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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bilindiği gibi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları arasında en çok ve
yüksek meblağlara ulaşan ihaleleri açan bir kurumdur. Doğal olarak, haklı haksız birçok söylenti
ye de muhataptır. Nitekim, özellikle 12 Eylül askerî darbesinden sonra, bu bakanlık ve bakanlar
hakkında da çok sayıda söylenti ve sav ortaya atılmıştır. Bu söylentiler, bugünlerde yeniden gün
deme gelmiştir. Bu söylentilere haklı olarak muhatap olabilecek bakanlar olabileceği gibi, tersine,
haksız yere töhmet altında kalan bakanların da bulunması doğaldır.
Bu istek ve gerekçelerle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1983 Kasımından 1991 'e ve
1991'den bu yana yapılan tüm ihalelerin araştırılması gerekmektedir. Bu araştırma ile kime, nasıl
ve hangi oranda ihale verildiği ortaya konulmalıdır. Böylece, haksız yere töhmet altında bırakılan
insanlar aklanacağı gibi, görevini çıkarı için kötüye kullanan, haksız kazanç elde edenler ortaya çı
karılabilecek ve bunun hesabı sorulabilecektir.
Bu görevin Yüce Meclisin üzerinde olduğu bilinci ile Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca SHP Grubu adına Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, içtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda, sırasıyla; Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun
göstereceği diğer imza sahibine söz verilecektir.
Konuşma süreleri; Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 da
kikadır.
Şu ana kadar konuşma talebinde bulunulmamıştır; sonra "söz verildi, verilmedi" şeklinde mü
nakaşa oluyor; gruplara duyururum.
Şimdi, söz sırası Sayın Hükümetin.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; geçen hafta görüşülüp reddedilen önergenin değişik, birleştirilmiş bir örneği ola
rak kabul edilebilir yapıdaki bu önergenin görüşülmesi sırasında hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, devlet yatırım bütçesinin çok önemli bir bölü
münü kullanmakta, Bakanlığın bünyesinde yer alan KarayoUan, Devlet Su İşleri, İller Bankası ve
Yapı İşleri gibi Genel Müdürlükler, ülkemizin önemli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Ay
rıca, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, diğer bazı kurum ve bakanlıkların da ihalelerini yürütmektedir.
Sayın üyeler, ihalelerin yapıldığı ve paranın harcandığı her yerde birtakım spekülasyonların ve
söylentilerin çıkması doğal karşılanmalıdır. Ne var ki, 12 Eylül dönemi ve özellikle ANAP Hükü
metleri döneminde, bu söylentiler ayyuka çıkmış ve kamuoyunda, ihalelerin usulüne uygun yapıl
madığı şeklinde yaygın bir kanı oluşmuştur.
CENGİZ BULUT (İzmir)-SHP döneminde daha fazla Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Onları da söylü
yorum.
Tabiî, bunlar sadece bir kanı olarak kalmamıştır; bilindiği gibi, birçok yolsuzluk dosyası yar
gıya intikal etmiştir.
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