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Ayrıca, Karayolları Genel Müdürü ile Devlet Su işleri Genel Müdürünün de görevden alına
cağına dair basında haberler çıkmaktadır ve bu nedenle de, Sayın Çulhaoğlu suçluların telaşı içeri
sindedir. Kendisi, bu tip telkinlere direneceğine, Bakanlık koltuğunu koruyabilmek için, bu tip
olumsuz tasarruflara alet olmaktadırlar.
Bununla kalmamakta, bir bürokratı tarafından, benim müteahhitlik karnemin olduğuna ve bu
nu çok yüksek bedellerle kiraya verdiğime dair basına yanlış haber sızdırmaktadır.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Kıratlıoğlu' nun var...
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Benim var...
VELİ AKSOY (Devamla) - Sayın milletvekilleri, işte, devletin en büyük bakanlığım emanet
ettiğimiz Bakan!., insan haklarını, arkadaşlık haklarını, hemşerilik haklarını çiğneyerek iftiraya göz
yumabilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, benim müteahhitlik karnem yok, ne devlet ihalesine girdim ne de dev
let ihalesi aldım. İşte, Bakanlığın vermiş olduğu belge elimde. 23 Aralık 1994 tarihinde müracaat
ettim ve Bakanlıktan, böyle bir karnemin olup olmadığına dair belge istedim; Bakanlıkda bana,
böyle bir karnemin olmadığına dair belge verdi.
Şimdi, ben kalkıp, Sayın Bakana aynı üslupla cevap versem, bu, bana yakışır mı?.. Bu bana
yakışmaz, bağlı bulunduğum Demokratik Sol Partinin değer yargılarına ve siyaset anlayışına da uy
maz.
Türk toplumu, yolsuzlukların, hırsızlıkların, haksızlıkların üzerine büyük bir kararlılıkla gitti
ğimi çok iyi bilmektedir. Ben ki, Veli Aksoy olarak, başbakanların, bakanların ve birinci derecede
yakınlarının devlet ihalesi almaması yönünde, 21 Nisan 1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet
Meclisine yasa teklifi verdim. Şimdi, Sayın Bakan, çıkıp, bu kürsüden, benden ve mensubu bulun
duğum siyasî partiden özür dilemek zorundadır.
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Değerli arkadaşlarım, bu konuşmayı, müteahhitlik karnesi olan arkadaşlarımı ayıplama anla
mında yapmıyorum; hiç yanlış anlaşılmasın.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Tamamlayın efendim.
VELİ AKSOY (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan.
Bu konuşmayı, basında çıkan yanlış haberler nedeniyle, milletvekili haysiyetinin ve onurunun
rencide olmaması için yapıyorum.
Bu tip iftiraların ve haksızlıkların bir daha yapılmaması umuduyla, hepinize saygılar sunar, te
şekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Aksoy.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Halil Çulha
oğlu.
Buyurun Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkanım, de
ğerli milletvekilleri; Sayın Veli Aksoy'un, müteahhitlik karneleriyle ilgili gündem dışı konuşma
sında ifade edeceği çok daha değişik konular vardır diye hazırlanmıştım; ama, sayın arkadaşım ko
nuşmasında, sadece şahsıma yönelik sataşmada bulundu; kendi yarattığı birtakım senaryolarla, bu
rada, Yüce Meclisi işgal etti.
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