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lık Bakanlığı Kuruluş ve Gör evlei:-insinin Millet Meclisince kabul
ri kanun
Cİ'a-ı p••"• me:ni ve Gnnıhuriyet Senatosu Baymü l ı ş t ı r a a ve İmar - iskân ve Bütçe
dır
ve Plan komisyonları raporları.»
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Bap orun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
b r i edenler... Raporun okunmamasını kabul
edenler... îlaporun okunması kabul edilmemiş
tir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
Uy.;V... 10-2.

Hadîslere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: K a b i l edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
Bayındırlık Bakanlığı kuruluş
kanunu tasarısı

ve

görevleri

Madde 1. — Bayındırlık Bakanlığının gö
revleri ; Millî Savunma Bakanlığının inşaat Mil
lî ve ITATO Enfraıtürüktür hizmetleri ile Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere ka
nunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihti
sas isleri hariç şunlardır :
a) Yapı işlerini,
b) Demiryolları inşaatını,
c) limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını,
d) •Hava meydanları inşaatını,
e) Akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve
tesisleri inşaatını ve esaslı onarımlarını yap
mak veya yaptırmak,
f) 553D sayılı Kanun esasları dairesinde
karayollarının yapım ve bakımını sağlamak,
g) 3 u işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip
sözleı
şartname, rayiç, fiyat analizleri ve bi
rim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,
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lı) Müteahhitlerle ilgili gizli sicilleri tutm ı k ve müteahhitlik karnesi vermek,
i) ösel idarelere ait yapı ve tesisleri yap
mak ve yaptırmak,
j) Bu kanunla verilen proje enama ve de
netleme hizmetlerini ve diğer kanunlarla veri
lin işleri yapmak.
BAŞKAN — Madde üzerinde sos isteyen sa
yın üye?... Buyurunuz Sayın özlen.
FAKiî-î ÖZLSN (Konya) — Bulunduğum
yerilen bir izahatta bulunacağım.
BAŞKAN — Buyurunun.
FÂKİH Ö3LSN (Konya) — Bu 1 nci mad
de kemisyonda görüşülürken, 9 ncu maddede
de gecen değil gaz boru hatları ve akaryakıt
telisleri konusunda maddenin kanunla bir çe
lişkisi olup olmadığı münakaşa edildi. Bunun
hususî kanunlarla çıkarılan yetkileri kapsama
dığı, Nafıa Vekâleti Kuruluş Kanunundaki
umumî bir hüküm olduğu kaydının zabıtlara
geçirtiimesini rica ediyorum.
Yani, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,
bir
anlaşma
ile
boru
hatları
yapma
ya kalkarsa,
Bayındırlık Bakanlığı «Bu
görev bana aittir.» cleme^/eeektir. Bunu biz
komisyon olarak kararlaştırdık, zabıtlara geçi
rilmesini arz ederim.
BAŞKAN — Konuşmanız zaten zapta geçti.
Buyurunuz Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKAITI MUKADDER ÖZTüıEİM (Adana) — Tasarının 20 nci maddesin
de bu hususta bir seyyaliyet vardır. Şirket is
terse kendi ?/apar, isterse bedelini, ödemek su
retiyle Devlete yaptırır.
Görüşe tamamıyle iştirak ediyoruz,
BAŞKAN — Peki efendim.
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?...
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
Madde 2. — Bayındırlık Bakanlığı merkez
teşkilâtı aaşğıda yazılı makam ve birimlerden
kurulmuştur.
a) Müsteşarlık,
b) Bayındırlık Kurulu,
c) Yüksek Fen Kurulu,
d) Müşavirlik,
e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
f) Demiryoiiar, Limanlar ve Hava Mey
danları inşaatı Genel Müdürlüğü,

