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7929

Dilekçe Konusu

Mustafa ER

Kocaeli, Gölcük’ te, 1999 yılında meydana gelen

Gölcük-KOCAELİ

depremde, başkasından kiralayarak mısır ekmiş
olduğu tarlasına afet çadırları kurulduğu için,
mağdur edildiğini ve zararının bu güne kadar
ödenmediğinden

bahisle,

zararının

tazminini

istiyor.
9087

Recep YAVAŞ

Kasım 1999 da Bolu’da meydana gelen depremde

BOLU

sulanabilen, verimli arazisi üzerine taş ve çakıl
dökülerek çadır kurulduğunu, beş yıldır kira bedeli
ödenmediğini belirterek, kira bedelinin ödenmesini
ve arazisinin tekrar ekim-dikime elverişli hale
getirilmesini istiyor.

Komisyonumuz “Kocaeli, Gölcük’ te, 1999 yılında meydana gelen depremde,
başkasından kiralayarak mısır ekmiş olduğu tarlasına afet çadırları kurulduğu için,
mağdur edildiğini ve zararının bu güne kadar ödenmediğinden şikayetçi olan Ahmet
ER’ ile Kasım 1999 da Bolu’ da meydana gelen depremde sulanabilen, verimli arazisi
üzerine taş ve çakıl dökülerek çadır kurulduğunu, beş yıldır kira bedeli ödenmediğini
belirterek, kira bedelinin ödenmesini ve arazisinin tekrar ekim-dikime elverişli hale
getirilmesini isteyen Recep YAVAŞ’ ın dilekçelerindeki iddiaları, İçişleri Bakanlığı,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı 16.02 2006 tarihli 13 üncü
toplantısında, dilekçe konularının benzer içerikli olması nedeniyle birlikte incelemiş ve
karara bağlamıştır.
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a) Bolu İlinden Recep YAVAŞ’ın

9087 no lu dilekçesindeki

talebiyle ilgili

olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcisi, yapmış olduğu açıklamasında:
12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşlı depreminde Recep YAVAŞ’ın arazisinin 7269
sayılı Yasanın 6 ncı maddesine dayanılarak Bolu Valiliği Kriz Merkezi Başkanlığının
19.11.1990 gün ve 2 sayılı kararıyla işgal edilerek çadır kurulduğunu,
Meydana gelen deprem nedeniyle 576 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
4 üncü maddesi gereğince bölge koordinatör valiliği kurulduğu, koordinatör valiliğin
bölgedeki afetzedelerin iaşe, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılama ve koordine
etmekle görevlendirildiğini, çadır kentlerle ilgili kiralama ve benzeri giderlerin de bölge
koordinatör valiliği aracılığı ile toplanan bağış ve yardım hesaplarından karşılandığı
için Recep YAVAŞ’a 2001 yılı da dahil olmak üzere arazi kira bedelinin ödendiğini.
Bölge valiliğinin görevinin sona ermesinden sonra, valiliklerin arazi ve benzeri
acil yardım ödeneği taleplerinin Afetler Fonundan karşılandığını, Afetler Fonunun
4684 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi gereği kaldırılmasından sonra afet tertibi ihdas
edilerek, valiliklerin bu hususlarla ilgili taleplerinin Maliye Bakanlığının ödenek
aktarması durumunda bu tertip hesabından karşılanacağını,
Arazi üzerindeki çadır kentin 2002 yılı Haziran ayında sökülerek kaldırıldığını,
çadır kent olarak kullanılan tarlalardaki dolgu malzemelerinin bölgedeki resmi
kurumlara ait makine ve araçlarla temizlenmesi hatta akaryakıt giderlerinin de afet
tertip hesabından karşılanması için Bakanlık onayı alındığını ancak, o dönemde
başlatılan duble yol çalışmaları nedeniyle bölgede makine, araç ve gereç
bulunamadığını,

halen vatandaşın tarlasına dökülen mıcır ve benzeri dolgu

malzemesinin temizlenemediğini ve vatandaşın tarlasını kullanamamaktan doğan
zararının tazmin edilemediğini, bu durumda vatandaşın tarlasının temizlenerek
zararının ödenmesi gerektiğini, zaten bunun için gerekli yazışmaların da yapıldığını
ancak,

Analitik Bütçeye geçildiği için

bütçede bunun karşılığının yer alması

gerektiğini, bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin devam
ettiğini, yapılan görüşmelerle sorunun çözülüp ödemelerin yapılacağını,
Belirtmişlerdir.
Komisyonumuzun üyeleri yapmış oldukları açıklamalarda özetle;Yapılan
yazışmalardan ve Komisyondaki temsilcilerin konuşmalarından,

İdarenin de
1
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vatandaşı haklı bulduğunu,

dolgu malzemesi kullanılarak sıkıştırılıp sertleştirilen

tarlanın temizlenerek tekrar ekim ve dikime elverişli hale getirilerek bu zamana kadar
ödenmeyen arazi kira bedellerinin en kısa zamanda ödenmesi gerektiği yönünde
görüş beyan etmişlerdir.
b) Kocaeli, Gölcük’ ten Mustafa ER’ in 7929 no lu dilekçesindeki iddialarla ilgili
olarak İçişleri Bakanlığını temsilen toplantıya katılan İller İdaresi Genel Müdür
Yardımcısı kendisinin, Dilekçe Kanunu ile ilgili görevlere baktığı için buraya
gönderildiğini, dilekçenin içeriği ile ilgili her hangi bir bilgisinin olmadığını, Bayındırlık
ve İskan Bakanlığından gelen temsilcilerin konuya daha vakıf olabileceğini,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığını temsilen gelen Afet İşleri Genel Müdürlüğü
İskan Daire Başkanı, Dilekçi Mustafa ER’ in talebiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada;
Söz konusu kişinin, 02.03.2003 tarihli dilekçeyle zararının tazmin edilmesi için,
Bakanlığa da müracaatının olduğunu, yapılan incelemede ne Bakanlıkta ne de İl de
böyle bir arazinin kiralandığına dair kayıtlara rastlanmadığını belirtmişlerdir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İskan Daire
Başkanı nın yapmış olduğu açıklamaların Şikayetçi Ahmet ER’ in komisyonumuzda
bulunan dilekçesi ve ekinde göndermiş olduğu bilgi ve belgelerle örtüşmediğinin
gözlenmesi üzerine, Komisyon üyeleri, İçişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmaların
yapılarak konunun mahallinde incelenip araştırılmasını istemişlerdir.
İçişleri Bakanlığı 16.02.2006 tarih ve 22 sayılı yazımıza vermiş olduğu cevabi
yazıda; Dilekçi Ahmet ER’ in 28.02.2006 günü Kocaeli Valiliğine konunun
görüşülmesi için davet edildiğinde, “konu ile ilgili olarak Gölcük Asliye Hukuk
Mahkemesinde dava açtığını, mahkemenin devam ettiğini” söylediğini belirtip
mahkeme sonucuna göre hareket edileceğini belirtmiştir.
Komisyonun Tespit ve Değerlendirmeleri
- 12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşlı depreminde Recep YAVAŞ’ ın arazisinin
7269 sayılı Yasanın 6 ncı maddesine dayanılarak

Bolu Valiliği Kriz Merkezi

Başkanlığının 19.11.1990 gün ve 2 sayılı kararıyla işgal edilerek çadır kurulduğu,
- 576 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince
kurulan bölge koordinatör valiliği aracılığı ile bölgedeki afetzedelerin iaşe, barınma ve
çadır kentlerle ilgili kiralama ve benzeri giderlerin de bölge koordinatör valiliği
aracılığı ile toplanan bağış ve yardım hesaplarından karşılandığı,

2

3
-

Recep YAVAŞ’ a 2001 yılı da dahil olmak üzere arazi kira bedelinin

ödendiği,
- Afetler Fonunun 4684 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi gereği kaldırılmasından
sonra afet tertibi ihdas edilerek, valiliklerin bu hususlarla ilgili taleplerinin Maliye
Bakanlığının ödenek aktarması durumunda bu tertip hesabından karşılanacağı,
- Recep YAVAŞ a ait arazi üzerindeki çadır kentin 2002 yılı Haziran ayında
sökülerek kaldırıldığı, ancak tarladaki dolgu malzemelerinin halen temizlenmediği ve
2002 yılından bu yana kira bedelinin ödenmediği,
- Ahmet ER’ in, zararının karşılanması amacıyla, Gölcük Asliye Hukuk
Mahkemesinde dava açtığı,
Hususları tespit edilmiştir.

Karar:
- Ahmet ER’ in,

Gölcük Asliye Hukuk Mahkemesinde, idare aleyhine

dava açmış olduğu için, yargıya intikal eden konularda, 3071 sayılı Dilekçe
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğünün 116 maddesi
uyarınca,

dilekçe

hakkında

komisyonumuzca

başka

bir

işlem

yapılamayacağına,
- 1999 yılında meydana gelen depremde, çadır kurmak amacıyla kum ve
çakıl dökülerek dolgu yapılan Recep YAVAŞ’ a ait tarlanın üzerindeki dolgu
maddesinin temizlenerek

tarlanın tekrar ekim - dikime elverişli hale

getirilmesine,
- Her ne kadar da, 2002 yılının Haziran ayında tarla üzerindeki çadırlar
sökülmüş ise de, dolgu maddesi temizlenmediğinden dolayı, tarlada tarım
yapılamadığı için,

2002 yılından bu yana ödenmeyen

kira bedelinin

ödenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
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Yahya AKMAN
Şanlıurfa Milletvekili
Başkan

Alaettin GÜVEN

Kenan ALTUN

Fehmi ÖZTUNÇ

Kütahya Milletvekili
Başkanvekili

Ardahan Milletvekili
Sözcü

Hakkari Milletvekili
Katip Üye

Toplantıya Katılmadı

Abdülmecit ALP

Ali Rıza GÜLÇİÇEK

Cahit CAN

Mahmut GÖKSU

Bursa Milletvekili
Üye

İstanbul Milletvekili
Üye

Sinop Milletvekili
Üye

Adıyaman Milletvekili
Üye

Mustafa EYİCEOĞLU
Mersin Milletvekili
Üye

Ali TEMÜR
Giresun Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Şevket ARZ
Trabzon Milletvekili
Üye

Zeynep Damla
GÜREL
İstanbul Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Hasan ÖZYER
Muğla Milletvekili
Üye
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