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tekrar Bayındırlık Bakanlığının bilhassa yollar
da ve inşaatlarda emanet usulüne önem verme
sini tekrar temenni eder, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen baş
ka saym üye?. Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri
kanunu tasarısı
Madde 1. — Bayındırlık Bakanlığının görev
leri; Millî Savunma Bakanlığının inşaat, Millî
ve NATO Enfrastrüktür hizmetleri ile Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere ka
nunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihti
sas işleri 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 yapmak
veya yaptırmak,
f) 5539 sayılı Kanun esasları dairesinde
karayollarının yapım ve bakımını sağlamak,
g) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip
sözleşme, şartname, rayiç fiyat analizleri ve bi
rim fiyatlar hazırlamak ve yayınlamak,
h) Müteahhitlerle ilgili gizli sicilleri tut
mak ve müteahhitlik karnesi vermek,
i) özel idarelere ait yapı ve tesisleri yap
mak ve yaptırmak,
j) Bu kanunla verilen porj e onama ve de
netleme hizmetlerini ve diğer kanunlarla veri
len işleri yapmak.
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok,
iSayın Komisyon bentlerde bir düşüklük fa
lan yok değil mi efendim? Tertip hatasını
falan düzeltmeye ihtiyaç yok değil mi efen
dim?
PLAN
KOMİSYONU ADINA AHMET
KARASLAN (Malatya) — Yok efendim.
BAŞKAN — Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 2. — Bayındırlık Bakanlığı merkez
teşkilâtı aşağıda yazılı makam ve birimlerden
kurulmuştur.
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a) Müsteşarlık
b) Bayındırlık Kurulu
c) Yüksek Fen Kurulu
d) Müşavirlik
e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
f) Demiryollar, Limanlar ve Hava Mey
danları inşaatı Genel Müdürlüğü
g) Teftiş Kurulu
h) Hukuk Müşavirliği
i) Plan - Bütçe Dairesi Başkanlığı
j) Personel Dairesi Başkanlığı
k) idarî işler Dairesi Başkanlığı
1) özel Kalem Müdürlüğü
m) iSavunma Sekreterlili
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?
Yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bayındırlık Bakanlığı taşra
tsşkilâtı aşağıda yazılı birimlerden kurulmuş
tur.
a) Yapı işleri bölge müdürlükleri, il ba
yındırlık müdürlükleri ve kontrol amirlikleri.
b) Demiryollar, limanlar ve hava mey
danları inşaatı müdürlükleri, makina ve ikmal
grup amirlikleri ve kontrol amirlikleri; ,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Buyurun Komisyon.
PLAN
KOMİSYONU ADINA AHMET
KAEAARSLAN (Malatya) — Bir tartep ha
tası var 'Sayın Başkanım, onu yerimden arz
edeceğim.
3 ncü maddenin «b» fıkrasında «demiryol
ları, limanlan ve hava meydanları inşaatı mü
dürlükleri» deniyor. Halbuki «ölge müdür
lükleri» ilâve edilecek.
«Makina ve ikmal
grup amirlikleri ve grup amirlikleri ve kont
rol amirlikleri» şeklinde olacak.
BAŞKAN — Bölge kelimesi ilâve ediliyor.
ıSöz isteyen sayın üye? Yok. Bununla ilgili
bir önerge var, okutuyorum.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri kanun tasarısının 3 ncü maddesinin «b»
fıkrasındaki «inşaatı» kelimesinden
sonra
«bölge» kelimesi tabı hatası olarak yazılma
mıştır. inşaatı ile - müdürlükleri arasına «böl
ge» kelimesinin ilâve edilmesini arz ve teklif
ederim.
Kastamonu
Hasan Tosyalı
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