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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, delaletlerinizle Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
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Musa Demirci
Sivas

1. Şırnak Valisi Mustafa Malay'dan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Şırnak'taki İdarî ve Yü
rütme ile alakalı mümessillik görevini geri aldınız mı?
2. Almadıysanız, sizi Şırnak'ta kim temsil ediyor?
3. Sayın Vali görevde olduğuna göre, siz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından istifa etmeyi dü
şünüyor musunuz?
BAŞKAN - Evet, Sayın Bakan, soruyu aldınız; buyurun; cevabınızı, alalım.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; biraz önce, değerli arkadaşlarım, verdiğim yanıtı beğenmediklerini ifade etti
ler; ama, bir çelişki seziyorum burada; başta, konuşmasına, değerli milletvekili arkadaşım, teşek
kür ederek başlamıştı; ama, daha sonra, herhalde üslup açısından, ifade etmek istemediği koşulla
ra doğru gitti. Sayın Başkanın değerlendirmesine ben de katılıyorum.
Sözlü sorular, yazih sorular... Hep bu teamüller, biraz da, geçmişten gelen teamüller. Parla
mento da denetim şansını, belki, geçmişten beri yeterince kullanamıyor. Bunu, şu anki İktidarı ve
ya geçmişi suçlamak için değil, Meclisi daha iyi çalıştırmanın yollarını birlikte aramalıyız diye dü
şünüyorum; çünkü, geçen döneme baktığım zaman, bizim de sorduğumuz sorulara aylarca, yıllar
ca yanıt alamadığımızı görüyorum. Bunu, Meclisin işlerliği açısından ele almanın daha doğru ola
cağı kanısındayım.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bu gündemde hiçbir zaman 700 soru olmamıştır.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Ben size geçen
dönemin gündemlerini getireyim, geçen dönemin yasalarını getireyim, hiçbirini gündeme alama
dık"•;..'••'.''
Bir de şunu söylemek istiyorum: Hiçbir milletvekili arkadaşımız, gündemi bu kadar lüzumsuz
yere işgal etmiyor. Beni de bağışlayın.
Sorulan soru da, çok geçmişlerde kalan ve benden önceki Bakan arkadaşımla ilgili olarak ba
sına da yansıyan, halkın ve Türkiye'nin de gündeminde tartışılan bir konu; geçmişte oluşmuş bir
konu. Herhalde bunu benim yanıtlama gereğim yok. Çünkü, şu an, ne o Sayın Bakan ne o eski Va
li görevleri başında ve sanırım soru, bir şekliyle kendiliğinden yanıtlanmış durumda.
Saygılar arz ederim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Sayın Demirci, söz talebiniz var mı efendim?
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Var.
BAŞKAN - Buyurun.
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın da arz ettik
leri gibi, gerçekten çok önceden sormuş olduğum bu soruya, maalesef, o günün Bakanının cevap
vermesi gerekirdi. Hepimiz biliyoruz ki, vilayetlerde valiler, devleti, aynı zamanda hükümeti tem
sil eden insanlardır. O günün Sayın Valisi, gerçekten, basma da intikal ettiği kadarıyla, Şırnak
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