TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından yazılı olarak
yanıtlanması için gereğini arz ederim.
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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Doğrudan Temin” başlıklı 22. Maddesinde
hangi koşullarda ihaleye çıkılmaksızın mal ve hizmet alımının yapılabileceği
düzenlenmiştir. Ayrıca Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) 23 Ocak 2011 -1 tarih ve sayılı
tebliğinde de 2011 yılı için 12 bin 709 TL’nin üzerindeki alımlar için ihale
yapılmasının zorunlu olduğu bildirilmiştir. Bu kapsamda;
1. Karaman’da 13 Mayıs 2011 tarihinde Kubat’ın sahne aldığı bir konser
düzenlendi mi? Karaman Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında
düzenlenen bu konser için Kubat adına Budak Organizasyon Şirketine net
olarak 40 bin 664, 75 TL ödendi mi? 2011 yılı için belirlenmiş olan 12 bin 709
TL’lik doğrudan temin sınırının aşılması nedeniyle sözleşmeyi imzalayan Vali
Yardımcısı Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Kamil Uğurlu ve Belediye
Başkan Yardımcısı Osman Ünüvar hakkında herhangi bir işlem yaptınız mı?
2. Kubat ile imzalanan sözleşmeye göre sanatçı ve ekibi için 2’si business class
olmak üzere toplam 16 kişinin THY ile uçuşunun dışında 5 yıldızlı oteldeki 1
suit, 7 single ve 4 double oda için düzenleme komitesince ödenen ulaştırmakonaklama ücretlerinin toplamı ne kadardır? Komite için ayrılan 450 bin
TL’Lik ödeneğin ne kadarı harcandı? Hangi hizmetler için kime ne kadarlık
ödeme yapıldı, ödemelerin ayrıntılı listesi nedir?
3. Söz konusu etkinlik kapsamında piyanist Tuluyhan Uğurlu ile de bir
sözleşme yapılarak 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul, Bilecik,
Eskişehir ve Karaman’da konser düzenlendi mi? Bu konserler karşılığında
sanatçıya; kesintiler sonrasında net 25 bin 343,85 TL ödendi mi?
4. Her iki konser için düzenleme komitesince “doğrudan temin” için belirtilen;
“Kubat ve Tuluyhan Uğurlu konserinin bir başka kişiden temini
mümkün olmadığından ihtiyaç sanatçının bizzat kendisinden temin
edilecektir” gerekçesinin hukuki geçerliliği nedir?
5. Karaman’daki bu valilik-belediye uygulaması ile İçişleri Bakanlığı denetmen ve
müfettişlerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda aylarca yaptıkları
inceleme araştırma sonucunda benzeri biçimde Şevval Sam’a “doğrudan
temin” yöntemi ile konser vermesinin sağlanmasını adli
soruşturma konusu yapmaları çelişki oluşturmuyor mu? İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na yönelik bakanlık
uygulamasının aynısını Karaman’da yapmayı planlıyor musunuz,
Karaman’a mülkiye müfettişi gönderecek misiniz?

