMk, Taflan, TlpİIl, Tortumkale, 
Vişneli, Yağcılar Köylerine, her bir koy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakara Saym AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 f 

rÖĞÜT 
/Ârdahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula, gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız so lan kullanmalarından dolay) da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Tortum ilçesi Merkez Bucağı Yamankaya, YaHUepe, Yukanatvri , 
Yanak l ı , Ziyaret Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

! • Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri R^Vmn Sayın AbdOIkadir AKSU tarafindan yazılı olaıak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 j . 

E n s a r ö ö Ü T 
' Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, aagtıkuz sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum Oi Uzundere ilçesi Merkez Bucağı Altmçanak, Balıklı, Cevizn, Çağlayan, 
Çamüyamaç Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkutuarımıı giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın İçişleri Bakanı Sayın AbdOUcadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederin». 15.06.2006 / , 

r ö ö Ü T 
îSî\rdBban Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtflrememekte. sağlıksız »oları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E rzurum İli Tortum ilçesi Senyurt Bucağı Dikmen, Gökdere, Kalebovnu, Suyatsgı, 
Uznakavak, Yazyurdu Köylerine, ber bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 ' 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06-2006 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 t - YOzvüı yaşadx£utuz bu gtlnlerde AB'ye gtemeyehszanaıurksa Ülkemizde n e yazık k i 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gOtUrememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Uzundere ilçen Merkez Bucağı Dİkyar, GMbası, Kirazlı, Sapaca, Unıbag 
Köylerine, her bir koy İçin ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sonmlanıun giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyOmuzün yol ve sn sıkınalarınla giderilebilmesi içte ne gibi biı çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İtişleri Bakanı Sayın AbdtUkadİı AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.] 5.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu almayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, kOydekl hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götflrememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Kars İli Susuz İlçesine bağlı ber bir kSy için ayıt ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Dcsk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynimi pır? 

2- 2006 yılı için JCöy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.06.2006 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gOturememektc, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Kars İli Selim İlçesine bagh her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa. adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir f*1ı»nnı yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gütOrememekte, taghkfız su lan kullanmalarından dolayı da. ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Kars İli Sarıkamış ilçesine bağlı her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; -

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlrnadtysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılaruun giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECIİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmuı İçişleri Bakam Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlaranız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gÖtUrememefcte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

K a n Eli Kağızman ilçesine bağlı her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su »orunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesindan herhangi bir ödenek aynhnadrysa, adı geçen 
köyOmuzOn yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının (çilleri Bakanı Sayın AbdUIkadir AKSU tarafından yazık olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 15.06 ,j 

Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotarememektc, sağlıksız a s l a n knUantnalarmdan dolayı da cîddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Kars İli Mgor ilçesine bağlı her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı K&y-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynimi şiir? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdunttlaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçimleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU taraûndan yazık olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l5.C 

/ÖĞÜT 
• Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Kars Ilİ Arpaçay ilçesine bağlı her bir köy İçirt ayn ayn belirrHmek Özere; 

1- Yol ve su torunlarının giderilebilmesi için 2006 yık KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık için Köy-Dosk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 15.06.2006 

'ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotUrememekte, sağlıksız Milan kullamaalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 

K a n İli Akyaka ilçesine bağlı hor bir köy içi» ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki omlar ımı" İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye gtnneye hazırlantrken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız «ulun kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Kars İli Merkez ilçesine bağlı her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sonnüannm giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve sn aıkmUlartnın giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 5 1 7 -



TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU maundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz öderim. 15.06.2006 >" 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını II ve ilçe merkezlerine 
gfiturememekte, saghknz su lan kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İÜ Tekman ilçesi Merkez Bucağı ÇlçckOngı, DaUler, Dengiz, Dibekli. 
Dttzyurt, E rdu ran Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özete; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek synlmadıysa, adı geçen 
kOydtntlzan yol ve su sıkratüannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOİkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 x^y 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde A S "ye gitmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sagbksız ««lan kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum Di Tekman ilçesi Merkez Bucağı Aydıab, BeykBy, Çatak, Çatkale, Çevirme 
Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol VB su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkın alarmın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak, 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız » l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Tekman ilçesi Merkez Bucağı Agcakoca, Akdag, Altpınar, Aşagıaanbeyİ, 
Aşagrrepacİk Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtılannm giderilebilmesi İçin ne gİM bfr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU taralından yazılı alarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

rÖÖÜT 
' Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım 11 ve İlçe merkezlerine 
gOtflrememekte, sağlıksız suları kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 

Erzurum ili Şenkaya İlçesi KSmOrlu Bucağı Susuz, Uğurlu, Yanıldcavıu, Yayuıeşe, 
Yoğurtçular, Yukanbakraçl ı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; " 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KÖy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmuJannın giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 5 1 9 -
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TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 y j 

' EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu atmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, u g ü k n E solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Tekman ilçesi G#kogbuı Bucağı Akdamar, Alabayır, Beşdcre, Çağlar , 
Çayurdaga Köylerine, ber bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yo) ve su. sıkmalamun giderDebîlmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECUSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusundageregminyamlnıasım saygılarmdaaızederim.l5.O6.20O<5 'j 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde no yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz buhınmaktadir. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız salan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Tekman ilçesi Merkez Bucağı Yatınca, Yerköy, YeşDSren, Yoncalı, 
YBcepuur , Yakanhanbeyi , Yakantepecik Köylerine, her bir köy için ayn ayn 
belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
İrftyftmltaftoı ynl vn sn «1cıntıîar.«nn giıWiUhil.m-Bİ iyin ™- jrihî hirra1ı;ma yapf-alfTIP'T? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soıulanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

rÖÛÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yelu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il, ve ilçe merkezlerine 
gotürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Tekman ilçesi Merkez Bucağı KSrsu, Küllü, Mol lasbne t , Suanz, Şasak, 
Taşluaen Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında, ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmsdıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve au sıkmoİarmuı giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapâcakaıniT? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tararından yas l ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.06.2006 

röĞÜT 
ı Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gütürememekte, saghknz sabin kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Tekman ilçesi Merkez Bucağı İnceni, Karapınar , Kara taş , Karatene, 
Katranlı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yüı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödeoek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmülannm giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BOYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadİr AKSU tarafindaa yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 >• 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık İd 
halen yola ve suyu almayan köylerimiz bulunmakladır. Yem obnayaa vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
götarememekte, saghlcuz sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E rmenin İli Tekman ilçesi Merkez Bucağı Gflrgflr, Hactfoter, HOseylnaga. fhgöze, 
Işıklar Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmtılannm giderilebilmesi için ne gibi bir çabama yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU telafinden yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.İS.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götarememekte, sağlıksız sa l an kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum tU Tekman ilçesi GSksglan Bucağı Toptepe, Turnagol, Yiğitler, Yuvaklı 
Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının, giderilebilmesi için ne gibi bir çatışma yapacaksınız? 
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TORKIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanınm İçişleri Bakanı Sayın Abdalkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederun.15.06.2006 ^ SA 

EnsaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gttOrememekte, sagulonz «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık, sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r e u r u n İli Tekman ilçesi GSkogUu Bucağı Kayabogaz, Kazanuk, Koçyayfa, 
Kuraca, Mescitti Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınulancun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma, yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2' Xv 

EnsaröOÜT 
Aİdahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekçe, köydeki hastaların] il ve ilçe merkezlerine 
gOtfbememekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum tlî Tekman ilçesi Gskoglan Bucağı GttmRşlİIk, GOzeldere, Hamzalar , 
Kalaycı, Karlıca Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrünuşür'? 

2- 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçeri 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKIYE BÜ YOK MILLET MECLISI BAŞKANUÛINA 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
Cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 S. 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımla bu günlerde AB'ye gjnneye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturcmcmektc, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m tli Tekman ilçesi Gftkoglan Bucağı Çlmenfizfl, Çukoryayla, DabBgut, 
GDkogran, GOzlIlce Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi tam—mmA» ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yıl» için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gün bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÛINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdfilkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla aız ederim. 15.06.2006 M 

, / E n s a r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yohı olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, safthknz «ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli T a m u n ilçesi Merkez Bucağı Akbaba, Aksu, Akta», Alapınar, Ardı 
Köylerine, ber bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

r ö Û Ü T 
' Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
ggtorememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sonraları 
yaşamaktadırlar. 

Erznrnm tlî Şenkaya ilçesi Gaziler Bucağı AlcUs, Bereketli. Çatalehna, Dörtyol, 
Eaenyurt, Göresken Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr 7 ° ' ' y " yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.15.06.2006 , 

rÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
getOıetnemekte, sağbksttc so lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yfl^nffîfıklRdırl ar 

Erzurum İli Şenkaya ilçesi Aksar Bucağı Yazılı, YcDnran, Ycsiktaaıet, Yanören, 
Yürekli Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 ' 2006 yıh için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyOnıftznrt yol ve au aıkmülannıo giderilecurnesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın AbdOikadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 , . 

'Ensa röGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye (itmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememefcte, aagbkıız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli Tekman ilçesi Merkez Bucağı Erence, GeclIkSy, GUveren, GOndamı, 
Güneşli Köylerine, her bir kBy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi tnr Ödenek aynbnadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye haztrlaturken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
gOtürcmemekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E n a r v m İli Senkaya ilçesi KOmurta Bucağı Dolunay, Evbakan, Gozalan, Inceçay, 
S a n y a r Köylerine, her bir kOy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Kfiy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden berbaagi bir Ödenek aynhnadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÖK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 3 5.06.2006 > 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazdaıuri^ Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sulan kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Eminim İli Selikaya ilçesi Kömürlü Bucağı Ahcık, Asağıbakraçk, Halkaya, 
Beykaynak, De&ktas Köylerine, her bir köy İçin aynayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek aynlmışnf? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarıma giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdUHcadir AKSU tarantıdan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

r Ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız b u gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve İlçe merkezlerine 
götilrcmemekte, sağlıksız » l a n kullanmalarından dolayı da ciddi saflık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E n u n u n İli Şenkaya İlçesi Gaziler Bucağı Gozebaşı, temeau, Kaynak , Kireçli, 
Oynktaf , Şenpmar , Tazektty Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yüı Koy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2~ 2006 yılı İçin Kdy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Asagtdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdtUkatUr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 J', 

r ö Ğ Ü T 
''Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gotUrememefcte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m Üi Şenkaya ilçesi Aksar Bucağı DekuzcbnH, Esence, GÜJveren, Hoşkfly, 
İğdeli Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

!- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak^ 
cevaplandın İmam konusunda gereğtuiu yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

asar ÖĞÜT 
danan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturemeraekte, MgukSK solan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Şeokaya ilçesi Aksar Bucağı Atyolo, Aydogdu, Bespınarlar, Çaaahalan, 
Deginneolidere Köylerine, ber bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntı jantım giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüremenıekte, s a g u k u z suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m ili Şeııkaya ilçesi Merkez Bucağı Teketaş , Timurkıs la , T u m a b , TOtenocak, 
Yeşİlkaya, Z â m ı ü t k ö v Köylerine, hor bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsanunda ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECClSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim-13-06.2006' 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOturememekte, sajgbkttz su lan kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. --•' 

E r z u r u m İli Pazaryolu ilçesi Merkez Bucağı G ü n e y » , Hacı la r , Karakoc , K a r a t a ) , 
Kılıççı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadrysa. adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili ' 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
gOturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Şenkaya ilçesi Aksar Bucağı Özyur t , - Penek, Sanlcayatar , SOgUlar, 
TahtkOy Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir edende aynlmadrysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 5 3 0 -



TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorutanmın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadîr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsarÖGÜT 
' Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, lafthkmr suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

E r z u r u m IH Şcnkaya ilçesi Aksar Bucağı Kayabsu, Körogha, Köşkköy, Nişantaşı , 
O r n u ı l ı Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayn belirtilmek Özere; 

t - Yol ve su soranlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Kây-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden hoıbaııgi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 JJ 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız « d a r ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Pasinler ilçesi Merkez Bucağı Ügumfl, Uznnank , Yastıktepe, Yavımhı, 
Yayla Köylerine, her bîr köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi iein 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 ^r ı 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol» olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m 111 Selikaya ilçesi Merkez Bucağı DogaakOy, Gezenck, İk tzpmar , KUrkçö, 
Sındıran Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desfc projesi kapsamında no 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki somlanmın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1 S.06.2006 ^~/ 

/ lEnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmaıanndan dolayı da «iddi sağlık, .sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m Di Pazaryohı ilçesi Merkez Bucağı Sergenkaya, Şehitlik, Yaylalı, Yaylaöztt, 
Yiğitbaşı Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1 - Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında n e 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne giM bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafındım yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz öderim. 15.0 

r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
gOtOrcmemckte, sağlıksız s o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Pazaryolv ilçesi Merkez Bucağı Kuy maldı . Laleli, Meşebaşı, 
Pamukludag , Sadaka Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KSy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Sdenek aynlmadtysa, adı geçen 
kOyUmliTiln yol ve su sıkmttlaruun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 S A 

E n s a r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerdi AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yom olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız unlan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Pazaryolu ilçesi Merkez Bucağı Koııakyeri, Korkutköy, Köşeyola, 
Kozlu, K o n u ş l u y a Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Sdenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyumUzOn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 5 3 3 -



TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması tamusundageregininyanilmasimsaygilanmIaaJzederiin.15.Q6.2006 

S s a r ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve auyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, s a g h k s n «oları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Pasinler ilçesi Merkez Bucağı Korucuk, Koianduztt , KOçÜktuy, 
K u r b a n ç a y ı n , Ot lukkapı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANLIÖIN A 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU taraftndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 15.06.2006 y'A 

EnsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gOturememekle, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunlan 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Paza ıyoln ilçesi Merkez Bucağı Dlkmetat , Esenyurt , Göryaoı, GSztepe, 
Gfllçtmen Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederîm.l 5.06.2006 , ı 

2 1 . Yflsyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilce merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E m r u n İ1İ Pazaryolu ilçesi Merkez Bucağı CevbHdere, Ça takbahçe , Çaydere , 
Çif tepmar, DemlrgVze Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında no 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmtılarınm giderilebilmesi için ite gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 s 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız «uları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m Di Pazaryolu ilçesi Merkez Bucağı Ambara lan , Ayçukuru , Bayındır, 
Buyttkdere, C e n e t p m a n Köylerine, her bir köy İçin ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kov-Deak projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve BU sricınbianıun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın Abdülfcadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 / / 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götüremernckte, sagbkt ız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m IU Pasinler ilçesi Merkez Bucağı Yaylada*, Ycuiktty, Ylgitpuıarı , Ylglttası, 
Y u k s n c a k m a k , Yukandan tane ı t t KOyleıine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıvsa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapmaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU taraûndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla ara ederim. 15.06.2006 . ' y 

EnsarÖÛÜT 
/ Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yc girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İti Pas in ler ilçesi Merkez Bucağı Çakı r tas , Ça l ryan , Çambca , Çiçekli, 
Çögender Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su somalarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desfc projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadİr AKSU tarafından yazıtı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arzederim.lS.O6.20O6 

r Ö C Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmaya» vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotttrernemekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık soranları 
yaşamakladırlar. 

E r z u r u m Di Pasinler ilçesi Merkez Bucağı Baldızı, BaşBrea, Bulkasım, BfiyOkdere, 
BuyOktuy Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı Içîn KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlnısdıysa, adı geçen 
kOyumUzOn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulartmitt İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadİr AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

rÖÛÜT 
' Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOturememektc, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi'' sağlık sorunları -
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Pasinler ilçesi Merkez Bucağı A t ı , Agcalar, Altınb&sak, Anbcu , Aşıt lar 
Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandın İması konusunda gereğinin yapılmasın] saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gönlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu a lmayan vatandaşlarımız 
çocuklanm okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
görülememekte, n g h k s r c s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Pasinler ilçesi Merkez Bucağı Taşkaynak , TaabgHney, Taslıyurt , 
Tepecik, T in ta r Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Kfly-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 • 

r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu a tmayan vatandaşlarımız 
çocuklanm okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilce-•'merkezlerine 
götOrememekte, s a g h k a n un lan kutlanmalanndan dolayı d a ' c i d d i saghk sorunlan 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Pasinler ilçesi Merkez Bucağı Saksı, Serçefoogam, Gerdckkaya , Sunak, 
Taaagd Köylerine, her bîr köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BUYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006. 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Pasinler İlçesi Merkez Bucağı Ovakffy, Övenler , Pelitlİ, Porsuk, 
Pusude re Köylerine, her bîr kOy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Dosk projesinden herhangi bir Sdenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli O l u r ilçesi Merkez Bucağı Ormanagz ı , S a n b a s a k , SogukgDze, 
Sungubay ın , Ş a l p a z a n Köylerine, her bir köy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Koy-Desk projesi kapsamında ite 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Koy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sdontılaniun giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI B AŞKANLIĞMA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 j 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götfirememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m tli Olur ilçesi Merkez Bucağı Kekikli, Köprübaşı , Oguzkent , Olgun, 
Ö l ü r d e n Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarınla giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulannun içişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmalım sayguarunlaarzoderim.I5.06.2006 , 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan • vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve İlçe merkezlerine 
gÖtOrememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddî saglut sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli O l u r ilçesi Merkez Bucağı lhkaynak . Kaban , Kaledibl , Karakoelar , 
KcclU Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KBy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderîtebîuuesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 II . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sondarunın İçişleri Bakam Sayın AbdOIkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

E n s a r ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m &• Pasinler İlçesi Merkez Bucağı Karaka le , Karavelet , Kavuş tu ran , 
Kevenlİk, KtudSren Köylerine, her bir koy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1 - Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLlGlNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 } 

nsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazulanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtOrememekte, sağlıksız u t la r ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m Üi Pas in ler ilçesi Merkez Bucağı DetnJrdffvea, Epsemce, Eaendere , 
GSlcigez, HanaluBetKOylenne, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yüı için KOy-Desk projesinden herhangi Mr Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su saçıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T B M M B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym Abdolkadir AKSU inmfl-uian yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

r ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan "fwHqî1ı ,nrrv j 

çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, taghksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli O l u r ilçesi Merkez Bucağı Çatakau, Eğlek, Ekinlik, Filizli, Gnngoruı ıdn 
Köylerine, her bir koy İçin ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrümadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarımı) giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Dorularımın içişleri Bakam Saym Abdolkadir AKSU tatafindan yazdı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 Sı 

E n s a r ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, saglıkaız u l a r ı kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m ili O l u r İlçesi Merkez Bucağı Beğendik, Beşkaya, BogazgSrea, Bozdoğan, 
Coşkunlar Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1 ' Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen* 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışına yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU larafîndan yazılı olarak 
cevaplandınlması k o n c u n d a gereguıin yapılmasını saygılannüaarzederîm.l5.0â.2OO6 , 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye g ü n e y e hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m HÎ O l u r ilçesi Merkez Bucağı Akbayır , Al t tmkaya, Aşagıcavıru, 
Afagukaracaau, Atlı Köylerine, her bir koy için ayn ayn belirtilmek üzere; -

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın AbdOlkadir AKSU larafîndan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 f / 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız sular ı kutlanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yn^q,^ftlç*ft^PTİ flf 

E r z u r u m İli Oltu ilçesi Merke» Bucağı Yarbaşı , Yaylaeayır, Yolboyu, Y u k a n ç a m b , 
Y u k u n k s t a h ı Köylerine, bet bil köy H&* *yn ayrı beUrotmıek ttajote; 

t - Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 .2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sonılanmın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU taralından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda geregiııin yapılmasını saygUanmlaaxzederlm.lS.06.2006 - . 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık kî 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadtr. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalanın il ve ilçe merkezlerine 
gotOıemeaıtekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m Üi O l u r ilçesi Merkez Bucağı YesubagUr, Yr idukaya , Yotgözler, 
Y u k a n ç a y ı r b . Y a k a n k a r a c a m Köylerine, her bir köy içûı ayrt ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Koy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakam Sayın Abdulkadir AKSU taranodan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 . 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yohı ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Y*h* olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOremcmekte, sağlıksız s o l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m ili O l u r ilçesi Merkez Bucağı Taşgecic, Taatakoy, ÜrOnHl, U z n a b a r m a n , 
Y a y b b a s ı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
IfKyUmtton.. ynl ^« «ıı mlnntılnıının gMerHahİlmari İçin ne gibi Mf çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 .9 .2006 0 : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın AbdDIkadir AKSU tarafından yazılı alarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.İS.06.2006 

rÖÖÜT 
/Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve itçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m ili Oltu ilçesi Merkez Bucağı Erdogmuş , Esenyamaç, GSkçedere, GunlBce, 
G u r y a p r a k Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyumüzlln yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadİr AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

E n s a r ö G Ü T 
/Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Ol tu ilçesi Merkez Bucağı Dokuzdegtrmen, Dura l a r , D u d u , E lmadüzö 
Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 ZI. 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularınım içişleri Bakanı Sayın Abdalkadîr AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla sız ederim. 13.06.2006 . 

r Ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekle, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
gotOrememekte, sağlık*tz sedan kutlanmalarından dolayı da ciddi. sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. ' . , . . • 

E r z u r u m İli O n u ilçesi Merkez Bucağı Toprakka le , Tutmaaç. TuBİakOy, OulOkaya, 
Vişneli Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakam Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15-06.2006 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola a l m a y a n vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götflrememekte, a a g b k u z suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r a m İli O l t a ilçesi Merkez Bucağı SOIuukaya, Şendn rak , Tekeli , Toklu,. 
Topkaynak Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KBy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9 . 2066 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANL1ÛINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 > 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalannı il ve ilçe merkezlerine 
götüremcmekte, s a ğ b k n z s u l a n kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İÜ Ot tu ilçesi Merkez Bucağı Özdere , Saghcak, S a r u a z , Snba tuk , 
Sfileymanlı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır ? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdutkadîr AKSU tamundan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 --*. 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
görülememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalanndan dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamakladırlar. 

E r z u r u m İli Ol tu ilçesi Merkez Bucağı Konukseven, KRçflkorucuk,* NugurcOb, 
p b a y y a y l a , O r u e n k Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkmalarının giderilebilmesi için ne gibi bir çahşma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun İçişleri Bakam Saym AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

3ÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli N u r u » Uçesİ Merkez Bucağı GSkdağ, GSUff, KHHH$BZU, Ka radağ , 
K a r a p ı n a r , Koçkaya Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

t - Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Saym Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

r Ö Ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Oltu ilçesi Merkez Bucağı Çayuattt , ÇevgeUL Dagdlbi , Damari ı tas , 
Demir taş , Derebaşı Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

E n s a r Ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu a lmayan vatandaşlarımız 
Çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve İlçe merkezlerine 
götürernemekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Oltu ilçesi Merkez Bucağı Basbaglar , Çamlıbel, Ç a n a k p ı n a r , Ça tak , 
ÇatabSgt t t Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek ayntmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 J 

3nsarÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlarınken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
Çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m ili Ol tu ilçesi Merkez Bucağı Ayyıldız, Bahçecik, Bahçelikısla, Ballıca, 
Başakl ı Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlraadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 5 4 9 -



TBMM B:127 21.9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANLIÖIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 5.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını 11 ve ilçe merkezlerine 
gfltürememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı da ciddî sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli OHu ilçesi Merkez Bucağı Alalar la , Arıtas, Aşagıçamlı, Asagtkumlu, 
Ayvalı Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımlaarzederim.15.06.2006 . . 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götUrememektt, aagtıksız solar ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Oltu ilçesi Merkez Bucağı t r iagaç , Kalebogazı, Kara ta» , Kayaa ln , 
K«merk*ya Köylerine, her bir koy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21.9.2006 0 :4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılannun içişleri Bakanı Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06-2006 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye giımeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu a tmayan vatandaşlarımız 
çocukları m okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı d s ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m Ilİ Ol tu İlçesi Merkez Bucağı Cüzeton, İğdeli, İnanmış , fndkOy, İpekçayın 
Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrırmadıysa, adı geçen 
köyümuzuo yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
göturememekte, «agükuz sa la r ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yağanı oktadırlar. 

E r z a n ı m Hİ KBprflk&y ilçesi Markaz Bucağı Dilek, Damaatkaya, Egirmez, E m r e , 
Geyikli Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Saym AbdUIkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

E n s a r ö Û Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götürcmemekte, sağlıksız **l*n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m ili KSprflköy ilçesi Merkez Bucağı Agcaşar, Akçam, Alaca, Aşagaçakmak, 
Bugdaylı , Derebaaı Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2 - 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bîr ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2006 

EnsaröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'yc girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderemeinekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız »ulan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E&zımnB JJJ K a n * r * Q JJf#si CfSkau Bvevğı Sttlutaş, Ş»kMOfy, Taraalu, Vhrcaobtr, 
r a n y a k S y , Yolgoren Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışına yflpp^ffr""""^ 
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T B M M B: 127 2 1 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlannun İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU tarafindan yazıh olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsarÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, kOydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOtürememekte, sağlıksız sular ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli N a r m a n ilçesi Merkez Bucağı Boğazkale, Çunenl i , Dagyoln, Dazlak, 
Demiı-dağ, Ergazİ Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

1- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın {çişleri Bakanı Sayın Abdfilkadir AKSU tarafından y a s l ı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.13.06.2006 . 

E n s a r ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m ili N a r m a n ilçesi Merkez Bucağı Alabalık, Alacayar, Arakffy, Aşagıyayla, 
Başkale , Beyler Köylerine, her bir kOy İçin ayrı ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı KOy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KOy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kOyümOzÛn yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanı Sayın Abddlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

rÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunniaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalamulart dolayı d a ciddi sağlık »oranlan 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Koprttköy ilçesi Söylemez Bucağı MescJtli, Santa*. Topçu, Yemlik, 
Yılana, Yukanluzılkale Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2~ 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi Irir ödenek aynlmadıysa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdüJkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 ı 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyıl* yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım İl ve İlçe -merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız sulan kullanmalanndan dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli KÖprflköy ilçesi Söylemez Bucagt Asaguoztlkale, Ataköy, Çullu, 
Duatepe, Eyttpler Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

t - Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 200Ö yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne' 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bu* ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21 . 9. 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdttlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 ı 

E n s a r Ö ö Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yH2ik ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gaturememekte, sağlıksız s u l a n kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamakladırlar. 

E r z u r u m İli KSprukOy ilçesi Merkez Bucağı Soğuksu, Vapagıl ı , Yeşlloz, 
Y u k a n k m k b c a , YakansOgatM Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yık için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
kSyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulannun İçişleri Bakam Sayın AbdOIkadİr AKSU tarafından yazık olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

r Ö G Ü T 
Ardahan Milletvekili 

21 • Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilce merkezlerine 
gOtUrememekte, sağlıksız s u l a n kollanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli N a r m a n ilçesi Kıslakoy Bucağı GtUlOdag, GBvenltk, Kilimli, P ıaaryolu , 
Ser iusu, S B t p u u r , T a s b u n u ı Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2O06 yık için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su süuntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

- 5 5 5 -



TBMM B:127 21. 9.2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.İS.06.2006 

/ <E5saröÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
gOrurememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli N a r m a n ilçesi Merkez Bucağı Telli, Toygarl ı , Tuztaşh Yanıktaş , 
Yoldere, Ynkanyay la Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için KGy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıyşa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve İlçe merkezlerine 
gOrurememekte, sağlıksız s a l a n kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli N a r m a n ilçesi Merkez Bucağı Samîkale, Sapanh , Savaşçılar. SOIfiklU, 
Şehitler Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek ayrılmadıyşa, adı gecen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B:127 21.9 . 2006 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIÖIN A 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 >/ 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık soranları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Na rman İlçesi Merkez Bucağı Koyvnoren, K a r a ç a l ı , M s h m u t c a ^ n s , 
Mercimekl i , Othı tepe Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 ydı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bîr çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLlGlNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdUlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan, ıtfrtândaşlanmız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve '" i lçe merkezlerine 
göturememekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m ili Köprflköy İlçesi Merkez Bucağı GSIçayır, GOzelhbar, ll ıcasu, 
Kara t a s l a r , Kayabaş ı , Kıy ıkonak Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmışta? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TBMM B: 127 21. 9 . 2006 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafindan yazılı olaıak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

EnsaröÖÜT 
/Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
göturetnemefcte, sağlıksız ta lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m Üi Koprttfcoy ilçesi Merkez Bucağı Marifet, Örentas , Ortaklar , Pekecik, 
Savatlı Köylerine, her bir köy İçin ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desk projesi, kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakam Sayın AbdOlkadir AKSU tarafından yazılı olaıak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

rÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

21."Yüzyılı yaşadığımız "bu gönlerde AB'ye gumeye "hazırlanırken "Üûternizde ne yazık "ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım it ve ilçe merkezlerine 
gutOretnemekte, aagUtsız «mlar» kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

Erzurum İli Karayazı ilçesi Elmabdere Bucağı Çelikti, DBrtpraar, Duraca , Göktepe, 
Gfillo, Hasanova Köylerine, her bir koy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyOmüzOn yol ve su sıkmtılannın giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma'yapacflksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının [çişleri Bakanı Sayın Abdolkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konuşluda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1 S.06.2006 

röOÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu gOnlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde »e yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoht olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtUıememekte, sağlıksız saları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yakmaktadırlar. 

E rzurum ili Karayazı ilçesi Ehnabder* Bucağı K*rabey, Karakaya , K ınkp ına r , 
MoUabekir, Muratta, Sançicek Köylerine, her bir koy için ayrı ayrı belirtilmek. Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı İçin Köy-Desk projesinden herhangi bîr Ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olaıak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.13.06.2006 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde Afi 'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yotu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gOtttremcmekte, sağlıksız suları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Karayazı İlçesi Elmatadere Bucağı SelenU, Sukonak, Uğurdan, Yalında!, 
Yeşilyurt, Yigltyolu Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek Özere; 

<* . 
t - Yol ve au sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 

kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdolkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin y^ı lnıas ım saygüanmla arz oderimJ5.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

1}. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
İtelen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yola olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım/ okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götttremeraekte, sağlıksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Karayaz ı ilçesi Göksu Bucağı Ağaçtı, ABkaltek, Çal tu ı , Dcglrmenkaya, 
Doruca, Duudarköy Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkınuJanmn giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdolkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim-15.06.2006 

SÜT 
Ardahan Milletvekili 

J'.1. Xû^wl"J ta?ad^mi7İW£if lutadr .â^ ' /*p#Kmı^.hazıdamdı»D 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
götürememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli K a r a y a » ilçesi Goksa Bucağı Geventepe, Hacıbayı-am, K a p a n h , 
Kosehasau, K u r u p u a r , S u c a k t a r Köylerine, her bir köy için ayrı ayn belirtilmek 
Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamıfida ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve üçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Karacoban ilçesi Karaköpru Bucağı Karmış , K ı n m k a y a , Kosluca, 
MarufkOy, Molladavut, Ovayoncah Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı belirtilmek 
üzere-, 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi İçin 2006 yılı Köy-Desfc projesi 'kapsamında^ ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yüı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 / j 

/S Ensar ÖÖÜT 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarım okula gönderememekte, köydeki hastalarım il ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E rzurum İli Karayazı ilçesi Merkez Bucağı Akarsu , Akmdag ı , Anıtlı, Aşagtiucesu, 
Aşagısöylemcz Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek Üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I Ö I N A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1S 06.2006 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde Afi'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmamadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
gotOremerackte, - tafhknz atılan kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Karayazı ilçesi Merkez Bucağı Bezirhanc, ÇatalSren, Çavujköy, 
Çayırbeyli, Çepi , K a n u n u Köylerine, her bîr koy için oyn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek ayrılmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BASKANLİÖİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 > 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmakladır. Yol* o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarım it ve ilce merkezlerine 
gotOrememekte, taflıhNZ »oları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r a ı n u D ili Karayaz ı ilçesi Merkez Bucağı Payverea , Satyanutç, Taşan , Turnagöl , 
ÜzeugUl Köylerine, her bu* koy için ayn ayn belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yık Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek avnlraadıysat adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi"bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederi m. 15.06.2006 

-ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
balen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu o lmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
BÖtUrememekte, sağlıksız sa lar ı kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m tli Karayazı ilçesi Merkez Bucağı Yeniköy, Yeşilova, Yücelik, 
Yukartc ihanbey, Yukancıgügau, Yukansoylemez Köylerine, her bir köy için ayrı ayrı 
belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir Ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abddlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.l 5.06.2006 

Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yol* olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
götUrememekte, sağlıksız anları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

E r z u r u m İli Ka rayaz ı ilçesi Elmabdcre Bucağı Abdnr rabmankSy , Akpınar , Aydmsu, 
Ça luaakoza , Çalışkan Köylerine, her bir köy için ayn ayrı belirtilmek Özere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi İçin ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın içişleri Bakanı Sayın Abdalkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.] 5.06.2006 

-ÖĞÜT 
/Ardahan Milletvekili 

21 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yoln olmayan vatandaşlarımız 
çocuklarını okula gönderememekte, köydeki hastalarını il ve ilçe merkezlerine 
götOrememekte, aağhksız soları kullanmalarından dolayı da ciddi sağlık sorunları 
yasamaktadırlar. 

Erzurum İli Karaçobaı* ilçesi Karaköpru Bucağı Akkavak, Btapraar, Bozyer, 
Budakta, Burnaz Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sonınlannın giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar Ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bir ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
koyumuzun yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gün bir çalışma yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdfllkadir AKSU taıafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2006 

E n s a r ö Ğ Ü T 
Ardahan Milletvekili 

2 1 . Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde AB'ye girmeye hazırlanırken Ülkemizde ne yazık ki 
halen yolu ve suyu olmayan köylerimiz bulunmaktadır. Yolu olmayan vatandaşlarımız 
ÇOcUklanm okula gönderememekte, köydeki hastalarını İl ve ilçe merkezlerine 
goturememekte, sağlıksız su lan kullanmalarından dolayı d a ciddi sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

E r z u r u m tll Karacobau İlçesi Karakopr t t Bucağı Çatalgul , Dedeöreu, Doganbeyv 
Dıunaa , CttndtizbSy Köylerine, her bir köy için ayn ayn belirtilmek üzere; 

1- Yol ve su sorunlarının giderilebilmesi için 2006 yılı Köy-Desk projesi kapsamında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 

2- 2006 yılı için Köy-Desk projesinden herhangi bit ödenek aynlmadıysa, adı geçen 
köyümüzün yol ve su sıkıntılarının giderilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 
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TC 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı B 05 0 MAH 0 65-00-002/ "?S&5 - 9 " » - « \ A. V ^/2006 

Konu Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi TBMM Başkanlığının 10/07/2006 tarihli ve KAN KAR MD A 01 0 ONS 0 10 
0002/22114-7/15731, ,15805-15806, ,15925 sayılı yazıları 

ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ardahan Milletvekili 
Sayın Ensar OĞUT' un 7/15731, 15732, 15733,15734, 15735, 15736, 15737,15738, 15739, 
15740, 15741, 15742, 15743, 15744, 15745, 15746, 15747, 15748, 15749, 15750, 15751, 
15752, 15753, 15754, 15755, 15756, 15757, 15758, 15759, 15760, 15761, 15762, 15763, 
15764, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771, 15772, 15773, 15774, 15775, 
15776, 15777, 15778, 15779, 15780, 15781, 15782, 15783, 15784, 15785. 15786, 15787, 
15788, 15789, 15790, 15791, 15792, 15793, 15794, 15795, 15796, 15797, 15798, 15799, 
15800, 15801, 15802, 15803, 15804, 15805, 15806, 15807, 15808, 15809, 15810, 15811, 
15812, 15813, 15814, 15815, 15816, 15817, 15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 
15824, 15825, J5826, 15827, 15828, 15829, 15830, 15831, 15832, 15833, 15834, 15835, 
15836, 15837, 15818, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15844, 15845, 15846, 15847, 
15848, 15849, 15850, 15851, 15852, 15853, 15854, 15855, 15856, 15857, 15858, 15859, 
15860, 15861, 15862, 15863, 15864, 15865, 15866, 15867, 15868, 15869, 15870, 15871, 
15872, 15873, 15874, 15875, 15876, 15877, 15878, 15879, 15880, 15881, 15882, 15883, 
15884, 15885, 15886, 15887, 15888, 15889, 15890, 15891, 15892, 15893, 15894, 15895, 
15896, 15897, 15898, 15899, 15900, 15901, 15902, 15903, 15904, 15905, İ5906, 15907, 
15908, 15909, 15910, 15911, 15912, 15913, 15914, 15915, 15916, 15917, 15918, 15919, 
15920, 15921, 15922, 15923, 15924, 15925, esas numaralı yazılı soru önergeleri hakkında 
yapılan araştırma neticesinde, 

Soz konusu önergelerde sözü edilen Erzurum Ilı Merkez, Aşkale, Çat, Hınıs, 
Horasan, Ilıca, ispir, Karaçoban, Karayazı, Koprukoy, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, 
Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum ve Uzundere ilçelerine bağlı köylere valiliklerden 
alınan projelere bağlı olarak 2006 yılı içerisinde, 29 201 900,00 YTL ödenek ayrılmıştır 

Yol ve su sorunları bulunan köylerimize, projelerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda 
KOYDES Projesi kapsamında gerekli yardımlar yapılacaktır 

Bilgilerinize arz ederim ^s^***^ 

AbdulkadirAKSU 
Bakan 
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Mesleki Yeterlilik Kurumu K ı n a m Tasamını verHen oyların sonucu; 

0:4 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Oyc Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

18.44 
11» 
550 
239 

0 
0 
4 

243 
: 4 KanuntasmKttır. 

İli 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağn 
Ağrı 

Afin 
Amasv» 
Amasv» 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 

Aksta 
Başoğlu 
Çalışkan 

Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
KÜcükavdın 
SaS 
Seyhan 
Tekin Boru 
Torun 
YaSc. 
Yereök 
Göksu 
Cürsoy 
Kullu 
Oıvol 
Unsal 
Açba 
Askar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Ozyolcu 
Yıldız 
Albavrak 
Gı-ıllf. 

Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Alafay 
Ateş 
Babacan 
BiİRehan 
Çanakçı 
Cksek 
Değerli 
Denem eç 

Adı 

Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N, Gaye 
Recep 
Vahi! 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmul 

Şevke! 
Fehmi Hflsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sail 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafâ 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Besir 
Yılmaz 
Ali 
Avje Gülsün 
A. İsmet 
Cana 
İsmail 
Reha 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Pattı 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Ovu 

Katılmadı 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kahul 
|f.k..ı 
K alılma* 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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j» 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Ankara 
Ankara 
Asftte1,,,-
Antalva 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Avdm 
Aydın 
Aydın 
Avdın 
Aydın 
Aydm 
Avdın 
Balıkesir 
Balıkesir, 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingili., 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyndı 

Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kuıtulmusoaiu 
Meral 
Ozcan 
Öztonıak 
Âmi 
Sav 
Tomanbay 
Tonaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıojlu 
Akman 
Badadı 
Baloflu 
Bavkal 
Cavusotlu 
S2sûm 
Ekmekcıoilu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Ozcan 
Çorbacıo&lu 
Yıldız 
Acar 
Bozıas 
Cerçıoi*lu 
Ertürk 
Kg! 
Ovfis 
Özakcan 
Semerci 
AvdınltOttlu 
Cânıe? 
Deveciler 
Ozaun 
Pekel 
Salı 
Süt 

MüL 
Poyraz 
Tûzûn 
Anık 
Berdıbek 
Güler 
Aksoy 
Etgezcn 
Gaydalı 

Adı 

Esrcf 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup. 
Faruk 
Muzaffer R 
Bayram Alı 
Mehmet Zckaı 
Kemliye 

JjYÜB 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
ersBnm« 
MuslafaSaıd 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlflt 
Mehmet 
HDsevın 
Atıla 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atılla 
Semıha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 

_Ah 
Turhan . . 
Alı Kemal 
ismail 
Sedal 
Alı Osman 
Othan 
A Edip 
Fahrettin 
Yasar 
Abdurrahrrıan 
Feyzi 
Mahtuz 
Abdun-ahım 
Zeki 
Edip Safder 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Pattı 
AK Pattı 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

.AKJpartL 

CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

.AK_Eam_ 
AK Pattı 
AK Pattı 
AK Parti 

CHP 
CHP 
AK Pattı 
AK Parti 
£UB 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP.. ,.. 
CHP 
AK Par» 
AK Parti 
£HZ 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Par» 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Pattı 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

Oy» 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kalıbı adı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul... „ 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
üabyj 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul. 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Buldur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Corum 
Corum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edime 
Edime 
Edime 
Edime 
Elazığ 

Soyadı 
Kiler 
Coskunvurek 
GDner 
Yılmaz 
Alp 
özcelık 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoplu 
Birine 
Çelik 
Demire! 
Dıncer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapasaoülu 
Kızılcıkh 
Kücükasık 
Orhan 
Özvurt 
Pakyflrek 
Tutan 
Yslcınbavır 
Danış 
Kosdere 
Kucuk 
Özay 
Akbak 
Erıceklı 
Özdemır 
Ayvazoftlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoftan 
Filiz 
Gazatcı 
Kandoian 
Neşsar 
Oral 
Yuksekteoe 
Akeul 
Atslan 
Aslan 
Dener 
Eker 
KowSnt 
McrdanoShı 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
AyaS 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Ağar 

Adt 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecıl 
Faruk 
Serıf 
Faruk 
Kemal 
Ah 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Attan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazı 
Mehmet Emin 
Erhıîrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Alı Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmeı U 
V Hasım 
Mehmet 
Azız 
M thsan 
Osman 
Mesul 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Alı İhsan 
Cavıt 
Mehmeı Fehmi 
İrfan Rıza 
Ah 
Necdet 
Hasım 
Nejat 

Mehmet Kemal 

PırtJ 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Peru 
AK Parti 
CHP 
AK Parb 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Pattı 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DYP 

Oyn 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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lıı 
Elazığ 
Elazıiİ 
EbzıS 
Ebztt 
Erzincan 
E ra ne an 
Erzincan 
Fmımm 
Eızurum 
Eızurum 
E ti urum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Güınüshane__ 
Hakkâri 
Hakkin 
Hakkâri 
Halay 
Hatav 
HAHV 

Hatay 
Halay 
HfltHV 
Halav 
Hatav 
Hatav 
Halay 
hpana 
ispatla 
[snana 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersin 

Soyadı 

Çetınfcaya 
Demirbaş 
Murat 
Turknilu 
Kaban 
Karakava 
Tınastene 
Akbulut 
Akdaü 
Daloflu 
Gulyurt 
Htcalı 
Özdosan 
Özvılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Sel vı 
Tozcöken 
Yüce&an 
Abuşoğlu 
Aktas 
Ateş 
Durdu 
Sarı 
Sabin 
Tuzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılma ikaya 
Aydın 
Canıklı 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmam 
Canan 
Özrüne 
Zevdan 
Amber 
Ralli 
Anı 
Durtnın 
Eraslan 
Froın 
fier*n 
Şovdan 
Sovlu 
Yazar 
Armaian 
Bilme 
Coskuner 
Mumcu 
Özel 

Benli 
Bulul 

Adı 

M Necatı 
Zulfiı 
Şemsenin 
Abdulbakı 
Talin 
Tevhıd 
Erol 
Mustafâ Nun 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Alı 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadır 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kursad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Alı 
Sabrı 
Tcmsl 
Fsal 
Fehmi 
Mustafa 
Zilhsvır 
İnal 
Pııal 
Gökhan 
Mehmet 
Snriı.llah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulazız 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlut 
Erkan 
Recep 

Saffet 
Ersoy 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Pattı 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Pattı 
CHP 
AK Parti 
AK Pattı 
AK Par» 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 

Oyu 

Kntılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kalı İmarlı 
K<H||mfl| 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kahul 
Kalnıl 
Kabul 
Kabul 
Karılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Mersin 
Metsin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersi ıı 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Çekmez 
Er 
Eyıceoğlu 
Fırat 
Güler 
Inan 
Oksal 
Özcan 
Ozyürek 
Zengin 
Acıkılın 
Aksu 
Akşıt 
Akyûz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Ano£hı 
Al&lsv 
Alas 
Ateş 
Avdın 
Sanbekır 
Ayva 
Baiıs 
Baş 
Bas 
BasessıojUu 
Bayraktar 
Beslı 
Büyüktüm 
Coşkun 
Çubukçu 
Denızoleun 
Ekren 
Elekdafi 
Erdem 
Erol 
Gfllçıçek 
Gttnduz 
Güneş 
Gürel 
Hacatoilu 
Hacıoelu 
Ibıs 
Incekara 
Kaçır 
Kansu 
KantanoiHu 
Karsh 
Keleş 
Ketenci 
Kılıcdaroğlıı 
Koral 
KumkumoMıı 
Kuzu 
Kücûkalı 
Lıvanelİ 

Adı 

Vahit 
Alı 
Mustafâ 
DengırMırMchmel 
Hüseyin 
Ömer 
Alı 
Hüseyin 
Mustafâ 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdulkadır 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafâ 
Yahva 
Murat 
Nıraret 
Hüseyin 
Alaatlın 
Ah 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
GOrsoy 
Alı Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zevneo Damla 
Alsan 
Mcmduh 
Alı 
Hal ide 
Ünal 
Husevm 
Çetiniz 
Muharrem 
Bıruen 
Ahmet GDrvuz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
fiflksfll 

Ömer Zülfü 

Pırtl 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Pattı 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
Ba&ımsız 
AK Pattı 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
Bağımsız 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul {Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mükerrer) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabn! 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İH 
İSIMI bul 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzm ir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Izmır 
İanır 
izmir 
Izmır 
Izmır 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Kavs«n 
Kayseri 

Soyadı 
Okuducu 
Övmen 
Özal 
Özbek 
Özdemır 
Özpolat 
öztürk 
Sekmen 
Sevıgcn 
Sallın 
Şahın 
Simsek 
Sırın 
TamayliKil 
Tanla 
Tonuz 
Tonuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yakmıas 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Avdın 
Baratalı 
Bodur 
Enson 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademır 
Karaman 
Katmerci 
Kava 
Mıcooüullan 
Ovan 
Öklettı 
Tekel IOBIU 

Tonrak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Bcvnbev 
Karabayır 
Yiftıl 
Koylu 
Özkan 
SıvacıoSlu 
Yıldırım 
Bastflrk 
Duru 

Elıtas 
Eskıyapan 

Adı 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sim 
İnci Gulscr 
Mehmet Alı 
Yasar Nun 
Mehmet 
Mehmet 
tdns Naım 
Mehmet Alı 
Serhan 
Emin 
Bıhlun 
Bülent 
Alı 
Gülse ren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzal 
Hayalı 
Binalı 
Hakkı 
Zekenva 
Vezir 
K Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Alı Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdurrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkân 
OSuz 
Enver 
Mehmet S 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Semıl 
Yusuf Selahattm 
Zeki 
Selamı 
Hakkı 
Sınan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK parıı 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Baüımsız 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Pam 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kahııl 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kah.il 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kanııl 
Karılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
V anlıutflı 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kahııl 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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tu 
Kavserı 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklardı 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Korıva 
Konva 
Konya 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konya 
Konya 
Konva 
Konya 
Konva 
Konva 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malam 
Mitatfa 
Malatya 
Malatva 
Malatva 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 

Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesınuj^u 
Sarıcam 
Aralan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Bastoocu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gflnül 
Gün 
Pene 
Sırmen 
Ansı 
Buvükakkaslar 
Buvukcenoız 
Candan 
Cetırı 
Cetnııkava 
Erdem 
Guçlu 
İşık 
Kart 
Kılıç 
öksüz 
Özkul 
Tufekcı 
Ünaldı 
Ürün 
Aksov 
Cantımur 
Güven 
Kınav 
Ordu 
Akdoüan 
Aslanoırlu 
Başkurt 
Eşkal 
Kılıç 
Ûlmeztoorak 
Sanbaş 
Anne 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrıverdı 
Tascı 
Tureut 
Yetenç 

Adı 

Abdullah 
Niyazı 

Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S 
Ahmet G6khan 
Mıkaıl 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Sal ıh 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Samı 
Ahmet 
Atılla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettm 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Mırae 
Fent Mevlül 
Alı Osman 
Ahmet Mftnu 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Sülevman 
Mustafa Erdoğan 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Pattı 
CHP 
AK Parti 
AK Pattı 
AK Pattı 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Panı 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Panı 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Panı 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AKPaıtı 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Para 
AK Parti 

AK Parti 
CHP 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kalılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mûkeırer) 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
KMtlmMh 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İb 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 

Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Samsun 
Sun 
Sürt 

Soyadı 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçıçek 
Pakdıl 
Partakyığıt 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidı 
A ıslan 
Eıgın 
Ozyer 
Terzıbaşıoğlu 
Uslun 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkaunış 
Koybaşı 
Seyfl 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Falsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kan 
Sutlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dışlı 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzımkaya 
Yeni 
Rrdofan 
Eığenç 

Adı 
Fatih 
Mehmet Alı 
Avnı 
Hanefi 
Nevzal 
Mehmet 
Ah 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattın 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmel Beşir 
Ah 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Alı Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettın 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmel 
Rıtvan 
Osman 
Mahmul Uğur 

Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
Idrıs Samı 
Hamil 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdulkadır 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Alı 
Şaban 
Süleyman 
Aynan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
RecenTavvın 
Öner 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AKPaıtı 
AK Parti 
CHP 
AKPaıtı 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Para 
AK Para 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AKPaıtı 
AK Parti 
AK Parti 
AK. Parti 
AKParn 
AKPaıtı 
AK Parti 
AK.Psrtı 
AK Parti 
AKParn 
AK ParU 
AK Pattı 
AKPaıtı 
AKPaıtı 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AKPaıtı 
AKParn 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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lıı 
Sürt 

Sinop 

Sinop 

Sinop 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

Sivas 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokaı 
Tokat 

Tokaı 

Tokal 

Tokaı 

Tokal 

Tokaı 
Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Trabzon 

Tunceli 

Tunceli 
Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

SAnlmrfa 

RanİHirfk 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Sunlııırfiı 

Uşak 
U$ak 

Usa* 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Yozgat 

Yozum 

Yozgat 

Yozgat 

Soyadı 
Gülyesil 

Altay 

Can 

Öztürk 

Kılıç 

Kulaksız 

S6zen 

Şener 

Tas 

Uzun 

Akbulul 

Kambur 

Kaplan 
Saygun 

TBlüncö 

Aslan 

Ayalafl 

Çakmak 

Dağcroğlu 
Diren 

Şahin 

Tosun 

Ara 

Avkan 

Cumur 

Hamzacebi 

Dumanoğlu 

Erdöl 
Göktas 

Özak 
Giivüldar 

Yerlikava 

Akman 
•tavra* 

ppvhpıri 

İzni 

Kanlan 

Maras 

Melik 

felek 

T.İVSİİ7. 

Yetkin 
Yıldı? 

Coskunoi lu 
Çafilayan 

Tunç 

Arvas 

Bİncr 

Çelik 

Havda r o t hı 

Karabıyık 

Kanal 

Kava 

Arslan 

Bozda i 

Cfcek 

Erdemîr 

Adı 

Öner 

Engin 

Cahit 

Mustafa 

Osman 

Ömer 

Nurettin 

Abdullatif 

Orhan 

Sekimi 

Tevfık Ziyaeddin 

Ahmet 

Erdoğan 
Mehmet Nuri 

Enis 

Zeyit 

Şükrü 

İbrahim 

Mehmet Ergun 

Orhan Ziya 

Feramus 

Resul 

Şevket 

Asım 

Mustafa 

M. Akif 

Ali Avdın 

Cevdet 

Kemal enin 

Faruk Nafiz 

Hasan 

V. Sinan 

Yahva 
Mehmrt Faruk 

Sahohnnİn 

ZulfiküT 

Mahmul 

Mehmel Atilla 

Mehmet Vedat 

Mehmet 
Turan 
A Müfit 

Mahmul 

Osman 
Ahmet 
Alim 

Maliki Ejder 

Hacı 

Hüseyin 

Yekta 

Cüneyİt 

Mehmet 

Halil 

Ilyas 

Bekir 

Mehmet 
Mehmet 

Par ı l 

AK Parti 

C H P 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 
CHP 

C H P 

AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 

A K P a n İ 

C H P 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

ANAP 

AK Parti 

CHP 

CHP 
AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

ANAP 

Oy« 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mükerrer) 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 
Katılmadı 
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lıı 
Yozgat 
YOZRBI 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bavburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 
Batlın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
KarabOk 
Kilis 
Kilis 
Osmanıvı 
Osmanıve 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Aliboyun 
Toprak 
Yasar 
Battal 
Güney 
AkRÜn 
Çavusoftlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryakı 
Yılmaz» 
Demırkıran 
İnal 
Nasıroilu 
Sucm 
Birlik 
Şeyda 
Taıar 
Kabarık 
Kulak 
Altım 
ÖSül 
Akdemir 
Artantas 
İnce 
önder 
Bilir 
Ceylan 
öğüten 
Kara 
Kaya 
Kasta! 
Sarı 
Uzdıl 
Ünal 
Çakır 
Kasıkoilu 
Yakış 

Adı 

Emin 
Mehmet Yasar 
Hanın 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Potat 
Ruhi 
Alı Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
FetHnı 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Haht 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M Nezir 
Mehmet Alı 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Eıısar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasın 
Mehmet 
Alı 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necatı 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yasar 

Parti 

CHP 
AKPanı 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AKPartı 
AKPartı 
AKPanı 
AKPartı 
AKPartı 
AKPartı 
AKPanı 
CHP 
AKPartı 
AKPartı 
AKPartı 
AKPartı 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

127 NCİ BİRLEŞİM (OLAĞANÜSTÜ) 
21 EYLÜL 2006 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK TSLER 

S E C I M 

OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L GÖRÜNME VC M E C L İ S ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A Î R ÖNGÖRÜLMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

08 
K A N U N T A Ş A R I VC T E K L I E L E I Ü İ L E 

KOMİSVONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 

• E G E M E N L I K KAYITSIZ ŞARTSIZ M I L L E T I N D I R -



GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 662 ve 1193 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 İnci maddesine göre temel 

kanun olarak görüşülmesi; 662 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci mad
delerden, İkinci bölümünün geçici 1 ilâ 2 nci maddeler dahil olmak üzere 21 ilâ 43 üncü maddeler
den oluşması, 1193 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün I ilâ 19 uncu maddelerden, 
ikinci bölümünün geçici 1 ilâ 2 nci maddeler dahil olmak üzere 20 ilâ 33 üncü maddelerden oluş
ması, 

önerilmiştir. . 

(Genel Kurulun 13.6.2006 tarihli 114 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Genel Kurulun; 21.9.2006 Perşembe günü saat 14.00'te başlaması ve 1193 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 22.9.2006 Cuma günü saat 14.00'te başlaması ve 
662 Sıra Sayılı Kanun Tasansının görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalarını sürdürmesi, 
26.9.2006 Salı günü ise Olağanüstü Çağrı Gündemindeki diğer işleri görüşmek üzere saat 15.00'te 
toplanması, 

1151 ve 1223 Sıra Saydı Kanun Taşanlarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun 
olarak görüşülmesi; 1151 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün I İlâ 10 uncu maddeler
den, ikinci bölümünün geçici 1 ilâ 4 üncü maddeler dahil olmak üzere 11 ilâ 16 ncı maddelerden 
oluşması, 1223 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 24 üncü maddelerden, ikin
ci bölümünün geçici I ilâ 3 üncü maddeler dahil olmak üzere 25 ilâ 50 nci maddelerden oluşması. 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 19.9.20O6 tarihli 125 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dışişleri Komisyonu 
21.9.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* Adalet Komisyonu 
21.9.2006 Perşembe - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
21.9.2006 Perşembe - Saat: 14.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
127 NCİ BİRLEŞİM (OLAĞANÜSTÜ) 21 EYLÜL 2006 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

0 2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

« 

0 3 - SEÇİM 

« 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

% 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 
« 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

# 

08 - KANUN TASARI VE TEKLİELERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GBLEN DIĞER IŞLER 

1. X - özel Öğretim Kurumlan Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz 
Demir'İn; özel öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1183, 2/743) (S. Sayısı: 1151) 
(Dağıtma tarihi: 4.5.2006) (**) 

2. X - Meslek! Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasansı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (1/1211) (S. Sayısı: 1193) (Dağıtma tarihi: 2.6.2006) (**) 

3. X - Tohumculuk Kanunu Tasansı İle Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) (**) 

4. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonlan Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(") içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Konun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 

• 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1193) 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1211) 

Not: Tasan; Başkanlıkça Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Avrupa Birliği Uyum, Plan ve Büt
çe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 17/5Û006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/10I-330/2567 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 17/04/2006 tarihinde kararlaştırılan "Mesleki Yeterlilik Kuruma Kanunu 
Tasarısı" ile gerekçesi İlişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmasına karşın, bu kaynak, istihdamda verimli 
olarak kullanılamamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2005 yılı Ocak ayı verilerine göre; 15-
24 yaş arası kurumsal olmayan sivil İşgücü 12.213.000 kişi olup, mı yaş grubundaki işsizlik oranı 
%21.4'tür. Bu rakam, % 11.5 olan genel işsizlik oranının yaklaşık iki katıdır. Eğitimli işgücünün iş
sizlik oranı ise genç işsizlik oranının da çok üstündedir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde bireylerin meslekî yeterliliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde 
belirleyen meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemi bulunmamaktadır. Ulusal meslek 
standartlarının ve bn doğrultuda oluşturulması gereken eğitim standartlarının olmaması, meslekî ve 
teknik eğitim programlarının iş piyasası aktörlerinin katılımı olmadan eğitim veren kurumlarca 
hazırlanmasına neden olmaktadır. Bu programlara göre mesleki ve teknik eğitim alan bireyler iş 
piyasasının istediği meslekî nitelikleri kazanamamaktadır. 

Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim veren okullardan mezun olanlara verilen diploma 
veya belgeler, kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri yeterince ve güvenilir biçimde yansıt
mamakta, çoğu zaman bir kurumun verdiği belge diğer kurum tarafından kabul edilmemektedir. 
Herhangi bir eğitim almadan, çalışarak beceri edinen kişilerin büyük bir bölümü sahip oldukları 
becerilerini belgelendirme imkânı bulamamaktadır. Bu durum, işgücünün meslekî yeterliliğinin ob
jektif olarak değerlendirilmesini engellemekte, en basit ifadeyle işsizlerin iş bulmasına, işverenlerin 
de aradığı işçiyi temin etmelerine imkân vermemektedir. Ayrıca, akredite edilmiş meslekî yeterlilik 
belgeleri olmadığı için İşgücünün yurt dışında istihdam edilmelerinde çok büyük güçlüklerle kar
şılaşılmaktadır. 
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Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile diğer gelişmiş ülkelerdeki meslekî yeterlilik sistemleri incelen
diğinde; çalışma hayatı ve eğitim kesimi arasında işlevsel bağın kurulmasında meslek standartları, 
sınav ve belgelendirme sisteminin önemli bir araç olarak kullanıldığı ve meslekî yeterliliğe ilişkin 
hizmetlerin, ürün standartlarını belirleyen kuruluşlardan ayrı olarak devlet, işçi ve işveren kesim
lerinin katılımı ile oluşturulan özerk kurumlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir. 

Örneğin İngiltere'de QCA (Qualifkations and Curriculum Authority), Almanya'da BIBB 
(Federal Institute for Vocational Training), Amerika Birleşik Devletleri'nde NSSB (National Skills 
Standards Board), Japonya'da Merkezi însan Kaynaklan Geliştirme Konseyi, Avusturya'da IBW 
(Institute for Educational Research and Economy), Fransa'da INFF1 (Centre pour le development 
del'information sur la formation peırnemante), Hollanda'da COLO (Central Institute for National 
Vocational Bodies) yalnızca ulusal mesleki yeterlilikler alanında faaliyet gösteren kurumlardır. 

Ülkemize özgü ulusal meslekî yeterlilik sisteminin oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından 1989 yılında Beşeri Kaynaklan Geliştirme 
Projesi çerçevesinde başlatılmıştır. 1989-1992 yıllan arasında gerçekleştirilen bu çalışmalar kap
samında, meslekî eğitim ile istihdam arasında doğrusal ilişkinin kurulması amacıyla yapılan araş
tırmalar sonunda önerilen görüşlerden hareketle, DPT tarafından Beşeri Kaynaklan ve İstihdamı 
Geliştirme Sistemleri Politika Dokümanı-Strateji Analizi ve Aksiyon Planı hazırlanmıştır. Daha 
sonra, söz konusu Aksiyon Planı esas alınarak İstihdam ve Eğitim Projesi oluşturulmuştur. 

İstihdam ve Eğitim Projesi, istihdamın geliştirilmesi, işsizlerin eğitimi, meslek standartları, 
sınav ve belgelendirme sisteminin ve bu sistemi idame ettirecek özerk bir kurumun kurulması, mes
lek! danışmanlık verilmesi, özel istihdam bürolarının oluşturulması gibi husustan içerdiğinden, 
projenin genel koordinasyonu Türkiye İş Kurumuna (o günkü adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu) 
verilmiştir. 

Dünya Bankasından sağlanan kredi ile gerçekleştirilen İstihdam ve Eğitim Projesi yedi bileşen
den oluşmuş olup, proje bileşenlerinden birisi "Meslek Standartları, Sınav ve Belgelendirme" 
bölümüdür. Bu bölümle ilgili çalışmalar 17/11/1992 tarihinde Devlet, işçi ve işveren kesimleri 
arasında imzalanan "Meslek Standartları Ulusal Protokolü" kapsamında oluşturulan "Meslek Stan
dartları Komisyonu (MSK)"nun gözetiminde yürütülmüş olup MSK aşağıda belirtilen kurum ve 
kuruluşlardan oluşmuştur; 

1. Millî Eğitim Bakanlığı, 

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

3. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 

4. Türkiye tş Kurumu, 

5. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 

6. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 

7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

8. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), 

9. Meslekî Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA-gözlemci üye). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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Projenin "Meslek Standartları, Sınav ve Belgelendirme" bölümü; işgücünün büyük bölümünün 
iş yaşamında geçerli olan meslekî beceri belgelerine sahip olmasını ve dolayısıyla, İşgücü hareket
liliği ve üretkenliğinin artırılarak istihdam ile eğitim arasında sağlam ilişki kurulmasını amaçlamış
tır. Bu doğrultuda; iki yüz elli meslek standardının geliştirilmesi ve bu mesleklere ilişkin sınav soru 
bankalarının oluşturulması, sınav ve belgelendirme sisteminin alt yapısının kurulması ve konuya 
ilişkin kanun tasarısı taslağının hazırlanması hedeflenmiştir. 

Meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin kurulması ile ilgili projede öngörülen 
tüm teknik çalışmalar, MSK'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiş ve konuya ilişkin taslak, 
planlanan sürede 2000 yılında hazırlanmıştır. Bu taslak kanunlaşmamış ise de, ülkemizde ve dün
yada meydana gelen gelişmelere paralel olarak MSK tarafından sürekli güncel I enmiştir. Bu bağlam
da, MİH! Eğirim Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kamu kurumları ve sosyal tararlarla birlikte 
(MSK üyesi kurumlar da dahil), Avrupa Birliğinin hibe katkılarıyla yürütülmekte olan Meslekî 
Eğitim ve öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), MYK'nin oluşturulması için 
gerekli desteği sürdürmektedir. 

Taslağın amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî 
alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim. Ölçme ve değerlendirme, belgelendir
me ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek suretiyle teknik ve meslekî eğitim ve öğretimin 
seviyesini yükseltmek ve bunun için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir. 

Bu çalışmalar, binlerce mesleği, yeterlilik düzeyini, bu kapsamda hazırlanacak meslek stan
dartlarım, sınav ve belgelendirme çalışmalarını, iş hayatmda meydana gelen değişim ve gelişmelere 
paralel olarak bu hizmetlerin sürekli güncelleştirilmesini kapsamaktadır. MYK, bu amaçlara ulaş
mayı sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Kurumun faaliyet alam eğitim ve istihdam kesimini birlik
te ilgilendirdiğinden, Kurumun kamu tüzel kişiliğini haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, özel büt
çeli ve özerk olması, karar ve yönetim organlarının ilgili Devlet kurumlan, isçi ve işveren kesim
lerini temsil eden görev güvencesi sağlanmış üyelerden oluşması öngörülmüştür. Ayrıca Kurumun 
kuruluş ve işleyişine ilişkin malî giderler, kamuya yük getirmeyecek şekilde karşılanacaktır. 

Kalkınma planlan ile yıllık programlarda ve AB üyelik sürecinde öngörülen meslekî yeterlilik 
sisteminin kurulmasına ilişkin politikaları uygulamaya koymak amacıyla bugüne kadar yapılmış 
olan çalışmalar ile göz ardı edilemeyecek bir kapasite ve alt yapı yaratılmıştır. Yapılan teknik çalış
malar, yetiştirilen personel, her türlü alt yapı ve oluşturulan kamuoyu söz konusu sistemin oluş
turulup işletilmesine yetecek düzeye ulaşmıştır. Bu deneyimlerin değerlendirilerek, Türkiye'de mes
lekî yeterlilik sisteminin oluşturulmasına dünya pazarlarında rekabet edebilecek insan gücünün 
yetiştirilmesine ve işgücünün yurt dışında mesleklerini icra edebilmelerine imkân sağlayacak olan 
MYK'nin öngörülen yapıda kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile, Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulma amacı ve kapsamı belirlenmiştir. 
Kurumun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alan
larda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve 
sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek suretiyle teknik ve meslekî eğitim ve öğretimin 
seviyesini yükseltmek ve bunun için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir. 

Madde 2- Madde ile, Tasanda yer alan bazı terimlerin tanımı yapılmıştır. 

Madde 3- Madde ile, Kanunda belirtilen hususlar dışında, Özel hukuk hükümlerine tabi. Bakan
lığın ilgili kuruluşu, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli Meslekî 
Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 4- Madde île, Kurumun başlıca görev ve yetkileri belirlenmiştir. 

Madde 5- Maddede, Kurumun; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden teşek
kül ettiği belirtilmiştir. 

Madde 6- Maddede, Genel Kurutun teşekkülüne yer verilmektedir. Meslek standarttan, sınav 
ve belgelendirme sistemine, eğitim ve istihdamla ilgili kurum ve kuruluşların ve iş piyasası aktör
lerinin katılım ve katkısını sağlamak amacıyla Genel Kurul üyelikleri ihdas edilmiştir. Genel Kurul 
üyeleri, meslekî eğitim ve istihdamla İlgili devlet kurumlan ile sosyal tarafların temsilcilerinden 
oluşmakta ve Genel Kurul üyelerinin çoğunluğunun kamu kesimi dışından olması öngörülmektedir. 

Maddede aynca, Genel Kurulun toplanma ve karar alma usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Madde 7- Maddede, Genel Kurulun görevleri düzenlenmiştir. 
Madde 8- Maddede, Yönetim Kurulunun nasıl teşekkül edeceği düzenlenmiş, aynca Yönetim 

Kurulunun toplanma ve karar alma usul ve esastan ile Yönetim Kurulu üyelerinin hak ve yüküm
lülükleri düzenlenmiştir. 

Madde 9- Maddede, Yönetim Kurulunun görevleri düzenlenmiştir. 
Madde 10- Maddede; Kurumun, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda ise başkan vekili 

tarafından temsil edilmesi hükme bağlanmıştır. 
Madde 11- Maddede, Başkanın, Kurum hizmeüerinin yürütülmesinden ve Kurumun tüm 

birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olduğu belirtilmiş ve Başkan olmak 
için gerekli şartlar düzenlenmiştir. 

Madde 12- Madde ile. Kurum Başkanının görev ve yetkileri ile yetki devrine ilişkin hususlar 
düzenlenmiştir. 

Madde 13- Madde ile. Kurumun hizmet birimleri ile kuruluş, görev, yetki ve çalışma usul ve 
esaslarının yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 14- Maddede, sektör komitelerinin nasıl oluşacağı ve görevlerini nasıl icra edecekleri 
belirtilmiştir. 

Madde 15- Madde ile, ulusal meslek standartlarının hazırlanması, yürürlüğe konulması ve 
revize edilmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Madde 16- Madde ite, meslekî yeterlilik düzeyinin belirlenmesine yönelik teorik ve uygulama 
sınavlannm yapılış usul ve esastan belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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Madde 17- Madde ile, Kurum tararından açılacak sınavlarda basan gösterenlere verilecek bel
ge veya sertifikalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Madde İS- Maddede, personelin atanma şartlan, statüsü, iş mevzuatına tabi olması ve asgari 
nitelikleri belirlenerek nitelikli ve deneyimli personel istihdam edilmesine imkân sağlanmıştır. 

Madde 19- Madde ile, Kurumu mal! yönden sarsmayacak ve ulusal ücret dengelerini boz
mayacak şekilde, Yönetim Kurulu üyelerinin etkin çalışmasını ve Kurumda nitelikli personel istih
dam edilmesini sağlayacak ücret politikası ve huzur hakkı miktarı belirlenmiştir. 

Madde 20- Maddede, Kurumun gelirleri belirtilmiştir. 

Madde 21- Maddede, Kurumun giderleri belirtilmiştir. 

Madde 22- Maddede, Kurum bütçesinin tabi olduğu esaslar belirtilmiştir. 

Madde 23- Maddede, Kurumun denetiminin Sayıştay tarafından yapılması öngörülmektedir. 

Madde 24- Maddede, Kurumun 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki 
(II) sayılı cetvelin (B) bölümünde yer almasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde İ- Maddede, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Genel Kurul için gerekli 
hazırlıkları yapacak çalışma grubunun oluşturulması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2- Madde ile. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işgücünün sahip olduğu 
mesleki becerileri belirleyen belgelerin, denk belgelerle değiştirilmesine imkân sağlanmıştır. 

Geçici Madde 3- Madde ile, çıkarılacak yönetmeliklerin en geç altı ay içerisinde yürürlüğe 
konulması öngörülmüştür. 

Madde 25- Yürürlük maddesidir. 

Madde 26- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 31/5/2006 
Sosyal işler Komisyonu 

Esas No: 1/121İ 
Karar No: 39 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 17/5/2006 
tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı", Başkanlığınızca 
24/5/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor, Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir. 
Komisyonumuz tasarıyı, 30/5/2006 tarihli 33 üncü toplantısında, Hükümeti temsilen Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Millî Eğitim, Maliye, Adalet, 
Sağlık, Tanm ve Köy işleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlıktan, Îş-Kur Genel Müdürlüğü İle Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), HAK-İŞ Konfederasyonu ile çeşitli meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla in
celeyip görüşmüştür. 

Tasan ile; 

Ulusal ve uluslar arası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal 
yeterliliklerinin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve ser
tifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek suretiyle teknik ve mesleki eğitim ve öğretim 
seviyesini yükseltmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemi kurmak ve işletmek üzere özel hukuk 
hükümlerine tabi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak kamu tüzel 
kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kurul
ması öngörülmektedir. 

Hükümeti temsilen Komisyon Toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve 
konu ile ilgili bürokratlar tarafından verilen bilgiler ile Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmasının 
kalkınma planları ile yıllık programlar ve AB üyelik sürecinde öngörülen meslekî yeterlik sis
teminin kurulmasına ilişkin politikaları uygulamaya koymak amacıyla bu güne kadar yapılmış olan 
çalışmalar ile göz ardı edilemeyecek bir kapasite ve alt yapı yaratıldığı. 

Yapılan teknik çalışmalar, yetiştirilen personel, her türlü altyapı ve oluşturulan kamuoyu, söz 
konusu sistemin oluşturulup işletilmesine yetecek düzeye ulaştığı, 

Bu deneyimlerin değerlendirilerek, Türkiye'de meslekî yeterlilik sisteminin oluşturulmasına. 
Dünya pazarlannda rekabet edebilecek insan gücünün yetiştirilmesine ve işgücünün yurtdışında 
mesleklerini icra edebilmelerine imkân sağlayacak olan Meslekî Yeterlilik Kurumu'nun Öngörülen 
yapıda kurulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 

Komisyon toplantısına katılan milletvekilleri, çeşitli meslek kuruluştan temsilcileri ve sivil 
toplum örgütlerinin geneli tasarıyı benimsemişler ve çalışma hayatı ve eğitim kesimi arasında işlev
sel bağın kurulmasında meslek standarttan, sınav ve belgelendirme sisteminin büyük Önem 
taşıdığım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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İşgücünün meslekî yeterlilik düzeyinin objektif olarak değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi, 
İşgücümüzün gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında istihdamı için bir zorunluluk olarak görül
düğünü, 

Bu durumun ulusal ve uluslar arası iş piyasaları bakımından aranılan nitelikli işgücüne erişim 
bakımından da büyük Önem taşıdığını belirtmişlerdir. 

Tasarının tümü üzerindeki bu görüşmelerden sonra, tasan ile gerekçesi uygun bulunmuş ve 
maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının maddelerinin görüşülmesi sırasında, maddeler üzerinde verilen bazı önergeler ve söz
lü öneriler kabul edilmiş ve metin bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. 

Kabul edilen Önergeler ve öneriler doğrultusunda; 
Tasarının 4 üncü maddesinin; (1) inci fıkrasının (a) bendindeki "politikaların" İbaresi metinden 

çıkarılmış ve maddeye (i) bendi olmak üzere "Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek." 
ibaresi eklenmiştir. 

Tasarıya Kurumun hizmet birimlerinin yönetmelikle değil de kanunla düzenlenmesinin gerekliliği 
dikkate alınarak 10,11,12,13,14, İS ve 16 ncı maddeler olmak üzere yeni maddeler eklenmiştir. 

Bu anlamda Tasarıya; 
10 uncu madde ile Kurumun hizmet birimlerinin ana hizmet birimleri İle danışma ve yardımcı 

hizmet birimlerinden oluştuğunun belirlenmesi suretiyle, 
11 inci madde İle hizmet birimlerinden, ana hizmet birimleri sayılarak bunların "Meslek Stan

darttan Dairesi Başkanlığı ile" Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığından teşekkül ettiğinin 
belirtilmesi suretiyle, 

12 nci madde ile "Meslek Standartları Dairesi Başkanlığının görevlerinin belirlenmesi suretiyle, 
13 üncü madde ile "Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkan I ığrnın görevlerinin belirlenmesi 

suretiyle, 
14 üncü madde ile "Danışma ve yardımcı hizmet birimleri" nin "Hukuk Müşavirliği" ve "İdari 

ve Malî İşler Dairesi Başkan! ığı"ndan teşekkül ettiğinin belirlenmesi suretiyle, 
15 inci madde ile "Hukuk Müşavirliğinin görevlerinin sayılması suretiyle , 

16 ncı maddesi "İdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı"mn görevlerinin belirlenmesi suretiyle, 
maddeler eklenmiştir. 

Söz konusu maddelerin Tasarıya eklenmesi ile Tasarının "Hizmet Birimleri" başlıklı 13 üncü 
maddesi de Tasandan çıkanlmıştır. 

Tasarının; 

18 inci maddesi 24 üncü madde olmak üzere ve (S) inci fıkrasının yönetici pozisyonundaki per
sonelin eğitim durumları yeniden düzenlenmiştir. 

19 uncu maddesi 25 inci madde olmak üzere ve (I) inci fıkrasının son cümlesi madde metnin
den çıkanlmıştır. 

23 üncü maddesi 29 uncu madde olmak üzere ve kanun tekniği anlamında yeniden düzenlenmiştir. 
Geçici 3 üncü maddesi bir yönetmelik maddesidir. Kanun tekniği anlamında değiştirilen 

hükümlerden önce gelmelidir. Bu nedenle yönetmelik maddesi 30 uncu madde olarak yeniden 
düzenlenmiş ve Geçici 3 üncü madde metinden çıkarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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Altıncı bölüm başlığı altında bulunan Tasarının 24 Üncü maddesi 31 inci madde olmak üzere 
5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde ibare değişikliği yapmaktadır. Bu sebeple bolüm başlığına da 
"Değiştirilen" ibaresi eklenmiş ve cetvel yeniden düzenlenmiştir. 

Yeni maddelerin ilave edilmesi ve bazı maddelerin de metinden çıkarılması ile Tasarının; 

10 uncu maddesi 17,11 inci maddesi 18,12 nci maddesi 19,14 üncü maddesi 20,15 inci mad
desi 21,16 ncı maddesi 22,17 nci maddesi 23,20 nci maddesi 26,23 inci maddesi 27,22 nci mad
desi 28 ,24 üncü maddesi 31 inci madde olmak üzere aynen. 

Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri aynen, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 25 ve 26 ncı maddeleri 32 ve 33 üncü maddeler olmak üzere ay
nen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 

Kâtip 
Mehmet Kılıç 

Konya 
Üye 

Muzaffer Kurtutmusoğlu 
Ankara 

Üye 
Turhan Çömez 

Balıkesir 

Üye 
Ali Arslan 

Muğla 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Kerim Yıldız 

Ağn 

Üye 
Remziye Öztoprak 

Ankara 

Üye 
Şerif Birinç 

Bursa 

Üye 
Medeni Yılmaz 

Muş 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Alim Tunç 
Uşak 

Sözcü 

Sabrİ Varan 
Gümüşhane 

Üye 

Ahmet Yaşar 
Aksaray 

Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 

İrfan Rıza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 

Feramus Şahin 

Tokat 

(İmzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTÎĞİ METİN 

MESLEKt YETERLİLİK KURUMU 
KANUNU TASARISI 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
MESLEKt YETERLİLİK KURUMU 

KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (I) Bu Kanunun amacı; ulusal 

ve uluslararası meslek standartlarını temel 
alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeter
liliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme 
ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalan
dırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerek
li ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek 
üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, 
çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi İle 
ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların 
düzenlenmesini sağlamaktır. 

Tanımlar 
MADDE 2- (I) Bu Kanunun uygulan

masında; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığım, 
b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanını, 
c) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu, 
ç) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Tek

nik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu 
standart]an temel alan yeterliliklerin geliştiril
mesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilen
dirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, bel
gelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural 
ve fâaliyetleri, 

d) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Bir
liği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile 
uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve 
yüksek öğretim dahil, tüm teknik ve meslekî 
eğitim/öğretim programlan ile örgün, yaygın 
ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla 
kazandırılan yeterlilik esaslarını, 

e) Ulusal meslek standartları: Bir mesleğin 
basan ile icra edilebilmesi için, Kurum tarafin-

BİRİNCt BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 2- Tasannın 2 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

dan kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve 
tutumların neler olduğunu gösteren asgari 
normlan, 

f) Yetkilendirilmiş kurum: Türk Ak-
reditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile çok 
taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditas-
yon kurumlarından akredite edilmiş personel 
belgelendirme kurum ve kuruluşlarım, 

g) Eğitim ve öğretim kurumları: Genel or
ta ve yüksek eğitim-öğretim dahil, tüm teknik 
ve meslekî okullar ile örgün ve yaygın eğitim 
kurumlan ve bunlann dışındaki, izinle muhtelif 
programlar sunan ve meslekî yeterlilikler 
kazandıran kurumların tümünü, 

ifâde eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Meslek! Yeterlilik Kurumu, Kurumun 
Görev ve Yetkileri ile Organları 

Meslekî Yeterlilik Kurumu 
MADDE 3- (1) Bu Kanunla kendisine 

verilen görevleri yerine getirmek ve Kanunda 
belirtilen hususlar dışında özel hukuk hüküm
lerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini 
haiz, idarî ve mail Özerkliğe sahip ve özel büt
çeli Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. 
Kurumun kısa adı MYK'dir. 

(2) Kurum, Bakanlığın ilgili kurulusudur. 
Kurumun görev ve yetkileri 
MADDE 4- (1) Kurumun görev ve yet

kileri şunlardır; 
a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile il

gili politikaların yıllık gelişme planlanın hazır
lamak, geliştirmek, uygulamasmı yapmak veya 
yaptırmak, denetlemek; bunlara ilişkin düzen
lemeleri yapmak, 

b) Standartları belirlenecek meslekleri 
belirlemek ve bu standartları hazırlayacak 
kurum ve kuruluşları tespit etmek, 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 
tabi teknik ve meslekî eğitim veren yüksek öğ
retim kurumlarında ulusal meslek standartlarına 

Türkiye Büyük Millet Mec 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Meslekî Yeterlilik Kurumu, Kurumun 

Görev ve Yetkileri İle Organları 
Meslek! Yeterlilik Kurumu 
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurumun görev ve yetkileri 
MADDE 4- (1) Kurumun görev ve yet

kileri şunlardır: 
a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile il

gili yıllık gelişme planlarını hazırlamak, geliş
tirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, 
denetlemek; bunlara ilişkin düzenlemeleri yap
mak. 

b) Standartları belirlenecek meslekleri 
belirlemek ve bu standartları hazırlayacak 
kurum ve kuruluşları tespit etmek. 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 
tabi teknik ve meslekî eğitim veren yüksek öğ
retim kurumlarında ulusal meslek standart-

(S. Sayısı: 1193) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için 
Yükseköğretim Kurulu ile; orta Öğretim 
düzeyindeki meslekî ve teknik eğitim veren öğ
retim kurumlarında ulusal meslek standartlarına 
uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için 
Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak, 

ç) Ulusal meslek standartlarını temel 
alarak, teknik ve meslek! alanlarda ulusal 
yeterliliklerin esaslarını belirlemek, 

d) Ulusal mesleki yeterlilikler alanındaki 
eğitim ve öğretim kurumlarım ve programlarını 
akredite edecek kurumlan belirlemek, 

e) Sınav ve belgelendirme sistemi kap
samında; yeterliliği belgelendirecek yetkilen
dirilmiş kurumlan belirlemek ve sınavlarda 
başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, 

f) Türkiye'de çalışmak isteyen yaban
cıların sahip olduktan meslekî yeterlilik ser
tifikalarının doğruluğunu belirlemek, 

g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarım 
dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere uygun 
olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yük
seltmek ve uluslararası alanda tanınmalara» 
sağlamak, 

ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki 
yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterlilik
lerin belirlenmesini sağlamak, 

h) Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet satın al
mak, projeler geliştirmek ve uygulamak, 
eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın 
faaliyetlerinde bulunmak, 

ı) Faaliyet alanına giren sair her türlü 
çalışmayı yapmak. 

Kurumun organları 
MADDE 5- (1) Kurum; Genel Kurul, 

Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lanna uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi 
için Yükseköğretim Kurulu ile; orta Öğretim 
düzeyindeki meslekî ve teknik eğitim veren öğ
retim kurumlarında ulusal meslek standart
larına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi 
için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yap
mak. 

ç) Ulusal meslek standartlarım temel 
alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal 
yeterliliklerin esaslarım belirlemek. 

d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki 
eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını 
akredite edecek kurumları belirlemek. 

e) Sınav ve belgelendirme sistemi kap
samında; yeterliliği belgelendirecek yetkilen
dirilmiş kurumlan belirlemek ve sınavlarda 
basan 11 olanlara sertifika verilmesini sağlamak. 

f) Türkiye'de çalışmak isteyen yaban
cıların sahip oldukları meslekî yeterlilik ser
tifikalarının doğruluğunu belirlemek. 

g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarını 
dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere uygun 
olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yük
seltmek ve uluslararası alanda tanınmalarını 
sağlamak. 

ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki 
yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterlilik
lerin belirlenmesini sağlamak. 

h) Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet satın al
mak, projeler geliştirmek ve uygulamak, 
eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın 
faaliyetlerinde bulunmak. 

ı) Faaliyet alanına giren sair her türlü 
çalışmayı yapmak. 

i) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve 
teşvik etmek. 

Kurumun organları 
MADDE 5- Tasarının 5 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Genel Kurul 
MADDE 6- (I) Genel Kurul, Kurumun en 

üst karar organı olup, aşağıda belirtilen üyeler
den oluşun 

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığından iki üye. 

b) Millî Eğitim Bakanlığından üç üye. 
c) Maliye Bakanlığından bir üye. 
ç) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından bir 

üye. 
d) Sağlık Bakanlığından bir üye. 
e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından bir 

üye. 
fj Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bir üye. 
g) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir üye. 
ğ) Üniversitelerin çalışma ekonomisi, iş

letme ve meslekî eğitim ile ilgili alanlanndan 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek 
üç öğretim üyesi. 

h) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığından bir üye. 

ı) Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden 
bir üye. 

i) Türkiye İş Kurumundan bir üye. 
j) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığından bir üye. 
k) Türk Akreditasyon Kurumundan bir üye. 
1) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye. 
m) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 

dört üye. 
n) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon

federasyonundan dört üye. 
o) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir 

üye. 
Ö) Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları 
Birliğinden bir üye. 

p) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liğinden iki üye. 

r) Türkiye Seyahat Acentalan Birliğinden 
bir üye. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Genel Kurul 
MADDE 6- Tasarının 6 ncı maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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s) Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir üye. 
ş) En fazla Üyeye sahip üç işçi sendikaları 

konfederasyonundan İkişer üye. 
t) En fazla üyeye sahip işveren sendikaları 

konfederasyonundan üç üye. 
(2) Genel Kurul Üyelerinden, Yükseköğ

retim Kurulu dışmdakİ kamu kurum ve 
kuruluşları temsilcileri kurum veya kuruluşun 
bağlı veya İlgili olduğu bakan, öğretim üyeleri 
Yükseköğretim Kurulu, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcileri ise 
yetkili organları tarafından görevlendirilir. 
Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlen
dirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik 
için kalan süreyi tamamlamak üzere en geç bir 
ay içinde aynı usulle görevlendirme yapılır. 

(3) Genel Kurul, her yıl Ekim ayında 
olağan toplanır. Genel Kurul, üyelerin beşte 
birinin İsteği veya Yönetim Kurulunun talebi 
üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul İçin toplantı 
yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur, 
tik toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurul karar 
yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. 

(4) Genel Kurul, üyeler arasından seçilen 
bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşan Başkan
lık Divanı tarafından yönetilir. 

Genel Kurulun görevleri 
MADDE 7- (1) Genel Kurulun görevleri 

şunlardır; 
a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek. 
b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 

bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek. 
c) Yönetim Kurulunun bir Önceki yıla ait 

faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma 
programım ve mali raporlarım görüşerek karara 
bağlamak. 

ç) Yönetim Kurulunu İbra etmek. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Genel Kurulun görevleri 
MADDE 7- Tasarının 7 ncİ maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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d) Yönetim Kurulunca önerilecek personel 
planlamasını onaylamak. 

e) Kurumun ihtiyacı olan taşınmazların 
kiralanması veya satın alınması konularında 
Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

t) Gerektiğinde uluslararası kuruluşlara 
üye olunması ve Kurumun uluslararası kuruluş
lar nezdinde temsil edilmesi konusunda 
Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

g) Üyelerin aidat miktarını belirlemek. 
ğ) Kanunla verilen diğer görevlen yerine 

getirmek. 
Yöaetİm Kurulu 
MADDE 8- (1) Yönetim Kurutu, Kurumun 

yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, bir asıl ve 
bir yedek üyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, bir asıl ve bir yedek üyesi Millî 
Eğitim Bakanlığı, bir asıl ve bir yedek üyest 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
bir asıl ve bir yedek üyesi IŞÇI sendikaları kon
federasyonları ve bir asıl ve bir yedek üyesi de 
işveren sendikaları konfederasyonları temsil
cileri arasından toplam beş asıl ve beş yedek 
üye olmak üzere Genel Kurul taralından seçilir. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev 
suresi üç yıl olup görev süresi dolan üyeler 
yeniden seçilebilir Yönetim Kurulu, üyeleri 
arasından salt çoğunlukla bir başkan ve bir baş
kan vekİH seçer 

(3) Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek 
için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve 
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan 
taşımak ve Kurumun faaliyet alanına giren 
konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık mes
lekî tecrübeye sahip olmak şarttır. 

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev 
sûreleri dolmadan herhangi bir nedenle görev
lerine son verilemez. Ancak, kanunlarla ken
dilerine verilen görevleriyle ilgili olarak işlediği 
suçlardan dolayı haklarındaki mahkûmiyet 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yönetim Kurulu 
MADDE $• Tasarının S inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 1193) 
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karan kesinleşenler ve altı aydan fazla süre ile 
hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini 
yapamaz durumda olan veya görev süresinin 
kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, 
altı aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü 
bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik 
edilenlerin Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi 
bir işleme gerek kalmadan sona erer. 

(5) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim 
yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya 
bir toplantıya katıldığı ve karşı oy kullanmadığı 
halde Yönetim Kurulu kararlarını süresi içinde 
imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi 
içinde yazmayan Yönetim Kurulu üyeleri, 
üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum Yönetim 
Kumlu karan ile tespit edilir. 

(6) Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir 
boşalma olması halinde boşalan üyeliğin yedek 
üyesi boşalan üyeliği doldurur ve yerine geldiği 
üyenin kalan görev süresini tamamlar. 

(7) Yönetim Kurulu, Başkanın belir
leyeceği tarihlerde haftada en az bir kez. Baş
kanın çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin 
üçte birinin yazılı istemi üzerine ise her zaman 
toplanabilir. Başkanın bulunmadığı hallerde 
toplantılara başkan vekili başkanlık eder. 

(8) Yönetim Kumlu üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması 
halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş 
sayılır. 

(9) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim 
Kururunun ibrası hariç olmak üzere, Genel 
Kurul toplantılarında oy kullanabilirler. 

Yönelim Kurulunun görevleri 
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulunun 

görevleri şunlardır: 
a) Meslek standardı geliştirmek, sınav ve 

belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere 
başvuruda bulunan kuruluşların başvurulanın 
incelemek ve sonuçlandırmak. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yönelim Kurulunun görevleri 
MADDE 9- Tasarının 9 uncu maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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b) Standardı tespit edilerek, sınav ve bel
gelendirme uygulaması yapılacak meslekleri 
belirlemek. 

e) Yapılacak sınavlarda basan gösterenlere 
verilecek Meslekî Yeterlilik Kurumu Yeterlilik 
Belgesini onaylamak. 

ç) Kurumca hazırlanan yönetmelik taslak
larını inceleyerek yayımlanmak üzere İlgili 
mercilere iletmek. 

d) Kurumun bir önceki yıla ait faaliyet 
raporu, bir sonraki yıla ait çalışma programı, 
malî rapor ve personel planlaması ile bütçesini 
hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak. 

e) Hizmet birimlerinin oluşumuna karar 
vermek. 

f) İlgili mevzuat çerçevesinde, Kurum per
sonelinin işe alınması, işten çıkarılması, terfi 
ettirilmesi, ödüllendirilmesi ve benzeri tasar
ruflarda bulunmak, Kurumda çalışanların, üc
ret, harcırah, mail ve sosyal hakları ile ilgili 
esasları belirleyerek Genel Kurula sunmak. 

g) Hazırlatılacak meslek standartlarının, 
sınav ve belgelendirme uygulamalarının ulus
lararası normlara uygunluğunu sağlamak. 

ğ) Gerekli görülen hallerde Ankara dışında 
büro veya temsilcilik açılmasına karar vermek 
veya ilgili kurum ve kuruluşlara Kurumun 
faaliyet alanına giren konularda yetki vermek. 

h) Kurumun görevleri ile ilgili olarak ih
tiyaç duyulan konularda araştırma, teknik in
celeme, etüt, proje ve bunlarla ilgili her türlü 
mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli 
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırmak 
ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alın
masına karar vermek. 

ı) Şikayet ve itirazların incelenme usul ve 
esaslarını belirlemek. 

i) Genel Kurulca verilen diğer görevleri 
yapmak. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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Hizmet birimleri 
MADDE 19- (1) Kurum hizmet birimleri; 

ana hizmet birimleriyle danışma ve yardımcı 
hizmet birimlerinden oluşur. 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 11- (1) Kurumun ana hizmet 

birimleri şunlardır 
a) Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı. 
b) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Baş

kanlığı. 
Meslek Standart] an Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12- <1) Meslek Standartları 

Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Meslek standartlarının geliştirilmesinde 

izlenecek yöntemleri belirlemek. 
b) Standart geliştirmek, güncelleştirmek, 

Standart geliştirmek üzere Kuruma yapılan baş
vurulan incelemek ve inceleme sonuçlarım 
rapora bağlamak. 

c) Meslek standardı geliştirmek üzere yet
kilendirilmiş kuruluşların çalışmalarının belir
lenen kriterlere uygun olup olmadığını iz
leyerek rapora bağlamak. 

ç) Meslek standartlarının geliştirilmesi ile 
ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uy
gulamalar sonucu elde edilen veriler çer
çevesinde sistemde yapılması gereken değişik
likleri tespit etmek. 

d) Başkan tarafından verilen görevler ile 
mevzuatta Öngörülen benzeri görevleri yapmak. 

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13- (1) Sınav ve Belgelendirme 

Dairesi Başkanlığı"nın görevleri şunlardır: 
a) Sınav soru bankalanmn oluşturulmasın

da ve sınav ve belgelendirme çalışmalarında iz
lenecek yöntemleri geliştirmek. 

b) Sınav soru bankası kurmak, güncelleştir
mek, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulun
mak üzere kuruma yapılan başvurulan incelemek 
ve inceleme sonuçlarını rapora bağlamak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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c) Sınav ve belgelendirme yapmak üzere 
onaylanan kuruluşların çatışmalarının belir
lenen kriterlere uygun olup olmadığını iz
leyerek rapora bağlamak. 

ç) Çalışma konularıyla ilgili araştırma yap
mak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu el
de edilen veriler çerçevesinde sistemde yapıl
ması gereken değişiklikleri tespit etmek. 

d) Başkan tarafından verilen görevler ile 
mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak. 

Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri 
MADDE 14- (l)Kurumun danışma ve 

yardımcı hizmet birimleri şunlardır: 
a) Hukuk Müşavirliği. 
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15- (1) Hukuk Müşavirliğinin 

görevleri şunlardır: 
a) Başkanlık ve diğer birimlerden sorulan 

hukuki konular ile hukuki, mali, idari ve cezai 
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş 
bildirmek. 

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaş
mazlıkları Önleyici hukuki tedbirleri zamanında 
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uy
gun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) Kurum görüsü istenen veya Kurumca 
hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 
hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

ç) Adli, idari davalar ile icra takiplerinde 
mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile dava 
ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde 
Kurumu temsil etmek. 

d) Başkan tarafından verilen ve mevzuatta 
öngörülen benzeri görevleri yapmak. 

İdari ve Mail İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16- (1) İdari ve Mali İşler 

Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kurumun danışma, personel, bilgi iş

lem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri 
faaliyetlerini yürütmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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Temsil yetkisi 
MADDE 10- (1) Kurum, Yönetim Kurulu 

Başkanı, yokluğunda başkan vekili tarafından 
temsil edilir. 

Başkan 
MADDE I l - ( l ) Yönetim Kurulu Başkanı 

Kurumun da Başkanıdır. 
(2) Başkan, Kurum hizmetlerinin yürütül

mesinden ve Kurumun tüm birimleri arasında 
koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. 

(3) Başkanın 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 
(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belir
tilen şartlan taşıması ve en az lisans düzeyinde 
eğitim yapmış olması, Kamu Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) 
düzeyinde İngilizce bilmesi veya en az bu 
düzeyde İngilizce bildiğinin başka belgelerle 
tevsik edilmesi, Kurumun faaliyet alanına giren 
konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık tec
rübeye sahip olması şarttır. 

Başkanın görev ve yetkileri 
MADDE 12- (I) Başkanın görev ve yet

kileri şunlardır 
a) Yönetim Kurulu toplantılarının gün

demini hazırlamak ve Yönetim Kurulu üyelerine 
bildirmek. 

b) Yönetim Kurulu kararlarının yayımlan
masını veya tebliğini sağlamak, bu kararların 
gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve 
uygulanmasını izlemek. 

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere 
son şeklini vererek Yönetim Kurutuna sunmak. 

ç) Kurumun stratejilerine, amaç ve hedef
lerine uygun olarak, Kurumun yıllık bütçesi ile 
malî tablolarını hazırlamak. 

d) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal îşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Başkan tarafından verilen görevler ile 
mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Daire başkanlıkları Başkana bağlı 
olarak çalışır. 

Temsil yetkisi 
MADDE 17- (1) Kurum, Yönetim Kurulu 

Başkanı, yokluğunda başkan vekili tarafından 
temsil edilir. 

Başkan 
MADDE 18- Tasarının 11 inci maddesi 

Komisyonumuzca 18 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Başkanın görev ve yetkileri 
MADDE 19- Tasarının 12 nci maddesi 

Komisyonumuzca 19 uncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193) 
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disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını 
sağlamak. 

e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 
amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre 
faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak, yaptır
mak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak. 

f) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda 
strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile kurum 
ve çalışanların performans Ölçütleri hakkında 
çalışma ve değerlendirme yapmak. 

g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini 
yürütmek. 

ğ) Yönetim Kurulu tarafından atanması 
öngörülenler dışındaki kurum personelini 
atamak. 

h) Başkan adına imzaya yetkili personelin 
görev ve yetki alanını belirlemek. 

ı) İdarî konulardaki diğer görevleri yerine 
getirmek. 

(2) Başkan, Yönetim Kuruluna ilişkin ol
mayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, 
sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak 
kaydıyla, alt kademelere devredebilir. 

Hizmet birimleri 
MADDE 13- (1) Kurumun hizmet birim

lerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma usul ve 
esasları çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitini, 

Sınav ve Belgelendirme 
Sektör komiteleri 
MADDE 14- {1) Kurum tarafından görev

lendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan 
meslek standartlanmn ulusal meslek standardı 
olarak kabul edilebilmesi için gerekli in
celemeyi yaparak Yönetim Kurulunun onayına 
sunmak üzere sektör komiteleri kurulur. 

(2) Sektör komiteleri Millî Eğitim Bakan
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer 
bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitim, 

Sınav ve Belgelendirme 
Sektör komiteleri 
MADDE 20- Tasarının 14 üncü maddesi 

Komisyonumuzca 20 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1193} 
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kuruluşları ve Kurumun birer temsilcisinden 
oluşur. Aynca çalışmalara üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden Öğretim üyeleri de danışman 
olarak davet edilebilir. 

(3) Sektör komitelerinin kurulması ve 
çalışmaları ite ilgili usul ve esaslar yönetmelik
le belirlenir. 

Ulusal meslek standartlarının hazırlan
ması ve yürürlüğe konulması 

MADDE 15- (1) Meslek standarttan. 
Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve 
kuruluşlara hazırlatılır. Meslek standartları, 
meslekî yeterlilik düzeyleri ile ilgili ulus
lararası belgelere uygun olmak zorundadır. Bu 
standartlar sektör komitelerinde incelenir ve 
uygun bulunanlar Yönetim Kuruluna sunulmak 
üzere Başkanlığa verilir. 

(2) Yönetim Kurulu tararından onaylanan 
meslek standartları Resmî Gazetede yayımından 
sonra ulusal meslek standardı niteliğini kazanır. 

(3) Yürürlükte olan meslek standartları en 
geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. 
Gerekli görülen meslek standartları, standart 
hazırlama usulüne göre yenilenir. Değişiklik
lerin kabulü ve yayımlanması İkinci fıkrada 
belirtilen usule tâbidir. 

Sınav 
MADDE 16- (1) Meslekî yeterlilik 

düzeyi. Kurum tarafından yetkilendirilmiş per
sonel belgelendirme kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılacak sınavla belirlenir. 

(2) Sınavlarla ilgili esas ve usuller ile 
teorik sınavdan muaf tutulacak meslekler ve 
kişiler Kurum tarafından çıkarılacak bir yönet
melikle belirlenir. 

Belgelendirme 
MADDE 17- (1) Açılacak sınavlarda 

basan gösterenlere Kurum tarafından onaylan
mış meslekî yeterlilik düzeyini gösteren belge 
veya sertifika verilir. Buna ilişkin esas ve usul
ler yönetmelikle düzenlenir. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal tşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ulusal meslek standartlarının hazırlan
ması ve yürürlüğe konulması 

MADDE 21- Tasarının 15 inci maddesi 
Komisyonumuzca 21 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Sınav 
MADDE 22- Tasarının 16 ncı maddesi 

Komisyonumuzca 22 ncİ madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Belgelendirme 
MADDE 23- Tasannın 17 nci maddesi 

Komisyonumuzca 23 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personelin Atanma Şartlan, Statisü ve 

Malt Hakları 
Personelin atanma şartlan ve statüsü 
MADDE 18- (1) Kurum hizmetleri iş 

mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uz
man yardımcısı, uzman ve diğer personel eliy
le yürütülür. 

(2) Kurumda çalıştırılacak personelin 
pozisyon unvanlan ile sayılan ekli cetvelde 
gösterilmiştir. Söz konusu unvanların birimlere 
dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine 
Yönetim Kurulu yetkilidir. Personelin unvan ve 
sayılarında mevcut pozisyon sayılarının yansım 
aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, 
Yönetim Kurulunun karan ve ilgili Bakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

(3) Yönetim Kurulunun onayı ile yürür
lüğe konulacak yönetmelik esaslarına göre 
yabancı uzmanlar istihdam edilebilir. 

(4) Kurum personelinin 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun 43 inci maddesinin (A) 
bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bent
lerinde belirtilen şartlar ile Kurum amaçlarının 
gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur. 

(5) Yönetici pozisyonundaki personel 
yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak; hukuk, 
kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye veya 
mühendislik dallarında yurt içinde veya Yük
seköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş 
yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarda en 
az dört yıllık yüksek Öğrenim görmüş, meslekî 
açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan 
ve mesleğinde en az beş yıl tecrübeye sahip 
kişiler arasından Başkanın teklifi ve Yönetim 
Kurulunun onayı ile atanır. Diğer personel Baş
kan tarafından atanır. 

(6) Kurumda çalıştırılacak uzman ve uz
man yardımcılarının beşinci fıkrada belirtilen 
öğrenim şartlarını taşımaları gerekir. Uzman ve 
uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
PersoneBn Atanma Şartları, Statüsü ve 

Malî Haklan 
Personelin atanma şartlan ve statüsü 
MADDE 24- (1) Kurum hizmetleri iş 

mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uz
man yardımcısı, uzman ve diğer personel eliy
le yürütülür. 

(2) Kurumda çalıştırılacak personelin 
pozisyon unvanlan ile sayılan ekli cetvelde 
gösterilmiştir. Söz konusu unvanların birimlere 
dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine 
Yönetim Kurulu yetkilidir. Personelin unvan ve 
sayılarında mevcut pozisyon sayılanımı yansım 
aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, 
Yönetim Kurulunun karan ve ilgili Bakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

(3) Yönetim Kurulunun onayı ile yürür
lüğe konulacak yönetmelik esaslarına göre 
yabancı uzmanlar istihdam edilebilir. 

(4) Kurum personelinin 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) 
bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bent
lerinde belirtilen şartlar ile Kurum amaçlarının 
gerektirdiği nitelikleri taşımalan zorunludur. 

(5) Yönetici pozisyonundaki personel 
yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak; hukuk, 
siyasal bilgiler, iktisadi idari bilimler, mimarlık 
ve mühendislik fakülteleri ile mesleki teknik 
eğitim fakültelerinden yurt içinde veya Yük
seköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş 
yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarda en 
az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekî 
açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan 
ve mesleğinde en az beş yıl tecrübeye sahip 
kişiler arasından Başkanın teklifi ve Yönetim 
Kurulunun onayı ile atanır. Diğer personel Baş
kan tarafından atanır. 

(6) Kurumda çalıştırılacak uzman ve uz
man yardımcılannın beşinci fıkrada belirtilen 
öğrenim şartlarını taşımalan gerekir. Uzman ve 
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sınavları, nitelikleri ve çalışma usûl ve esaslan 
ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(7) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal 
güvenlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. 

(8) Kamu görevlisi iken Yönetim Kurulu 
Başkanı seçilen kişinin Önceki kurumu ile olan 
İlişkisi sona erer. Kamu görevine dönmesini 
engelleyecek şekilde olanlar hariç olmak üzere 
Kurumdaki görevi sona erdiğinde, önceki 
kurumunda durumuna uygun bir kadro veya 
pozisyona en geç bir ay içerisinde atanır. Bu 
fıkra uyarınca önceki kurumuna dönen Baş
kanın Kurumda geçen hizmetleri kazanılmış 
hak aylık derece ve kademelerinde değerlen
dirilir. Akademik unvanların kazanılmasına 
ilişkin hükümler saklıdır. 

(9) Kurumda çalışan personel, başka kamu 
kurum ve kuruluşlarında görevlendirilemez. 

Mal! haklar 
MADDE 19- (1) Başkan, yönetici personel 

ve diğer personelin ücret, mal! ve sosyal haklan; 
bakanlık genel müdürüne yapılan ödemeleri aş
mamak kaydıyla. Yönetim Kurulunun karan ve 
Genel Kurulun onayı ile belirlenir. Bakanlık 
genel müdürüne ödenenlerden, gelir vergisine 
tabi olmayanlar, bu Kanuna göre de gelir ver
gisine tabi tutulmaz. 

(2) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, 
ayda dörtten fâzla olmamak üzere her bir toplan
tı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) 
gösterge rakamının, uhdesinde kamu görevi 
bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

uzman yardırocılannın yarışma ve yeterlik 
sınavları, nitelikleri ve çalışma usûl ve esaslan 
ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(7) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal 
güvenlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. 

(8) Kamu görevlisi iken Yönetim Kurulu 
Başkanı seçilen kişinin Önceki kurumu ile olan 
ilişkisi sona erer. Kamu görevine dönmesini 
engelleyecek şekilde olanlar hariç olmak üzere 
Kurumdaki görevi sona erdiğinde, önceki 
kurumunda durumuna uygun bir kadro veya 
pozisyona en geç bir ay içerisinde atanır. Bu 
fıkra uyannca önceki kurumuna dönen Baş
kanın Kurumda geçen hizmetleri kazanılmış 
hak aylık derece ve kademelerinde değerlen
dirilir. Akademik unvanlann kazanılmasına 
ilişkin hükümler saklıdır. 

(9) Kurumda çalışan personel, başka kamu 
kurum ve kuruluşlannda görevlendirilemez. 

Malî haklar 
MADDE 25- (1) Başkan, yönetici personel 

ve diğer personelin ücret, malî ve sosyal haklan; 
bakanlık genel müdürüne yapılan ödemeleri aş
mamak kaydıyla. Yönetim Kurulunun karan ve 
Genel Kurulun onayı ile belirlenir. 

(2) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, 
ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir top
lantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara 
(2000) gösterge rakamının, uhdesinde kamu 
görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı İle çarpımı 
sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı 
ödenir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim 
Gelirler 
MADDE 20- (1) Kurumun gelirleri şun

lardır: 
a) Kurumun Genel Kurula sunulan büt

çesine göre Genel Kurul tarafından 6 ncı mad
denin birinci fıkrasında belirtilen Genel Kurul 
üyesi kurum ve kuruluşlar için eşit olarak belir
lenen aidatlar. 

b) Kurumun ulusal veya uluslararası 
düzeyde gerçek veya tüzel kişilere vereceği 
hizmetler karşılığında alınacak ücretler. 

c) Kurumun, sınav ve belgelendirme çalış
maları karşılığında müracaatçılardan alınacak 
masraf karşılıkları. 

ç) Meslek standardı, sınav ve belgelendir
me alanında Kuruma hizmet sunmak isteyen ak-
redite olmuş kuruluşlardan alınacak yıllık aidat
lar. Yıllık aidatlar en yüksek Devlet memuru ay
lığının (ek gösterge dahil) otuz katını aşamaz ve 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

d) Yayın, telif haklan, marka ve lisanslar
dan alınacak ücretler. 

e) Kurum gelirlerinin değerlendirilmesin
den elde edilen gelirler. 

Giderler 
MADDE 21- (1) Kurumun giderleri şun

lardır: 
a) Personel giderleri. 
b) Yönetim Kurulunca karara bağlanmış, 

bilgi bankası, yazılım, donannn ve iletişim gibi 
yatırım giderleri. 

c) Meslek standardı, sınav ve belgelendir
me alanında Kuruma hizmet sunan kurutuşlara 
ödenen ücretler. 

ç) Taşınır ve taşınmaz alınması, kiralan
ması, ulaşım, elektrik, su, telefon ve yakıt gibi 
idari giderler. 

d) Satın alınacak danışmanlık giderleri. 
e) Basım, yayım ve reklam giderleri. 

(Sağlık, Aİle Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim 
Gelirler 
MADDE 2*- Tasannın 20 nci maddesi 

Komisyonumuzca 26 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Giderler 
MADDE 27- Tasannın 21 inci maddesi 

Komisyonumuzca 27 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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f) Yurt ıçı ve yurt dışı toplantı, konferans, 
seminer, çalışma ziyaretleri giderleri. 

g) Kurum adına Kurum faaliyetleri ile il
gili yurt içi ve yurt dışı üyelik aidatları 

ğ) Eğitim, öğretim ve burs giderleri 
h) Kurum faaliyetlerinin gerçekleştiril

mesiyle ilgili diğer giderler. 
Bütçe 
MADDE 22- (1) Kurumun gelirlerinin 

gıderlennı karşılaması esastır. Kurum gelirleri 
bir bankada açılacak hesapta tutulur. Bu gelir
lerden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan 
paralar Maliye Bakanlığına bildirildikten sonra 
Kurumun ertesi yıl gelir hesabına aktarılır ve 
takip eden Genel Kurul üyelik aidatları gelir 
fazlası dikkate alınarak belirlenir. 

(2) Kurumun gelirleri, işlemleri ve taşın
mazları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır 

Denetim 
MADDE 23- (1) Kurum 832 sayılı Sayış

tay Kanununa tabidir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 
MADDE 24- (1) 10/12/2003 tarihli ve 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun eki (II) sayılı cetvelin (B) bölümüne 
aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

"29- Meslekî Yeterlilik Kurumu" 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden itibaren on beş günlük 
sure İçerisinde Kurumun ilk Genel Kuruluna 
kadar yapılması gereken faaliyetten yürütmek 
üzere Bakanlık tarafından bir çalışma grubu 
oluşturulur. Çalışma grubu en geç üç ay 
içerisinde Genel Kurul için gerekli hazırlıkları 
yaparak Bakanlığa sunar. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Melin) 

Bütçe 
MADDE 28- Tasarının 22 nci maddesi 

Komisyonumuzca 28 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Denetini 
MADDE 29- (I) Kurum, denetim bakımın

dan 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabıdır. 
Yönetmelikler 
MADDE 30- (1) Bu Kanunda öngörülen 

yönetmelikler altı ay içen s inde yürürlüğe 
konulur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Değiştirilen, Geç ki ve Son Hükümler 
MADDE 31- Tasarının 24 uncu maddesi 

Komisyonumuzca 31 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1- Tasarının geçici 1 in
ci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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GEÇtCt MADDE 2- (I) Bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce 3308 sayılı Mes
lekî Eğitim Kanunu gereğince edinilmiş bel
geler, sahiplerinin üç yıl içinde müracaatlan 
hâlinde bu Kanun kapsamında belirlenecek 
denk belge ve sertifikalar ile değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3- (I) Bu Kanunda ön
görülen yönetmelikler altı ay içerisinde yürür
lüğe konulur. 

Yürürlük 
MADDE 25- (1) Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 26- (I) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurutu yürütür. 

(Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2- Tasarının geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürürlük 
MADDE 32- Tasarının 25 inci maddesi 

Komisyonumuzca 32 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 33- Tasarının 26 ncı maddesi 

Komisyonumuzca 33 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Recep Tîtyyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atatay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Mİ1I! Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakam 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakam 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakam 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakam 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Atulağ 

Çalışma ve Sos. Gûv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Koç 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLÎ 

İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ 

UNVAN SAYI 

Yönetici Personel 6 

Teknik Personel (uzman yardımcısı, uzman, yabancı uzman vb) 60 
İdaji Personel 24 

TOPLAM 90 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ 

İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ 

POZİSYON UNVANI SAYISI 

- Kurum Başkanı 
- Meslek Standartları Dairesi Başkanı 
- Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı 
- Hukuk Müşaviri 
- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
- Uzman 25 
- Uzman Yardımcısı 20 
- Uzman (Yabancı Uyruklu) 10 
- istatistikçi S 
• Bilgisayar Programcısı 4 
- Çözümleyici 4 
- Bilgisayar İşletmeni 2 
- Sekreter 5 
- Büro Görevlisi JQ_ 

TOPLAM 90 
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