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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Antalya Milletvekili Mehmet Baysan, Antalya'da üretim yapan narenciye ve sera üreticileri

nin sorunlanna, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu da Marmara Bölgesindeki zeytin üreticileri

nin sorunlanna, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar; 

Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, ilköğretimdeki beslenme sorunlanna ve kalkın
mada öncelikli yörelerde vazife yapan memur ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, cevap verdi. 

16 Aralık 1999 Perşembe günkü gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı gün dağıtılan 298 sıra 
sayılı kanun tasannın 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer işler" kısmının 4 üncü sırasına, 294 sıra sayılı kanun tasansının 5 inci sırasına, 
297 sıra sayılı kanun tasansının 6 ncı sırasına, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 85 inci sırasında bulunan 186 sıra sayılı kanun tasansının 
7 nci sırasına alınmasına, 

Genel Kurulun 18 Aralık 1999 Cumartesi günü 13.00 - 19.00, 20.00 - 24.00 saatleri arasında 
çalışmasına ve bu birleşimde de kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine, gündemin 5 inci sıra
sına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin 17 Aralık 1999 Cuma günü saat 24.00'e kadar bitiri
lememesi halinde, saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilerek 5 inci sıraya kadar olan iş
lerin görüşmelerinin tamamlanmasına; 18 Aralık 1999 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar 8 inci 
sıraya kadar olan kanun tasan ve tekliflerinin görüşmelerinin bitirilememesi halinde, saat 24.00'ten 
sonra da çalışmalara devam edilerek 7 nci sıraya kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına, 

İlişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplannın müşterek önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, ka
bul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/507) (S. Sayısı: 217) görüş
melerine devam edilerek, yapılan açık oylama sonucunda, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı; 

2 nci sırasında bulunan, Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı
nın (1/584) (S. Sayısı: 293) görüşmelerine başlanarak, 5 inci maddesine kadar kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 17 Aralık 1999 Cuma günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 
00.06'da son verildi. 

Mehmet Vecdi Gönül 
Başkanvekili 

Mehmet Ay Cahit Savaş Yazıcı 
Gaziantep İstanbul 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 49 
lî. - GELEN KÂĞITLAR 

17.12.1999 CUMA 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Kıbrıs vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1999) 

2. — Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Erzurum İli Hınıs ve çevre ilçelerinin konut ihtiya
cına ve merkez üssü Şenkaya olan deprem nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilip edilmeye
ceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1038) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 15.12.1999) 

3. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1999) 

4. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Danacı Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1040) (Başkan
lığa geliş tarihi : 15.12.1999) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarların 2000'li yıllardaki işlev
lerinin incelenerek sorunlarına çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1999) 

2. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayâsımn 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.12.1999) 

3. — Hatay Milletvekili Metin Kalkarı ve 19 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştırıla
rak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/108) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.12.1999) 



T.B.M.M. B : 36 17 . 12 .1999 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

Tarih : 17 Aralık 1999 Cuma 
BAŞKAN : Başkanvckili Mehmet Vecdi GÖNÜL 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 
©_ 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini en iyi 
dileklerimle açıyor, saygılar sunuyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, Türkiye'de nükleer enerji konusunda söz isteyen Kahramanmaraş Millet
vekili Sayın Mehmet Kaya'ya aittir. 

Buyurun Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya'nın, Türkiye'de nükleer enerji santralı kurul

masına ilişkin gündemdışı konuşması 
MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başla

madan önce, 21 inci Dönem milletvekilleri olup da aramızdan ayrılan Kütahya Milletvekili Kadir 
Görmez'e, Bolu Milletvekili Avni Akyol'a, Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'ya ve 
Çanakkale Milletvekili Sıtkı Turan'a Cenabı Allah'tan rahmet diliyor; kederli ailelerine, Türk Mil
letine ve Yüce Meclisimize başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ve nükleer enerji konulu gündemdışı konuşmamı yapmak üze
re huzurlarınızda söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kainatın ve insan yaşamının devamı için enerji ve güç kaynaklarına ih
tiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar, zamanla, yeni yeni güç kaynaklarının bulunmasını gerektirmektedir. Bu 
gereken ihtiyaçlardan biri de, nükleer enerji kaynaklarıdır. 

Günümüzde enerji üretmenin birçok yolu vardır. Bugün, sanayide ve evlerimizde ihtiyacımız 
olan elektrik enerjisi tüketimini karşılayabilecek başlıca üç enerji kaynağı söz konusudur. Bunlar, 
fosil yakıtlarından, yani, kömür, petrol ve doğalgaz yakılmasıyla elde edilen enerji, diğer biri, yük
sekten dökülen veya akan suyun enerjisinden oluşan hidroenerji ve bir diğeri de, nükleer enerji de
diğimiz atom çekirdeklerinin bölünmesinden elde edilen enerji olarak özetlenebilir. Bunlardan, 
hidrolik enerjiyi temin etmek, diğerlerine nazaran daha da kolay bir usuldür; çünkü, aynı kaynak 
üzerinde birden fazla santral kurmak mümkündür. Ülkemizin enerji ihtiyacının yaklaşık olarak 
yüzde 40'ı da bu hidroelektrik santrallar sayesinde sağlanmaktadır. 

Enerji üretiminde hangi yol seçilirse seçilsin, enerji üretiminin çevreye bazı olumsuz etkileri
nin olması da kaçınılmazdır. Nükleer enerji kaynakları olan santralların çevre üzerinde en çok ko
nuşulan yan etkisi, radyasyonun yarattığı etkidir Oysa, bir nükleer santralın çalışması sırasında, 
çevreye yaydığı radyasyonun doğal radyasyon içindeki payı yok denecek kadar azdır. 

Değerli milletvekilleri, bazı ülkelerin nükleer enerji durumları, 1999 yılı başlangıcına göre 
şöyledir: Fransa 58 santralla ülke enerjisinin yüzde 76'sını, İngiltere 35 santralla ülke enerjisinin 
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yüzde 28'ini, Rusya Federasyonu 29 santralla ülke enerjisinin yüzde 14'ünü, Çin Halk Cumhuriye
ti 3 santralla ülke enerjisinin yüzde 1,5'ini, Amerika Birleşik Devletleri 104 santralla ülke enerjisi
nin yüzde 19'unu nükleer santrallardan sağlamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de kurulacak olan nükleer santralın yerinin Akkuyu yöresi ola
rak seçilmesinin isabetli bir karar olduğu düşüncesindeyim Bugün nükleer santrallar kurulurken, 
yapım maliyetlerini aza indirmek ve deprem riskinin en düşük olduğu yerleri seçmek önemlidir. 
Akkuyu yöresi, bu anlamda, Türkiye'nin en güvenli bölgelerinden birisidir. 

Ülkemizde kurulacak nükleer santrallann öncelikli olarak deniz kenarında olması, ekonomik 
olarak büyük yarar sağlayacaktır. Termik santrallarda olduğu gibi, nükleer santrallarda da üretilen 
ısıyı alabilmek için, bir soğutucuya gereksinim duyulmaktadır. Bu soğutma, genellikle, akarsu ya 
da denizden sağlanacak suyla yapılmaktadır. Türkiye'deki çoğu akarsuyun debisi, bu soğutmayı 
sağlayabilecek düzeyde olmadığından, nükleer santrallann deniz kenarlarına kurulması en uygun 
seçeneği oluşturacaktır. 

Dünyadaki hiçbir nükleer enerjinin üretim yöntemi tam olarak güvenli değildir; ancak, nükle
er santrallann tehlikelerinin, enerji üretmek için kullanılabilecek diğer yöntemlere oranla çok daha 
az olduğunu söyleyebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, anlatmış olduğumuz bu yöntemler, enerji üretiminin yollarıdır. Nükle
er santrallar da bu yöntemlerin içindedir; fakat, diğerlerinden farkı yapım maliyetidir. Tabiî ki, 
önemsenecek bir farkı daha vardır. Dünyaya gücünü kanıtlamış ülkeler, nükleer enerjiye sahip olan 
ülkelerdir. Akkuyu'ya kurulması planlanan nükleer santral kurulduğunda, ülkemizin de nükleer gü
ce sahip olması, ülkemiz insamnı daha da memnun edecektir. Ülkemizde kurulacak nükleer enerji 
santralları, ülkemizde yeni enerji kaynakları olacaklardır ve ülkemizin de gücüne güç katacaklardır. 

Konuşmama son verirken, aziz Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini saygılarımla selamlı
yorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya. 
Sayın Kaya'nın görüşlerine, Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı, Ankara'da bulunama

dığı için cevap veremeyeceğini; ama, yazılı olarak cevap vereceğini bize duyurdu. Biz de, kendile
rine duyuruyoruz efendim; Sayın Bakan yazılı olarak cevap verecekler size. 

Gündemdışı ikinci söz, Tarım Bakanlığının canlı hayvan sevkiyatına koyduğu yasak ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinin sorunları hakkında söz isteyen, Hakkâri Milletvekili Sayın Hakkı Tö-
re'ye aittir. 

Buyurun Sayın Töre. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
2. - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre 'nin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının canlı hayvan sevki

yatına koyduğu yasak ve ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuş
ması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 

HAKKI TÖRE (Hakkâri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hakkâri İlimizin sorunları 
hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin malumları olduğu üzere, bölgemizin ana geçim kaynağı hayvancılıktır; ancak, yak
laşık üç aydır, Hakkâri, Van, Ağrı, Şırnak ve İğdır İllerimizde canlı hayvan şevki yatı yasak ettiril
miştir, Sayın Tarım Bakanımız tarafından durdurulmuştur. Gerekçesi ise, bölgede şap hastalığı bu
lunduğu ve sınırdan kaçak hayvan girdiğidir. Ayrıca, bölgedeki hayvanlarda, kesinlikle şap hasta
lığı yoktur. 
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Yine, bu sınır illerine birkaç kaçak hayvan girdi diye bölgedeki milyonlarca insana ve yetiş
tirdiği milyonlarca hayvana ceza vermek suretiyle bölgecilik yapmak, milyonlarca insanı açlığa, 
sefalete sevketmek suretiyle terörün kucağına itmek Sayın Tarım Bakanına yakışıyor mu? 

Ben, 1984'ten bugüne kadar, kahraman askerlerimizle birlikte teröre karşı mücadele etmiş bir 
kişiyim. PKK terör örgütünün, hayvancılıkla uğraşanlardan haraç aldığı, örgütün maksatlı propa
gandasından başka bir şey değildir. Burada, terör örgütünün amacı şudur: Hayvancılıkla uğraşan 
bölge halkından haraç aldığını yaymak, bitme noktasına gelmiş hayvancılığı bitirmek ve zaten kö
tü olan bölge ekonomisini iyice batırmak, cahil insanımızı kandırıp kendi safına çekmektir. Siz de, 
Hükümet olarak, aldığınız yanlış kararla hayvan sevkıyatını durdurarak terör örgütünün alçak oyu
nuna gelmiş oluyorsunuz. 

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Bizim memlekette hayvancılık bitti be!... 
HAKKI TÖRE (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Hükümet bölgenin kalkın

ması için birçok defa ekonomik paket açmıştır. Maalesef, bu paketlerin hepsinin içi boş çıkmıştır. 
Bölgede, terör örgütünün beli kırılmışken, hayvancılığı yasaklayarak, vatandaşı limon gibi sıkarak 
bir yere varamazsınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgede yeni yatırımlar yapmak, istihdamı artıracak iş 
alanları açmak zamanıdır, vatandaşı şefkatle kucaklamak zamınıdır. Gelin, bölgemiz üzerinde si
yaset yapmayalım, onun yerine iş yapalım. Gelin, bölgemizi, elbirliğiyle birlik ve beraberlikle kal-
kındıralım. Barış, huzur ve güven içinde hep birlikte iyi bir gelecek hazırlayalım. 

Hepinize saygılar sunuyor, Sayın Hükümetin, arz etmeye çalıştığım konulara ilgilerini bekli
yor, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Hakkâri Milletvekili Sayın Hakkı Töre'ye teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 20 dakika. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekilleri; Hakkâri Milletvekili Sayın Hakkı Töre'nin, Güneydoğu Anadolu'daki hay
van hareketlerinin durdurulmasıyla ilgili gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle ben milletvekillerimize teşekkür ediyorum; 
hayvancılıkla ilgili konunun, 21 inci Dönem Meclisimizde, belki de bu kürsüden en yoğun konu
şulan bir konu olması nedeniyle ve birkaç kere de, bu kürsüde, Türk hayvancılığının ayağa kaldı
rılması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayvancılık yapan ve geçimi genelde hayvancılığa bağlı 
olan üreticilerimizin problemlerinin çözümü konusunda, 57 nci cumhuriyet hükümetinin ve bunun 
içerisinde de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak bizim Bakanlığımızın görüşlerini arz ettim. An
cak, konunun önemi nedeniyle sık sık huzurlarınıza geldiğim ve Yüce Meclisin dikkatini de bu ko
nuya çektiğim ve bu konuyla ilgili olarak konuşmama fırsat sağlandığı için Başkanlığnıza ve de
ğerli milletvekillerine çok teşekkür ediyorum. 

Ancak, olayın tam teşhisinin yapılması gerek. Özellikle şunu belirtmek istiyorum: 57 nci cum
huriyet hükümeti, kararlarını alırken, Bakanlar Kurulunda bir kanaviçe işler gibi göz göz işlemek
te ve kararlarını buna göre almakta, 57 nci cumhuriyet hükümeti PKK terör örgütünün oyununa 
gelmemektedir ve gelemez de; bunu açık ve net olarak burada söylüyorum. Çünkü, Çok Değerli 
Milletvekili Hakkı Töre, konuşmasında, Hükümetin, terör örgütünün oyununa geldiğini belirtiyor 
ki, bunu, Hükümet olarak ve 57 nci cumhuriyet hükümetinin bir bakanı olark asla kabul edemeyiz 
ve yine 57 nci cumhireyet hükümeti, PKK terör örgütünün yanlış yönlendirmesiyle, hatalı yönlen
dirmesiyle yanlış kararlar almamıştır ve almaz da. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. 
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Yine 57 nci cumhuriyet hükümeti, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun kalkınması için prog
ramlarını ve paketlerini hazırlamıştır ve bu paketler de açılmaya başlanmıştır. Ben birkaç tanesini, 
özellikle birini burada arz etmek istiyorum: Güneydoğu ve Doğu Anadolu insananın geçimi, temel
de hayvancılığa dayanmaktadır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hayvancılık, Batı Anadolu'daki 
kadar, Marmara'daki kadar kârlı da bir iş değildir. Batı Anadolu'da, Marmara'da, Trakya'da yapılan 
hayvancılık Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan her zaman daha kârlıdır; iklim nedeniyle, tabiat 
şartları nedeniyle, yem hammaddesinin hemen orada bulunması nedeniyle. 

Ancak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanımızın geçim kaynaklan arasında birinci sıra
yı mecburen hayvancılık almaktadır. Bunun bilincinde olan Bakanlığmız ve Hükümetimiz, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu insanının ve şimdiye kadar da özellikle ülkemizin tüm kesimindeki insan
ları bu terörden etkilendikleri halde ve ekonomimize 100 milyar doların üzerinde bir yük getirdiği 
halde güneydoğu ve güneydoğudaki kardeşlerimiz ve benim çiftçilerim bu terörden çok daha faz
la etkilenmişlerdir. Evet, doğru; bazı dağlar boşaltılmıştır; boşaltılma mecburiyetinde kalınmıştır. 
Halkın bizzat kendisi terörden etkilendiği nedeniyle buralar boşaltma mecburiyetinde kalmıştır. 
Bugün terör örgütünün kökü kazınmaktadır ve terör örgütünün ve terörün halledilmesiyle ve Hü
kümetin de kararlı tutumuyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da,köye dönüş projeleri başlatılmıştır. 
Köye dönüş projelerinin bir ayağı olabilecek hayvancılığı kalkındırma, hayvancılık yapanı destek
lemek için şu anda Hükümetimizin gündeminde olan ve imzaya açılmış olan hayvancılık kararna
mesinden birkaç kere Yüce Meclise bilgi sundum ve özellikle, 1985'ten bu tarafa hiçbir hükümet 
döneminde teşvik edilmeyen, yem bitkileri üreticiliği, yetiştiriciliği, yerli damızlık yetiştiricisinin 
ve yerli besicinin desteklenmesi ve süt sığırcılığı yapanın desteklenmesi için kararname imza aşa
masındadır. 

Dün, Şanlıurfa'daydım; bu Hükümetin kararlı tutumu ve Hükümetin aldığı ekonomik kararlar 
nedeniyle, ülekimizin en büyük iki şirketi, ortaklaşa, Şanlıurfa'da, GAP'ta, 5 000 sığır besiciliği ve 
1 000 baş sağmal inek kapasiteli entegre hayvjan besisi, süt sığırcılığı ve ürün işleme tesisinin te
melini atmıştır. Dün bunun temelini attım ve bugün buraya geldim. 

Bu, 57 nci Cumhuriyet Hükümeti ve bunun içerisinde bakanlık olarak hayvancılık için hazır
ladığımız projelerin uygulanabilirliliğini, ekonomik analizlerinin çok iyi yapıldığını ve geleceğin 
Güneydoğu Anadolusunun, GAP Bölgesinin, Hakkârisinin, Vanının ve tüm illerinin istikbal vaad 
ettiğinin bir ispatıdır ve bu temeli atılan proje 5 000 baş kapasiteli besi sığırcılığı, 1 000 baş kapa
siteli, 1 000 baş sağılır inek; bu, Türkiye'de en büyüğüdür, Ortadoğu'da da en büyüğü olacaktır; bu 
işletmenin açılış tarihi de 29 Mayıs 2000'dir. 29 Mayıs 2000 tarihi ise, 57 nci Cumhuriyet Hükü
metinin ve içinde de, Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak göreve başladığımızın yıldönümüdür. Tüm 
milletvekillerimizi ve siz değerli arkadaşlarımızı bu açılışa davet ediyorum ve bu sözü burada ve
riyorum: 29 Mayıs'ta bu işletme orada çalışmaya başlayacaktır. 

Bunun manası ne; bunun manası şu: Biz, altyapıyı hazırlayarak, gerekli kanunî düzenlemele
ri yaparak, gerekli mevzuatları çıkararak, özel sektörü Güneydoğu Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'ya 
götürme başarısını gösteriyoruz ve bu, ilktir orada. 

Çok değerli milletvekilleri ve Değerli Başkanım; ben, şu konuları arz ettim. Müsaade ederse
niz, sayın milletvekilimizin de bilgisine tekrar sunmak istiyorum. Konuşmada, Güneydoğu Anado
lu'da, Doğu Anadolu'da şap hastalığı olmadığı belirtildi; bu doğru değildir. Bugün, Hakkâri, Van 
ve çevre ilçelerinden aldığımız hayvan kanlarının -haftalık biz bu kontrolü yapıyoruz- yüzde 
20'sinde şap hastalığı mevcuttur; maalesef, veba mevcuttur, maalesef diğer hastalıklar mevcuttur. 
Biz, bu hastalıkları söndürdüğümüz ve oradaki tüm hayvanları, büyükbaş hayvanları numaralandır
dığımız gün, tabiî ki pazarlar açılacaktır. Küçükbaş hayvanların sayımı yapılıyor ve bu sayımlar 
bittikten sonra -ki, bitmiştir- hastalığı da söndürdükten sonra pazarlar açılacaktır. 
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Bugün, hayvan pazarları ve hayvan giriş ve çıkışı, yalnız, Hakkâri, Van, Ağrı, İğdır ve Şır-
nak'ta değildir; Tokat merkezde de vardır, kendi ilçem olan Sivas'ın Gürün Kazasında da hayvan 
pazarı kapalıdır, hayvan giriş ve çıkışı yasaklanmıştır. Nerede hastalık varsa, bu tedbirleri almak 
mecburiyetindeyiz. 

PKK terör örgütü, -Yüce Meclise birkaç kere arz ettim, tekrar arz ediyorum- özellikle, İran'ın, 
Türk ekonomisine zarar vermek amacıyla, kendi sınırlarındaki kaçakçılığa da bilerek göz yumma
sı nedeniyle, geçtiğimiz yıl, bu hayvan girişlerinden 30 trilyon gelir elde etmiştir. Bu miktarı, bu 
kürsüden, Yüce Meclise birkaç kere arz ettim, tekrar arz ediyorum. Niçin hayvan kaçakçılığı var 
ve devam ediyordu; şu anda, çok az sayıda var. Birincisi, doğu ve güneydoğu illerinde yaşanan te
rör ve kuzey Irak'ta oluşan otorite boşluğu nedeniyle, sınırlarımızı, yeteri kadar denetleyememek
ten denetlemedeki eksiklikten kaynaklanabiliyor. Sınırların denetimine gelince; bunu, tekrar arz 
ediyorum, İran sınırına, çok yakında, elektronik sistemli aygıtlar yerleştirilecek ve buradaki aske
rimiz, emniyet güçlerimiz, özellikle insan giriş ve çıkışları konusunda eğitilmişlerdir ve birinci gö
revleri budur. Bu nedenle, bazı denetimlerde yetersizlikler olabilir, bu yetersizlikleri de, Hükümet 
olarak giderme durumundayız, onu da belirtmek istiyorum. 

Bölge insanının köyleri boşaltması ve hayvancılığı terk etmesi, İran ve Irak'taki hayvan fiyat
larının, ülkemizden çok daha ucuz olması nedenleriyle, sınırdan, sürülerle hayvan geçebilmektedir. 
Burada bir vakum var, hayvancılık dibe vurmuş, hayvancılık bitmiş, hayvancılık bitirildiğinden do
layı, oradan buraya kaçak hayvan geçiyor. Bu kürsüden söyledim ve tekrar ediyorum, bugün Türk 
hayvancılığı, maalesef, dibe vurmuştur. Bu nedenle, buradaki vakumu bizim doldurmamız gerekli 
ki, dışarıdan içeriye hayvan ve et kaçakçılığı yapılmasın. Bugün sınırlarımızdan ve çeşitli şekiller
de kaçak et giriyor, hastalıklı etler giriyor; bunun da gerekli tedbirlerini alıyoruz. "Giriyor" kelime
sine gelince; tabiî ki, biz göreve geldiğimizde devam ediyordu ve durdurulması için de, Hükümet, 
gerekli tedbirleri almıştır, şu anda, ilgili bakanlardan oluşan bir komisyon, işin üzerinde hassasiyet
le durmaktadır. 

Diğer nedense, hayvancılıkta yaşanan bu sorunlar nedeniyle, özellikle İran ve Irak'ta kaçakçı
lıkla geçinen tüccarlar, kaçakçılar ve PKK, bundan rant elde ettiği içindir. 

Ben, bu konuda daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Pazarın, ne zaman açılmasının gerek
tiği hususunu, burada tekrar açıklamak isterim. Hastalık söndükten sonra pazar açılır, hastalık sön
dürülmeden pazarı açamayız; ancak, bundan on gün önce, Van'da valilerle yaptığımız toplantıda, 
ilgililerle yaptığımız toplantıda, dağlardaki hayvanların belirli kışlıklara taşınması ve pazarın haf
tada iki gün açılması kararlarını aldık. 

Yine, elindeki mevcut hayvanını pazarlamak isteyen veya bu hayvanını kestirmek isteyen, va
liliğe, kaymakamlığa ve tarım il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ettiği zaman, hayvanları pazarla-
nıyor, hayvan satışları yapılıyor ve bizim kontrolümüzde, veteriner kontrolünde kesimleri yapılı
yor. Bu et dahilde pazarlanıyor veya bizim kontrolümüzde illerden dışarıya çıkarılabiliyor. 

Burada benim anlayamadığım bir husus var; hayvan satıcısının hayvanı satması serbest, iki 
gün pazar açık, veteriner müdürlüklerimize, valiliklere müracaat ettiklerinde bir sıkıntı yok. Aca
ba, burada istenilen nedir, onu da anlamakta biraz güçlük çekiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Tarım ve Köyişleri Bakınımız Sayın Gökalp'e teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı son söz, Balıkesir organize sanayi bölgesi ve ulaşım sorunları hakkında söz iste

yen, Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün'e aittir. 
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Buyurun Sayın Özgün. (FP sıralarında alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 

3. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün, Balıkesir'in yapımı sürdürülen organize sanayi böl
gesi ile ulaşım sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 

İSMAlL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi hürmetle selam
lıyorum. 

Buraya gelirken, bir milletvekili arkadaşım, Balıkesir'le ilgili konuşma yapacağımı biliyordu 
herhalde ki "Balıkesir'in ne sorunu olabilir, batıda en gelişmiş bölgede olan bir vilayetin ne sorunu 
olabilir" diye bana takıldı. Belki birçok arkadaşımız da öyle düşünüyor olabilir; ama, ne yazık ki, 
Balıkesir'in, başta organize sanayi bölgesi olmak üzere ulaşımla ilgili, eğitimle ilgili birçok soru
nu vardır. Kalkınmasını, sanayileşmesini sağlamış olan bir Bursa ile bir Manisa arasına sıkışıp kal
mış ve ne yazık ki, Balıkesir için yirmi yirmibeş yıllık bir serüven olan organize sanayi bölgesinin 
bugüne kadar tamamlanmasında muvaffak olunamamıştır. 

Şurada üzüntüyle ifade etmem gerekir ki, bir Manisa, bir Bursa Vilayetine bakarak, Balıkesir 
İlimize, ne yazık ki, bugüne kadar üvey evlat muamelesi yapılmıştır; eğer yapılmamış olsaydı, bu
gün geldiğimiz noktada, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi yapılmış ve fabrikaların bacaları tütü
yor halde olması lazım gelirdi; ama, ne yazık ki, bu olmamıştır. Şimdi geldiğimiz noktada, Avru
pa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan temin edilmiş olan kredinin 3 milyon dolarlık kısmının 
kullanılması gerekiyor, bu para da hazır; ama, geçmişte kullanılmış olan kredilerin anapara ve fa
iz ödemeleriyle ilgili bir sorun var. Bunun ertelenmesini Hazineden istedik; 2001 yılı sonuna kadar 
ertelenmesini ve 3 milyon dolarlık kredinin kullanılmasını, heyetler halinde, başta, Sayın Balıkesir 
Valimiz, milletvekillerimiz olmak üzere istedik, defalarca söyledik; ama, söz verildiği halde, bu
gün şu saatte bu konuda bir ilerleme olmadığını üzülerek görüyoruz ve bir Balıkesirli olarak bun
dan üzüntü duyduğumu bu kürsüden ifade etmek istiyorum. 

Temennimiz, bu ertelemenin bir an evvel çözülmesi ve ihtiyacımız olan 3 milyon dolarlık kre
dinin kullanılmasıdır; yoksa, bu organize sanayi meselesi bir inkıtaa daha uğrayacaktır ve tabiî, 
bundan Balıkesir'de iş bekleyen binlerce işsiz insanımız zarar görecektir. 

Şimdi, burada, tabiî, önemli bir husus, Bandırma Organize Sanayi Bölgemiz de bekliyor; o da 
ödenek bekliyor. Öbür tarafta, Gönen Deri Organize Sanayi Bölgesi aynı şekilde, Balıkesir'deki 
Haddeciler Organize Sanayi Bölgesi de aynı şekilde Hükümetin ilgisini beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, Balıkesir İlimiz 1000'in üzerinde köye sahip bir ilimizdir ve köy yol
larına baktığımız zaman, aşağı yukarı üçte l'i asfaltlanmış, üçte 2'si durmaktadır. 1998 ve 1999 yı
lı programlarına baktığınız zaman toplam 60 milyar civarında bir ödenek gönderilmiştir; ama, 1998 
yılı için, hatırlıyorum, Sayın Kabil de bana oradan bakıyor, bir Rize'ye 1,3 trilyon, bir Trabzon'a 
2,5 trilyon ödenek tahsis edilmiştir. 

AHMET KABİL (Rize) - Rize'de asfaltlama oranı sadece yüzde 3'tür; sizde ise, yüzde 33. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Efendim, biz, Balıkesir gibi bir vilayetimizin köy yollarının 

üçte 2'sinin bugün, hâlâ, toz içerisinde, toprak içerisinde olmasından üzüntü duyuyoruz; bunun, bir 
an evvel çözümlenmesi gerekir diyoruz. 

Bugün, millî gelirden fert başına düşen hasılanın ortalaması 3 000 dolar ise, Balıkesir İlimi
zin, başta, Dursunbey, Kcpsut, Bigadiç, Sındırgı ve Savaştepe İlçelerimiz olmak üzere birçok ilçe
sinde bunun yarısı nispetinde veya çok altındadır. O bakımdan, en azından bu ilçeler itibariyle, Ba
lıkesir'in, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınması lazım gelir diye düşünüyorum. 
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Balıkesir'in, sanayii yanında, ulaşımla ilgili sorunları da vardır. Daha geçtiğimiz gün, MHP'li 
bir milletvekili arkadaşımızı Balıkesir-Edremit karayolunda bir trafik kazasında kaybettik; kendi
sine, Allah'tan rahmet diliyoruz; çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. 

İşte, bu Balıkesir-Edremit-Ayvacık yolunun genişletilmesi lazım. Yaz aylarında, turizmin yo
ğun olduğu mevsimde o yoldan gitmek hakikaten büyük bir meşakkat. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özgün, lütfen tamamlayınız. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Öbür taraftan, Balıkesir-Susurluk-Karacabey yolunun, İstan-

bul-İzmir trafiğini taşıyan yolun, mutlaka yapılması lazım, bitirilmesi lazım. Bandırma-Susurluk 
ayrımı, Bandırma-Karacabey, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yollarının mutlaka yapıl
ması lazım. Balıkesİr-Bigadiç-Smdırgı yolu hizmete fevkalade yetersizdir, programa alınıp ihalesi
nin yapılması gerekir diye düşünüyorum. 

Bu ulaşım ve sanayi sorunlarının yanında, Balıkesir'de bir üniversitemiz var, kampus inşaatı
nın bir an evvel tamamlanması lazım. Bu üniversite çatısı altına, en azından, bir tıp fakültesinin ko
nulması lazım; Savaştepe'deki eski öğretmen okulunun, sınıf öğretmeni yetiştiren bir eğitim fakül
tesi haline getirilmesi, Susurluk, Bigadiç ve Kepsut İlçelerimize de, en azından, birer tane meslek 
yüksekokulu kurulması lazım gelir diye düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Özgün, son cümleniz için tekrar mikrofonu açıyorum; lütfen tamamlayınız. 
Buyurun. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Tabiî, Balıkesirimizin çok daha büyük sorunları var; ama, on

lara, zaman yetersizliği nedeniyle giremiyorum. 
Hükümetimizden anlayış bekliyoruz, özellikle sanayii başta olmak üzere, ulaşım sorunlarına 

çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (FP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özgün. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarların 2000'li yıllardaki işlev

lerinin incelenip sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Günümüz yönetim anlayışı olan yerinden yönetimin çağdaş bir düzeye getirilmesi, muhtarlık 

kurumunun 2000'li yıllardaki işlevi, muhtarlarımızın yasal, ekonomik ve sosyal sorunlarını ve bu 
sorunların çözümlerini araştırmak, çözüm önerileri sunmak için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisince Meclis araştırması açılma
sını istiyoruz. . ~ • 

Saygılarımızla. 
1-Metin Kalkan (Hatay) 
2-Mehmet Batuk (Kocaeli) 
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3 - Mustafa Geçer (Hatay) 
4-Mehmet Bekâroğlu (Rize) 
5 - Salih Kapusuz (Kayseri) 

6-M. Zeki Çelik (Ankara) 
7-Yaşar Canbay (Malatya) 
8- Cemil Çiçek (Ankara) 
9-Şeref Malkoç (Trabzon) 

10-Tevhit Karakaya (Erzincan) 
11- Suat Pamukçu (Bayburt) 
12-Yakup Budak (Adana) 
13-Ali Gören (Adana) 
14-Mehmet Zeki Okudan (Antalya) 

15-Hüseyin Kansu (İstanbul) 
16-Mehmet Ali Şahin (istanbul) 
17-Şükrü Ünal (Osmaniye) 
18- Mahmut Göksu (Adıyaman) 
19- Mehmet Özyol (Adıyaman) 
20- Avni Doğan (Kahramanmaraş) 

21- Hüseyin Karagöz (Çankırı) 
Gerekçe: 

Cumhuriyet döneminde muhtarlar 1924 yılında çıkan 442 sayılı Yasa gereği köy ve mahalle
lerde seçilerek göreve gelirler. Muhtarlar, halkın temsilcisi oldukları gibi, aynı zamanda, devletin 
de temsilcisidir. 

Muhtarlık, sivil ve kamu alanının buluştuğu ilk ve önemli temel ünitedir. Halkın kamuya açıl
dığı, devleti bulduğu ilk kurumdur. Yönetimimizin en alt iletişimini sağlayan ve yönetimi ayakta 
tutan en sağlıklı bu ünite, maalesef, devlet üst yönetimlerince hizmetlerini kolaylaştırıcı gerek bü
ro malzemeleri gerekse özlük hak ve yetkileri açısından yeterince rahatlatılamamışlardır. 

Muhtarlar, mülkî amirlerdir. Yetkileri, köy halkına karşı kısıtlı, yönetim kadrolarına karşı yok 
denecek kadar azdır. Seçimle göreve gelen mülkî amir muhtarlarımız, atanmış kamu görevlileri ta
rafından bir personel gibi muamele görmektedirler. Muhtarlarımız, kendilerini seçen halka karşı, 
yasaların kendilerine yüklediği görev ve sorumluluklarını yerine getirememenin sıkıntısını ve ezik
liğini yaşamaktadır. Muhtarını seçen halk, seçtiği muhtarından her türlü hizmeti beklemektedir; 
çünkü, her an, karşısında muhtarını bulmaktadır. 

Günümüzde, kentlerimizde 15-20 bin nüfuslu büyük mahalleler oluşmuş bulunmaktadır. Söz 
konusu mahallelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini yerine getirmek, çözmek için yasal yetkileri 
ve ekonomik imkânları olmadan yerine getiremeyeceği bir vakıadır. Merkezî yönetimin, artık, ye
rinden yönetim anlayışına bırakıp, çağdaş dünyanın gittiği yolda biz de mülkî amirlere yasal ve 
ekonomik sorumluluklarını belirleyip, hak ettikleri hizmet ve itibarı sağlamalıyız. 

Muhtarlarımızın, yasalarla, görev ve sorumlulukları her gün artarken, söz konusu görev ve so
rumlulukları yerine getirmek için hangi imkânla, hangi yetkiyle, hangi ekonomik ve sosyal durum-

- 1 2 -



T.B.M.M. B : 36 17 .12 .1999 O : 1 

la yerine getireceği düşünülmemekte ve iyileştirme yapılmamaktadır. Muhtarlarımıza verilen öde
nekle, Bağ-Kur primlerini dahi ödeyememektedirler. Kırtasiye, telefon, aydınlatma, yakacak ve yol 
giderlerini nasıl karşılayacaktır? 

2000'li yıllara girerken, muhtarlarımızı layık olduğu bir konuma getirmek anayasal bir borç
tur. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Diğer Önergeyi okutuyorum:" 
2. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunların 

araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin demiryollarının içinde bulunduğu durumu araştırmak, geliştirilmesini sağlamak, 

ihtiyacını tespit etmek, 21 inci Yüzyıl teknoloji seviyesine ulaştırmak hususunda, Anayasamızın 98 
inci ve Meclis İçtüzüğünün 104-105 inci maddeleri gereğince, bir Meclis araştırmasının açılması
nı saygıyla arz ederiz. 

1- Metin Kalkan 
2- Hüseyin Karagöz 

3- Mehmet Batuk 
4- Mustafa Geçer 
5- Mehmet Bekaroğlu 

6- Salih Kapusuz 
7-M. Zeki Çelik 
8- Yaşar Canbay 

9- Cemil Çiçek 
10-Şeref Malkoç 
11- Tevhit Karakaya 

12- Suat Pamukçu 
13-Yakup Budak 
14- Ali Gören 
15- Mehmet Zeki Okudan 
16- Hüseyin Kansu 
17- Mehmet Ali Şahin 
18- Şükrü Ünal 

19- Mahmut Göksu 
20- Mehmet Özyol 

21- Lüfti Doğan 
22- Avni Doğan 

(Hatay) 
(Çankırı) 
(Kocaeli) 
(Hatay) 
(Rize) 

(Kayseri) 
(Ankara) 
(Malatya) 

(Ankara) 
(Trabzon) 
(Erzincan) 
(Bayburt) 
(Adana) 
(Adana) 
(Antalya) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Osmaniye) 
(Adıyaman) 
(Adıyaman) 
(Gümüşhane) 
(Kahramanmaraş) 
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Gerekçe: 
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, ulaşım politikasının temel hedefi, Anadolu'yu demiryolları 

ağıyla donatmaktı. Ancak, 1950'li yıllardan sonra temel ulaşım politikasında değişiklik yapılarak, 
karayolu ulaşımını temel alan bir politika izlenmeye başlanmıştır. Üzülerek müşahede edilmekte
dir ki, bu politika, hâlâ devam etmektedir. 

Dünyaya baktığımızda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin demiryolu ulaşımına büyük 
önem verdikleri gözlenmektedir. Temel ulaşım politikalarını demiryolu ulaşımı oluşturmaktadır. 
Fransa, Almanya, Japonya, İspanya gibi saatte 200 kilometreyi aşan hızlı tren teknolojisi geliştire
rek ulaşımda büyük mesafeler katedilmiştir. 

Ülkemizde ekonomik sıkıntıların temel nedenlerinden birisi de, ulaşımın yetersiz olduğu ger
çeğidir. 1998 yılının trafik kazalarını bilançosunda hasar ve işgücü kaybı olarak 2 katrilyon 833 
trilyon Türk Lirası ekonomik kayıp, ulaşım gerçeğini gözler önüne sermektedir. Hatta toplumsal 
felaket açısından da toplam ölü 6 590, yaralı ve sakat sayısı 116 876 kişidir. 

Dünyada ve ülkemizde doğal çevrenin korunması hususunda artan toplumsal gerçek, tabiat 
dengesindeki bozulmanın verdiği kayıp, ulaşım politikalarını etkiler hale gelmiştir. Ülkemizin coğ
rafî konumu, jeolojik yapısı gözönüne alındığında demiryolu ulaşım politikasına yeniden dönülme
si gerçeği apaçık ortaya çıkmıştır. 

Demiryolu ulaşımında yeni teknolojiler kullanılarak hem ekonomiye büyük katkı sağlanacak 
hem de doğal çevrenin korunması, enerji tasarrufu, güvenli ve hızlı ulaşım, trafik kazalarının sebe
biyet verdiği ölümlerin ve sakatlıkların azalması, işgücü kaybının asgarî seviyeye düşürülmesi gi
bi önemli başarılar elde edilecektir. 

Sonuç olarak, ülkemizin yarım yüzyıldır ihmal ettiği demiryolu temel ulaşım politikasının ye
niden ele alınması, demiryolu ulaşımındaki temel sorunun araştırılması, ihtiyaçlarımızın tespit edil
mesi, günümüz çağdaş teknolojisinin şu andaki sisteme uygulanması ve yeni demiryolu ağlarının 
açılması hususunda bir Meclis araştırması açılması zarureti doğmuştur. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemdeki yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Son önergeyi okutuyorum. 
3. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 19 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştırı

larak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay, ülkemizin tarım, ticaret, sanayi ve turizm potansiyeli açısından önemli illerinden biri

sidir. Bu ilimiz potansiyelinin gerektiği gibi kullanılabilmesi ve daha da gelişip kalkınabilmesi için 
bir çok sorun mevcuttur. 

Bu önemli sınır kentimizin sorunlarının sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması ve bu sorunların çö
züm yollarının araştırılması için Anayasamızın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 104, 105 inci mad
deleri gereğince bir Meclis araşırması açılmasını arz ederiz. 

1-Metin Kalkan (Hatay) 
2- Hüseyin Karagöz (Çankırı) 
3-Mehmet Batuk (Kocaeli) 
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4- Avni Doğan (Kahramanmaraş) 

5- Mustafa Geçer (Hatay) 

6- Mehmet Bekâroğlu (Rize) 

7- Salih Kapusuz (Kayseri) 
8-M. Zeki Çelik (Ankara) 
9- Yaşar Canbay (Malatya) 

10- Şeref Malkoç (Trabzon) 
11-Yakup Budak (Adana) 
12-Suat Pamukçu (Bayburt) 
13-MehmedZeki Okudan (Antalya) 
14- Ali Gören (Adana) 
15- Hüseyin Kansu (İstanbul) 
16-Mehmet Ali Şahin (İstanbul) 
17 - Şükrü Ünal (Osmaniye) 
18-Mahmut Göksu (Adıyaman) 

19 - Mehmet Özyol (Adıyaman) 
20 - Lütfi Doğan (Gümüşhane) 
Gerekçe: 
Ülkemizin güneyinde bulunan, zengin tarım kaynaklarına sahip, coğrafî konum itibariyle 

önemli ilimiz Hatay, nüfusu, iklimi, İskenderun Körfezi ve mevcut sanayi kuruluşlarıyla hızlı bir 
gelişme göstermesi gerekirken, bu gelişme ilin geneline yayılamamıştır. 

Bu durumun genel nedenleri, kaynak sıkıntısı, sınır bölgesi oluşu, kamu yatırımlarının yeter
siz oluşu, ulaşım ve altyapı yetersizliğidir. Coğrafî bakımdan önemli olan bu sınır ilimize hava ula
şımı olmaması, gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, deniz ulaşımında İskenderun 
Limanının ihtiyaca cevap verememesi, ekonomik açıdan büyük bir kayıp oluşturmaktadır. 

İlimizin, gerek ülkelerarası karayolu bağlantıları gerekse kendi ilçeleriyle olan bağlantıları il
kel ve yetersizdir. Antakya-Altmözü, Antakya-Yayladağ, Kırıkhan-Hassa, İskenderun-Kırıkhan 
yollarının yapımı acilen gerçekleştirilmelidir. Bu ilçelerin kalkınması, ulaşımla doğrudan ilgilidir. 

Sınır ili olması, can ve mal güvenliği bakımından önem arz etmektedir. Sınır bölgelerinde ya
şayan köylülerimize maddî ve manevî destekler sağlanarak sosyal imkânlar sunulmalıdır. 

Geniş tarım alanlarına sahip olan ilin, ülke ekonomisine büyük katkısı olan tarım ürünlerinden 
tütün, pamuk, buğday ve zeytin üreticilerimizin sorunları tespit edilip acilen çözüm bulunmalıdır. 
Çiftçimize düşük faizli destek kredisi sağlanmalı, ürünlerin tabanfiyatları tatmin edici düzeyde tu
tulmalı ve peşin ödeme yapılmalıdır. 

Kamu yatırımları sonuçlandırılmalı ve hizmete geçirilmelidir. Kaynak yetersizliği sebebiyle 
yıllardır bitirilemeyen okullar, hastaneler, yollar, barajlar, organize sanayi siteleri, içmesuyu ve ka
nalizasyon şebekelerine acilen kaynak temin edilip bitirilmelidir. 

Kırsal kesimdeki çiftçiler başta olmak üzere, tüm çiftçiler desteklenmeli, Amik Ovası çiftçile
rinin kiraladıkları hazine arazileri kendilerine devredilmeli, sınır köylüleri maddî ve manevî yön
den desteklenerek, onlara, sınır ticareti yapma imkânları sağlanmalıdır. 
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Bölge halkının kalkınması hem bölge halkının birlik ve beraberliği hem de ülkenin birlik ve 
beraberliği açısından önem arz etmektedir. 

BAŞKAN T- Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırası gelince yapılacaktır. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum: 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin (6/295) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4178) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmının 59 uncu sırasında yer alan (6/295) esas numaralı sözlü 
soru önergemi, yazılı cevap aldığımdan,, geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hakkı Töre 

Hakkâri 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Gündemin 1 inci sırasında yer alan, Bankalar Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu raporunun müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (11584) (S. Sayısı: 293) (1) '- ' , 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde, tasarının 4 üncü maddesi kabul edilmişti; şimdi, 5 inci maddeyi okutuyo

rum: 
MADDE 5.- 4389 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi yürür

lükten kaldırılmış, izleyen bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde ilk söz; Fazilet Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Sa

it Açba'ya aittir. 
Buyurun Sayın Açba. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 

5 inci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bankacılık sektörü, bir taraftan, para politikasını etkileme; diğer taraftan, gelir ve servet dağı

lımını etkileme, bir taraftan, sektörler arası kaynak dağılımını etkileme ve fonların verimli alanla
ra aktarılmasını sağlama gibi, temel fonksiyonlara sahiptir; ancak, Türkiye'de, bankacılık sektörü
nün, bu temel fonksiyonları yeterince yerine getirmediğini de açıkça ifade etmemiz gerekmektedir. 

(1) 293 S. Sayılı Basmayan 16.12.1999 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağa eklidir. 
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Bugün, Türkiye'de, bankacılık sektörünün pekçok olumsuz yönleri vardır; bu yönlerden biri
si, kârlılığının verimlilikten kaynaklanmaması, enflasyona dayalı bir kârlılığın olması; diğer taraf
tan, holding bankacılığının mevcut bankacılık sektöründe hâkim bir faktör olması; diğer bir olum
suzluk, kamu sektörünün -bilhassa, en önemli unsurlardan biri budur- finansmanının önplanda tu
tulması; yine, ihtisaslaşmanın düşük seviyede olması gibi olumsuzluklardır. Bu olumsuzlukları, bir 
bakıma, haksız rekabeti oluşturan olumsuzluklar olarak da ifade edebiliriz. Dolayısıyla, bu olum
suzluklar çerçevesinde, bankacılık sektörünün, kendisine düşen görevleri yeterince ifa ettiğini söy
lememiz mümkün değildir. 

Sektörün, gerçekten, çok büyük bir kârlılığı vardır; ama, bu kârlılık, kesinlikle verimlilikten, 
kaynaklanmamaktadır; tamamıyla, rekabetten uzak, enflasyon ortamında bilhassa, devlet kâğıtları
nın -Hazine bonosu ve tahvillerin- alımına yönelik olarak veya buralara kaynak transferi şeklinde, 
buralardan elde edilen çok büyük bir kârlılığın, bankacılık sektöründe en önemli olumsuzluklardan 
biri olduğunu açıkça ifade etmemiz gerekmektedir. 

Tabiî, tamamıyla, kamu sektörüne dayalı bir kârlılık ve sektörün, kamu sektörüne dayalı tarz
da çalışması nedeniyle, sistem içinde küçük bankalann sayısının da hızla arttığını ve temelinin sağ
lam olmadığını; örneğin, 1987-1997 dönemini dikkate aldığımızda, hemen hemen 13 yeni banka
nın kurulduğunu ve bunlann ağırlıklı bir kısmının da küçük bankalar olduğunu da açıkça görme
miz mümkündür. 

1999 yılının ilk yarısını dikkate aldığımızda, bankacılık sektörünün faaliyet dışı kârlarının ger
çekten, oldukça yüksek boyutlarda olduğunu açıkça görürüz. 1999 yılının ilk altı ayında, banka kâr
larının yüzde 129 ilâ yüzde 171 arasında değişmiş olduğunu görüyoruz. Örneğin, ilk altı aylık dö
nemde, Akbank'ın faaliyet dışı kârı 306 trilyon liradır, Türkiye İş Bankasının 161 trilyon liradır, 
Garanti Bankasının 243 trilyon liradır; diğer bankalarda da, bu şekilde, bilhassa devlet iç borçlan
ma senetlerine bağlı olarak çok yüksek seviyelerde gelirin elde edildiğini de açıkça görmemiz 
mümkündür. 

İçborç senetlerinin alıcılanna göre dağılımına bakıldığında, hemen hemen içborç senetlerinin 
yegâne alıcısı bankalardır, bankacılık sektörüdür. Örneğin, 1998 yılında, bonoların yüzde 87'si 
bankalar tarafından satın alınmıştır, tahvillerin yüzde 86'sı, yine bankalar tarafından satın alınmış
tır. 1998 yılında, tasarruf sahiplerinin almış olduğu tahvillerin oranı sadece 3,8'dir. Yine, aynı yıl
da, bono ve tahviller birlikte düşünüldüğünde, bankalann almış olduğu pay yüzde 86'dır, tasarruf 
sahiplerinin almış olduğu pay da yüzde 1,3'tür. Dolayısıyla, devletin çıkarmış olduğu, ihraç etmiş 
olduğu senetlerin yegâne müşterisinin bankalar olduğunu ve devlet senetlerinden dolayı ödenen fa
izlerin de bankaların kasasına girdiğini açıkça ifade etmemiz gerekmektedir. 

Şimdi, kamu kesiminde senetlerin aşağı yukarı yüzde 85'i bankalar tarafından satın alındığına 
göre, acaba, bankalara yönelik kamu kesiminden transfer edilen faizlerin durumu nedir veya dolar 
cinsinden ifadesi nedir diye sorulduğunda, 1995-1999 yılları arasında, iç ve dışborç faizleri için 
ödediğimiz dolar cinsinden faiz miktarı 92 milyar dolardır, içborç faizi olarak ödenen miktar ise 81 
milyar dolardır. Bunun yüzde 85'i bankalara ait olduğuna göre, 1995 - 1999 döneminde, bankalara 
transfer edilen faiz miktarı 68 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. 

2000 yılını dikkate aldığımızda, 2000 yılında, hepinizin bildiği gibi, 42 - 43 milyar dolar civa
rında iç ve dışborç faizi vardır ki, bunun hemen hemen 40 milyar doları, içborç faizlerine yönelik 
olarak yapılacak ödemedir. Dolayısıyla, 1995 - 2000 dönemini dikkate aldığımızda, bankalara 
transfer edilen faiz miktarı -1995'ten 2000 yılı sonuna kadar- 102 milyar dolara ulaşmış olacaktır; 
yani, 1995 - 2000 yılları arasında, toplam olarak 134 milyar dolar faiz transferi gerçekleşmiş ola-
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çaktır; bunun, 92 milyar doları fiilen gerçekleşmiştir; içborç faizlerine yönelik olan kısmı 121 mil
yar dolardır; ama, bankalara intikal edecek kısmı da 102 milyar dolara ulaşacaktır. 

Dolayısıyla, bankacılık kesimi, Türkiye'de, maalesef, sağlam zemine oturmamaktadır; kaygan 
bir zeminde bulunmaktadır. Bankacılık, tamamıyla devlet senetlerinden, devletin ihraç etmiş oldu
ğu senetlerden beslenmektedir. Dolayısıyla, tamamıyla ihtisaslaşmış verimli bir alanda çalışmayan 
bankaların, bir bakıma, bu kaygan zeminde her zaman için -pek çok bankanın- batması gibi prob
lemler de söz konusudur. Tabiî, bunun sonuçları, şüphesiz, yine, kamu kesimine yansıyacaktır. 

Türkiye'de, borçlanma problemleri halledilmediği müddetçe, bankacılık sektörünün zemininin 
de sağlamlaşması imkânı yoktur. Yine, borçlanma problemi halledilmediği müddetçe, Türkiye'de, 
ekonomik problemlerin çözülmesi imkânı da yoktur. Türkiye'nin en önemli sorunu, borçlanma 
problemidir; ama, hükümetin realize etmiş olduğu politikalara bakıldığında, bilhassa, iç borçlan
mayla ilgili düzenlemelere bakıldığında, maalesef, bu düzenlemelerin gerçekçi bir zemine oturma
dığını da açıkça görmemiz mümkündür. Dolayısıyla, ilk halledilmesi gereken mesele budur, bir ba
kıma, bankacılık sektörünün sağlam bir zemine oturması açısından. 

5 inci maddede, 4389 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin yürür
lükten kaldırıldığı görülmektedir. Yürürlükten kaldırılan hüküm şudur: "Bankalar, ana faaliyet ko
nuları para ve sennaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konularda özel kanunlarına göre izin 
ve ruhsat ile faaliyet gösteren malî kurumlar dışındaki bir ortaklığa özkaynaklarının en fazla yüz
de 15'i oranında iştirak edebilirler. Bu tür ortaklıkların toplam tutarı banka özkaynaklarının yüzde 
60'ını aşamaz." 

Ben, kanunun hayırlı olmasını temenni ederken, teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Açba. 
Gruplar adına ikinci söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın Ali Na

ci Tuncer'e ait. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 

DYP GRUBU ADINA ALÎ NACİ TUNCER (Trabzon) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; 
gerek Grubum gerekse kendi adıma, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, birkaç gündür müzakere etmekte olduğumuz Bankalar Kanunun
daki değişikliği tetkik ettiğimizde, bu Kanun, bu yılın 23 Haziranında kabul edilmiş. Aradan altı ay 
geçmeden, neredeyse yarısına yakın maddeleri değiştirilmektedir. Gerekçe olarak da, Avrupa ile 
entegrasyonu sağlıyoruz. O nedenle, bu değişiklikleri yapma zarureti doğmuştur diye ifade edili
yor. r . . 

Saygıdeğer milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere, gümrük birliğinden sonra, yani, 1992 yı
lından sonra, bütün kurumlarımızın Avrupa ile entegrasyonu için gerekli hazırlıklar yapılmış ve 
peyderpey, bazı müesseseler Avrupa entegrasyonu için düzeltilmiştir. Altı ay önce yapılan değişik
likte, acaba, sayın hükümet, biz, aday olarak da, artık, Avrupa Birliğine giremeyeceğiz diye naza
ra almayıp da değişiklikleri yapmamış mıydı, bu düşünce içerisinde miydi? Eğer, bu düşünce içe
risinde değilse, altı ay sonraki değişiklikleri de mi görememişti? 

2000 yılına girdiğimiz bu dönemlerde hükümetin iddialı programları var. "Ekonomide enflas
yonu yüzde 10'lara düşüreceğim" diyor, "faizleri düşüreceğim" diyor, "dövizleri sisteme sokaca
ğım" diyor, "bütçe açıklarını kapatacağım" diyor. Güzel vaatler... Hepimiz memnun oluruz; ancak, 
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altı ay sonrayı göremeyen, altı ay önce getirdiği bir kanunun neredeyse yarı maddesini değiştiren 
bir hükümetin bu vaatlerine nasıl inanacağız arkadaşlar?! 

Görüşmekte olduğumuz tasarının 5 inci maddesiyle 4389 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(l/a) bendi iptal edilmekte. Bu (l/a) bendinde ne vardı: Bankalar, kendi faaliyetleri dışında olan bu 
iştiraklere, en fazla, özsermayelerinin yüzde 15'i kadarıyla ve toplam da yüzde 60'ı geçmeyecek şe
kilde iştirak edeceklerini belirtmekteydi. Bu hüküm, metinden çıkarılmaktadır. Gerekçe olarak da 
"biz, bu iştirakleri kredi niteliğinde gördüğümüz için, artık bu tahdide lüzum yok" diyorlar. Ayrı
ca, geçici 1 inci maddeyle bugünkü iştiraklerini de peyderpey indireceklerini ve neticede, yüzde 25 
oranında muhafaza edeceklerini belirtmektedirler, işte, 2001 yılında yüzde 75'e, 2002 yılında yüz
de 70'e vesaire, en sonunda, altı yıl sonra yüzde 25'e inecek deniliyor. Bu sistemle, bankaların di
ğer kuruluşlara iştirakine gem vurulmaktadır; bu sistemden anlaşılan budur. 

Cumhuriyet döneminden beri, biz, bankaları bu iştiraklere katılmaya teşvik ettik ve Türki
ye'nin sayılı sanayi kuruluşları, bankaların iştirakleri sayesinde olmuştur. Bugün, Avrupa'yla yarış
makta olan bir Paşabahçe Cam Fabrikası eğer hayattaysa, bunun ana nedeni, İş Bankasının büyük 
iştiraklerinden birisi olmasıdır. Şimdi, biz, bu politikadan vazgeçiyoruz ve bu iştiraklerden banka
ların el çekmesini istiyoruz. Eğer, bugün, bir sigorta sisteminden Türkiye'de bahsedebiliyorsak, bu 
sistemin ana nedeni, bankaların bu sigortalara el atmasındandır. Bunların fabrikalarına alacağı de
mirbaş, makine için leasing sistemlerini bankalar geliştirmiştir, küçük esnaf ve KOBİ'leri tefecile
rin elinden kurtaran factoring sistemleridir. Bugün, bu yasayla, bunlara da gem vurmaktayız. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, ayrıca, geçici bir maddeyle bankalara bir külfet daha getirilmekte. 
Bugünkü iştiraklerini altı yıl içinde tasfiye edecek. Ya tutturamazsa, altı yıl içinde yüzde 25'e geti
remezse, ne yapacağız; kanunu ihlal ettiği için haklarında kanunî takibat yapacağız. Görüştüğüm 
büyük banka yetkilileri, altı yıl içerisinde bunu yapabilecekleri inancında olmadıklarını ifade etti
ler. Ne olacak; tekrar bir zaruret gelecek, bu kanunun bu maddesini yeniden değiştirme durumun
da kalacağız. Ama, tahmin ediyorum, hükümetin en rahat olduğu madde bu madde; zira, bu mad
deyi altı yıl sonra değiştirme zaruretiyle karşı karşıya kalacak. Hükümetin bugünkü siyasî ve eko
nomik politikasıyla, altı yıl sonra iktidarda olmayacağını zaten kendisi de biliyor. Onun için, böy
le bir endişesi yok. Bunları, inşallah, biz gelip düzelteceğiz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bankacılık sistemi, bütün hatalarına rağmen, bütün eksikliklerine 
rağmen, Avrupa ile en iyi entegre olmuş kurumlarımızdan biridir. Bugün, Batı'yla müşterek birçok 
bankamız vardır. Mutlaka bunda da revizyon yapılsın, yapılmasın demiyorum; ama, altı ayda bir 
değiştirilmesini gerektirecek kadar acil bir durum yoktu. Bundan anlaşılıyor ki, hükümet, iyi tetkik 
etmeden tasarı getiriyor; acele kanun çıkarayım hevesiyle tasarıları buraya sevk ediyor, daha tatbi
kata yönelmeden hatalar meydana çıkıyor. Bir de tatbikata dönüldüğünde, daha ne hataların çıka
cağını hep beraber yaşayacağız. İktidarı meydana getiren partilerin çoğunluğu, yıllarca, bürokrasi 
sultasından şikâyetçi olmuşlardır. Bugün, bu kanunla getirdikleri sistemle, bütün bankacılığı bü
rokrasiye teslim ediyorlar. Onu da tam olarak gerçekleştiremediler, atamalarını yapamadılar, yeni 
değişiklik yapma zaruretini gördüler. Bunu da Batı'yla entegrasyon gerekçesi içerisine saklamaya 
çalıştılar. 

Muhterem arkadaşlar, ümit ediyorum ki, benim tahmin ettiğim gibi olmasın da başarılı olsun 
bu kanun. Bu memleket hepimizin. Biz, bir muhalefet hırsı içerisinde konuşmuyoruz, doğrusu ya
pılsın diyoruz. İki gün sonra olsun; ama, kuruluşların bilgilerine müracaat edilsin, ehil olanların fi
kirleri dinlensin, muhalefetin fikirleri dinlensin ve yaptığımız kanunlar kalıcı olsun. 

Bugün, elimde olan bir notta, Bankalar Birliği, kanun değişikliğinin çoğunluğuna karşı. Bütün 
bankaların meydana getirdiği bir birliğin dahi fikri alınmadan tasarı önümüze getiriliyor. İnşallah, 
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bundan sonraki kanun çalışmalarında Sayın Hükümetimiz bu hatalara düşmez ve biz de, daha ya
rarlı hizmetler vermek suretiyle, milletimizin bize emanet ettiği yasama yetkisini iyi yolda kullanırız. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tuncer. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahıslar adına ilk söz, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın. 
Sayın Ayhan?.. Yoklar. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan İmamoğlu?.. Yok. 
Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat?.. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Önerge yok, 
Maddeyi, Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- 4389 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"4. Bankalar, Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak Kurulca tespit edilecek kapsam ve 

uygulama esasları çerçevesinde, doğrudan ve dolaylı iştirakleri ile yönetim ve denetimine sahip ol
dukları ortaklıkları ve/veya ortakları ile bu ortakların doğrudan veya dolaylı olarak sahip veya yö
netim ve denetimine hakim oldukları malî ve malî olmayan ortaklıkların hesaplannı konsolide ede
rek konsolide malî tablolar hazırlamak zorundadır. Bu Kanuna göre yürürlüğe konulan standart 
oranlar bankalarca Kurul tarafından belirlenecek esas ve ilkeler çerçevesinde konsolide esasa göre 
de hesaplanır ve uygulanır. Kurulca hesapları hazırlanacak konsolide malî tablolar kapsamına alı
nan gerçek ve tüzel kişiler, kendilerinden bu kapsamda istenen her türlü bilgi ve belgeleri ilgili ban
kalara ve Kuruma vermekle yükümlüdür. " 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına ilk söz; Fazilet Partisi... 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Vazgeçtik Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Kabataş; buyurun 

efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; görüşmekte olduğumuz tasarının 6 ncı maddesi, daha önce, Haziran 1999'da değişiklikle yürür
lüğe konulmuş olan kanunun 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasını değiştiren bir düzenleme ve 
bu tasarıyla getirilen, bankacılık sektörü açısından fevkalade önemli sonuçlar doğurabilecek olan 
başka, ciddî ve kapsamlı bir düzenleme. Nedir getirilen düzenleme ve bu düzenlemenin sonuçları 
açısından nedir bankacılık sektörünün görüşü ve durumu; bunlara değinmek istiyorum. 

4 üncü fıkrayla getirilen düzenleme şudur: "Bankalar, Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü alı
narak, Kurulca tespit edilecek kapsam ve uygulama esasları çerçevesinde, doğrudan ve dolaylı iş
tirakleri ile yönetim ve denetimine sahip oldukları ortaklıkları ve/veya ortakları ile bu ortakların 
doğrudan veya dolaylı olarak sahip veya yönetim ve denetimine hâkim oldukları malî ve malî ol
mayan ortaklıkların hesaplarını konsolide ederek, konsolide malî toblolar hazırlamak zorundadır. 
Bu Kanuna göre yürürlüğe konulan standart oranlar, bankalarca, Kurul tarafından belirlenecek esas 
ve ilkeler çerçevesinde konsolide esasa göre hesaplanır ve uygulanır. Kurulca hesapları hazırlana-
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cak konsolide malî tablolar kapsamına alınan gerçek ve tüzelkişiler, kendilerinden bu kapsamda is
tenen her türlü bilgi ve belgeleri ilgili bankalara ve Kuruma vermekle yükümlüdür." 

Biraz bilmece gibi yazılmış ya da tercüme edilmiş olan bu metnin, kendine göre çok önemli 
sonuçları var. Bugün de, bankcılık sisteminde konsolidasyon diye tarif ettiğimiz, tanımladığımız 
bir uygulamanın, ifadeler arasında açılımlı hale getirilmiş şeklidir bu. Bugünkü uygulamada da, 
bankalar, doğrudan veya dolaylı her türlü iştiraklerinin malî sonuçlarını konsolide etmek ve kon
solide tablolar hazırlamak durumundadırlar. Bu, malî yönetim açısından önemli bir ihtiyaçtır ve bu 
ihtiyacın karşılanması gerekir. Ancak, bu defa getirilen düzenleme, gerçekten, bankalar açısından 
içinden çıkılmaz bir tablo yaratacak özellikler taşımaktadır; çünkü, konsolidasyon kapsamına alı
nan iştirakler ve ortaklıklar, sadece malî iştirakler ve malî kurumlar olmaktan öteye, reel sektörde 
faaliyet gösteren, malî olmayan ortaklıkları da içermektedir. Böylece, ortanın üstünde büyüklükte 
bir bankada, 10,20, 30, bazen 100'e kadar çıkan, her iş dalında iştigal eden, her iş dalında faaliyet 
gösteren ve faaliyetleri birbirleriyle benzerlik arz etmeyen onlarca şirketin malî tablolarından, bi
lançolarından, konsolide malî bilanço çıkarılması ve bu bilanço sonuçlarına göre de, bankaların 
standart oranlarını, kanundan doğan zorunlu oranlarını tutturmaları istenmektedir. 

Bankalar Birliğiyle yapılan görüşmelerde, bankacılar, kesinlikle, bu kapsamda bir uygulama
nın, bugünkü bankaların iştirak yapıları, ortaklık yapıları, dolaylı iştirak ve ortaklık ilişkileri karşı
sında uygulanabilir olmadığını, uygulanamayacağını açık ve net şekilde ifade ettiler. Ancak, bu dü
zenleme, yine, Avrupa Birliği kriterlerine uyum yaklaşımı içinde gündeme getirildi ve ısrarla savu
nuldu. 

İlk şekline göre altkomisyonda ve üstkomisyonda (Plan ve Bütçe Komisyonunda) birazcık yu
muşatıldı; ama, şunu, açıklıkla bir kez daha ifade etmek istiyorum: Biz, bu düzenlemeleri, bizim 
millî kurumlarımız olan bankalar için getiriyoruz. Getirdiğimiz sistemin, önerdiğimiz modelin, 
bankalar açısından uygulanabilir, anlamlı sonuçlar çıkarabilir, ortaya konulabilir özellikte ve doğ
rulukta olması lazımdır. 

Israrla sordum ve sonucunu almak için arkadaşlarımdan bilgi rica ettim; gerçekten, böylesine 
genişletilmiş bir şablonu, böylesine büyütülmüş bir sistematiği herhangi bir banka üzerinde test et
tiniz mi? Gerçekten, böyle bir çalışma yok ve ilgili banka yöneticileri, böylesi bir modelden anlam
lı malî sonuçlar çıkmayacağını, çıkarılamayacağını ifade ediyorlar; ama, yine, biz, uyum mantığıy
la, ille de bu kriterlere uyacağız mantığıyla, yasa halinde, zorunlu bir düzenleme olarak, konuyu 
gündeme getiriyoruz ve bankacılık sistemini, getirdiğimiz bu modele uymaya zorluyoruz. Tabiî, bu 
zorlamanın sonuçları var. Burada getirilen kanunî oranlar-kanundaki ifadesiyle, bu konsolide tab
lolardan çıkarılacak standart oranlar- sadece bilgi almak, bilgi üretmek amacıyla getirilmiyor; bu 
oranlara, yani konsolide edilmiş tablolardan çıkarılacak oranlara uymamanın sonuçları var; uyma
mak, müeyyideye bağlanmıştır, ağır cezaî yükümlülükleri vardır, trilyonlarla ifade edilecek malî 
yükümlülükler ve para cezaları söz konusudur. 

Tabiî ki, bankacılık sisteminin uluslararası sistemle ve Avrupa Birliği kriterleriyle uyumlu ha
le getirilmesi, arzu edilmeyen bir yaklaşım olamaz. Türk malî sisteminin uluslararası sistemle en
tegrasyonu, elbette arzu edilen bir husustur; ama, getirdiğimiz düzenlemenin, bizim sistemimizle 
uyumlu olup olmadığı ve hangi açıdan uyumlu hale getirilmesi gerektiği konusu dikkat ister, itina 
ister. Sadece bir önyargı, sadece bir ilkeye bağlı olmak yaklaşımıyla, uygulanamayacak hükümle
ri kanuna derç etmenin, pratikte de bir anlamı yok, bir önemi yok. Yani, ben, öyle banka bilanço
ları biliyorum ki, bu bilançolarda, 100'den fazla ortaklık var; 100'den fazla ayrı dalda, ayrı işte, bi
risi perakende ticaretle uğraşırken, birisi leasing işiyle uğraşan, 100'lerle ifade edilen kuruluşu, ma
lî olan veya olmayan kuruluşu, tek bir malî bilançoya, tek bir malî tabloya taşımak ve bundan so
nuç çıkarmak, pratikte mümkün gözükmüyor. 
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Burada, yapılan bir yumuşatma, bir düzenleme var; bu konuda, uyum konusunda, muhteme
len karşılaşılacak sorunları göz önüne alarak, Kurul, her şeye kadir, her şeye yetkili olan bu Kurul 
için, "getirilen standart oranlar, bu Kurulca belirlenecek esas ve ilkeler çerçevesinde, konsolide 
esasa göre de hesaplanır ve uygulanır" şeklinde yumuşatılmış bir ifade var. Kurul, bu güçlükleri -
muhtemelen- görecek ve bu kapsamda malî tablolar ürctilemeyeceğini, bunlardan da zorunlu stan
dart oranlar ortaya konulamayacağını görecektir diye düşünmek, anlamak istiyorum. Aksi halde, 
buradaki tanım içinde bu maddenin düşünülen anlamda uygulanabilirliği yoktur, olmayacaktır. 
Bankacılık sektörü ile Kurul arasında önemli sıkıntılar, önemli çekişmeler, önemli çatışmalar yara
tacaktır. Oluşturulacak Kurulun ve Kurul altında çalışacak teknik yönetimin bu darboğazı, bu tek
nik zorluğu göreceğini ve sistemi bu açıdan zorlamayacağını düşünüyorum. 

Her şeye rağmen, getirilen düzenlemenin sektör için hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kabataş. 
Şahıslar adına ilk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker'e ait. 
Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddede yapılan 

düzenleme, bir evvelki maddede iptal edilen fıkrayı da katarak; yani, bankaların, burada söz edi
len, özellikle factoring, leasing gibi şirketlerin de içinde yer aldığı malî konsolidasyon dediğimiz 
konsolide tablolar üzerindeki oranlarla ilgilidir. Burada, ben, iki noktaya dikkati çekerek hemen 
sözlerime son vermek istiyorum. 

Birincisi, bu konsolide rasyoların belirlenmesinde, geçtiğimiz gün kabul ettiğimiz Türkiye 
muhasebe standartlarında, muhakkak, Kurul tarafından belirlenecek konsolidasyon ilkelerine uyul
masında büyük yarar var. Bu ilkelere uyulurken de, bu kanun çerçevesindeki konsolide oranlarda, 
malî ortaklıklar ile malî olmayan ortaklıklar arasındaki farkların muhakkak belirtilmesinde yarar var. 

Bu vesileyle, saygılarımı sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türker. 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan İmamoğlu?.. Yok. 
Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat?.. Yok. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunuyor. 
Önerge yok. 
Soru?.. Yok. ' 
Maddeyi, Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki (6) ve (7) numaralı fıkralar eklenmiştir. 
"2. a) Kurum, bir bankanın varlıklarının vade itibariyle taahhütlerini karşılayamadığını veya 

bu durumun gerçekleşmek üzere olduğunu veya likiditeye ilişkin düzenlemelere uymadığını tespit 
ettiği takdirde; bankadan, onaylayacağı bir plan dahilinde bu durumun düzeltilmesini isteyebilece
ği gibi uygun bir süre vererek; 

aa) Uzun vadeli veya duran değerlere yatırım yapılmaması, 
ab) İştirakler ve gayrimenkuller gibi duran değerlerin elden çıkarılması 
da dahil olmak üzere, likiditenin güçlendirilmesi amacıyla, uygun göreceği her türlü tedbirin 

alınmasını isteyebilir. 
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b) Kurum, bir bankanın özkaynaklannın sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre ye
tersiz kaldığını ya da bu durumun gerçekleşmek üzere olduğunu tespit ettiği takdirde; bankadan, 
onaylayacağı bir plan dahilinde, sermaye artırımı veya sermaye benzeri kaynak temin edilmesi su
retiyle bu durumun düzeltilmesini isteyebileceği gibi, 

ba) Kâr dağıtılmaması, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına huzur hak
kı, ikramiye, prim, aynî ve nakdî sosyal yardım ya da her ne ad altında olursa olsun verilen ek öde
melerin durdurulması, 

bb) zarar doğurduğu tespit edilen faaliyetlerinin sınırlandırılması veya durdurulması, 
be) verimi düşük veya verimsiz varlıklarının elden çıkarılması 
da dahil olmak üzere, özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla, uygun göreceği her türlü ted

birin alınmasını isteyebilir." 
"3. Kurum, bir bankanın; 
a) Bu maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında alınması istenen tedbirleri kısmen ya da ta

mamen almadığını, bu tedbirlerin kısmen veya tamamen alınmış olmasına rağmen malî bünyesinin 
güçlendirilmesine imkân bulunmadığını ya da malî bünyesinin bu tedbirler alınsa dahi güçlendiri-
lemeyecek derecede zayıflamış olduğunu, 

b) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğini, 
c) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Kurulca belirlenecek değerleme esasları çerçeve

sinde yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aştığını, 
d) Faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin hakları ve malî sistemin güven ve istikrarı ba

kımından tehlike arzettiğini 
tespit ettiği takdirde, Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki oylarıyla alınan kararla temettü 

hariç ortaklık hakları ile bankanın yönetim ve denetimini Fona devretmeye veya bankacılık işlem
leri yapma ve/veya mevduat kabul etme iznini kaldırmaya yetkilidir." 

"4. Kurum, bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına ve
ya birlikte elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını teh
likeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıklarını veya banka
yı bu suretle zarara uğrattıklarını tespit ettiği takdirde Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki oy
larıyla alınan kararla bunların temettü hariç ortaklık haklan ile bankanın yönetim ve denetimini 
Fona devretmeye yetkilidir." 

"5. a) Fon, (3) numaralı fıkra hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve 
denetimi kendisine devredilen bankanın devir tarihi itibariyle düzenlenecek bilançosunu esas al
mak suretiyle; 

aa) Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını ve aksine talebi olmayan personeli ile devir tarihi iti
bariyle mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz oranlan ortalamasını geçmemek 
üzere işlemiş faizleriyle birlikte sigortaya tâbi tasarruf mevduatını ve pasifte yer alan karşılık ka
lemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli olanlara devretmeye ve/veya 
bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye, 

ab) Sigorta kapsamında bulunan mevduat tutarını aşmamak ve hisselerinin tamamına sahip ol
mak kaydıyla, sermayesine tekabül eden zararlarını devralmaya 

yetkilidir. Devralınan zararlara istinaden yapılacak ödemelerin karşılığını temsil eden hisseler 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Fona intikal eder. 

Hakkında bu fıkranın (aa) altbendi hükümleri uygulanan bankanın devredilen aktiflerinin top
lamının devredilen pasiflerinin toplamını karşılamaması halinde aradaki fark Fon tarafından öde
nir. Bu halde ve hakkında bu fıkranın (aa) altbendi hükümleri uygulanan bankanın bankacılık iş-
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lemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması durumunda bu Kanunun 16 ncı madde
sinin 2 ve 3 numaralı fıkraları uygulanmaz. Bu kanunun 16 ve/veya 17 nci maddelerine göre iflas 
masaları kurulması halinde, Fon ödediği tutar kadar bunlara imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

b) Fon, (4) numaralı fıkra hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve de
netimi kendisine devredilen bankanın; 

"ba) Anılan fıkrada belirtilen şekilde kullanılan kaynaklarının veya uğradığı zararın, vereceği 
süre içinde iade veya tazmin edilmesini ve hisselerin Kurulca uygun görülecek gerçek ve tüzel ki
şilere devredilmesini istemeye," 

bb) Yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bu
lunduran ortaklan ile tüzelkişi ortaklannın sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek ki
şi hissedarlanndan kendilerine, eşlerine ve velayet altındaki çocuklarına ait taşınmaz mal ve işti
raklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak ve alacaklannı ve menkul kıymetlerini ve her türlü ka
zanç ve gelirleri ve aynca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettik
leri veya devrettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gös
terir birer mal beyannamesi vermelerini istemeye, 

be) Yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bu
lunduran ortaklannın malvarlıklan üzerine teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ka
rarları ile ilgililerin yurtdışına çıkmasına yasaklama dahil, alacaklıların menfaati için zorunlu olan 
her türlü muhafaza tedbirinin alınmasını ilgili mahkemeden istemeye 

yetkilidir. . 
Bu bend hükümlerine göre istenen mal beyannamesinin en geç yedi gün içinde Fona verilme

si zorunludur. Bu mal beyanının hüküm ve sonuçları hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 
ilgili hükümleri geçerlidir. Bu bend hükümleri çerçevesinde alman tedbir ve haciz kararları, karar 
tarihinden itibaren altı ay içinde dava veya icra veya iflas takibine konu olmazsa kendiliğinden or
tadan kalkar. Fonun ilgililer hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun Onbirinci Bap hüküm
lerine göre açacağı iptal davasında aciz vesikası şartı aranmaz. 

"Bu maddenin (4) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan 
zarar verilen süre içinde iade veya tazmin edilmediği takdirde bu zarar veya kullanılan kaynakla
rın miktarına bakılmaksızın bu ortaklara ait hisseler Fona intikal eder. Bu kaynaklar veya uğranı
lan zararın verilen süre içinde iade veya tazmin edilmesine rağmen uğranılan zararın özkaynakları 
aştığının tespiti.halinde ise bankanın hisselerinin tamamı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Fo
na intikal eder. ' 

c) Bu Kanun hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya 
hisseleri Fona intikal eden bankaların, alacaklarını dava veya takip yoluyla tahsil etme cihetine git
meleri halinde 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci,23 üncü, 29 uncu maddeleri ve 2548 sayılı Ce
zaevleri ile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirile
cek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmayacağı gibi, her 
türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Fonun ve Fona intikal eden 
bankaların alacaklarına ilişkin davalarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri muhakeme 
usulü hükümleri uygulanır." 

"6. Fon, (5) numaralı fıkra hükümlerine göre hisseleri kendisine intikal eden bankanın; 
a) Gerektiğinde malî ve teknik yardım da sağlamak suretiyle, varlık ve yükümlülüklerini kıs

men veya tamamen, mevcut bankalardan istekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya devretmeye 
veya bankayı isteklisi bulunan başka bir bankayla birleştirmeye," 
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b) Malî sistemde güven ve istikrarın sürdürülmesini teminen, Kurulca gerekli görülen hallerle 
sınırlı olmak üzere; malî bünyesinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için gerektiğinde 
sermayesini artırmaya, Merkez Bankasının görüşü alınmak suretiyle kanuni karşılık yükümlülük
lerini cezai faizlerini de kaldırmak suretiyle ertelemeye veya düşürmeye, iştirak, gayrimenkul ve 
diğer aktiflerini satın almaya veya bunları teminat olarak alıp karşılığında avans vermeye ya da 
mevduat yapmaya, alacaklarını, zararlarını devralmaya, bu şekilde sahip olduğu aktifleri ve hisse 
senetlerini iskonto veya sair suretlerle üçüncü kişilere satmaya, vadeleri uzatılmak kaydıyla borç
larını garanti etmeye, her türlü alacak ve varlıkların nakde tahvilini kendisi sağlayabileceği gibi, 
yapacağı anlaşmalar çerçevesinde kamusal sermayeli olanlar da dahil olmak üzere diğer bankalar 
aracılığıyla Fon nam ve hesabına bunları nakde tahvil ettirmeye, 

ve gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya ya da banka hakkında (5) numaralı fıkranın (aa) 
alt bendi hükümlerini uygulamaya yetkilidir. Bu fıkra ve (5) numaralı fıkra hükümlerine göre ya
pılan devir işlemlerinde alacaklı ve borçluların rızası aranmaz. 

Fon, bu fıkra ile kendisine verilmiş olan görevleri doğrudan veya Fonun sahip olduğu tüm hak, 
menfaat ve muafiyetlerden aynı şekilde yararlanan, kuruluşu ve sermaye artırımı 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ile 23/2/1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka
nunun 29 uncu maddesi hükmünden muaf ve sermayesinin tamamına sahip olduğu kamu tüzel ki
şiliğini haiz bir şirket aracılığı ile de gerçekleştirebilir." 

"7. Fon, bu madde hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimle
ri veya hisseleri kendisine intikal eden bankada, bankanın tüm varlıkları ile kayıt ve belgelerinin 
güvenliğini sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu amaçla sınırlı olmak üzere kamu 
kurumlarının yardım ve desteğinden yararlanmaya yetkilidir. Fon, yapacağı anlaşmalar çerçevesin
de bu desteği özel kuruluşlardan da sağlayabilir. 

Fon tarafından bu maddede yazılı tedbirlerin alınması amacıyla kurulacak bankanın kurulu
şunda ve Fonca yapılan devir ve birleşme işlemlerinde bu Kanunun 7 nci maddesi, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ile devir ve birleşmeye tabi tutulacak bankaların toplam aktiflerinin sek
tör içindeki paylarının % 20' yi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri uygulanmaz, kuruluşa ilişkin karar Resmi Gazetede yayımla
nır ve banka, kurumun talebi üzerine Ticaret Siciline tescil edilir. Bu işlemler her türlü vergi, re
sim ve harçtan istisna tutulur. Bu madde hükümleri uyarınca kurulan bankaya geçici bir süreyle 
bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni verilir ve banka verilen izin süresi içinde 
bu Kanunun 7 ve 8 inci madde hükümleri uygulanmak suretiyle Fon tarafından Kurulca belirlene
cek esas ve usuller dahilinde üçüncü kişilere devredilir. Verilen izin süresi içerisinde devir işlemi
nin gerçekleştirilememesi halinde izin süresi Kurul tarafından uzatılabilir. Bankaya geçici bir sü
reyle verilen bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni devir halinde sürekli hale ge
tirilir. (5) numaralı fıkra hükümlerine göre Fona intikal eden hisseler bu Kanunun 7 ve 8 inci mad
desindeki hükümleri uygulanmak suretiyle Fon tarafından Kurulca belirlenecek esas ve usuller da
hilinde üçüncü kişilere devredilir. 

Bu madde hükümleri uyarınca, bankaların hisselerinin veya temettü hariç ortaklık hakları ile 
yönetim ve denetimlerinin Fona devrine veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme 
izinlerinin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararları Resmi Gazetede yayımlanır." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 7 nci madde üzerinde ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, 
Tokat Milletvekili Sayın Ergün Dağcıoğlu'na ait. 

Buyurun Sayın Dağcıoğlu. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
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FP GRUBU ADINA MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 293 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi hakkında, Grubum adına konuşmak üze
re huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, bu 7 nci maddeyle ilgili kanun tekniğini eleştirmek istiyorum 
sayın milletvekilleri. Farkına vardıysanız, 10 dakikada eleştirerek bitirmem istenilen madde, bura
da tam yarım saatte okundu. Yani, böyle madde, böyle kanun hazırlanmaz!.. Bu eleştirimi, lütfen, 
dikkate almalarını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, sağlıklı bir malî sistemin temci şartlarından biri de, ban
kacılık, para ve sermaye piyasalarındaki istikrarın ve güvenin sağlanmasıdır. 

Ayrıca, finans sektörünün, ülke ekonomisi için taşıdığı stratejik önem göz önünde bulundurul
duğunda, aynı zamanda, sorunlara ve krizlere daima açık bulunan bir sektör olması dolayısıyla, el
bette, bu alanda yapılacak düzenlemelerin son derece titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. 

Hal böyleyken, bu Meclisten daha altı ay önce bir Bankalar Kanunu çıkarılmıştı büyük bir he
yecanla, hepimiz hatırlıyoruz. Gerekçe yine aynı gerekçeydi; ülkemiz bankacılık sektörünün ulus
lararası standartlara uygunluğunun sağlanması gerekçisi. 4389 sayılı Kanun, bu amaç ve gerekçey
le, Türkiye Büyük Millet Meclisince ilk iş olarak, ilk yaptığımız kanun olarak, yine, böyle, alela
cele, yoğun bir mesai verilerek, 18 Haziranda kabul edilmiş ve 5 gün sonra da, Resmî Gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Bu kanunla ne yapmıştık biz arkadaşlar; yine, bu hükümetin teklifiyle, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu oluşturulmuştu. Bu kurul, banka denetim ve gözetim yetkisinin daha etkin bir 
şekilde kullanılabilmesi için, bankaların denetim ve gözetiminden sorumlu olmak üzere ve siyasî 
otoriteden de bağımsız karar alma yetkisiyle donatılmış, idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kurul
muştu. Sözde, bu kurulun çalışmaları, konuya ilişkin uluslararası uygulamalara paralel olarak dü
zenlenmiş olacaktı; fakat, altı ay geçmeden, ne hazindir ki, görüldü ki, konuya ilişkin uluslararası 
uygulamalarda, bu tür kurumlar, siyasî iradeden tümüyle bağımsız bir şekilde yürütülmektedir. 
Halbuki, 4389 sayılı Yasayla, bankaların kuruluşuna izin verilmesi ve faaliyet izinlerinin kaldırıl
ması gibi, sektörün temelini oluşturan yetkiler, Bakanlar Kuruluna bırakılmıştı. 

Ayrıca, bu tasarının getiriliş gerekçesine bakılırsa, hükümetimiz, bankacılık sistemimizin, ara
cılığa ilişkin Avrupa Birliği direktifine bütünüyle uyumlu hale getirilebilmesi ve konsolide dene
tim ilkelerine ilişkin daha açık ve daha kapsamlı düzenlemeler yapılması gerektiğini altı ay sonra, 
bugün ancak anlayabilmiş bulunuyor; bu, çok üzücü bir tespit. O zaman da, biz, haykırarak bunla
rı anlatmaya çalışmıştık. İşte, bu tasarı, bu nedenle, bir daha önümüze getirilmiş. Yani benim oğ
lum bina okur, döner döner bir daha okur. Haydi, olmadı, bir daha değiştirelim, nasılsa, bu Yüce 
Meclis, bu acemilikleri tamire alıştı. Bu manada, işte, bugün yapılan da budur sevgili arkadaşlar. 
Nitekim, bu defa yapılmak istenilen değişiklikle, bankalarla ilgili olarak, kuruluştan tasfiyeye ka
dar olan bütün süreçlerde alınması gereken kararların tamamı Bankacılık Düzenleme ve Denetle
me Kurulunun yetkisine bırakılmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği standartlarına uygunluğun sağlan
ması hususunda, bu tasarıyla, bankalara, getirilen düzenlemelere uyum sağlayabilmeleri için beş 
yıllık bir geçiş süreci öngörülmektedir. Şimdi, beyler daha önce neredeydiniz diye sormak lazım. 

Alelacele getirdiğiniz tasanlar, sizi, işte böyle mahcup etmektedir. Bari, bundan sonra getire
ceğiniz tasarılarınızı, lütfen, iyice düşünüp, ciddî bir hazırlıkla bu Meclisin huzuruna geliniz ki, 
millete, durmadan gülünç duruma, hep birlikte durmadan gülünç duruma düşmeyelim diye rica edi
yorum. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, tasarının 7 nci maddesiyle 4389 sayılı Kanunun 14 üncü madde
sinin 2, 3,4 ve 5 numaralı fıkraları değiştirilmekte ve maddeye 6 ve 7 numaralı fıkralar eklenmek
tedir. Madde ve gerekçesini incelediğimizde, 4389 sayılı Kanunla, sözde ayrıntılı olarak düzenlen
miş bulunulan; ama, bakın, sözde ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunulan, sistemde faaliyet göste
ren bankaların malî bünyelerinde meydana gelebilecek zafiyet nedenlerinin belirlenmesi ve buna 
göre gerekli tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulmasına ilişkin hükümler daha da kap
samlı hale getirilmektedir. Buna göre, alman tedbirlere rağmen, malî bünyeleri iyileştirilmeyen 
bankaların rehabilitasyona tabi tutulmalarına ve yeniden yapılanmalarına imkân sağlanarak, bazı 
bankalarda ortaya çıkabilecek sorunların sistem bütününe sirayet etmesinin önlenmesi amaçlan
maktadır. 

Ayrıca, yine bu maddeyle, alınan bütün tedbirlere rağmen malî bünyeleri iyileştirilemeyen 
bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenme
ye çalışılmaktadır. 

Daha önce 4389 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarında yer verilen 
banka malî bünyelerine ilişkin muhtelif sorunlar, bu sorunların giderilmesine yönelik tedbirler 2 
numaralı fıkra altında birleştirilmektedir. Buna göre, Kurum, bundan böyle, bir bankanın varlıkla
rının vade itibariyle taahhütlerini karşılayamadığını veya bu durumun gerçekleşmek üzere olduğu
nu veya likiditeye ilişkin düzenlemelere uymadığını ya da özkaynakların sermaye yeterliliğine iliş
kin düzenlemelere göre yetersiz kaldığını ya da bu durumun gerçekleşmek üzere olduğunu tespit 
ettiği takdirde, bankadan, bu durumun düzeltilmesini isteyebileceği gibi, uygun bir süre vererek, li
kiditenin ve özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla uygun göreceği her türlü tedbirin alınmasını 
isteyecektir. 

Kurul -mütemadiyen Kurul diyorum; çünkü, Bakanlar Kurulu gitti, Bankalar Kurulu geldi- bu 
maddenin 2 numaralı fıkrası kapsamında alınması istenilen tedbirleri kısmen ya da tamamen alma
dığı, bu tedbirlerin kısmen veya tamamen alınmış olmasına rağmen malî bünyesinin güçlendirilme
sine imkân bulunmadığı ya da malî bünyesinin bu tedbirler alınsa dahi güçlendirilemeyecek kadar 
zayıflamış olduğu tespit edilen bankaların yönetim ve denetimini Fona devretmeye veya bankacı
lık işlemleri yapma iznini kaldırmaya yetkilidir. Böylece, 3 numaralı fıkrayla, malî bünye zafiyeti 
giderilemeyen bankaların ortaklık haklarıyla birlikte yönetim ve denetimin, Tasarruf Mevduatı Si
gorta Fonuna devredilmesi ya da bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin, 
Bankalar Kurulu yetkisiyle kaldırılması mümkün hale gelmektedir. 

Yine, konuştuğumuz 7 nci maddenin 4 numaralı fıkrasıyla da -çünkü, biliyorsunuz bir sürü 
fıkra var- ortakların, banka kaynaklarını, bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek bi
çimde doğrudan ya da dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları ve bu şekilde bankayı zarara uğ
ratmaları halinde, bunların temettü hariç, ortaklık hakları ile bankanın yönetim ve denetiminin Fo
na devri imkânı getirilmiştir. 

Görüldüğü gibi kurul, elindeki müthiş yetkiyle, âdeta bankaları hesaba çekebilmekte ve ken
disine göre yetersizliğini tespit ettiği anda da bankaya bir anlamda el koyabilmektedir. 

Tasarının geneli itibariyle de baktığımızda, durum zaten aynıdır. Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, bu tasarıyla, süper yetkilerle donatılmıştır; anlaşıldığı kadarıyla da hükümetin 
temel amaçlarından birisi de zaten budur. 

Burada, yine, son zamanlarda moda haline gelen Bakanlar Kurulunun yetki devri hadisesine 
baktığımızda, bankalarla ilgili olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Bankalarla ilgili olarak kuruluşlarından, tasfiyelerine kadar her aşamada alınması gereken ka

rarlarda, oluşturulan bir kurulun, tek başına yetkilendirebilmesi son derece ağır bir yanlış olacak
tır; çünkü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yapacağı her düzenleme, ekonomimi
zi makro düzeyde derinden etkileyecektir arkadaşlar. 

Bu nedenle, kurulun ağırlıklı olarak bankacılardan oluşmasının -bakın altını çizmek istiyorum, 
lütfen- bu nedenle, kurulun ağırlıklı olarak bankacılardan oluşmasının ve bu kadar da büyük ölçü
lerde yetkilendirilmiş olmasının, uygulamada maalesef olumsuz sonuçlara da yol açabileceğinden 
ciddî şekilde endişe duymaktayız. Örneğin, kurul, bankaların kapatılmasına ilişkin yetkilerini kul
lanırken, ya sübjektif hareket ederse; bunun sonuçları sektörü zincirleme olarak etkileyecektir. Bu 
ise, ekonomimiz açısından son derece vahim neticelere sebep olabilir. Endişemiz işte budur arka
daşlar. 

Bu bakımdan, maddenin, sübjektif ve sorun üretecek uygulamalara yer verilmeyecek şekilde 
-lütfen- yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Gördüğünüz gibi, çok uzun bir maddeydi. 
Hatta, imkân varken şu anda, daha önce örneğini pek çok olayda gördüğümüz zikzaklara düşülme
mesi ve yeni bir hataya da meydan verilmemesi bakımından dostça uyarıyorum; tasarının geri çe
kilerek tümünün yeniden gözden geçirilmesinde yarar görüyoruz. 

Lütfen, gelin acele etmeyin. Doğru dürüst bir kanunu hep birlikte çıkaralım diyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dağcıoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 7 

nci madde üzerinde söz almış bulunmaktayım; grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, 7 nci maddenin 2 nci bendi, likidite yetersizliği halinde neler yapılaca
ğını hüküm altına almıştır. Bu durumlarda, uzun vadeli veya duran değerlere yatırım yapılmaması; 
likidite halinde -malum- uzun bir zaman sonrası gelir getirecek mallara, metalara yatırım yapılma
ması -daha ziyade gayrimenkullerdir bunlar- ikinci alt bendinde iştirakler ve gayrimenkuller gibi 
duran değerlerin elden çıkarılması belirtilmiştir. 

İkinci bent de yeni bir hüküm değildir; anonim şirket statüsünde olan kurumlarda, daha önce
leri, Anavatan Partisinin tek dönem iktidarında, yine, Doğru Yol Partisinin iktidarda olduğu dö
nemlerde, iştiraklerin ve gayrimenkullerin sermayeye eklenmesi ya da nakde çevrilmesi halinde, 
değer artışından doğan bu değerlerin vergilendirilmeyeceğine dair teşvik edici hükümler mevcut 
idi; bu hükümle, burada, bir nevi mecburiyet haline getirilerek, likidite ihtiyacının, bankanın ken
di özkaynaklarından giderilmesi sağlanmaktadır. 

Devam eden (b) bendinde, yine, sermaye yetersizliği halinde yapılacak hususlar hüküm altına 
alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 3 üncü bentte, kanun düzenleme tekniği o kadar hatalı ki, bent ve fık
ra birbirine karışmıştır; ne yazık ki, bu kanunun geçmişte görüşüldüğü ve kanunlaştığı safhada da 
bu hususlar dile getirilmiştir. Fıkra ve bent yanlış değerlendirilmek suretiyle, fıkraya bent, bende 
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fıkra denilmek suretiyle, yine, Meclisten, böyle hatalı bir kanun, ne yazık ki, ikinci kez çıkmak üze
redir. 

3 üncü bentte ise, 5 inci bentte olan lisans iptali, 3 üncü bende getirilmekte. 

Yine, 4 üncü bentte, ortakların bankayı istismarını önlemeye ait hükümler yer almaktadır. De
vam eden fıkralarda ise, bankayı kötü duruma düşüren insanların yurtdışına kaçmalarını önleyici 
ihtiyatî haciz, ihtiyatî tedbir gibi uygulamaların yerine getirilmesi hüküm altına alınmaktadır. 

Yine, bu hüküm... Yarın görülecek ki, Maliyeye, bankaya, 50 milyon lira, 100 milyon lira bor
cu olan bir kişi, bir fukara, yurt dışına çıkacağı zaman havaalanında tutulacak; ama, devleti, icabın
da milyarlar, trilyonlar dolandıran, yine bir yolunu bulup, yurtdışına çıkacaktır. Bazı düzenlemeler, 
ne yazık ki, uygulamada, burada ifade edildiği şekilde netice vermemektedir. 

Devam eden bentlerde, yine, 6 ncı bentte, hisseleri fona geçen bankayla ilgili yapılacak işler -
o kadar uzun bir madde ki, üç sayfayı almış- ve onunla ilgili hükümler yer almaktadır. Daha sonra 
"fona, hisseleri veya yönetimi geçen bankalarla ilgili her türlü bilgi fonun istemesine ait" şeklinde, 
son fıkrada, son bentte hükümler yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bundan altı ay önce çıkan bir kanun, tekrar, altı ay sonra, uzun uzun 
düzenlemelerle bu Meclisin huzuruna geliyor ve aciliyeti ifade edilerek geliyor. Ben, bu hükümler
le ilgili görüşlerimi, biraz sonra açıklayacağım; ama, bir hususa temas etmek istiyorum. 

1957 yılında, Demokrat Parti Döneminde çıkan 6964 sayılı bir Ziraat Odaları Birliği Yasası 
var. Kanunla, meslekî hizmet görmek, tarım sektörünün, her alanda, genel menfaatına uygun hal
de gelişmesine, devletin, tarımsal plan ve programının gelişmesine yardımcı olmak, çiftçinin müş
terek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda, iş, (meslek) disiplini, 
ahlak ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleriyle ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâ
kim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, 
1957'den bu yana iki kez bu Meclisin huzuruna, komisyonlara geldiği halde çıkmamıştır. Ne yazık 
ki, 20 milyon insanı ilgilendiren -tarım, ziraat odalarının- bu meri kanundaki "ziraat odası başka
nına 60 lira ücret ödenir, ziraat odasından geziye çıkanlara 20 kuruş yolluk ödenir" şeklindeki hü
küm halen uygulamadadır. Herhaldet 20 milyon insanı ilgilendiren, kuruşların, liraların ifade edil
diği bir kanunun, 20 milyondan daha az bir kesimi ilgilendiren bankalar yasa tasarısından da az 
önemli olmadığını sizlerin takdirine sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk ekonomisinin temel sorunu, malî disiplinin sağlanamaması nede
niyle giderek artan kamu kesimi açıklarıdır. Artan kamu kesimi açıkları, Hazine tarafından para ve 
sermaye piyasalarından borç alınarak kapatılmaktadır. Hazinenin, para ve sermaye piyasalarından 
büyük miktarlarda malî fon talep etmesi, Türkiye'de, reel faiz oranlarının da aşırı derecede artma
sına neden olmaktadır. Artan reel faiz oranları ise, konsolide devlet bütçesindeki faiz ödemelerini 
büyük ölçüde artırarak, bütçe açıklarının yükselmesine yol açmaktadır. Toplam konsolide devlet 
bütçesi harcamaları içerisinde, faiz ödemelerinin payı, yüzde 40 gibi çok yüksek bir orana ulaşmış
tır. 

Değerli milletvekilleri, bütçe açıkları nedeniyle içborç yükselmeleri, artan iç borçlanma nede
niyle faiz hadleri artmaktadır; bu nedenle, konsolide devlet bütçesindeki faiz yükü yükselmektedir; 
bunun sonucu, devlet bütçesi daha fazla açık vermektedir. İşte, Türk ekonomisinin esas meselesi, 
devlet bütçesinin açıklarıdır. Devlet bütçesindeki açıklar, şu anda toplanan vergilerle kapanama
maktadır. Düşünebiliyor musunuz, devlet bütçesindeki devlet gelirleri, vergi gelirleri, bütçe açığın
daki faiz ödemelerinin yüzde 91'ini karşılayabilmektedir. Bu bütçedeki açık giderilmediği sürece, 
ne banka sektöründeki, malî sektördeki finansman kaynaklarını yatırım sahasına aktarabiliriz ne de 
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diğer, ülkenin 20 milyon insanını ilgilendiren çiftçilere kredi verilmesini sağlayabiliriz. Esas olan, 
bütçe açığının giderilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye uzmanlarının yetersizliği mi IMF'ye göre rapor hazırlatıyor; 
yoksa, Türkiye, acil uygun şartlarla, borç ihtiyaçlarını, IMPnin raporuna istinaden daha kolay kar
şılayacağına ilişkin olarak mı rapor hazırlıyor? İşte, Türkiye'deki mesele, bütçe açığını karşılamak 
için, enflasyon oranının düştüğünü ifade etmek suretiyle -gerçek manada düşmemiştir- sosyal alan
da reformların yapıldığını göstermek suretiyle, IMPnin garantörlüğünde dışarıdan sağlanacak kre
dilerle bu bütçe açığının giderilebileceği zannediliyorsa bu da çok zordur. 

Değerli milletvekilleri, bütçe açığının en iyi, en sağlam kaynağı vergi gelirleridir. Vergi gelir
leri ise, kazanca göre verginin alınmasıyla mümkündür. Yoksa, malî sektörde yapılan reformların, 
hiçbir zaman, reel sektöre, üretim sektörüne, istihsal sektörüne akması mümkün değildir. Bugün 
bankacılık, repo bankacılığı yapmaktadır. Bugün bankalar, ne yazık ki, yatırım bankaları da dahil, 
yatırım alanına kredi vermemekte, parayı repoya yatırarak ya da vadesi gelmemiş alacaklarına -tüc
carı temerrüte düşürmek suretiyle- yüzde 250'lere varan temerrüt faizi uygulayarak kazançlarını 
yüksek göstermektedirler. 

Değerli milletvekilleri, bütçe açığının içerisinde bankaların büyük katkısı vardır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akın, lütfen, toparlayınız. 

MURAT AKIN (Devamla) - Bankalar, riskli işlere kredi vermemek, hazine bonosu ve dev
let tahvili satın almak suretiyle, sermayesini, plasmanını daha az riskli, hiç riski olmayan kâğıtlara 
aktarmak suretiyle gelirlerini faaliyet dışı gelirlerden oluşturmaktadır. Buna çözüm getirilmesi ge
rekir. Bunun için de, mutlaka, ekonomide istikrarın sağlanması; yatırımın, hazine bonosu ve dev
let tahvillerine göre daha kârlı olduğunun ispatı ve bu şekilde yatırımın üretime akmasını sağlamak 
gerekir. Aksi takdirde, Türk toplumu sosyal patlama noktasına gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, dün bir televizyon kanalında bir vatandaş konuşuyor; şuurunu kaybet
miş, küfrediyor. Bu ülkede sosyal patlama olacak diye burada defalarca ifade ettik. İşte başladı. 
Bu sosyal patlamanın önüne geçilemez. İnsanlar aç, açık!.. 90 milyon lira maaş alan bir insanın gö
zü hiç kimseyi görmez; en kutsî değerlerimize hakaret eder, aç insanın yapmayacağı hiçbir şey yok
tur. Daha birkaç gün önce burada görüşüldü; Sermaye Piyasası Kurulu üyelerine 2-2,5 milyar lira 
maaş verirken, 90 milyon lira maaş alan var; ramazan ayı içerisindeyiz -yakında Ramazan Bayra
mı gelecek- söküm avansını alamamış çiftçi var!.. Acaba, bu millete, bu Meclise, bu devlete say
gısını muhafaza ettirmemiz mümkün olabilecek midir?! 

Bilhassa Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanından istirham ediyorum... Devlet, faiz ödemelerini, 
kaynak buluyor, vadesinden önce ödüyor da, çiftçilerin pancar avanslarını ödemede, niye bu Hazi
ne Müsteşarı, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı... 

NAİL ÇELEBİ (Trabzon) - Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı değil, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına bağlı. 

MURAT AKIN (Devamla) - Sanayi ve Ticaret Bakanına rica ediyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akın, lütfen son cümleniz... Biraz da konunun içinde kalalım lütfen... 
MURAT AKIN (Devamla) - Hazineden sorumlu bakan, faizleri gününden önce ödüyor da, 20 

milyon çiftçiyi ilgilendiren söküm avansını ödemiyor; ona kaynak buluyor da buna niye kaynak 
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bulmuyor?! Yoksa, ortağını zor duruma düşürmek için mi bunu yapıyor?! Bilhassa bunun bilinme
sini istirham ediyorum. 

Söküm avanslarının mutlaka en kısa zamanda ödenmesini istirham ediyor, hepinizi saygılarla 
selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akın. 

Madde üzerindeki şahıslar adına ilk konuşma, İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker'e 
ait... 

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan İmamoğlu?.. Yok. 
Tokat Milletvekili Sayın Ergün Dağcıoğlu; buyurunuz. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beni bağış

layın, aslında şahsım adına konuşmamam lazım; ancak, yarım saatte okunan maddeye, Grubum 
adına 10 dakikada cevap veremediğim için bu yolu tercih ettim. 

Sayın milletvekilleri, 7 nci maddenin 5, 6 ve 7 numaralı fıkralarıyla yönetim ve denetimi ya 
da hisseleri kendisine devredilen bankalarla ilgili olarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yet
kileri düzenlenmektedir. Buna göre, fon yönetimi 5 inci fıkraya göre, yönetim ve denetimi kendi
sine devredilen bankanın devir tarihi itibariyle düzenlenecek bilançosu esas alınmak suretiyle, tü
müyle devri dahil olmak üzere, bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılmasını Kuruldan isteme
ye ve sermayesine tekabül eden zararlarını devralmaya da yetkilidir. Şayet devredilen bankanın ak
tifleri toplamı pasifleri toplamını karşılayamıyorsa, aradaki fark da "fon tarafından ödenecektir" de
niliyor. 

6 ncı fıkraya göre ise, fon, (5) numaralı fıkra hükümlerine göre hisseleri kendisine intikal eden 
bankanın, gerektiğinde, varlık ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, mevcut bankalardan is
tekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya devretmeye veya bankayı, isteklisi bulunan başka bir 
bankayla birleştirmeyi kendisi sağlayabileceği gibi, Kurul gerekli göreceği her türlü tedbiri de al
maya yetkilidir. O kadar ki, (5) ve (6) numaralı fıkra hükümlerine göre yapılan devir işlemlerinde 
-bakın bu çok önemli- alacaklı ve borçluların rızası dahi aranmayacaktır. Yani, muhataplar hiç 
önemli değil, önemli olan Kurul kararı. 

7 nci maddenin 7 nci fıkrası ise, fon yönetimine, bankanın tüm varlıkları ile kayıt ve belgele
rinin güvenliğini sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu amaçla sınırlı olmak üzere ka
mu kurumlarının yardım ve desteğinden yararlanmaya yetki vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, 7 nci madde, aslında, genel olarak Bankalar Kanununun 
özü şeklinde kabul edilebilir. Bu madde, bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 
etme izinlerinin kaldırılmasına ilişkin yetkinin, Bakanlar Kurulundan alınarak Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme Kuruluna verilmesini sağlamaktadır. Bunun anlamı, hükümetin altı ay önce 
4389 sayılı Kanunla aldığı yetkiyi muhteşem bir U dönüşüyle iade etmesi gerçeğidir. Hayret edi
yorum doğrusu; altı ay evvel bu Meclisten yetki alacaksın, altı ay sonra "yetkimi izninizle kurula 
devrediyorum" diyeceksin... 

Bankacılık sektörü, bu tasarı ve 7 nci maddeyle, aynen Sermaye Piyasası Kurulu, Yüksek Öğ
retim Kurulu ve Rekabet Kurulu gibi, olağanüstü yetkilerle donatılmış yeni bir süper kurul tarafın
dan yönetilecektir. 
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Bu tasarının ömrünün ne kadar olacağını hep birlikte göreceğiz; ancak, şimdiden gördüğümüz 
şey şudur: Ülkemiz, artık, kurul, konsey ve üst kurullarla idare edilecektir. Farkında mısınız; buna 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Kamunun alışılagelmiş yapısı giderek değişmekte ve hükümet, yü
rütme yetkisini, belki de yaptığının şuurunda olmadan, maalesef, yavaş yavaş terk etmektedir. Bu 
konu, üzerinde durulup düşünülmesi gereken ilginç bir nokta olarak karşımızda bulunuyor. 

Özel finans kurumlan da bu tasarıdan nasibini almıştır. Bu tasarıyla hukukî bir altyapıya ka
vuşmalarını temin bahanesiyle, özel finans kurumlarını Bankalar Kanununa tabi kılan düzenleme
ler getirilmiş, hatta, bu kurumların Bankalar Kanununa uyum sağlayabilmeleri için, bir de, güya, 
geçiş süresi belirlenmektedir. 

Bilindiği gibi, bu kurumlar, faizsiz bankacılık yapmak üzere kuruldular. Yaklaşık onbeş sene
dir de çok başarılı bir performansla, tam 3 milyar dolarlık bir tasarrufu yastık altından aktif ekono
miye kazandırmış ve fınans sektöründe kendilerini kabul ettirmiş durumdadırlar. O kadar ki, diğer 
bankalar bile, bugün "izin verin, biz de müşterilerimizden isteyene faizsiz sistemde kâr-zarar ortak
lığı şeklinde hizmet verelim" noktasına geldiler. Ancak, özel finans kurumlanna ilişkin mevzuatın 
yürürlükten kaldınlmasıyla, 3 milyar dolarlık bir fonu, kâr ve zarar ortaklığı şeklinde doğrudan re-
el ekonomiye aktaran bu kuruluşlara büyük kötülükler yapılmakta ve bu paralar tekrar yastık altı
na, tabiri caizse, itilmeye çalışılmaktadır. Hatta, bir anlamda, bu kötülük doğrudan doğruya ülkeye 
karşı yapılmaktadır. Zira, söz konusu kurumların faaliyetlerine son verilmesi halinde, son derece 
önemli miktarda bir kaynak ekonomiden çekilmiş olacaktır. 

Hükümet yetkilileri, her ne kadar özel fınans kurumlarının kapatılması gibi bir amacın söz ko
nusu olmadığını, sadece sistemin daha sağlıklı işlemesini sağlamaya yönelik teknik düzenlemele
rin yapıldığını ifade etmişseler de, bu tasan, söz konusu kurumları, âdeta, gayya kuyusuna çeken 
bir mahiyette düzenlenmiştir maalesef; çünkü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlar mısınız efendim. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Affedersiniz Sayın Başkan, bitiriyorum... 
Kâr-zarar ortaklığı esasına göre kurulmuş, faizsiz bankacılık yapan bu kurumların dayatmay

la bankacılık sisteminin içine çekilmesi, Bakanlar Kurulunun, her an, âdeta Demokles'in kılıcı gi
bi tepelerinde olması anlamına gelmektedir. 

Bu arada, özel fınans kurumlarının bankalar aleyhine haksız rekabete neden olduğu iddiaları 
da, maalesef, asılsızdır. Bu sistem, zaten, mevcut sistemden uzak duran kaynaklan ekonomiye ka
zandırmaktadır ve kendine has yöntemlerle çalışan ve güven sağlamış bir sektör haline gelmiştir. 
Bu nedenle, bankalarla ilgili sınırlamaların onlar için de getirilmesi gerektiğini söyleyenler ve bu 
yönde çaba sarf edenler, bu güzide kurumlara değil, aslında, ülkemiz insanına ve yine ülkemiz eko
nomisine saldırmaktadırlar. 

Hükümetin, özel finans kurumlarına ilişkin olarak, gerekirse Bankalar Kanunu dışında ayrı bir 
düzenleme de yapabileceğini belirtmeleri, ne kadar yanlış bir işin içine girdiklerini kendilerinin de 
anladığını göstermektedir. 

Temennimiz, yol yakınken bu yanlıştan vazgeçmeleridir diyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ergün Dağcıoğlu'na teşekkür ediyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 7 nci madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4389 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısının 7 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü 
maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan "aynı yöndeki oylarıyla" ifadesinin "aynı yön
deki oyuyla" şeklinde; aynı maddenin (5) numaralı fıkrasının (b) bendinin son paragrafının ikinci 
cümlesinde yer alan "uğranılan zararın verilen süre içinde iade veya tazmin edilmesine rağmen" 
ifadesinin "uğranılan zarar, verilen süre içinde iade veya tazmin edilse dahi" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tümen Ömer İzgi İsmail Kahraman 
Ankara Konya İstanbul 

Saffet Arıkan Bedük Beyhan Aslan 
Ankara Denizli 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

katılma arzusundayız; ancak, çoğunluğumuz yok, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkan; yalnız, bir şey daha 
arz edeceğim efendim. 37 nci sayfada "kurum" kelimesi küçük yazılmış; "K" harfini büyütebilir-
sek... 

BAŞKAN - Redaksiyon olarak... 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Redaksiyonla efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grup başkanvekillerinin müştereken verdiği, Komisyonun 

benimsediği, çoğunluğu olmadığı için katılamadığı, hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz 7 nci maddeyi, bu önergedeki değişiklik ve Sayın Bakanın redaksiyon 
olarak işaret ettiği hususu da içerecek şekilde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiş, (2) numaralı fıkrasının son cümlesi, (5) numaralı fıkrasının (b) bendi ve (6) numaralı fık
rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Fon, 14 üncü madde hükümlerine göre hisseleri ve/veya yönetim ve denetimi kendisine inti
kal eden bankaların malî bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişile
re devri ve bu Kanun ile kendisine verilen diğer işleri de yapmakla görevli ve yetkilidir." 

"Olağanüstü hallerde Fon Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği gibi 
ihtiyaç hasıl olduğunda Hazine Müsteşarlığınca Fona ikrazen verilmek üzere uzun vadeli özel ter
tip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir. Özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerinin faiz 
oranlan ve geri ödeme şartları da dahil olmak üzere tabi olacağı usul ve esaslar Hazine Müsteşar
lığı ile Kurum tarafından müştereken belirlenir. Fon yaptığı borçlanmalar üzerinde her türlü tasar
ruf hakkına sahiptir. Malî yıl bütçe kanunlarında yer alan borçlanma ile ilgili hükümler bu senetler 
için de geçerlidir." 
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"b) Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Kurumun tale
bi üzerine Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil 
ve şartlan ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar Kurumun görüşü alınarak Merkez Banka
sınca belirlenir." 

"a) Sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının kapsamı, tutarı, sigorta priminin tarifesi ile tah
sil zamanı, şekli ve diğer hususlar Kurulca belirlenir. Mevduat kabul eden bütün bankalar, kabul 
ettikleri tasarruf mevduatını bu kapsam ve şartlar dahilinde sigorta ettirmek zorundadır." 

BAŞKAN - 8 inci madde üzerinde gruplar adına ilk konuşma, Fazilet Partisi Grubu adına, Or
du Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa'ya ait. 

Buyurun Sayın Fatsa. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4389 sa

yılı Bankalar Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısının 8 inci maddesiyle ilgili söz almış bu
lunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu anda üzerinde değişiklik yapmak gereği duyulan 4389 sayılı Kanu
nun yürürlük tarihi 23.6.1999'dur. Yaklaşık altı ay önce çıkarılmış bir kanunun, 57 nci hükümete, 
hangi saikler, 4389 sayılı Kanunun değiştirilmesi konusunda zorunluluk getirmiştir. Eğer, aynı ko
nuyla ilgili, Yüce Meclisten altı ayda bir kanun çıkarılması hükümet tarafından isteniyorsa -ki, bu, 
böyle olmuştur- bu, hem zaman israfıdar hem de Yüce Meclise saygısızlıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayrıca, burada, hükümeti, kanun tasarılarının Meclise 
şevkinde biraz daha dikkatli olmaya davet ediyorum; çünkü, beş ay önce yürürlüğe girmiş bir ka
nunun yeniden Meclis gündemine getirilmesi, ilgili bütün taraflarca incelenmediğinin en büyük 
işaretidir. Tabiî, burada, şunu sormak gerekir: Şayet, bu tasarı kanunlaşırsa, yine bu hükümet tara
fından değiştirilmek üzere, hangi tarihte, yeni bir tasarı, bu Meclise sevk edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde konuşmak üzere söz aldığım 8 inci madde, halen meri olan 
4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesini değiştirmektedir. Bu madde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo
nu görev ve yetkilerini düzenlemekte ve yeni görevler vermektedir. Bu sigorta fonunun temel gö
revi, mevduatını değerlendirmek isteyen kişilere bir güvence niteliğindeyken, yeni düzenlemeyle, 
fon, taşıyamayacağı yeni yükümlülükler ve görevler verilerek, devlet eliyle banka kurtarmanın ve 
banka batırmanın aracı haline getirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15 inci maddeyi değiştiren 8 inci maddede, bankacılık 
terimiyle yakın ilgisi olmayan ve tarifi kişilere ve zamana göre değişebilen "olağanüstü hallerde" 
gibi terimler kullanılmıştır. Bu olağanüstü hal olmasına, kim ve hangi şartlarda, nasıl karar vere
cektir? 

Ayrıca, sigorta fonu kaynaklarına yeni imkânlar sağlamak amacıyla, özel tertip devlet içborç-
lanma senedi satışı yapmasına ve Merkez Bankasından avans verilmesine de imkân sağlanmıştır. 
Bu, şu anlamı taşımaktadır: Milletin kaynakları hüllelerle batırılan banka sahiplerine peşkeş çeki
lecektir. Bu zamana kadar fon tarafından bankalara ne kadar mevduat aktarıldığı, bunlardan yüzde 
kaçının fon kaynaklı, ne kadarının da Merkez Bankası kaynaklı olduğu Sayın Maliye Bakanımız 
tarafından açıklanmalıdır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun temel esprisi, milletimizin bankalara olan güvenini artır
mak amacıyla, tasarruf ettikleri mevduatların devlet garantisi altına alınmasını amirdir. Halbuki, 
değiştirilen haliyle, bu fon, belirli odaklara sermaye aktarmanın aracı haline getirilmektedir. Bu 
şekliyle, endişe verici bir tasarıdır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bankalar Kanununu, burada, mevduat dışında değil de, 
denetim açısından ele almamız gerekirdi; çünkü, hükümetlerin bankalarla ilgili zandan kurtulması
nın temel şartı, devlete ait bankaların özelleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Biz, hükümetten, bir 
an evvel, adaletli ve şaibeden uzak şekilde özelleştirme yapılmasını talep ediyoruz. 

Bu vesileyle, Sayın Başkana ve siz değerli, yüce üyelere saygılarımı sunuyorum. (FP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fatsa. 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini, Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş ifade ede

cekler. 
Buyurun Sayın Kabataş. (DYP sıralarından alkışİar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; tasarının 8 inci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz al
mış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bankalar Kanununda değişiklik yapan tasarıyla, bankaların rehabilitasyonu konusunda yeni 
bir model, yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Daha önce, fona aktarılmadan önce, Hazinenin ve Mev
duat Sigortası Fonunun da desteğiyle rehabilite edilmesi ve bu rehabilitasyondan sonuç alınmama
sı halinde, bankaların fona devredilmesi veya faaliyetlerine son verilmesi şeklindeki model tümüy
le değiştirilmiş. Bundan böyle, oluşturulan 7 kişilik kurul, olağanüstü yetkilerle, 14 üncü maddede 
belirtilen prosedür içinde, değerlendirme sonuçlarına, denetleme sonuçlarına bakarak banka sahip
lerinden ve ortaklarından belirli konularda düzenlemeler yapmasını, belirli programlar içinde ban
kaların malî durumlarının iyileştirilmesini, özkaynaklannm artırılmasını, yönetimlerinin iyileştiril
mesini ve bankalar için sorun yaratan uygulamalardan vazgeçilmesini, likiditenin güçlendirilmesi
ni öngören programlar verecek, bu programlar bir yaklaşım içinde uygulanacak; uygulamadan so
nuç alınmadığı takdirde, başkaca bir yoruma gerek kalmadan, bankalar, oluşturulmuş olan fona ve 
fon yönetimine devredilecektir ve gerekli rehabilitasyon da fon yönetimi tarafından yapılacaktır. 

Böylece, bugünkü sistemde, Bakanlar Kurulu- Hazine ikilisine ait olan yetkiler, fon da -bir an
lamda- rutin görev yapacak şekle dönüştürülmek suretiyle, kurulun, daha rutin, daha belirlenmiş ta
nımlar içinde görev yapmasına, asıl rehabilitasyonun, asıl sorumluluğun, asıl kararların da fon yö
netimi bünyesinde yapılmasına bir çerçeve ve imkân hazırlamıştır. 

Gerçekten, şimdi, burada, güçlülerin güç yarışı başlayacaktır. Birinci derecede güçlü organ, 
bankaların rehabilitasyonunda karar organı olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
dur. İkinci ve güçlendirilmiş, gerçekten malî operasyonların yürütüldüğü organ da, Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonu ve fon yönetimi olmuştur. Böylece, fon yönetimi, bundan böyle, sadece fon he
saplarını tutan ve alınmış ödeme kararlarını icra eden ve bankaların yönetiminde temsilci bulundu
ran bir yapıdan çıkarılmakta, doğrudan rehabilitasyon işleminin yapıldığı merkez, üs haline getiril
mektedir. Bu, önemli bir stratejik değişikliktir; bu, önemli bir karardır. Bir anlamda, yeni oluşturu
lan kurulu, sorunlu bankalar lehine çok yüksek meblağları ifade eden tutarların harcanması ve he
sabının verilmesi yükümlülüğünden de kurtarmakta, onları bir anlamda korumakta ve bu konuda
ki sorumluluğu fona devretmektedir. Bundan böyle fon, herhalde, Türkiye'de, Hazineden sonra en 
büyük kaynağa hükmeden, en büyük harcamaları yapan bir yapıda faaliyetlerini sürdürecektir. 

Tabiî, bu model değişikliği yapılırken, bu modele uygun ek destekler de düşünülmüş ve gün
deme getirilmiştir. Fon, rehabilitasyon için ekkaynağa ihtiyaç duyarsa, bu ekkaynak, Hazine tara
fından, bizim özel tertip devlet tahvili dediğimiz türde tahviller verilmek suretiyle, malî yönden 
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güçlendirilecektir. Her yıl devlet içborçlanmasına yetki veren bütçe kanunundaki düzenlemeler, 
özel tertip adı altında kağıt ihracı konusunda da Hazineye yetki vermektedir. Hazine, bu yetkisini 
kullanarak, ihtiyaç duyduğu takdirde, rehabilitasyon amaçlı finansman açığını, ihtiyaçlarını karşı
lamada kullanılmak üzere, fona özel tertip devlet tahvili verecek hale getirilmektedir ve bunu fon 
tarafından kullandırabilir duruma getirilmektedir. Bu, fona borçlanma yetkisi verilmesi anlamına 
gelir. Borçlanmanın şekli, modeli, tanımı da kanunda belirtilmektedir. Yine, bütçeyle bağlantısı ku
rulmaktadır. Bütçenin borçlanma limitleri bu kâğıtlar açısından geçerli olmayacaktır. 

Yine, burada, destekleyici başka bir unsur var. Olağanüstü hallerde; yani, bankacılık sektörün
de beklenmedik bir kriz ya da türbülans yaşanması halinde, fon kaynaklarının ihtiyacı karşılama
ması durumunda, Merkez Bankasınca fona avans verilmesi uygulaması getirilmektedir. Tabiî, bu 
da, Merkez Bankasının kamuyu finanse etme, kamunun kısa vadeli fon ihtiyacını karşılama fonk
siyonu görevi dışında, burada ihdas edilmiş, yeni ve pek de emsali olmayan bir uygulamadır. 

Demek ki, fon, bankacılık sektörünün rehabilitasyonunda sorunla karşılaştığında iki önemli 
kaynaktan, limitleri belirsiz ölçüde destek alacaktır. Bu, özel tertip devlet tahyili ihracı suretiyle ve 
Merkez Bankasının avansları suretiyle sağlanacaktır. 

Burada, çok önemli başka bir düzenleme daha var. Bankacılık sektöründe, artık, üs haline ge
len kurul ve fon... Sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının kapsamı, tutarı, sigorta priminin tari
fesi ve tahsil zamanı, şekli ve diğer hususlar kurulca belirlenecektir. Bugün, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla belirlenmiş olan ve her türlü tartışmanın birinci derecede gündem maddesine oturan yüzde 
100 mevduat sigortası uygulaması, mevduata hiçbir limit tanımadan yüzde 100 sigorta teminatı 
sağlanmasına ilişkin düzenleme, getirilen bu yetkiyle, bundan böyle Bakanlar Kurulu tarafından 
değil, 7 kişilik kurul tarafından belirlenecektir. Böylece, hangi bankanın, hangi tür mevduat için, 
hangi oranda mevduat sigortası primi ödeyeceğine ve bu fondan mevduatın hangi oranda, hangi li
mitler içinde yararlanacağına veya bunun uygulanmasıyla ilgili esâsları belirlemeye de, fonun uy
gulaması altında, kurul yetkili olacaktır; kurul, bu düzenlemeyi, bugün Bakanlar Kurulunun yaptı
ğı düzenlemeyi yapar hale gelecektir. 

Şunu özetle ifade etmek istiyorum: Getirilen model, işlerlik açısından, Türkiye'deki yapıya 
uyum açısından önemli zafiyetler taşımaktadır. Bankaların, 72 adet bankanın... Ki, kamu bankala
rını bunun dışında tutmak lazım; çünkü, kamu bankalarının fon sistemi aracılığıyla getirilen 14 ün
cü maddedeki sistematik içinde kurula hesap verecek bir yapıda tasfiye edilmesi ya da fona akta
rılması teknik olarak mümkün değildir. O halde, bu düzenleme, tümüyle kamu bankaları dışında 
kalan özel bankaları ilgilendirmektedir. Aslında, mevduat sigortası uygulaması da, bir anlamda ka
mu bankalarını ilgilendirmiyor; çünkü, kamu bankasının -zaten, hepsinde "TC" var- tanımı gereği, 
oradaki mevduat da, sigortalı sayılmaktadır ve bu uygulama açısından, sigortaya da ihtiyaç yoktur. 

Getirilen modelde, Merkez Bankasında oluşturulacak bir küçük ekip de -bilemiyorum sayıla
rı kaç olur- buraya aktarılacak belki bir düzine bankanın gerçek anlamda rehabilitasyonu için ihti
yaç duyulacak kaynağı harcayacaktır, gerekli tedbirleri alacaktır, birleştirmeleri yapacaktır ve ger
çek bir operasyon merkezi olarak, bir güç merkezi olarak faaliyetlerini sürdürecektir; ama, şunun 
altını çizmek lazım: Fona devredilmeden önce yapılması gereken rehabilitasyon işlemini, fon aşa
masına bırakmak, bankayı öldürdükten sonra, bankayı ticarî olarak sıfırladıktan sonra yeniden di
riltmek anlamına geliyor. Teknik olarak yanlıştır, uygulama olarak yanlıştır ve tekrar ifade etmek 
istiyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
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Korkarım ki, bu sistem içinde, devlet, yeniden bankacılık sektörünü özel sektör portföyünde, 
yönetiminde olan bankaları devletleştirmede yeni bir operasyonun, yeni bir uygulamanın kapısını 
açmak durumunda kalacaktır. İşte yıllardır fon bünyesinde bulunan üç tane bankayı, bugün, nasıl 
ve ne zaman özelleştireceğimizi kimse bilmiyor; oradaki statik yapı devam ediyor. Buna yenileri 
eklenirse, korkarım ki, artık devletin bankacılıktaki payı artmayacak, daha da güçlenecektir. Böy
le bir tehlike de vardır. Model yanlıştır, sistem yanlıştır, strateji yanlıştır; uygulama sonuçlan da 
yanlış olacaktır. Kanaatim budur. 

Yine de getirilen düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kabataş. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Şahısları adına ilk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker?.. Konuşmuyorlar. 
Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan?.. Konuşmuyorlar. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan İmamoğlu?.. Mevcut değiller. 
Önerge yok. 
Görüşmekte olduğumuz 8 inci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9.- 4389 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası ile 18 inci maddesi

nin (1) numaralı fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu" ibareleri "Kurul" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplardan söz talebi?.. Yok. 

Şahısları adına söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4389 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısının 9 uncu maddesinin çerçevesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Madde 9.- 4389 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası ile 18 inci maddesi

nin (1) numaralı fıkrasında geçen "Bakanlar Kurulu" ibareleri "Kurul" olarak, 16 ncı maddesinin 
(7) numaralı fıkrasında geçen "14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası" ibaresi "14 üncü madde
sinin (3) numaralı fıkrası" olarak değiştirilmiştir." 

Aydın Tümen İsmail Köse İsmail Kahraman 
Ankara Erzurum İstanbul 

Saffet Arıkan Bedük Beyhan Aslan 
Ankara Denizli 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

takdire bırakıyoruz, çoğunluğumuz hazır değil. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin katıldığı, beş par
tinin grup başkan vekili tarafından imzalanan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Görüşülmekte olan 9 uncu maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10.- 4389 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesi fık

ra metninden çıkarılmış, (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki (3) 
numaralı fıkra eklenerek izleyen fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"2. Bu madde, 14 üncü maddenin (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları gereğince temettü hariç or
taklık haklan ile yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona devrolunan bankaların bu maddenin (1) 
numaralı fıkrasında sayılan ortakları ile anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında belirtilen işlemler 
ile (3) numaralı fıkrasının uygulanmasına neden olan işlemlerde sorumluluğu bulunan ve bu mad
denin (1) numaralı fıkrasında sayılan banka görevlileri hakkında da bankanın iflası aranmaksızın 
uygulanır." 

"3. 14 üncü maddenin (5) numaralı fıkrasının (b) bendindeki mal beyannamesine ve muhafa
za tedbirlerine ilişkin hükümler bu maddede de kıyasen uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sa
yın Mahmut Göksu'ya ait. 

Buyurun Sayın Göksu. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde 
Grubum adına söz almış bulunmaktayım; Fazilet Partisi Grubu ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

4389 sayılı Bankalar Kanunu değişikliği, 18.6.1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisin
de kabul edilmiş ve 23.6.1999 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha 
altı ay önce değiştirdiğimiz Bankalar Kanununu, bugün tekrar elden geçiriyoruz. Bazen vatandaş
lar "sabahlara kadar çalışıyorsunuz; ama, sorunlar gittikçe büyüyor, neden" diye soruyorlar. Nede
ni, işte bu yasada aşikârdır. 

Bugün, burada ne yapıyoruz; altı ay önce yaptığımızı bozuyor veya bir başka ifadeyle, altı ay 
önce eksik ve yanlış yaptığımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Gece yarılarına kadar, hatta bazen sabah
lara kadar çalışıp da çıkardığımız, milleti güldürecek, sadra şifa olacak yasalar, herhalde bunun için 
çıkmıyor. 

Değerli arkadaşlar, milletin ekserisi aç ve açıkta, zam ve zulüm sınır tanımıyor, vatandaş bur
nundan soluyor, esnaf, çiftçi, emekli, memur, öğrenci, herkes mutsuz ve umutsuz. Bizler, bu mil
letin içinden çıkarak buralara geldik, sorunları da birlikte çözmemiz lazım. Yoksa, bir avuç mutlu 
azınlık ve jakoben dayatmacılar, bu milletin derdini ne anlar ne de dinlerler. Kısaca, millet daha 
fazla bunalmadan, iktidar-muhalefet el ele vererek, milleti memnun, memleketi mamur edecek ça
lışmalar yapmamız lazım. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 4389 sayılı Kanunla, siyasî otoriteden bağımsız karar 
alma yetkisiyle idarî ve malî özerkliğe sahip bir kurum oluşturulmuş olunmasına karşın, banka ku
ruluş izni verilmesi ve faaliyet izninin kaldırılması gibi temel yetkiler Bakanlar Kuruluna bırakıl
mıştır. 
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Bu defa yapılan değişiklikle, bankalarla ilgili olarak, kuruluştan tasfiyeye kadar bütün süreçte 
alınması gereken kararların tamamı, sözü edilen kurumun karar organı olan Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmaktadır; ancak, kurul üyelerinin seçiminin, ilgili baka
nın önerisi ve Bakanlar Kurulunun atamasıyla yapılması, kanaatimce, özerkliğe gölge düşüren bir 
düzenlemedir. Böylesine geniş yetkilerle donatılmış bir kurulun üyeleri, RTÜK örneğinde olduğu 
gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilmelidir. 

4389 sayılı Bankalar Kanununda değişiklik yapılmak üzere Meclisimize sunulan değişiklik ta
sarısının 10 uncu maddesiyle, 4389 sayılı Kanunun şahsî sorumluluğu düzenleyen 17 nci madde
sinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, esas itibariyle, yasanın denetlemeler sonucunda 
alınacak tedbirleri düzenleyen 14 üncü maddesinde tasarının 7 nci maddesiyle yapılan değişiklik
lere 17 nci maddenin uyarlanmasından ibarettir. Buna göre, 17 nci maddenin birinci fıkrasının son 
cümlesi, aynı maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmiştir. 17 nci maddenin ikinci fıkrası değiştirile
rek, şahsî sorumluluğun kapsamına, bu tasarının .7 nci maddesiyle değiştirilen ve bankaların fona 
devrini düzenleyen 14 üncü maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları dahil edilmiştir. Bu değişiklik
lerin, önceki yıllarda batan bankalar ile şu an zor duruma düşmüş bankalar göz önüne alındığında, 
ciddî sorumluluklar getirdiği söylenebilir. 

Maalesef, daha önceki banka operasyonlarında, yapanın yanına kâr kaldığı görülmüştür. İnşal
lah, bundan böyle, kötü niyetli ve basiretsiz banka sahipleri ile yöneticilerin yaptıkları yanlarına kâr 
kalmaz. 

Bu değişikliklerin teknik düzenlemeler şeklinde olduğu gerçeğinden hareketle, bu madde hak
kında çok şey söylemeye de gerek yoktur. 

Kanun tasarısının 11 inci maddesiyle, 4389 sayılı Kanunun 20 nci maddesine 6 numaralı fık
ra eklenerek, özel finans kurumlan Bankalar Kanununa tabi kılınmış, kâr ve zarara katılma esası
na göre fon toplama ve faizsiz fon kullandırma imkânı muhafaza edilmiştir. 

Yatırım ve kalkınma bankalarına paralel bir düzenlemeyle, Bankalar Kanunu kapsamına alı
nan özel finans kurumlarının temel özellikleri korunmuş olmakla birlikte, Bankalar Birliğine iliş
kin 19 uncu maddeye tabi kılınmamış olmaları bir haksızlıktır. Özel finans kurumlarına da arala
rında birlik kurma hakkı verilmelidir. 

Ayrıca, diğer kanunlarda geçen "banka" tabirinin, özel finans kurumlannı da kapsayıp kapsa
madığı belli değildir; buna açıklık getirilmelidir. Özel finans kurumları isterlerse, Bankalar Kanu
nuna uyum için iki yıllık süre verilmektedir; kanaatimizce, bu süre de yeterli bir süredir. 

Daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenmiş olan özel finans kurumları mevzuatının, bu 
düzenlemeyle sağlam bir yasal zemine kavuşturulmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Özel 
finans kurumları, faizli sistemle çalışmayan, ama, halkın tasarruflarını toplayarak, bu fonları ha
vuzda biriktirip, üç aylık, altı aylık, yıllık şeklinde, doğrudan reel ekonomiye, ticaret hayatına ya 
da sanayie yönlendiren kurumlardır; yani, bugün, rant ekonomisinden reel ekonomiye geçmekte en 
çok önem vereceğimiz bir husustur. 

Kaldı ki, yurt dışında çalışan gurbetçilerimizin yabancı bankalarda 60 milyar doları aşkın ta-
sarrufları vardır. Devlet, bütün uğraşmalarına rağmen, DÇM işlemlerinde devlete olan güven sar
sıldığı için, bu tasarrufları Türkiye'ye getirememektedir. Bazı müteşebbislerimizin toplayarak ge
tirdiklerine de yeşil sermaye yaftası vurularak, teşvikleri önlenmekte ve gelişmeleri durdurulmak
tadır. 

Özel finans kurumları, hem yurt dışındaki tasarrufları Türkiye'ye çekme bakımından hem de 
halk arasında yastıkaltı serveti olarak bilinen ve 70 milyar doları aştığı söylenen -altın, döviz ve 
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Türk Lirası olarak bulunan- tasarrufların millî ekonomiye kazandırılmaları da fevkalade önem arz 
etmektedir. 

3 milyar dolar civarında bir fon, bu özel fınans kurumlarında toplanmıştır. Uzun zamandır, Ha
zine, bunlara, sermaye artırma ve şube açma hakkı tanımadığından ve bazı bankacılık hizmetlerini 
engellediği için, beklenen gelişmeyi sağlayamamışlardır. Aslında, yabancı sermaye olarak da bu
raya akacak büyük paralar vardır. Hazinenin tutumu ve medyanın yazdığı olumsuz yazılar dolayı
sıyla, bu sermaye ürkütülmüştür; yoksa, bugün, 3 milylar dolarlık değil, 15-20 milyar dolarlık fon
larla reel ekonomi desteklenebilirdi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizler, hantal devlet yapısından kurtulmamız gerektiğini 
hep söylüyoruz; fakat, gereğini, maalesef yapmıyoruz. Mesela, kamu bankalarıyla ilgili meseleler: 
Devlet bankaları süratle özelleştirilmelidir. Batık krediler yoluyla devletin ve milletin soydurulma-
sına "dur" denilmelidir. 

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi ku
rumlarda görev yapan insanların, bilgi, tecrübe ve yetenekleri kadar, ahlakî ve vicdanî donanımla
rı da önemlidir. Üzerinde konuştuğumuz 10 uncu madde, bankada birinci derecede imza yetkisine 
sahip olan kişilerin sorumluluğunu düzenleyen madde olması hasebiyle, yukarıda işaret ettiğim hu
sus daha da önem kazamaktadır. Zira, devletin batık kredileri, teşvikleri ve fonlarını kullandırırken, 
yetkili kişilerin vicdanî sorumluluğu onu yanlış yapmaktan alıkoyamıyorsa, istediği takdirde, ka
nunî sorumluluğuna da kılıf bulacaktır. Yoksa, içi boşaltılan bankalar, herhalde silah zoruyla bo-
şaltılmamaktadır. Buradan gelmek istediğim husus şudur: Bu tür özerk kurumların, Meclisin veya 
onun tayin edeceği bir komisyonun denetimine açılması gerekli. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Göksu, lütfen toparlayınız. 
MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
O zaman, yetkili kişi kendini kanuna karşı sorumlu hissettiği gibi, bir heyetin denetimi ve gö

zetimi altında olduğunu da bilerek, sorumluluğunun gereğini daha iyi yapacaktır. 
Kısaca, Meclis bünyesindeki denetim mekanizması daha aktif ve etkili bir hale getirilmeli ve 

artık, şu banka soygunlarına engel olunmalıdır. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Göksu. 
Gruplar adına ikinci söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Ufuk Söy-

lemez'e ait. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Gru

bu adına saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan, Bankalar Kanununda ikinci kez değişiklik 
yaptığımız kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, Bankalar Kanununun ikinci kez görüşülmesinde, bazı şeyleri, 
maalesef, mükerrer tekrarlamak zorunda kalıyoruz; çünkü, altı ay önce söylediklerimizin dinlenil
memiş, dikkate alınmamış olmasının sıkıntısını bugün çekiyoruz. İşin daha vahim tarafı, bankacı
lık sisteminde ve sektöründe çok ciddî spekülasyonlara ve sıkıntılara neden oluyoruz. Kanunun tek-
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rar gündeme gelmesi, kanunda bazı özel düzenlemelerin yapılmış olması, bugün, bankalar arasın
da müthiş spekülasyonlara yol açmakta; hangi bankanın eski 64, şimdiki 14 üncü madde içinde ol
duğu, hangi bankalara bu kanun çıktığı gece el konulacağı ya da konulmayacağı, tasarruf mevdu
atına olan garantinin devam edip etmeyeceği yolunda, durduk yere, piyasaları, yatırımcıları ve ta
sarrufçuları tedirgin etmiş durumdayız; yoğun biçimde, bize, başvurularla, fakslarla, telefonlarla 
geliyor... 

Özellikle bu fona sağlanan parasal olanaklardan sonra, bazı bankaların fona devredileceğine 
ilişkin yoğun söylentilere karşı, ben, Sayın Bakan Recep Ünal'ın kamuoyuna bir açıklama yapma
sının gerekli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten, piyasa çok tedirgindir. Bazı bankaların ve bazı 
banka sahiplerinin, belli spekülasyonlardan kendilerini korumak için Ankara'da olduklarını biliyo
ruz. Bankalar arasında bir ayrımcılık, bir korumacılık, bir farklılık, bir siyasal tercih yapılmasının 
büyük sıkıntılar yapacağını düşünüyoruz.' Ben, mevcut Hazine yönetiminin ve Sayın Bakanın bu 
tür yanlışlıklar içine asla girmeyeceğine kesinlikle inanan bir insanım; çünkü, kendilerini bakanlı
ğım döneminden tanırım; ama, bu spekülasyonları mutlaka durdurmalısınız. Bankacılık sektörün
den bizi kim görse "hangi bankaya el konulacak, hangi banka Tasarruf Mevduatı Fonuna devredi
lecek" diye sorular soruluyor. Bilgilenmek, vatandaşın hakkıdır. Şu anda yüzde 100 mevduat gü
vencesi vardır; ama, bunun, ne kadar zaman sonra, hangi takvimle sınırlandırılacağını mutlaka 
açıklamamız lazımdır. Piyasalar çok ciddî tedirgindir. Burada, tabiî, Meclis olarak ve aslında, Mec
lise bu kanunu ikinci kez getiren sorumlular ve hükümet olarak da ciddî bir sorumluluk söz konu
sudur. Bu sektörler, bu piyasalar, bu kadar toptan suçlanmaya, bu kadar toptan hırpalanmaya veya 
bu kadar sık gündemde speküle edilmeye açık sektörler değildir; belli ölçüde, kendi itibarlarını, 
kendi bankacılık sırlarını ve kendi dengelerini korumak zorunda olan sektörlerdir. Bakınız, zaten, 
izlenen makro ekonomik politikalarla, sektörde büyük sıkıntılar var. 

Eylül 1998 itibariyle, toplam bankacılık sektörünün takibe intikal etmiş, idareye ve kanunî ta
kibe intikal etmiş "batık kredi" veya "donuk kredi" olarak tabir edilen kredilerinin toplam kredile
re oranı yüzde 2,9 idi bir sene üç ay önce; Eylül 1999 itibariyle -resmî rakamlar elimizde olduğu 
için söylüyorum- bu rakam yüzde 8,7- yüzde 9'a yaklaşmış- yani, bir sene içinde, toplam bankacı
lık sektörünün batık, geri dönmeyen, donuk kredilerinin toplamı 3 kat artmış. Burada, kredilemeyi 
yapan bankaların, yönetimlerin takdir, değerlendirme, sektör hataları mutlaka vardır, şahsî kusur
ları da mutlaka olabilir; ama, bunun büyük bölümü, yani yüzde 90 inin, mevcut ekonomik daral
manın, Türk ekonomisinin son beş yılın en kötü günlerini geçirmesinin, ciddî ve derinleşen bir eko
nomik krizin sebep olduğu kötü ekonomik koşulların neticesi olduğunu da unutmamak lazımdır. 
Daha dün iyi olan firmaların bugün sıkıntı içerisinde olduğu, daha dün satışları rekor kıran firma
ların bugün satışlarının geçen seneki rakamların altında olduğu, ihracat rekorları kıran firmala
rın ihracatta geçen senenin rakamlarının dahi altında kalmış olmaları, Türk ekonomisinde dolar ba
zında ciddî bir ihracat gerilemesi olması, sanayi üretiminde ve kapasite kullanım oranlarındaki ge
rileme, bankaların kredi verdiği firmaların kredilerinin geri dönüşünü de olumsuz etkilemiştir. 

Derinleşen bu ekonomik krizin, küçülen bir ekonominin, fakirleşen bir ekonominin üzerine bu 
sektörle ilgili kanunlarda böyle iki kez değişiklik getirip bir de spekülasyon yaratılırsa, Türk ban
kacılık sisteminde, Türk bankacılık sektöründe güven ve kredibilite bunalımının doğacağı kesindir. 
Hazineden sorumlu Sayın Devlet Bakanından, ekonomiden sorumlu Bakan arkadaşımızdan benim 
şahsî ricam, bankalarla ilgili böyle bir operasyonun, tabiî ki, gününü, saatini, kime yapacağını söy
lemek mümkün olmamakla beraber, bankalardaki paniği önleyici, banka sahip ve yöneticilerinde-
ki ayırımcılık iddialarını önleyici ve banka mevduat sahiplerinin de gönlüne su serpici, sağduyulu 
bir açıklama yapmasını hemen bu akşam bekliyoruz. Aksi takdirde, çok ciddî spekülasyon ve dal-
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galanmalarla yanlış kararlara imza atmak mümkün olabilir; benim en büyük korkum budur. Yok
sa, Bankalar Kanunu hakkında, zaten biz söyleyeceklerimizi altı ay önce söyledik: Böyle bir kuru
lun bağımsız kurul olmadığını, Türkiye'de hiçbir kurulun bağımsız olmadığını, Türk usulü özerk
liğin de çağdaş anlamda özerklik olmadığını, malî kurumların, leasinglerin, sigorta şirketlerinin, 
factoringlerin, tamamen bu sistemin dışında kalmasının çok büyük yanlışlık getirdiğini, tüm malî 
kurumları kapsayan bir şemsiyenin olmadığını, hepsini söyledik ve hesap vermeyen bir kurulun, 
YÖK'ten farkı olmayacağını, Rekabet Kurulundan farkı olmayacağını, defalarca söyledik; bir kez 
daha kamuoyuna tekrarlıyoruz, bir kez daha tutanaklarda yer alması için konuşuyoruz. İnşallah, bu
raya atanacak yöneticiler ve özellikle Bankacılık Kurulu üyeleri, liyakat sahibi insanlardan oluşur, 
partizanlığa prim vermez ve bu sektörün meselelerine çözüm bulacak kararlar alabilirler. 

Özellikle, fonun oluşumunun, fona devredileceği söylenen, speküle edilen banka sayısı arttığı 
müddetçe, idaresinin de çok zor olacağını söylüyorum. Bu idare içinde, kurul içinde bir de fon ida
resiyle uğraşmak zorunda kalacağız. Bugünkü yapısıyla bu fonun, üç beş tane bankanın aktifini, 
yönetimini yönetebilmesi ve bunları kârlı biçimde tekrar piyasaya sunabilmesi veya tekrar pazara 
kazandırabilmesi çok zor gözükmektedir. Bu konulardaki endişe ve görüşlerimizi, gelecek madde
lerde açıklayacağız. 

Hepinize, nezaket ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Söylemez. 
Şahıslara geçiyoruz. 
İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker, konuşacak mısınız? 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Söz talebinde bulunan diğer sayın milletvekilleri Genel Kurulda hazır değiller. 
10 uncu maddeyi, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE İL- 4389 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının ilk cümlesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir. 
"Mevduat kabul etmeyen bankalar bu Kanunun 10 uncu maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı, 

11 inci maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12) numaralı fıkraları ile 12 nci maddesi, 14 
üncü maddesinin (5), (6) ve (7) numaralı fıkraları, 15(2/c,d ve e bentleri hariç), 16 ve 17 nci mad
deleri hükümleri dışındaki diğer madde hükümlerine tabidir. Ancak, Kurum bu Kanunun 14 üncü 
maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen durumları tespit ettiği takdirde bunların bankacılık iş
lemleri yapma izni Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınmış kararıyla kaldırılır ve 
bunlar genel hükümlere göre tasfiye edilir." 

"6. Mevduat toplama yetkisi bulunmayan ancak, özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma 
hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayan, ekonomik faaliyetleri ekipman veya emtia temini veya 
kiralanması veya ortak yatırımlar yoluyla finanse eden özel finans kurumları bu Kanunun 10 un
cu maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları, 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası, 14 üncü mad
desinin (5), (6) ve (7) numaralı fıkraları, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddeleri ile 20 nci maddesinin 
(2) numaralı fıkrası hükümleri dışındaki diğer maddelerine tabi olup, Kurum bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde bu kurumlara ilişkin kâr ve zarara katılma hakkı veren hesapların özelliklerini dikka
te alarak her türlü düzenleme yapmaya yetkilidir. Ancak, Kurum bu Kanunun 14 üncü maddesinin 
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3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen durumları tespit ettiği takdirde, özel fınans kurumunun fa
aliyet izni Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınmış kararıyla kaldırılır. Özel finans 
kurumlan açısından emtia veya gayrimenkullerin fınansal kiralanması ya da kâr ve zarara katılma 
ve benzeri yöntemlerle yapılan her türlü finansman faaliyetleri de bu Kanuna göre kredi olarak ad
dolunur. Bu Kanun hükümlerine göre, bu kurumların özel cari hesaplar ve kar ve zarara katılma 
hakkı veren hesaplar yoluyla topladıkları fonlar ve diğer taahhütleri de 1211 sayılı Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin (II) numaralı paragrafının (a) bendi hü
kümlerine tabidir. Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde yer alan ceza hükümleri, özel finans ku
rumlan ve görevlileri için de uygulanır." 

BAŞKAN - Gruplar adına ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın As
lan Polat'a ait. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
FP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 293 

sıra sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 11 inci maddesi 
üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu maddeyle, 4389 nolu Kanunun "Diğer hükümler" başlığı altında düzenlenen 20 nci mad
desinin mevduat kabul etmeyen bankaların konumunu düzenlenlcyen 2 nolu fıkrası yeniden düzen
lenmiş ve maddeye 6 numaralı fıkrayla, özel finans kurumlarının tabi olacağı hükümler getirilmiş
tir. 

Bu 6 nolu fıkrayla "Mevduat toplama yetkisi bulunmayan ancak, özel cari hesaplar ve kâr ve 
zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayan, ekonomik faaliyetleri ekipman veya em
tia temini veya kiralanması veya ortak yatırımlar yoluyla finanse eden özel finans kurumları bu Ka
nunun mevduata ilişkin hükümlerini düzenleyen 10 uncu maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı bent
lerine tabi değildir" denilmektedir. 

Birinci fıkrasında ise, bu kanun ile izin verilen bankalar ve özel kanunlarına göre yetkili olan
lar dışında hiçbir gerçek veya tüzelkişinin mevduat kabul edemeyeceği hükmünün özel finans ku
rumlarını kapsaması yerinde bir hükümdür. 

İştirakler, emtia ticareti yasağı ve gayrimenkul üzerine işlemleri düzenleyen kanunun 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen "bankalar ticaret amacıyla gayrimenkul alım ve satımın
da bulunamayacaklar" hükmünden özel finans kurumlarının muaf tutulması yerinde bir uygulama
dır. Denetlemeler sonucunda alınacak tedbirleri düzenleyen 14 üncü maddenin beş, altı ve yedinci 
fıkralarına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuyla ilgili hükümleri düzenleyen 15 inci maddeye, ban
kacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasının sonuçlarını düzenleyen 16 
nci maddeye, şahsî sorumluluğu düzenleyen 17 nci maddeye, Türkiye Bankalar Birliğinin mevzu
atını düzenleyen 19 uncu maddesi ile diğer hükümler başlığı altındaki 20 nci maddesinin mevduat 
kabul etmeyen bankalarla ilgili bölümü düzenleyen ikinci fıkrası dışındaki hükümlere özel finans 
kuruluşlarının tabi olduğunu belirtmektedir. 

Kurumun, bu kanun hükümleri çerçevesinde, bu kurumlara ilişkin kâr ve zarara katılma hak
kı veren hesapların özelliklerini dikkate alarak her türlü düzenleme yapmaya yetkili olduğu belir
tilmektedir; ancak, kurumun, bu kanunun denetlemeler sonucu alınacak tedbirler bölümünü düzen
leyen üçüncü fıkradaki "bir bankanın gelir-gider dengesinin bozulduğunun ve bu durumun sürek
lilik kazandığının tespiti halinde" diye başlayan fıkrası ve dördüncü fıkrasında "bir bankanın yöne
tim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortak-
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ların banka kaynaklarını, bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde kendi 
lehlerine kullandıkları diye devam eden durumları tespit ettiği takdirde, özel finans kurumunun,fa
aliyet iznini, kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararı ile kaldırır" denilmek
tedir ki, kanunun bu bölümü de tarafımızdan uygun bulunmuştur. 

Ayrıca, bu kanunun idarî suç ve cezalar bölümünü işleyen 21 inci maddesi ile adlî suç ve ce
zaları işleyen 22 nci maddesinde yer alan ceza hükümlerinin, özel finans kurumları ve görevlileri 
için de uygulanacağı belirtilmiştir. Bu ceza hükümlerinin tüm bankalara eşit bir şekilde uygulan
ması doğrudur; yalnız, 28 Şubat sonrası, kanunların uygulanmasındaki adaletsizlik, hatta bu kanu
nun bu maddesinin dahi basında "irtica kanunları" içerisinde sayılması, bizleri, uygulayıcıların ada
leti yönünden endişelendirdiğini de burada belirtmeden geçemeyeceğiz. 

Bu madde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken konuşmacıların bir bölümü, özel finans 
kuruluşlarının döviz pozisyonu tutmak, kambiyo işlemleri, çek düzenlemesi ve teminat mektupla
rı vermesi konusunun açığa çıkmasını istemişler; konuşmalar sonucunda ortak kanaat, teminat 
mektupları meselesinin 2886 sayılı Yasa çerçevesinde olduğu, bu kanunun, bütçe kanununun mad
deleri gereği bu kuruluşların teminat mektubu verebilecekleri, döviz pozisyonu, çek kullanma ve 
kambiyo işlemleri, yani, ithalat ihracat yapma işlemlerinin ise, zaten, kendilerine tanınan haklar 
içerisinde olduğu vurgulanmış, konuşmacılara cevap veren Sayın Maliye Bakanı ise "bu kuruluş
lar; yani, özel finans kuruluşları ne yapıyor idiyse şu anda yine aynı fonksiyonları yerine getirecek; 
yalnız, statüleri, artık, kanun olmakta, Bakanlar Kuruhf kararı veya ona benzer düzenlemeler yeri
ne, altyapısı, statüsü tamamen kanun olmaktadır" diyerek konuya açıklık getirmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz da, özel finans kuruluşları hakkında genel bilgi ver
mek isterim. 

Günümüzde, başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere, gelişmiş Batı ülkele
rinin pek çoğunda faaliyet gösteren ve literatürde "faizsiz banka" olarak adlandırılan malî kuruluş
lar, klasik bankalara göre çok yeni olmalarına rağmen, atıl kaynakları harekete geçirerek ekonomi
ye kazandırmadaki başarıları nedeniyle giderek benimsenmekte ve yaygınlaşmaktadır. 

Modern anlamda faizsiz bankacılığın ilk ciddî uygulaması 1975 yılında Dünya Bankası mode
li esas alınarak kurulan ve Türkiye'nin daimî yönetim kurulu üyesi olduğu İslam Kalkınma Banka
sıdır. Ülkemizde ilk olarak, sistemdışı kalmış kaynakların harekete geçirilmesi gayesiyle yabancı 
bankaların faaliyetine ilişkin prosedür kolaylaştırılmış ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle faizsiz esasa göre fon toplayan ve kullandıran kuruluşların "Özel Finans Kurumu" adı al
tında faaliyetine izin verilmiştir. Bu sektörde halen 6 kuruluş faaliyet göstermektedir. 

Özel finans kuruluşları, ülkemizde tasarruflarını faizli esasa göre değerlendirmek istemeyen, 
malî sektörün dışında kalan ve 50 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen bu potansiyeli ma
lî sektörün içine çekmeye çalışan karuluşlardır; dolayısıyla, sistem dışında kalan bu tasarrufların 
sisteme dahil olmasıyla, devletimizin, ayrıca önemli bir vergi geliri de olmaktadır. 

Özel finans kuruluşları, klasik bankaların rakibi olmayıp, bunları tamamlayan kuruluşlardır. 
Özel finans kuruluşlarının topladıkları fonlar ile banka mevduatı arasında çok önemli bir nitelik 
farkı vardır. Özel finans kuruluşlarının kâr ve zarara katılma esasına göre anapara güvencesi ver
meden ve önceden belirlenmiş oranda getiri vaat etmeden topladıkları tasarruflar, tipik bir risk ser
mayesi niteliğindedir. 

Bankaların bilhassa son yıllarda artan ve 1999 yılının son aylarına kadar yüzde 30'larda sey
reden bono reel faizleri sebebiyle piyasanın kredi imkânını sağlamada isteksiz davrandığı ortamda, 
hiçbir şekilde malî plasman yapmayan özel finans kuruluşları, kaynaklarının tamamını, üretim des-
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teği, kiralama ve proje bazında kâr ve zarara katılma, yatırım ortaklığı yöntemleriyle reel sektörün 
finansmanına tahsis ederek, bu açığı kısmen de olsa kapatmaktadırlar. Özel finans kuruluşları, müş
teri portföyü ağırlıklı olarak ilk 750 özel sektör kuruluşu arasındaki firmalardan oluşmaktadır. 

Yine, ÖFK'ler, ülkemizde ciddî bir sorun olan kayıtdışı ekonomiyi kayıt içine çekmekte çok 
önemli roller üstlenmişlerdir. ÖFK'lerin plasmanları içerisinde doğrudan yatırım mallarının finans
manında kullanılan finansal kiralama plasmanının payı yüzde 20'nin üzerindedir. 

Özel finans kuruluşlarının 30.9.1999 tarihi itibariyle aktif toplamı 3 milyar dolar, kullandırı
lan fonların toplamı 2,3 milyar dolar, toplanan fonların toplamı ise 2,6 milyar dolardır. Toplanan 
fonlar, Türk bankacılık sistemindeki toplam mevduatın yüzde 3'üne tekabül etmektedir. Esasında, 
yurtdışında 1-2 milyar dolar kredi bulmak için çalmadık kapı bırakmadığımız bugünlerde, 2,6 mil
yar dolar hiç de azımsanacak bir rakam değilse de, bankalara mevduat olarak girmediği bilinen 
meblağ yanında da oldukça az mertebededir. Özel finans kurumlarını kapatmayı düşüneceğimize, 
bu kuruluşları güçlendirerek, atıl haldeki mevduatı bu kuruluşlar vasıtasıyla kayıt içine çekmenin 
yollarını aramamız daha gerçekçi olur diye de düşünmekteyiz. 

Özel finans kuruluşları mükellef ve sorumlu sıfatıyla bir yıllık dönemde, yaklaşık 30 trilyon 
TL vergi tahsilatı yapmıştır. Ülkemizdeki özel finans kuruluşlarının 3 tanesi, Körfez kaynaklı ya
bancı sermaye iştirakiyle kurulmuştur. Petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak, Dubai'nin bir dün
ya ticaret merkezi olma yolunda aldığı yol da dikkate alınarak, özel finans kuruluşlarının, bilhassa 
özelleştirme gelirlerinde ihtiyacımız olan krediyi temin açısından ülkemiz ile Körfez menşeli fi
nans arasında bir köprü vazifesi yapabileceğini de dikkate almamız gerekmektedir. 

Özel finans kuruluşlarınca ülke ekonomisinin hizmetine sunulan yabancı kaynak tutarı toplam 
630 milyon dolar civarında olmuştur. 

Netice olarak, bankalara gitmeyen, atıl halde yastık altında bekleyen tasurrufları ekonomimiz 
içerisine çekme ve yatırımı teşvik etme konusunda, özel finans kuruluşlarının önemi ihmal edile
meyecek derecede önemlidir. Birer finans kurumu olan bu kuruluşlara sadece ekonomik yönden 
yaklaşmanın çağın gerçeklerini görmekle eşanlamlı olduğunu belirtir, Hükümetin tasarının bu 
maddesine gösterdiği anlayışa istinaden, bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi ve muhalefet görevi
mizi de kısarak sürdüreceğimizi belirtir, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11 
inci madde üzerinde Grubum adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 11 inci maddede; fon toplayan özel finans kurumlan, kâr ve zarara ka
tılma adı altında ticarî faaliyet göstermekte olup, neticede, bu finansman kurumlarında, şimdiye ka
dar, herhangi zarar dağıtımı, zarara iştirak şeklinde bir yükümlülük, bir iştirak söz konusu olma
mıştır; daha ziyade, kazancın paylaşılması ya da yine, öbür bankaların yaptığı bir nevi kredi verme 
şekliyle, dolaylı şekilde bir muamele görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bankacılık sistemi aktif büyüklüğü açısından, mevduat bankalarının 
yüzde 38'ini teşkil eden ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 13 mevduat banka
sının 1997-1998 ile 1998-1999 Haziran sonu verileri dikkate alınarak yapılan bir incelemenin ne
ticesini sizlere arz etmek istiyorum: 

1997 yılı sonunda yüzde 24,1 olan bankaların toplam aktiflerinin gayri safî millî hâsıla içinde
ki payı, 1998 yılı sonunda yüzde 25,9 ve 1999 yılı haziran sonu itibariyle yüzde 32 seviyesine yük
selmiştir. İncelemeye alman mevduat bankalarının pasif yapısı değerlendirildiğinde, 1997 yılında 
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yüzde 63,7 olan mevduat/toplam kaynaklar rasyosunun 1998 yılı sonunda yüzde 62,4, 1999 Hazi
ran sonu itibariyle yüzde 61,8 olarak düşerek gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu araştırmaya ilişkin görüşlerime ileriki maddelerde devam edece
ğim; şimdi, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker?.. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat?.. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Soru soracağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakanımdan cevabını yazılı 

olarak da verebileceği bir soru sormak istiyorum. 
Bu yeni kanunla birlikte, özel finans kurumlarıyla ilgili sırlar bankacılık sırrı kapsamında de

ğerlendirilecek midir? 
İkincisi de, 1999 yılı başından beri, özel finans kurumlarına mevzuat düzenlenecek gerekçe

siyle şube açma izni verilmemektedir. Bu yeni kanunla birlikte Bankalar Kanununa tabi hale geti
rilen özel finans kurumları, bankalar gibi serbestçe şube açabilecekler midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. • 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz efendim? 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Yazılı olarak cevap verelim efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, iki önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4389 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısının 11 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci 
maddesinin (2) numaralı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "11 inci maddesinin (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (12) numaralı" ifadesinin "11 inci maddesinin (1), (2), (3), (5), (6), (12) numara
lı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tümen Zeki Çakan Ömer Izgi 
Ankara Bartın Konya 

Turhan Güven Salih Dayıoğlu 
İçel İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 inci maddesiyle 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 
nci maddesine eklenmesi öngörülen (6) numaralı fıkranın ilk cümlesinde yer alan "15,16, 17 ve 19 
uncu maddeleri" ifadesinin "15 (2/c, d, ve e bentleri hariç) 16, 17 ve 19 uncu maddeleri" şeklinde 
değiştirilmesini, ayrıca, anılan fıkranın son cümlesindeki "Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerin
de" ifadesinin "Bu Kanunun 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde" şeklinde değiştirilmesini arz teklif 
ederiz. 

Aydın Tümen İsmail Köse Beyhan Aslan 
Ankara Erzurum Denizli 
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Nevzat Ercan İsmail Kahraman 

Sakarya İstanbul 

BAŞKAN - Bu son önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 
takdire bırakıyoruz; çoğunluğumuz yok. Teknik bir düzenleme. 

BAŞKAN - Sayın hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Beş parti grup başkanvekilinin verdiği, Komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin 
katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci önergeyi işleme almak için tekrar okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 4389 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısının 11 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci 
maddesinin (2) numaralı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "11 inci maddesinin (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (12) numaralı" ifadesinin "11 inci maddesinin (.1), (2), (3), (5), (6), (12) numara
lı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tümen 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Efendim, aynı 

yönde bir düzenleme; takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen iki önerge istikametindeki değişik şekliyle 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, daha önce alman karar gereğince, birleşime saat 19.00-20.00 arasında 
ara verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu aranın şu saatte başlayarak saat 18.00'e kadar verilmesini, 19.00-
20.00 saatleri arasında ara verilmemesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime saat 18.00'e kadar ara veriyoruz. 
Afiyet olsun efendim. 

Kapanma Saati: 16.08 

— — O 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mehmet Vecdi GÖNÜL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

. - @ — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 nci Birleşiminin ikin
ci Oturumunu açıyorum. 

"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünde görüşmekte ol
duğumuz 293 sıra sayılı tasarının 12 nci maddesinden itibaren görüşmelere devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı: 293) (Devam) 

. BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12.- 4389 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasının son cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (6) numaralı fıkrası hükümlerine aykırı olarak yurtiçinde 

açılan şube ve temsilcilikler hakkında (1) numaralı fıkranın (c) bendi hükümleri uygulanmakla bir
likte, bunlar Kurumun talebi üzerine valiliklerce geçici veya sürekli kapatılabilir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, Bayburt Milletvekili Sayın Suat Pamukçu'ya 

ait. 
Buyurun Sayın Pamukçu. 
Sayın Pamukçu, süreniz 10 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz, Bankalar Kanununda değişik

lik yapan tasarının 12 nci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üze
re huzurlarınızdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, Bankalar Kanununu görüşüyoruz; teknik bilgiler hususunda fazla zamanınızı alacak de
ğilim; bu konuda bütün arkadaşlarımız yeteri kadar bilgi sundular; yalnız, buraya gelmeden önce 
bir sendikacı kardeşimizle aramızda geçen hususu, bu konuyla da alakalı olduğu için, Yüce Heye
tinize arz etmek istiyorum. 

İşyeri temsilcisi olan sendikacı arkadaşımız söze şöyle girdi; dedi ki: "Biz otuz yıldan beri Sa
yın Başbakanı, -işçici, yani, işçiden yana- emekten yana, sosyal demokrat bir Başbakan olarak, bir 
Bakan olarak hep tanıdık ve bugüne kadar da, işçi ve emekçi kesimi olarak, Sayın Başbakana her 
zaman destek olduk; ancak son iki yıldan beri, üzülerek görmekteyiz ki, Sayın Başbakan işçi kesi
minin, emekçi kesiminin taleplerini görmezlikten gelerek, daha çok rantiye kesimine hizmet eder 
duruma girmiştir; bu da bizleri üzmektedir." 

EROL AL (İstanbul) - Nereden biliyormuş?... 
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SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Bir dakika dinler misiniz... Ben sizin yerinize arkadaşa da ce
vap verdim. Sabırlı olursanız... 

BAŞKAN - Siz buyurun Sayın Pamukçu. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Hatta, daha da ileri giderek, "Sayın Başbakan işçi kesimine 
tuzak mı kuruyor" diye bir ifade kullandı "hayrola" dedim. 

ORHAN BIÇAKÇIOÖLU (Trabzon) - Konuyla ne alakası var? 
SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Konuyla alakalıdır efendim; biraz sabredin lütfen. 
"Görmüyor musunuz; Merkez Bankası Başkanı Sayın Erçel, bir basın toplantısı düzenleyerek, 

2000 yılı sonuna kadarki döviz kurlarını ilan etti, yüzde 20-25 civarında döviz artışı olacağını ilan 
etti" dedi. "Tuzak bunun neresinde" diye sorduğumda şu cevabı verdi: "Bakın, bizim toplusözleş
melerimiz başlayacak, toplusözleşmelerde yüzde 20'nin, hatta bilemediniz yüzde 30'un üzerinde 
zam olmaması için bu açıklamalar yapılıyor. Bu, işçilere yapılan bir tuzaktır, işçilere kurulan bir 
tuzaktır." Ben, kendisine gereken cevabı verdim. (DSP sıralarından gürültüler) 

Biraz sabredin lütfen... 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Derdini geç anlatıyorsun da... 
SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Biraz sabırlı olalım. 
Kendisine ne söylediğimi ifade etmeden önce, bugünkü gazetelerde de dikkatimi çekti, bir ga

zetemizde "bir destek de Eczacıbaşı'dan" başlıklı bir haber var "Eczacıbaşı da yüzde 20 devalüas
yon hedefi belirledi; grubun enflasyon tahmini ise yüzde 30" deniyor. Bu ne demek; Eczacıbaşı, 
toplusözleşmelerde işçilerine vereceği zammı yüzde 30'la sınırlamış. Yani, bu sendikacı arkadaşı
mızı haklı çıkaran haberler var. 

Ben, kendisine "Arkadaş, bak, haksızlık etmeyelim. Merkez Bankası Başkanı bir açıklama 
yapmış, 2000 yılı sonuna kadar kurlan sınırlandırdığını ifade etmiş. Sayın Başbakan, biz de öyle 
biliyoruz, otuz yıldan beri sosyal demokrat bir Başbakan, otuz yıldan beri işçi kesiminden yana 
olan birisi; umuyorum ve inanıyorum ki, Sayın Başbakan da, yarın öbür gün bir açıklama yaparak, 
bundan sonra devlet borçlanmalarında vereceği faizi yüzde 30'larda, yüzde 35'lerde sınırlayacaktır. 
Enflasyon hedefi mademki yüzde 25-30 konmuştur; bunun üzerine 5-10 veya 15 puanlık bir ilavey
le faiz hadlerini de yüzde 30'larda, bilemediniz yüzde 40'larda tutmak üzere bir açıklama yapacaklar
dır, bekleyelim görelim" diye cevap verdim ve bekliyoruz. Bakalım Sayın Ecevit işçiye, memura... 

Hatta o arkadaş, "biz bu filmi memurlar için Plan ve Bütçe Komisyonunda da izledik. Enflas
yon yüzde 15'le sınırlanırken 'biz enflasyon hedefini şu kadar koyduk' demek suretiyle, işçilerin, 
memurların sesi kısılmak istendi. Şimdi de 'döviz kurlarını şu kadar hesap ettik' diye, toplusözleş
melerde işçinin sesi kesilmek isteniyor" dediler. Ancak, biz de kendilerine bunun karşılığında "Ma
demki sadece işçi ve memurlardan bu kadar fedakârlık isteniyor, bunun yanında, milletimiz, ranti
ye kesiminden de bir fedakârlık beklentisi içindedir" dedik. Umarım ki, Sayın Başbakan bu kesim
den de bu fedakârlığı yapmasını isteyecektir. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Yaptı ya... 
SUAT PAMUKÇU (Devamla) - "Yaptı" dediğiniz husus, zannediyorum ekvergiyle ilgili hu

sus. Bakın, burada "stopojın faturası yine müşteriye" deniliyor. Yaptığınız iş, maalesef, sonunda 
müşteriye rücu ediyor. 

Hesaplanan ya da hedeflenen enflasyon rakamı üzerine 5-10 puanlık bir ilaveyle faiz hadleri
ni de belirleyecekleri hususunda vatandaşın beklentisi var, bizim de beklentimiz var. Bunu ifade et
mek hepimizin hakkı, vatandaşın da hakkı. 
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MAHMUT ERDÎR (Eskişehir) - Ziraat Bankası faiz haddini yayımladı. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Bazı kesimler vatandaştan toplanan vergilerin yüzde 90'ını 
gaspediyor. Ne yazık ki, üzülerek ifade edeyim ki, hükümetler de buna aracı oluyor. Bakın, dün te
levizyonlarda bir haber vardı, İzmir'de, üç tane genç çocuk, 400 bin liralık iki fanila gasp etmiş di
ye... 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - tişört, tişört. 
SUAT PAMUKÇU (Devamla) - ...70-80 yıl hapse mahkûm ediliyor. 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Yapma yahu, gazetenin abartması o... 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) -Arkadaşlar, vatandaşlar tüm bunlardan bir şeyler çıkarıyor ve 
bir şeyler bekliyor; biz de vatandaşa tercüman olarak, bu kürsüden, Sayın Başbakandan önümüz
deki yıl devlet borçlanmalarında uygulanacak faiz hadlerini açıklamasını bekliyoruz. Nasıl ki, enf
lasyon hedefi açıklanıyor, nasıl ki, döviz kurundaki artış açıklanıyor; lütfen, gelsinler bu kürsüden, 
milletin kürsüsünden faiz hadlerinin hangi sınırda tutulacağını açıklasınlar. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Fİ5 ve DYP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Pamukçu. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. 
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu adına ben konuşacağım. 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Grup Başkanvekiliniz nerede?!. 
BAŞKAN - Grup Başkanvekilinizin talebi yok. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, kâğıdımızı bulamadık. 
BAŞKAN - Bir dahaki maddede konuşun efendim; Grup Başkanvekilinin... 
Şahsınız adına olabilir efendim; şahsınız adına arzu eder misiniz? 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Konuşsun Sayın Başkan, kabul ediyoruz. 
BAŞKAN - Grubun müracaatı yok. 
Şahsınız adına konuşun efendim. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Şahsım adına konuşabilir miyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hay hay; buyurun Sayın Akın. (DYP sıralarından alkışlar) 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Geldi, geldi, Grup başkanvekiliniz geldi. 
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan:.. 
BAŞKAN - Efendim, şahıslar adına konuşmaya geçtik artık; zahmet buyurmayın. 
Sayın Akın, süreniz 5 dakikadır. 
Buyurun. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11 inci madde üzerinde 

şahsım adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, 13 mevduat bankası üzerinde yapılan araştırmanın bir kısmını, bir önceki mad
dede Yüce Meclise arz etmiştim, kalan kısmını arz etemeye devam ediyorum. 

İncelemeye alınan mevduat bankalarının pasif yapısı değerlendirildiğinde, ) 997 yılında yüzde 
63,7 olan mevduat toplam kaynaklar rasyosunun, 1998 yılı sonunda yüzde 62,4; 1999 Haziran so
nu itibariyle yüzde 61,8 olarak gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. 
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Türk Lirası mevduat/toplam kaynaklar rasyosu ise, 1997 ve 1998 yıl sonlan itibariyle, yüzde 
20,2 ve 17,6 olarak gerçekleşmiştir. Toplam mevduatta yaşanan düşme eğilimi, çok mühimdir. 
Toplam mevduatta yaşanan düşme eğilimi, Türk Lirası mevduat için 1999 Mart sonunda yüzde 
24,1'le tersine dönmüş ve haziran sonunda mevduat/toplam kaynaklar rasyosu yüzde 25,5 olarak 
gerçekleşmiştir. 

1998 yılında repoya ve alternatif tasarruf araçlarına yönelen tasarruflar, işte, ekonominin kö
tüye gittiği noktanın en mühim balangıçlanndan birisidir, değerli milletvekilleri. 1998 yılında, ya
ni, Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in başbakan olduğu dönemde, ekonomi kötüye gitmeye başlamış; 
ki, bunun ölçüsü de, mevduat, yatırıma değil, repoya yönelmiş; repoya yönelen tasarruflar, Türk 
Lira mevduatın reel getirişinin daha yüksek düzeylerde seyretmesi nedeniyle mevduata kaymıştır. 

Bankaların kullandıkları kredilerin bilanço içindeki payı, 1997 ve 1998 yıl sonlan itibariyle, 
yüzde 15,2 ve yüzde 13,7'dir. Yurtdışından kredi kullanımı, 1998 yılının ikinci yarısında zorlan
mış, bankaların yurtdışından kredi kullanımları reel olarak düşmüştür; ancak, söz konusu rasyo, 
1999 Mart sonu itibariyle yüzde 14,7, haziran sonu itibariyle ise 14,8 seviyelerinde gerçekleşmiş
tir. 

Nitekim, aynı gelişme, yurtdışı bankalarından alınan kredilerin toplam krediler içindeki payı 
rasyosunun incelenmesinden de anlaşılmaktadır. 1997 ve 1998 yılı sonlannda yüzde 75,7 ve yüz
de 69,1 olarak gerçekleşen yurtdışı bankalarından kullanılan kredilerin toplam krediler içindeki pa
yı, 1999 Mart sonunda yüzde 92,1'e, 1999 Haziran sonunda ise yüzde 92,8'e yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören mevduat bankala
rının aktif yapısı incelendiğinde, kredilerin bilanço içerisindeki payında 1998 yılında başlayan dü
şüşün, 1999'un ilk yarısında da devam ettiği görülmektedir. Nitekim, 1997 yılı sonunda yüzde 45,2 
olan krediler, toplam kaynaklar rasyosu 1998 yılı sonunda yüzde 40,6, 1999 Haziran ayı sonunda 
ise yüzde 36, olarak gerçekleşmiştir. 

Yukarıdaki gelişmelere paralel olarak, bankaların, tahsili gecikmiş alacaklannın bilanço top
lamı içindeki payı artmıştır. Tahsili gecikmiş alacaklar brüt toplam kaynaklar rasyosu 1997 yılın
da yüzde 0,7 iken, Doğru Yol Partisinin iktidarda olduğu dönemde, büyüme, üç yıl üst üste -OECD 
ülkelerinde, tek Türkiye'de- yüzde 8'lerin üzerinde olmuştur. Bu rasyo yüzde 0,7 iken -1 değil-
1998 yılında, Anavatan-DSP döneminde, yıl sonunda yüzde 1; 1999 yılı haziran ayı sonunda ise 
yüzde 1,3 seviyelerine yükselmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 
MURAT AKIN (Devamla) - 1997 yılında yüzde 10,3 olan kamu menkul kıymetleri toplam 

kaynaklar rasyosu, 1998 yılı sonunda yüzde 11,6; 1999 Haziran ayı sonunda yüzde 15,2 seviyele
rine yükselmiştir. Bu gelişmeler, kredi dönüş riskindeki görülen artışlar, devlet iç borçlanma sene
di getirilerinin yükselmesi ve 1998 yılından itibaren, devlet içborç senet faiz gelirlerinde uygula
nan stopajın yüzde 0 seviyelerine çekilmesi sonunda gözlenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sürem az kaldığı için, rapora, daha sonraki konuşmalarımda devam 
edeceğim; ancak, şu kadarını ifade edeyim ki, bankaların meselesi çok mühimdir; ancak, çiftçileri
miz, hakikaten çok zor durumdadır. Hazineden sorumlu Sayın Sakandan istirham ediyoruz, çiftçi
lerin söküm avansını, pancarda söküm avansını, şu kaynağı bir aktarsın. Bakın, bankaların, devle
tin almış olduğu kredi faizlerinde herhangi bir gecikme olmadan, katrilyon, katrilyon ödeniyor, 20 
katrilyon içborç ödeniyor, 10 katrilyon içborç ödeniyor; birisi, Ziraat Bankasını 10 milyon dolar 
dolandırmış, ona kaynak bulunuyor. Ne olur, ramazan ayı içinde, çiftçilerin, şu pancar söküm 
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avanslarının verilmesini istirham ediyoruz; bayram geliyor; bu insanlar, ziyarete gidecek, yanında 
bir şey götürecek, misafirini karşılayacak, hakikaten, elması, armutu, ikram edecek çayı, şekeri 
yok; bunu, hususiyetle rica ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akın. 
Şahısları adına başka söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13.- 4389 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 8 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
'8. Bankaların mensupları ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri ban

kalara veya müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılman mercilerden başkası
na açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hük
müne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve bir milyar li
radan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Banka ve müşterilerine ait sırları açıkla
yan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır. Kredilerin takip ve kontrolü için, ana faali
yet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konularda özel kanunlarına göre 
alınan izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren malî kurumlar ile Kurum tarafından uygun görülecek şir
ketler arasında müşterileri ile ilgili olarak doğrudan doğruya veya en az on kurum tarafından kuru
lacak şirketler vasıtasıyla yapılacak bilgi alışverişi bu hükmün dışındadır.' 

BAŞKAN - Gruplar adına ilk konuşma, Fazilet Partisi Grubu adına Osmaniye Milletvekili Sa
yın Şükrü Ünal'ın. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 

FP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 293 
sıra sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 13 üncü madde
si üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bankalar, insanlara ticarî yönden hizmet veren müesseselerimizdir. Di
rekt para ve insanların tasarruflarıyla ilgili olması, müşteri ve mudileri arasında ikinci veya üçün
cü şahısların veya kurumların bilmemesi gereken gizliliği gerektirmektedir; yani, bankalar, bir ne
vi sır saklayan kurumlardır. 

İnsanlar, gerek şahısları itibariyle ve gerekse sahip oldukları ticarî müesseselerin menfaat ve 
çıkarları için, bankalarla olan çalışmalarının bilinmesini veya açıklanmasını arzu etmezler. Aldık
ları kredinin miktar ve şartlarını, hesaplarındaki para trafiğini kimseye açıklamak durumunda ol
madıkları gibi, ilgili banka veya personeli tarafından da açıklanmasını istemezler; çünkü, bu, bir ti
carî sırdır ve öyle kabul edilmelidir. 

Bundan dolayıdır ki, üzerinde konuştuğumuz 13 üncü maddede, bu gizliliği ihlal eden perso
nele cezaî müeyyide getirilerek şöyle denilmektedir: "Bankaların mensupları ve diğer görevlileri, 
sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları bu konuda kanu
nen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrıl
malarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler için bir 
yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve 1 milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolu-
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nur. Banka ve müşterilerine ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır. 
Kredilerin takip ve kontrolü için, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık 
olan ve bu konularda özel kanunlarına göre alman izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren malî kurum
lar ile Kurum tarafından uygun görülecek şirketler arasında müşterileri ile ilgili olarak doğrudan 
doğruya veya en az 10 kurum tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapılacak bilgi alışverişi bu 
hükmün dışındadır." 

Bu tasarı, bu maddeleri ve bu konuları içermektedir. Bu madde metninden de anlaşılacağı üze
re, bankalar, müşterileriyle ilgili bilgileri kanunen yetkili kılınan mercilerin dışında üçüncü şahıs
lara veremezler. 

Ticaret ve ticarî ilişkiler her dönemde güven temeli üzerinde ayakta durmuştur. Kanun tasarı
sının bu maddesi bu güveni ikame etmektedir. Ülkemize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünal. 
Gruplar adına ikinci konuşma, Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ra

mazan Gül'ün. 
Buyurun Sayın Gül. 

Süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 13 ün
cü maddesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Muhterem Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Bu Kanun altı ay önce büyük iddialarla çıkarıldı, reform olduğundan bahsedildi. Bu kanun, 
Avrupa Birliği kriterlerine uysun diye değiştiriliyorsa, Avrupa Birliğine ilişkin bu belgeler, 1992 
yılından beri yürürlüktedir; yani, Avrupa Birliğine giriş için saptadığı kriterleri haziran ayında yap
saydık, bugün tekrar Yüce Heyetinizin huzuruna gelmezdi; gel gör ki, tekrar Yüce Heyetinizin hu
zuruna geldi. Hükümet, çok kanun çıkararak iş yaptığını zannediyor, halbuki, durumun hiç de öy
le olmadığı bu değişiklik tasarısıyla kendisini göstermektedir. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 13 üncü maddesi, banka görevlilerinin sır saklama
sına ilişkin bir düzenlemedir. Bu düzenlemede, bankada çalışan kişilerin yasaklı olduğu bazı du
rumlardan bahsedilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, mevcut yasaya göre Bakanlar Kurulunun yetkisinde olan düzenleme
ler, bu defa yapılan değişiklikle, bankalarla ilgili olarak kuruluştan tasfiyeye kadar olan süreçte 
alınması gereken kararların tamamı, sözü edilen kurumun karar organı olan Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmaktadır. 

Diğer yandan, bankaların kullandırabilecekleri kredilerle ilgili olarak 4389 sayılı Kanunla ge
tirilen hükümlerle, Avrupa Birliği standartlarına büyük ölçüde paralellik sağlanmış olmakla birlik
te, yapılan son değişikliklerle, mevzuatımız, konuya ilişkin Avrupa Birliği direktifine bütünüyle 
uyumlu hale getirilmekte, ayrıca, konsolide denetim ilkeleri daha açık ve kapsamlı olarak düzen
lenmektedir; yani, bu sistem, tamamiyle, IMPnin talebi doğrultusunda hazırlanmış ve düzenlen
miştir. 

Değerli milletvekilleri, giderek dışa açılan ekonomimizin altyapısının oluşmasında önemli bir 
yeri bulunan ve malî sektörün lokomatifı durumundaki bankacılık kesiminde hızlı gelişmeler ol
muşsa da, başta mevzuat olmak üzere, özkaynak yapısı ve diğer aktiflerdeki gelişmeler açısından 
güven verici, sağlam bir yapıya kavuşamamıştır. 
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Bankalann temelde iki önemli fonksiyonu mevcuttur; birincisi, bankalara tevdi edilen tasar
rufların korunması, ikincisi ise, toplanan kaynakların etkin ve verimli bir şekilde, ekonominin ihti
yaçları yönünde en uygun şekilde kullanılmasıdır. Hal böyle iken, son yıllarda, devlet, Hazine açık
larını kapatmak için, tasarrufları bankalar aracılığıyla emerek, âdeta tefeciliğe teşvik etmiş, bunun 
sonucu, malî piyasalar ile reel sektör arasında olması gereken dengeler bozularak, ekonomi, yük
sek faiz, düşük kur ve sıcak paranın baskısı altında, rant ekonomisine dönüşmüştür. Güven ve itibar 
sağlayan müesseseler olması gereken bankalar üzerinde etkin bir denetleme de kurulamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, kanun tasarısının genel gerekçe bölümünde belirtildiği gibi, son yıllar
da, uluslararası fınans kurumlarında ve özellikle Avrupa Birliği, OECD gibi uluslararası kuruluş
lar nezdinde, bankaların faaliyet ve denetimlerine ilişkin uygulamalann, bağımsız, özerk kurumlar 
tarafından yürütülmesi, banka sahipliliğinin ve yönetiminin kontrol altında tutulması ve bankalann 
denetim ve gözetimlerinin, daha etkin, geniş boyutlu, derinlemesine bir şekilde yapılması esasları 
benimsenmiş ve bu suretle bankaların disiplin altına alınması amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, bankacılık sektörünün düzenlenmesi hususunda, mevcut hukukî zafiyetlerin gi
derilmesi bir zorunluluk arz etmektedir. Bankaların etkin bir şekilde gözetim ve denetiminin ana-
şartlarından birisinin de, denetim otoritesinin, bağımsız karar alma yetkisine sahip bir statüde bu
lunması olduğu bilinmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve buna ilişkin yıllık 
programlarda, denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin artırılması ve bu amaçla bağımsız karar 
mekanizmalarına kavuşturulması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, bankalann disiplin altına alınması, beklenen ve temenni edilen bu tasarının ka
nunlaşmasında, maddeler bazında vereceğimiz bazı destek ve daha mükemmeli arama yönünde be
lirteceğimiz görüşlerimizi, Doğru Yol Partisi olarak belirtmek istiyorum. Ancak, kanunun çıkması 
önemli olmakla birlikte, takdir edersiniz ki, daha önemli bir hususun, ekonomiden sorumlu bakan 
ve ona bağlı birimlerin uygulama anlayışı olduğunu da, altını çizerek belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, izninizle, Bankalar Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerimize esas teş
kil eden yanlış uygulamaların ekonomimizi ne hale getirdiğine özet olarak değinmek istiyorum. 
Ekonomimizin durgunluk içinde yüksek enflasyon baskısından kurtulamamış olması, ihracat ve it
halattaki sürekli düşüş, vergi gelirlerindeki dikkat çekici gerileme ve giderek büyüyen bütçe açığı
nın yanı sıra, yatırımlarda durgunluk, üretimde hızlı düşüş sonucu çığ gibi artan işsizlik, ekonomi
mizin darboğazlara doğru hızla sürüklendiğinin belirtileridir ve ekonomik dengelerin bozulduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Burada, halkımızı ilgilendiren en önemli husus ise, işsizlik, pahalılık ve gelir dağılımındaki 
yozlaşmadır. İşsizlik, aktif nüfusun yüzde 20'sini bulmuş olup, üniversiteli gençlerimizin, diploma
lı gençlerimizin üçte l'i boşta gezmektedir. 

Bir taraftan, işsizler ordusundan istihdama katılım, diğer taraftan, Türkiye'nin geleceğinde, her 
yıl 1 milyon kişiye iş ve aş bulma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Pahalılık ise, hükümetin bir yıl 
önceki aylık fiyat değişimi dışında, halkı psikolojik baskı altında tutmak için, yüzde 25 olarak ilan 
edilen enflasyon beklentisinin gerçek olmadığıdır. Halkın zarurî ihtiyaçlarının karşılanmasındaki 
enflasyonun ise, yüzde 65, yüzde 70 olarak gerçekleşeceğini arz etmek istiyorum. 

Gelir dağılımı ise, hem coğrafî bölgeler arasında hem iller arasında hem de kesimler arasında 
fevkalade yozlaşmıştır. Nüfusumuzun yüzde 20'si gelir dağılımından yüzde 54,7 pay alırken, en 
alttaki fakir tabaka yüzde 4,5 pay alabilmektedir. Yanlış politikalar ve yolsuzluklar sonucu, arzu
lanan serbest piyasa modeli içinde, ekonomi, kendi dinamiklerini oluşturamamaktadır. Bugünkü 
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bunalım, ısrarla uygulanan ekonomik durgunluk politikası, vergi yasalarının olumsuz etkisi ve eh
liyetsiz yönetimlerin sonucudur. Kısa zamanda, ekonomik tedbirler, siyası tercihlerin önünde de
ğerlendirilerek yapısal değişiklikler yapılmadığı takdirde, üzülerek belirteyim ki, 2000 yılında, sos
yal bunalıma doğru sürüklenme eğilimi görünmektedir; yani, özet olarak, ülkemizi zor günler bek
lemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bankacılık sektörünü kurtaracak kanun olarak lanse edi
len Bankalar Kanununda öngörülen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yasasında belir
tilen ve son tarih olan 23.9.1999 tarihine kadar kurulamamıştır. Bankacılığa siyasetin müdahalesi
ni engellemek amacıyla kurulduğu ve özerk ve bağımsız olacağı iddia edilen bu kurula hâlâ atama 
yapılamamasının en önemli sebebi ise, koalisyon ortaklarının, bu kurula manipüle edecekleri yan
daşlarını atamaları konusunda aralarında çıkan anlaşmazlıklardır. Bu kurula, liyakat sahibi, kariyer 
sahibi, konusunda uzman, başarılı insanlar atanmalıdır; yoksa, bu kurula, seçim mağlubu, bankacı
lıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan kişiler atanmamalıdır; atanırsa, biz, Doğru Yol Partisi olarak, 
bunun iptali için yargıya başvuracağız. 

Bu yasanın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - İsparta Milletvekili Sayın Razaman Gül'e teşekkür ediyorum. 

Madde üzerinde şahısları adına söz talebi?.. Yok. 

Maddeyle ilgili önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 14.- 4389 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekil

de değiştirilmiş ve maddeye (6) numaralı fıkra eklenmiştir. 

" 3. 22 nci maddenin (3), (6), (8) ve (9) numaralı fıkralarında yazılı suçlardan dolayı ilgili ku
ruluşların dava açma hakkı saklıdır." 

"6. Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanunun 14 üncü 
maddesi uyarınca işlem yapılan bankalarla ilgili olarak, Bakan, Fon veya Kurum tarafından atanan 
yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılan ve açıla
cak davalar, Fon aleyhine açılmış sayılır. Bu kişilerin görevlerini kötüye kullandıklarına hükmo-
lunması halinde kendilerine rücu edilir. Bu Kanunda yer alan cezalara ilişkin suçlar için yapılacak 
kovuşturmalar bu maddede belirtilen usule tâbidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına ilk konuşma, Fazilet Partisi Grubu adına İstanbul 
Milletvekili Sayın Ali Oğuz'un; buyurun Sayın Oğuz. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
FP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; Ban

kalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu rapo
ru üzerinde müzakerelerimize devam ediyoruz. Fazilet Partisi ve şahsım adına Yüce Heyetinizi 
hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 

Bu kanunun, her şeyden evvel, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını ve hayırlara 
vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum, ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum, Cenab-ı Hak, sağ
lık ve saadet içinde çok ramazanlar idrakini ve sevdiklerimizle beraber olmayı nasip etsin diye du
alar ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ikinci kez, yeniden, Bankalar Kanununu müzakere ediyoruz. Daha ev
vel, altı ay kadar önce bu kanunu müzakere ettiğimizi hatırlıyoruz ve şimdi de eksiklerini tamam
lıyoruz diyelim; artık, nasıl tarif ve tavsif edersek edelim, yeniden görüşmek nasip oldu! Bu me-
yanda, 14 üncü maddenin müzakeresinde, bize de fırsat ve imkân düştü, -görüşlerimizi arz etmek 
noktasında, huzurlarınızda, görüşlerimizi ve duygularımızı ifade edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 14 üncü madde metni okundu; "4389 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi
nin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (6) numaralı fıkra eklenmiştir." 
şeklinde bir hüküm getirilmiş olduğunu görüyoruz. 

"3. 22 nci maddenin (3), (6), (8) ve (9) numaralı fıkralarında yazılı suçlardan dolayı ilgili ku
ruluşların dava açma hakkı saklıdır." hükmü getirilmiştir. 

"6. Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanunun 14 üncü 
maddesi uyarınca işlem yapılan bankalarla ilgili olarak, Bakan, Fon veya Kurum tarafından atanan 
yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılan ve açıla
cak davalar, Fon aleyhine açılmış sayılır. Bu kişilerin görevlerini kötüye kullandıklarına hükmo-
lunması halinde kendilerine rücu edilir. Bu Kanunda yer alan cezalara ilişkin suçlar için yapılacak 
kovuşturmalar bu maddede belirtilen usule tabidir." hükmü getirildiğini görüyoruz. 

Biraz karışık yazılmış madde ve fıkralar, niye öyle yapılmış, onu da anlamak mümkün değil. 
14 üncü maddenin gerekçesine bakıyoruz, orada "Bankaların, halihazırda Türk Ceza Kanunu

nun emniyeti suiistimal ve dolandırıcılıkla ilgili hükümlerini düzenleyen 503,504,508 ve 510 un
cu maddeleri uyarınca bu maddelerde belirtilen fiilleri işleyen personeli ve ilgililer hakkında taki
be geçebildiği dikkate alınarak, belirtilen maddeler paralelinde bu Kanunun 12 nci maddesinde ya
pılan düzenlemelerle ilgili olarak, Kurumun şikâyetine bağlı olmaksızın, personeli ve ilgililer hak
kında bankaların savcılıklara şikâyet hakkı kullanabilmesine olanak tanınmıştır" şeklinde açıklama 
getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bundan anlaşılan, savcıların, doğrudan doğruya, bu maddeler hükümle
rine tevfikan, dava açma hakları var iken, bugün, bu hak, özel olarak belli bir kurumun yetkili or
ganlarına verilmiş olduğu ifade ediliyor. Nitekim, genel gerekçede, bu, daha açıklıkla "4389 sayı
lı Bankalar Kanunu 18.6.1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş ve 
23.6.1999 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile ko
nuya ilişkin uluslararası uygulamalara paralel olarak, banka denetim ve gözetim yetkisinin daha et
kin bir şekilde kullanılabilmesini teminen, siyasî otoriteden bağımsız karar alma yetkisine ve idarî 
ve malî özerkliğe sahip bir kurum oluşturulmuş olmasına karşın, banka kuruluş izni verilmesi ve 
faaliyet izninin kaldırılması gibi temel yetkiler Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Ancak, konuya 
ilişkin uluslararası uygulamalar bu tür kurumların faaliyetlerini siyasî iradeden tümüyle bağımsız 
bir şekilde yürütülmesini öngörmektedir. Bu defa yapılan değişiklikle, bankalarla ilgili olarak ku
ruluştan tasfiyeye kadar olan süreçte alınması gereken kararların tamamı, sözü edilen kurumun ka
rar organı olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmıştır" şeklinde 
ifade ediliyor. Yani, buradan anlaşılan konu şu oluyor ki, daha evvel siyasî iradenin elinde bulunan 
yetkiler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmakla, siyasî iradenin 
yetkisinden ve denetiminden çıkarılmış bulunuyor. 

Devam ediyorum "Diğer yandan, bankaların kullandırabilecekleri kredilerle ilgili olarak 4389 
sayılı Kanunla getirilen hükümlerle Avrupa Birliği standartlarına büyük ölçüde paralellik sağlan
mış olmakla birlikte, yapılan son değişikliklerle, mevzuatımız konuya ilişkin Avrupa Birliği direk
tifine bütünüyle uyumlu hale getirilmekte, ayrıca, konsolide denetim ve ilkeleri daha açık ve kap
samlı olarak düzenlenmektedir." denilmektedir. 
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Bir taraftan, siyasî denetimin, denetiminden ve elinde bulunan bütün yetkilerinden uzaklaştı
rılıp da, bir kurumun emrine verilmesi, gerek bankaların kurulması gerek tasfiyesi gerekse ortadan 
kaldırılması yetkilerinin, bir bakıma, siyasî denetimden uzaklaştırıldığı ifade edilirken, diğer taraf
tan, belki ondan daha ziyade keyfî hareket edebilecek bir kurumun emrine verilmesinde mahzurlar 
mütalaa etmek, mutlaka, herkesin hakkı olabilecektir ve düşünürlerin bir kısmı da bunların getire
ceği mahzurları ifade etmektedir. O bakımdan "acaba, böyle yapılması uygun olmuş mudur" diye 
bu konuda yetkili arkadaşlarımızın mütalaalarını burada denedik ve dinledik. İnşallah, bu endişe
ler, yersiz olur ve bunu ifade ederken de şunu özellikle belirtmek istiyorum: Arkadaşlarımız, altı 
ay sonra, ikinci kez, bankalar mevzuatının yeniden düzenlenmesini dile getirirken, eski kanuna iza
fetle "bir prematüre olarak doğmuştur ve hayatîyet kazanmadan yeniden ele alınarak tamir edilme
si, düzenlenmesi ve şekillendirilmesi ortaya çıkmıştır ve bahse konu olmuştur" diyerek tenkit etti
ler. Bunda da, mutlaka, haklılık payı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, gönlümüz istiyor ki, bir kanunu yaparken, efradını cami ağya
rını mâni olarak, mükemmel bir şekilde yapalım ve bunu, hiç olmazsa, uzun yıllar tatbik ederek... 
Eksiklikleri olmaması mümkün değil; çünkü, noksansız kanun ancak ilahi kanunlardır, onlara nok
sanlık izafe edilemez; ama, ilahi kanunların tefsirini yapanların ve yetkili şahısların, görüşlerinde, 
zaman içinde, onların dahi, bir kısım yetkilerinin ve etkilerinin zamana göre tefsir edilmesinde ve 
değerlendirilmesinde isabet olacağı hükmünü ortaya koyduklarını görüyoruz. 

Nitekim, Vergi Kanununda aynı endişeler ortaya çıktı. Bunun üzerinde uzun uzun tartıştık ve 
görüşlerimizi ifade ettik; reform niteliğinde bir kanun çıkardığımızı o günlerde iftiharla söyledik ve 
arkadaşlarım, gecenin geç vakitlerine kadar bizi çalıştırdılar; en ideal ve yıllar yılı tatbik edilecek 
bir hükmü getirdik, bir kanunu getirdik diye ifade ettiler; ama, ondan sonra, iki defa, huzurlarınıza 
bu kanunlar geldi, yeniden düzeltilmesi zarureti hâsıl oldu. 

Millî Eğitim Kanunlarında da aynı reform iddialarını ileri sürdük; bunların noksanlığı olmadı
ğını, mükemmel kanun yaptığımızı ifade ettiğimiz halde, zaman içerisinde bunlarda yeniden mü
zakere mecburiyeti hâsıl oldu, huzurunuza geldi ve onlar yeniden çıkarılma neticesinde, tenkitleri
nize ve takdirlerinize vasıta oldu, muhatap oldu. 

Sosyal Güvenlik Kanununda da, hakeza, arkadaşlarımız, büyük övgülerle, geceyarılarına ka
dar çalıştırarak bu kanunları çıkardılar, bunları da, reform niteliğinde olan kanunlar diye tarif ve 
tavsif ettiler; ama, bunlar da, daha bugünden -şurada çıkalı birkaç ay oldu- dumanı üstünde, çiçe
ği üstünde, pırıl pırıl, şebnemleri üstünde; ama, şimdiden, getirdiği hükümlerle, beklediğimiz neti
celerin alınmadığı ifade edildi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, lütfen toparlar mısınız. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Başım üstüne Sevgili Başkanım. 
BAŞKAN - Estağfurullah. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Hele işsizlik sigortasında, herhalde dünya yüzünde emsali görülme

yen bir işsizlik sigortasının emsali memleketimizde görüldü. Çalışan insanlardan kestiğimiz prim
lerle fon ihdas edileceği ve bununla da, onların işsiz kalması halinde, kendilerine işsizlik aylığı ve
rileceği iddia edildi; ama, bunun tatbikatını soruyorum; dünyada bir yerde yok. 

İş mevzuatında "devlet vatandaşına iş bulmak mecburiyetindedir" hükmü getirilmiş. Anayasa
ya, iş mevzuatına, çalışmayanların özellikle teşkilatlandırılacağı ve kendilerine işsizlik aylığı bağ
lanacağı hususunda zaruretler getirilmiş, hükümler konulmuş; devlet, vatandaşına iş bulma mecbu
riyetindedir; iş bulmazsa, kendisine işsizlik aylığı öder hükmü getirilmiş; ama, bizim memlekette 
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olduğu gibi "biz, maaşından prim keseceğiz de, o fondan, bir gün, kendisine işsizlik aylığı verece
ğiz" hükmü hiçbir surette münakaşa edilmemiş ve bunun bir benzeri de görülmemiş. 

Bunun yanında, Sermaye Piyasası Kanununda da çok enteresan hükümler getirdik; hele hele, 
başkanlarımıza, neredeyse milletvekili aylığının üstünde aylıklar bağlandığı ve onlara, özellikle 
primler verileceği ve zaman içerisinde daha büyük imkânlar temin edileceği noktasındaki hüküm
leri de -hayranlıkla değil- hayretler içerisinde takip ettik. Bunların, faizle ilgili hükümler olması yö
nünden de, memlekete hayır getireceğine inanmıyoruz. Biz diyoruz ki, bakın, faizler düşürüldüğü 
takdirde seviniyorsunuz, takdir ediyorsunuz, gelin, şu faiz belasından kurtulun; çünkü, memleketi
mizin millî gelirinin, şahısların hâsılatının, devletin topladığı imkânların hepsini faize veriyoruz, 
yine de kurtulamıyoruz. 

Bankalar Kanununun bir düzenleyici unsur olması hususunu temenni ediyorum ve bu vesiley
le, Yüce Heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 

Tenkit de edilse, takdir de edilse, memleketimizin bir kanunudur, bir mevzuatıdır ve uyulma
sı icap eder. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümleniz... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (FP ve DSP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini, Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın dile getire

ceklerdir. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 14 

üncü madde üzerinde söz almış bulunmaktayım; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

14 üncü maddenin 3 numaralı bendinde "kanunun 22 nci maddesinin 3,6,8 ve 9 numaralı fık
ralarında yazılı suçlardan dolayı, ilgili kuruluşların dava açma hakkı saklıdır" deniliyor; bundan al
tı ay önce çıkan kanunun 22 nci maddesine atıf yapılmaktadır. 

Yeni eklenen 6 numaralı bent ise "Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun -yani, geçmişte ip
tal edilen kanunun- 64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapı
lan bankalarla ilgili olarak, -kötü yönetimle ilgili olan banka yöneticilerini kastediyor- Bakan, Fon 
veya Kurum tarafından atanan yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin 
ifası sebebiyle açılan ve açılacak davalar, Fon aleyhine açılmış sayılır" diyor ve bu kişilerin kötü 
idaresinden dolayı, bu kişilerin kendilerine rücu edileceğini hüküm altına alıyor. 

Değerli milletvekilleri, bankalarla ilgili, 1997, 1998 ve 1999 yılının haziran ayına kadar olan 
karşılaştırmalı varlıklar, krediler, mevduat ve dövizle ilgili mukayese tablolarını arz ediyordum; 
kalan kısmına, tekrar, devam ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bankaların mevdu
atları, kredilerinden daha fazla artış göstermiştir. Nitekim, 1998 yılında dolar bazında kredilerdeki 
artış yüzde 13,7; mevduattaki artış ise yüzde 24,1 olmuştur. 1999 yılının ilk yarısı itibariyle dolar 
bazında mevduatlardaki yıllık artış yüzde 31,6 seviyelerindeyken, kredilerdeki artış ancak yüzde 
7,4 seviyelerinde kalmıştır. Bu da, 1998 Ağustos ayında başlayan Rusya krizinin Türkiye pazarla
rına yapmış olduğu bulaşıktan kaynaklanmış, 1999 yılının ilk üç ayında hissedilmesinde de, bu, 
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ufak bir sirayetin etkili olması neden olmuştur. Ayrıca, uygulanan enflasyonla mücadele programı 
çerçevesinde toplam talepte yaşanan düşüş de, kredi talebinin daralmasında etkili olmuştur. Yük
selen reel faiz oranları kredi talebini daraltmış ve krize bağlı olarak firmaların geri ödeme riskleri
nin artması, bankaların kredi arzını düşürmelerine yol açmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 13 bankanın toplam gelir tablosuna baktığımızda, personel giderleri, 
toplam gider içerisinde 1997'de yüzde 6,4; 1998'de yüzde 6,2; 1998'in ilk altı ayında yüzde 5; 
1999'un ilk altı ayında ise yüzde 5,1... 

Faiz gelirlerinin faiz giderlerine oranı ise 1997'de 196,5; 1998'de yüzde 200,1; 1999'da yüzde 
190,6. Kredi faizleri gelirinin mevduat faizleri ödemelerine rasyo oranı 1997'de yüzde 131,8; 
1998'de yüzde 111,2; 1998'in ilk altı ayında yüzde 133,6. 

Net kambiyo kârı/toplam kârı ise 1997 yılında eksi 8, 1998 yılında eksi 6,8; 1998 yılının ilk 
altı ayında eksi 6,5; 1999'un yine ilk altı ayında eksi 5,5. 

Bilançodışı işlemler toplam aktifine göre -bankalar- yüzde 103,7; yüzde 102,8; yüzde 125,5; 
yine 1999'un ilk altı aylık oranı yüzde 108,8. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören mevduat bankalarının sermaye yapısı in
celendiğinde, özkaynaklar/toplam kaynaklar rasyosunun 1997 yılında yüzde 7,2 iken, 1998 yılında 
yüzde 8,9'a; 1999 yılının haziran ayı sonu itibariyle yüzde 10,1'e yükseldiği görülmektedir. Ancak, 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören mevduat bankalarının özkaynaklarındaki iyi
leşmeyi ihtiyatla karşılamak ve kamu bankaları başta olmak üzere, Türk bankacılık sisteminin ha
len en önemli sorunlarından birinin özkaynak yetersizliği olduğunu gözden kaçırmamak gerekmek
tedir. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bankaların özkaynakları iyileşme gösterir
ken, özkaynak kârlılığı düşmüştür. Özkaynak kârlılığı 1999 Mart sonunda yüzde 47,8, haziran so
nunda ise yüzde 31,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Bankaların faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı, 1997 yılı sonunda yüzde 196,5, 
1998 yılı sonu itibariyle yüzde 200,1 iken, 1999 Haziran sonu itibariyle, bu oran, yüzde 190,6'ya 
düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere, banka, kaynaklarını, hiçbir zaman, işsizliği ortadan 
kaldıracak, ekonomik istikrarı sağlayacak yatırımlara aktarmamaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü, 
millî gelirde yüzde 5,5 büyüme beklerken, DPT verileri, 2000 yılında, Türkiye'deki işsizlik oranı
nın yüzde 7,2; eksik istihdam oranının ise yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini ortaya koydu. Dolayı
sıyla, açık işsizler ile eksik istihdamdakilerin oluşturduğu atıl işgücü oranı yüzde 14,2 olacaktır. 
Buna göre, ekonomide yüzde 5,5 oranında bir büyümenin olması mümkün değildir. 2000 yılında, 
bu tespit edilen, tahmin edilen afakî büyümenin işsizlere de ters bir etkisi olacaktır. Bu ölçüde bir 
büyüme, işsizlik oranının 3-4 puan artmasına neden olacaktır. Eksik istihdamdakilerin oranı eksi 3-
4 puan artıracağı varsayılırsa, atıl işgücünde bir değişikliğin menfî yönde gerçekleşeceği... DPT 
bilgilerine göre, 2000 yılında, sivil işgücü 23 000466 kişi olacak; ülkemizde, bunun ancak 10 mil
yona yakını istihdam edilebilecek; bunun diğer 9 milyonluk işsiz kısmıysa, ülkede, mühim bir 
problem olarak yine önümüzde yer alacaktır. 

Değerli milletvekilleri, istihdamda gözükenlerden 1 650 ise, ekonomik nedenlerle mevcut işin
de çok az çalışıp, ikinci bir işte çalışan mutsuz insanlardır. İşte ülkemizin en mühim meselesi, bu 
mutsuz insanlarla 10 milyona yakın işsiz insanlara iş sahası açılmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türk ekonomisinin genel durumu nedir? 1998-1999 yıllarında enflas
yonda kalıcı bir düşüşü sağlayamayan hükümet, makro ekonomik dengelerde istikran oluşturmayı 
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temel hedef almasına rağmen, ne yazık ki, uygulamış olduğu programlarla bunu gerçekleştireme
miştir; ancak, uygulanan programın, global krizin Türkiye'ye de bulaşma etkisini dengelemede 
önemli bir ölçü katkısı olduğunu ileri sürmek suretiyle, kendisini bir mazeretin arkasına saklamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ekonominin, 1998 yılının üçüncü çeyreğinde duraklamaya, son çeyre
ğinde daralmaya başlaması; yine, 1999 yılının ilk altı aylık iki çeyrek döneminde de çöküntüye 
geçmesi, gelecek için büyük bir felakettir. Bu gelişmelerde, özel tüketimdeki durgunluğun ve sabit 
sermaye yatırımlarındaki gerilemenin önemli etkisi olmuştur. 1998 yılında, özel tüketim, ilk çey
rekte yüzde 7,8 oranında artmış ise, ikinci ve üçüncü çeyreklerde duraklamış ve son çeyrekte yüz
de 6,5 gerileme olmuş; yıllık bazda ise, bu, binde 10'lara varmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız efendim. 
MURAT AKIN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bilhassa özel tüketim mallarında, çama

şır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi dayanıklı tüketim mallarında, 1997 yılına göre, 
1998-1999'da, yüzde 50 gerileme olmuştur. Bunun yanında, HEMA, TÜMOSAN gibi birçok trak
tör fabrikaları kapanmış; Massey Ferguson ve Trakmak gibi traktörler de üretimini sipariş üzerine 
yapmaktadırlar. 

Görüldüğü üzere, ekonomideki çöküntü, 10-12 milyon insanın istihdam edildiği tarım sektö
ründe başlamıştır. Tarım aletlerinin üretimi ve pazarlamasında, yüzde 50'lere varan, sipariş üzeri^ 
ne üretim yapılması, ekonomideki göstergelerin iyi olmadığının en önemli işaretidir. Bu nedenle, 
hükümetin, bankacılık sektörü yanında, bilhassa tarım sektörünü de destekleyici tedbirler alması ve 
çiftçilerimizin alacaklarının bir an evvel ödenmesi; fındık dahil, çay dahil, pancar dahil, patates da
hil, soğan dahil, bütün bunlara güzel bir pazar bulunması suretiyle piyasaya canlılık getirilmesi... 
Talep artışı sağlanmadığı sürece, arzda hiçbir şekilde canlanma sağlanamaz. 

Değerli milletvekilleri, bilhassa Nevşehir, Niğde ve ilimin Güzelyurt ve Gülağaç İlçelerinde -
sayın milletvekilimiz Kenan Bulut Beyin de izah ettiği gibi- patatesçiler mahvolmuştur, perişan ol
muştur. Hükümetin, bu patatesleri alıp, bölge yatılı okullarında, askeriyede ve kamu kuruluşların
da tüketimini sağlaması, bilhassa bu çiftçilerimize ve piyasaya bir canlılık getirecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akın. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahıslar adına herhangi bir söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
14 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15.-4389 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (d) bendinde yer alan "1998" 

ibaresi "1999" olarak, (a) ve (b) bentlerinin ilk cümleleri ve Geçici 2 nci Maddesinin (j) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Geçici 2 nci Maddenin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Kurul Başkan ve üyeleri 31/3/2000 tarihine kadar atanırlar." 

"Kurum 31/8/2000 tarihine kadar faaliyete geçer." 
"j) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflas etmiş olan Bankaların tasfiyesi, tekemmül ettiri

len işlemler saklı kalmak kaydıyla, iflas idareleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 
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Bu maddenin uygulanmasında iflas idareleri, bu Kanunun 16 ncı maddesinin 4 üncü, 8 inci ve 9 
uncu fıkralarında Fona verilen yetkileri haizdir ve iflas idarelerinin açacağı dava ve yürütecekleri 
takiplerde 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü, 29 uncu maddeleri ile 2548 sayılı Ceza
evleri ile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek 
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmayacağı gibi, her türlü 
ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce 25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Kanunun 23.8.1993 tarihli ve 512 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile yürürlükten kaldırılan 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına dayanılarak yapılan iş
lemler hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur." 

BAŞKAN - 15 inci madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın 
Zeki Okudan; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

FP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ OKUDAN (Antalya) - Sayın Başkan, kıymetli millet
vekili arkadaşlarım; Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 15 in
ci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üzere söz aldım; hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Bu maddeyle, 4389 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (d) bendinde yer alan "1998" iba
resi "1999" olarak, (a) ve (b) bentlerinin ilk cümleleri ve geçici 2 nci maddesinin (j) bendi geçici 2 
nci maddenin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Burada, çeşitli diğer kanun maddeleri ile 4389 sayılı Kanunun ilgili maddesiyle bağlantı ku
rulmuş. Burada bahsedilen şey, geçici 1 inci maddenin (d) bendi "Kurul, Hazine Müsteşarlığı ile 
müştereken kuruluş bütçesini hazırlar. Bu bütçenin giderlerini karşılamak üzere bankalar, 1998 yıl 
sonu bilanço toplamları üzerinden 6 ncı maddedeki esaslar çerçevesinde giderlere katılma payları
nı tebligatından itibaren onbeş gün içinde öderler" diye devam ediyor. Buradaki "1998" ibaresi, 
" 1999" olarak değiştirilmiş. 

Ayrıca, yine, geçici 1 inci maddenin (a) ve (b) bentlerindeki ilk cümleler (a) bendinde, "Kurul 
Başkan ve üyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde atanır" yerine, bu 
Kanun tasarısında "31.3.2000 yılma kadar atanırlar" ibaresi var; (b) bendinde "Kurum, Başkan ve 
üyelerin atandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde faaliyete geçer" hükmü;,obiryıl, "31.8.2000 
tarihine kadar faaliyete geçer" olarak değiştirilmiş. 

Geçici 2 nci maddenin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır, (g) bendindeki durum, 11 inci 
maddenin 3 üncü fıkrasıyla ve oranın (a) bendindeki oranla ilişkilendirilmiş. Orada, "bir banka ger
çek ve tüzel bir kişiye özkaynaklarının yüzde 25'inden fazla kredi veremez. Bir adi ortaklık tara
fından kullanılmak üzere verilecek krediler, sorumlulukları oranında ortaklara verilmiş kredi sayı
lır" şeklinde bir şey var. "Bu oran, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 24 ayın sonunda yüz
de 75; 24-36 ayın sonunda yüzde 70; 36-42 ayın sonunda yüzde 65; 42-54 ayın sonunda yüzde 
60..." diyerek gidiyor; bu tümüyle kaldırılmış. 11 inci madde şu şekilde düzenlenmiş, yeni haliyle: 
11 inci maddede belirtilen oranlar, yani, bankaların ortakları ile iştiraklerine açabilecekleri kredi
lere ilişkin sınırlar kaldırılarak, "bunlar, genel sınırlara tabi tutulmaktadır" denilmektedir. 

Bir de, geçici 2 nci maddenin (j) bendi değiştirilmiş. Değiştirilen yere bakıyoruz: "Bu kanu
nun yayımı tarihinden önce iflas etmiş olan bankaların tasfiyesi, tekemmül ettirilen işlemler saklı 
kalmak kaydıyla, iflas idareleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre yürütülür. Bu maddenin uy
gulanmasında iflas idareleri, bu kanunun 16 ncı maddesinin 4 üncü, 8 inci ve 9 uncu fıkralarında 
Fona verilen yetkileri haizdir ve iflas idarelerinin açacağı dava ve yürütecekleri takiplerde 492 sa-
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yılı Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü, 29 uncu maddeleri ile 2548 sayılı Cezaevleri ile Mahkeme 
Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmayacağı gibi, her türlü ihtiyatî tedbir ve ih
tiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz." Burada bahsi geçen konu -daha doğrusu ilave edi
len- 492 sayılı Harçlar Kanununun sadece 2 nci maddesi 4389'da iken, buna 23 ve 29 uncu madde
ler de ilave edilmiştir. Yani, 2 nci maddesi şöyleydi: "Yargı işlemlerinden, bu kanuna bağlı (1) sa
yılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir." Yani, yargı harcı, bu bankaların iflası halinde 
alınmayacak. 

Yine, 23 üncü maddede "İcra takibinde vazgeçme: Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra 
takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait taksit harcının yarısı 
alınır -denilse de, bu harçlar burada alınmayacak- ancak, haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten 
sonra vazgeçilirse, tahsil harcı tam olarak alınır" denilmektedir. Yani, burada, 23 üncü, 24 üncü ve 
29 uncu maddede de belirtilen harçların, iflas tescili sırasında alınmayacağıyla ilgili bir ibare mev
cuttur. 

Ayrıca, Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mah
kûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda 1 inci madde şöyleydi: "İcra dairele
rince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı, ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın yüzde 2'si 
ve kıymeti muayyen olmayan ilamların icrasından tahsil harcının yarısı nispetinde harç alınır." Ya
ni, bu harçtan da vazgeçilmiş oluyor. 

Netice olarak, bu maddede, haziran ayında çıkarılmış olan kanunun uygulanamaması nedeniy
le bir gecikme yaşanmakta ve bu gecikme, bugüne adapte edilmektedir, uyarlanmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, haziran ayında çıkarılmış bir kanunda bugün tekrar revizyon yapılmış 
olması, aslında, hiç de kötü bir şey değildir. Hiç işlemeyen bir kanunun işler hale getirilmiş olma
sından dolayı memnunluk duyacağımızı ifade etmek isterim; hükümetin, bu kanun tasarısını bura
ya getirmiş olmasından da memnunluk duyduğumu ifade etmek isterim; ancak, bu kanun tasarısı
nın ve bundan önceki, 18 Haziranda çıkarılan 4389 sayılı Kanunun gerekçesi, Avrupa Birliğine 
adaptasyonun tam olması, çağdaş olarak hizmetin yürütülmesiydi. Bundan ben ne anlıyordum; 
bundan anladığım şey şuydu: 

Kıymetli arkadaşlarım, Edirne'den trene binersiniz; Almanya'ya, Avusturya'ya ve Hollanda'ya 
kadar gidersiniz. Neyle gidersiniz; trene bindiniz; ray mesafesi aynıdır; Bulgaristan'dan geçer, Yu
goslavya'dan geçer, Avusturya'dan geçer, İsviçre'den geçer, Almanya'dan geçer, Amsterdam'a ka
dar varırsınız, hiçbir yerde aksama olmaz. Bunun adı nedir; bunun adı hakikî uyumdur. Biz, bura
da, bir kanun çıkarıyoruz; bu kanunun -çok merak ediyorum- Avrupa'daki eşdeğer kanunlarla ne
resi uyumlu? Çünkü, aldığımız bilgilerde, verilen kanun metinlerinin hiçbirisinde, Avrupa'daki ül
kelerden bir bağlantının yapılmadığını görüyoruz. Zabıtlara baktık, orada da yok, komisyon rapor
larına bakıyorum, orada da yok. Peki, bu kanunlar nasıl hazırlanıyor? Bu, tartışma konusu. 

Kıymetli arkadaşlarım, Meclisimiz, 550 kişi. Bu toplumdan alınmış en güzide insanlar. Bun
ların içerisinde, öyle inanıyorum, Türkiye'yi yeniden imar edecek beyinler var. Lütfen, her parti
den, bu konuyla ilgili olanlarla konuştuktan sonra -komisyon değil- kanun metinlerinin hazırlan
masında fayda mülahaza ediyorum. Sebebi, eğer, komisyonlarda konuşursanız "kabul edenler- "et
meyenler" psikolojisiyle, bir kitle psikolojisi havasına bürünülüp, partizanca davranışlarda bulunu
luyor. Biz, bunu, bu kanunun ilk haliyle çıkışında gördük, muhalefetin uyarılarına kulak asmaya
rak, bir tek virgülünü bile değiştirmediler. Netice ne oldu; netice, bu oldu. O yüzden, mutlaka, Mec
listeki arkadaşlarımıza güvenip... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
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BAŞKAN - Sayın Okudan, lütfen toparlayınız. 

MEHMET ZEKÎ OKUDAN (Devamla) - ...partizan düşünceden uzak kalarak, bu kanunları 
tekrar, bir kere daha gözden geçirip, ondan sonra çıkarmak ve Avrupa'ya hakikaten uyum sağlan
masını temin etmek gerekiyor. 

Saygılarımı sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Okudan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Ufuk Söylemez; buyurun. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan Bankalar Kanunu Tasarısının 15 
inci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Gnıbunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum; hepinizi, konuşmamım başında, saygıyla selamlıyorum. 

5 inci maddeyle, Bakanlar Kurulu tarafından atanacak Kurul üyelerinin 31 Mart 2000 tarihine 
kadar atanması ve kurumun 31 Ağustos 2000 tarihinde faaliyete geçmesi öngörülüyor. Yani, geçen 
yasaya göre bir yıl iki ay daha geç bir tarihe atılıyor. Tabiî, biz, bunu anlayabilmiş değiliz. Banka
lar Kanunu çıkarılırken "Bankacılık Kurulu olmazsa olmaz; bu, dünyada, çağdaş ülkelerde böyle
dir" denildi, atama yapılmadı; ama, bu altı ayda, hiç olmazsa, adaylar üzerinde mutabakat sağlan
mış olması gerekirdi. Zaten, liyakatli insan sayısı belli, kamuoyunun itiraz etmeyeceği isim sayısı 
belli. Koalisyon ortaklarının dört beş ay daha işi geciktirmesinin, bu konudaki kulislere, lobilere ve 
spekülasyonlara yeni zeminler hazırlayacağından ve bu kurumu, belki de, adaylık aşamasında da
hi birtakım çekişmelerin merkezi yapacağından dolayı kuşkumuz vardır. 

Bu konuda Sayın Bakana tavsiyemiz, 31 Mart 2000'i beklemeyin Sayın Bakan ve Bakanlar 
Kurulu bir an önce bu isimleri atasın. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, artık, bu ka
dar, herkesin bir tarafından çektiği, uzadıkça uzayan, geri dönmeyen krediler gibi vade üstüne va
de verilen bir kurul "olmaktan çıkarın; çıkarın ki, bu Düzenleme ve Denetleme Kurulu bir an önce 
faaliyete geçsin. Aksi takdirde, Ağustos 2000'e gidiyor. Bizim korkumuz, Ağustos 2000'den önce 
bir kanun daha gelmesi ve bu işin bir daha uzaması. Onun için, artık, bu işi ciddî bir noktada ele 
alalım ve 31 Martı beklemeden -bana göre- yılbaşı itibariyle bu işi bitirelim, herkes de rahatlasın. 

Değerli milletvekilleri, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu hal ve şart ve gidişat iyi tahlil 
edilmezse, makroekonomik politikalar değiştirilmezse, ne kadar kanun çıkarırsak çıkaralım, ban
kacılık sisteminin aktif yapısını, problemli kredilerini, donuk kredilerini düzeltmemiz mümkün de
ğildir. 

Bakınız, Merkez Bankası Başkanımız Sayın Gazi Erçel, iyi niyetle, kâğıt üzerinde de -bana 
göre- doğru olan bir program açıkladı. "Kur ve para programı" adı altında açıkladığı bu program, 
kâğıt üzerinde doğrudur -tekrar ediyoruz, altını çiziyoruz- ama, bu haliyle uygulanmasının gerçek
çi olması mümkün değildir. Birkaç sebeple mümkün değildir, hem sosyal ve siyasal sebeplerle hem 
ekonomik sebeplerle mümkün değildir. Bu konunun, ben, Bankalar Kanunu gibi ekonomik bir ha
dise görüşülürken, malî politikaların temeli olan Bankalar Kanunu görüşülürken, hükümet tarafından 
da veya iktidar ortakları tarafından da, bu kürsüye getirilip, Mecliste tartışılmasını tercih ederdim. 

Bu yapılan program, bazılarının iddia ettiği gibi, bir reform, bir ilk, bir devrim falan asla de
ğildir. Bu program, 1970'li yıllarda, 1974'te, 1978'de, Uruguay'da, Şili'de, Arjantin'de uygulanmış, 
kura endcskli, kuru ileriye yönelik endekslemiş enflasyon düşürme programlarının çok benzeyen 
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bir örneğidir. "Tablita" denilen bu programlarda, bu tür ülkelerde, bu işin sonunda, bu programla
rın çoğu da, maalesef, hüsranla sonuçlanmıştır. Bu tür programlan uygulayan ve sonunda da hüs
ranla sonuçlanan ülkelerin genel karakteristiğine baktığımız zaman, çoğunun da, bizim anladığımız 
çağdaş anlamda, tam ve demokratik ülkeler olmadığını görüyoruz. Eksiksiz bir demokrasiye sahip 
değiller, yarı otoriter rejimler; yani, demokrasi içinde bu tür tablita programlarını uygulayıp da ba
şarıya ulaşmış bir örnek pek yok, hatta hiç yok. Bazı heterodoks politikaları olan İsrail'de, Meksi
ka'da farklı olarak var; ama, orada toplumun bir inancı var. Burada, toplumun bir inancı falan kal
mamış. Yani, bu yıl sonu itibariyle enflasyon yüzde 50'ye düşecek demişiz; yıl sonu itibariyle enf
lasyon yüzde 65-70 aralığında gerçekleşiyor, tüketici bazında. Dolayısıyla, kamunun inancı kalma
mış, sosyal kontrat yapılamamış; onun için, heterodoks bir politika; yani, toplumsal bir kontrat ya
pılamadığı için, böyle, 1970'li yıllarda, Uruguay'da, Arjantin'de, Şili'de denenmiş ve sonunda da 
hüsranla bitmiş bu model getirilmek isteniyor. Saygımız vardır, getirirler, tartışırız; iyi yaparlarsa, 
gerçekten kalıcı bir enflasyon düşüşü olacaksa, gerçekten sürdürülebilir bir ivme olacaksa, biz, mu
halefet olarak, yapıcı katkıda da bulunuruz; ama, olayın gelirler politikası ayağı yoktur. 

5-6 milyar dolarlık özelleştirme gelirleri, hayata geçme şansı olmayan bir hadisedir. Küçülen 
bir ekonomide, 2000 yılında, daha fazla vergi toplama şansımız hiç yoktur. 1999 yılı kadar bile ver
gi toplamak, 2000 yılında mümkün olmayacaktır. 

Kayıtdışı ekonomi kayda alınmamıştır ve mükerrer olarak, kayda giren mükelleflerden, hem 
de geriye yönelik vergiler alınmaktadır. Bu şartlar altında, bir de kura baskı yapıp ihracatı iyice bas
kılarsanız, bu programın hayata geçmesi, başarılı olması mümkün olmaz; ama, bu arada, çiftçi, es
naf, dargelirli ve ücretli kesim biraz daha ezilir. Tabiî, demokrasi içinde buna, sendikaların, der
neklerin, birliklerin, odaların, meslek kuruluşlarının itirazları olacaktır; bu da demokrasi içinde ka
çınılmaz bir şeydir. Bu anlamda, bu kitlelerin de sabır ve tahammülünü zorlamama ve sosyal barı
şı tehdit eder noktaya getirmeme konusunda, bu vesileyle, bu temel kanun görüşülürken, Doğru 
Yol Partisi olarak uyarı ve ikazlarımızı hükümete.ve koalisyon ortaklarına yapmayı bir görev bili
yoruz. 

Bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. 
Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Söylemez. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. 

Şahıslar adına söz talebi?.. 
Madde üzerinde önerge yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. , 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16.- 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesi

nin (U/d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Diğer yetkiler ve görevleri: 
Bankaca, banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanma

sı halinde, Kanunun 36 ncı maddesinin (b) fıkrası kapsamında, haklarında belirsizlik ve güven
sizlik oluşan veya 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında bulunan banka
lara, şartları Banka tarafından kararlaştırılmak üzere, fon çekilişlerini karşılayacak miktarda kredi 
verilir. 
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Bu hüküm gereğince kendisine kredi verilen bankalarla ilgili olarak bankanın bankacılık iş
lemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması halinde Banka, verilen kredi miktarı ile 
sınırlı olmak üzere iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder." 

BAŞKAN - Gruplar adına ilk konuşma, Fazilet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sa
yın Nezir Aydın'ın. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Sayın Aydın, süreniz 10 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA NEZİR AYDIN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ban

kalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 16 ncı maddesi üzerinde söz 
almış bulunuyorum bu vesileyle, Fazilet Partim ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, teamül değil; ama, âdeta, alışılagelmiş bir şey görüyorum ben; bir ka
nun yapılırken, iktidarlar, muhalefetten gelen her türlü sesi, âdeta, bir onur meselesi yapar, kale al
mazlar veya değerlendirmezler. Muhalefet de, iktidarlardan ne kadar doğru tasarı veya teklif gelir
se gelsin, muhalefet olmanın gereği, karşı çıkma durumunda gibidirler; ama, burada şunu görüyo
ruz ki, her zaman bu böyle olmuyor, olmayacaktır da, olmamalıdır da. İktidarlar da, getirdikleri ta
sarılarda, çıkardıkları kanunlarda zaman zaman yanlışlık yapabiliyorlar; muhalefetler de doğru gör
dükleri tasarılara destek veriyorlar. İşte bir tanesi budur. İkisini de bu Örnekte nasıl görebiliyoruz; 
daha önce çıkarılan Bankalar Kanunundaki eksikliklerle ilgili olarak o gün muhalefetin sesine ku
lak verilmemiş; ama, bugün eksiklikleri hissedilmiş ve ortaya getirilmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz bu tasarının 16 ncı maddesinde de buna bir örnek görmekteyiz. Bu 16 
ncı madde, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin (Il/d) 
bendini değiştiriyor. 1211 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin (II/d) bendinde ne vardı; özetlersek; 
banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması halinde, Mer
kez Bankasınca fonlanma durumu, bir yıl vadev azamî özkaynaklarm iki katı ve uygun görülecek 
teminatlar alınmak suretiyle kredi verilebiliyordu. Bu maddeyle, bu saydığımız şartlar; yani, bir yıl 
vade, özkaynaklarm iki katı ve uygun görülecek teminatlar şeklinde olanlar kaldırılıyor; yetkilerin 
kullanılması noktasında, doğrudan doğruya Merkez Bankasıyla ilişki kuruluyor, bütün yetkiler 
Merkez Bankasında toplanmış oluyor. 

Anlaşılan odur ki, burada, Merkez Bankasının özerkliği amaçlanmaktadır. Bir diğer amaçlan
mak istenilen noktanın da şu olduğunu görüyorum: Batık banka ve paraları önleyebilme tasarısıdır 
veya düşüncesidir. 

Değerli milletvekilleri, kanun yapmak gereklidir, önemlidir; ancak, kanunları uygulamak çok 
daha önemli ve çok daha elzemdir. Bundan önceki kanunlarda, değiştirilmeyen kanunların hiçbiri
sinde, bankaların içini boşaltmak, ülkenin trilyonlarının götürülmesi noktasında, kesinlikle, mad
deler yoktu; ama, bunları, bu ülke, çok acı bir şekilde yaşadı. İnşallah, temennimiz odur ki, bundan 
sonra bu tip olayları bir daha, bu ülke yaşamaz. 

Yine, 16 ncı maddeye gelirsek; 16 ncı madde Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiğinde, yani hü
kümet tasarısı şeklİndeyken, orada, güvensizlik oluşan bankalara veya 4389 sayılı Bankalar Kanu
nunun 14 üncü maddesi kapsamında bulunan bankalara kredi verilme şartlarının belirlenmesine 
ilişkin kararın, herhangi bir vade ve miktarla sınırlanmaksızın, Bankacılık Düzenleme ve Denetle
me Kurulu ile Merkez Bankasınca müşterek alınması öngörülüyordu. Plan ve Bütçe Komisyonun
da bu tasarı görüşülürken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu devreden çıkarılmış, Mer
kez Bankası özerk hale getirilmiştir. 
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Tasarının gerekçesindeki bir cümlede bir ifade var, o da şu: "Avrupa Birliği direktiflerine bü
tünüyle uyumlu hale getirilmek..." Temenni ederiz ki, Avrupa Birliğine uyum anlamına gelecek bu 
uygulama ve düzenleme, yalnız sermayeyle ilgili yasalarda değil, milletimizi sıkıntıya sokan tüm 
uygulamalarda, bir an önce gerçekleşsin. 

Değerli milletvekilleri,, Bankalar Kanununda değişiklik yaparak gerekli düzeltmeleri yapıyo
ruz. Daha önce, vergi reformuna bir vergi reformu daha yaparak gerekli düzenlemeleri yaptık. Bun
dan bir müddet önce, özellikle 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri nedeniyle Ek Vergi Yasası çı
kardık. Arkasından hükümetimiz KDV'leri artırdı. "SSK batıyor" denildi, mezarda emeklilik tasa
rısı getirildi. 

Şimdi, burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Hükümet, çıkardığı tüm kanunlarda gelirini ar
tırmayı amaçlıyor, bir de sermaye çevrelerinin sesine aşın kulak veriyor; ama, nedense, geçim zor
luğu içerisinde bulunan, özellikle emekli, memur, işçi, çiftçi ve köylünün sesi, hükümetçe pek faz
la duyulmuyor. - , 

Burada, özellikle Ek Vergi Yasası çıkarılırken, belki, hükümetimiz haklıydı, -eğer, paralar 
amacına uygun harcanırsa, bu haklılığı tescil edilmiş olur- bu depremler, afetler bahanesiyle ek ver
gi çıkarıldı. Neden; büyük bir afet, yüzyılın afatı; bu nedenle "ben, bu yükü kaldıramam, desteğe 
ihtiyacım var, maddî imkânlara ihtiyacım var" denildi. 

Peki, burada, bir şeyi özellikle hatırlatmak istiyorum değerli iktidar mensuplarına ve hüküme
te: Bir hükümetin, yani, bir idarenin küçük çaptaki özel idareleri, özellikle -afet bölgesindeki- be
lediyelerdir. Bu belediyeler, bu afetin tam ortasında yaşadıkları halde, özellikle, afat gününden be
ri de hiçbir gelir elde edemedikleri, yani, tahsilatlarını yapamadıkları halde, bunlarla ilgili ne yap
mayı düşünüyorsunuz? Bunu defaatle dile getirdik, yine dile getirmek mecburiyetindeyiz. Özellik
le, şu aşamada, afet bölgesindeki belediyelerin Maliye'ye ve SSK'ya olan borçlarının, mutlaka, hü
kümetimiz tarafından silinmesi gerekmektedir. 

Gerçi, bütün belediyeler bu borçların altında ezilmektedir; ama, afet bölgesindekilerin durumu 
apayrıdır. Bu rakamlar, öyle korkulduğu kadar fazla değildir. Türkiye'deki yaklaşık 3 000 beledi
yenin toplam SSK borcu değerli milletvekilleri, 81 trilyondur. Bu rakam o kadar fazla görülmeme
li; çünkü, SSK'nın yalnız özel kesimden alacağı para 465 trilyondur. 465 trilyonun yanında, her
halde, 81 trilyonun fazla şeyi olmasa gerek. 

Yine, bu arada bir şey daha ifade etmek istiyorum; deprem bölgesinde ölmüş veya mal varlı
ğını kaybetmiş insanların, resmî kurumlara olan borçlarının da mutlaka silinmesi gerekmektedir. 

Yöre çiftçisinin mahsullerinin paralarının ödenmesi lazımdır. Maalesef, hâlâ, yöredeki çiftçi
lerimizin, özellikle fındık, pancar, mısır ve sair ürettikleri ürünlerin -ki, birçok yöremizin geçimi 
toprağa dayalıdır, ziraata dayalıdır- paraları maalesef ödenmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, bunu, tenkit etmek için söylemiyorum, bir sıkıntı olduğu için söylüyo
rum ve zannediyorum ki, bütün arkadaşlarımız da buna katılacaklardır. Bugün basında -birçok ar
kadaşımız, izleyenler görmüştür- üç tane delikanlı, iki tişört ve çok az bir miktarda da para çaldık
ları için kendilerine, üç delikanlıya -ki, en yaşlısı yirmi yaşında- toplam 77 yıl ceza verilmiştir. Ce
zanın veriliş şeklini, şunu bunu tenkit etmeye hakkımız yok, bir hukukî veridir, kanundur, gereği 
yapılmıştır, hâkim gereğini yapmıştır mutlaka; ama, burada vicdanlarımızı sızlatan bir olay vardır. 
İki tişört ve bir miktar para çalan bu delikanlıların birine 33 yıl, diğer ikisine de 22'şer yıl ceza ve
rilmiştir. Bunu, tabiî, halkımız da soruyor, bizler de bunu anlayamıyoruz; bu ülkede bankaların içi
ni boşaltanlar, trilyonlar, katrilyonlar götürenler bu cezaları almazken, bunlara, bu cezaları vere
mezken, iki tişörtün karşılığı bu olmalı mı? 
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Bunu niçin söylüyorum; şunun için söylüyorum : Bize düşen görev, işte, bunları düzeltmektir. 
Hele hele, böyle, Avrupa Birliğine aday olduğumuz şu günlerde, milletçe otuz yıllık bir özlemin 
belki giderilme noktasında olduğu ve uyum yasalarıyla kanunlarımızı uyumlu hale getirmeye ça
lıştığımız şu günlerde, bunları da düşünmek mecburiyetimiz vardır. 

Diğer bir noktayı daha ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz, bizde Ceza 
Kanununun meşhur 312 nci maddesi var. Bir hukukçunun ifadesini sizlere söylüyorum -ki, bunlar, 
bildiğiniz şeylerdir- aynen şunu ifade ediyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen toparlayınız. 

NEZİR AYDIN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
"Bu 312 nci maddenin bugünkü uygulama şekliyle, bizim, Türkiye'de hakkında bu maddeden 

dava açamayacağımız insan yoktur" diyor. Bu, bir hukukçuya ait ifade. 
Onun için, bize düşen görev, gerçek manada -sırf Avrupa'ya katılacağımız veya Avrupa Birli

ğine gireceğimiz için değil- insanımıza bunlar layık olduğu için, insanımıza gerekli huzuru sağla
yacak kanunları çıkarmaktır. Burada söylendi; ama, içimizde ukde olduğu için, bir defa daha söy
leyip sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Güzel insanlarımızdan biri, bu mübarek ramazan gününde, bu maddeden dolayı, şu anda içeri 
girmiş bulunuyor. Bunların değerlendirmesini hep birlikte yapmak mecburiyetindeyiz, gereğini 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bu, bizim üzerimize vazifedir; milletimiz, bunu bizden beklemektedir. 
Bu vesileyle, bu kanunun hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini, Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş ifade edecekler. 
Buyurun Sayın Kabataş. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasannm 16 ncı maddesi üzerinde, Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan ön
ce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bankalar Kanununda getirilen yeni sistem, benimsenen yeni strateji içinde, 16 ncı madde, ta
mamlayıcı hükümler içermektedir. Hükümet, bu kanun tasarısıyla, malî tabloları, malî güçleri, ma
lî durumları yönünden sorunu olan bankaların rehabilitasyonu konusunda çok farklı bir görüş be
nimsemiş; rehabilitasyonu kurul bünyesinde yapmak yerine, bankalar, ciddî ölçüde, malî yönden 
sıkıntı içindedir görüşüne, noktasına gelmeden bu rehabilitasyonu yapmak yerine, sorunun ciddî bir 
boyuta, ciddî bir noktaya geldiği teşhisiyle, fona devri ve rehabilitasyonun fonda yapılması strate
jisini benimsemiştir. 

Şimdi, bu strateji içinde, fonda oluşacak rehabilitasyon aşamasında ve fon yönetiminde oluşa
cak sorunlara çözüm aramaktadır, kaynak aramaktadır. 

Bu maddede, bu kaynak arayışı içinde, sorunlu bankaları, fonda rehabilite etme aşamasında ih
tiyaç duyulan kaynağın, nereden, ne şekilde bulunacağı konusunda hükümler içermektedir ve yine, 
çok stratejik bir değerlendirmeyle, yaklaşımla, Merkez Bankası sistemine, Merkez Bankası kay
naklarına el atılmaktadır. Yani, Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinde değişiklik yapıla-
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rak -ki, Merkez Bankası Kanunu, Türkiye'deki temel kanunlardan birisidir, gelişigüzel, hergün de
ğiştirilmemesi gereken kanunlardan birisidir- denilmektedir ki : "Banka sisteminde belirsizlik ve 
güvensizlik oluşması halinde, sorunlu bankalar diye tanımlanan, Bankalar Kanununun 14 üncü 
maddesi kapsamında bulunan bankalara, şartlan banka tarafından kararlaştırılmak üzere fon çeki
lişlerini karşılayacak miktarda kredi verilir" Böylece, Merkez Bankası, bir anlamda, fon bünyesine 
alınmış veya alınmamış bankaların fon çekişlerini karşılayacak ölçüde, miktarda, şartlan banka ta
rafından belirlenmek üzere, bankalara ve bankacılık sistemine doğrudan kredi verme göreviyle gö
revlendiriliyor. Bu, ilke olarak, savunulması zor bir yaklaşımdır, ilke olarak doğru değildir; Mer
kez Bankası, bankacılık sisteminden ve ekonomideki, daha doğrusu ekonominin likidite yönetimin
den sorumlu bir bankadır; doğmdan bir kurtanna merkezi halinde değerlendirilmekte ve sorunlu 
bankalara kredi veren, geçici anlamda değil, gerçek anlamda kredi veren bir kurum haline getiril
mektedir ve daha da ileri gidilerek, işte, bu bankaların malî bünyelerindeki sorun çözülemezse, re-
habilite edilemezse, bankalar iflas ederse, Merkez Bankası da, iflas masasından alacaklı olacaklar
la birlikte sıraya girmektedir. 

Burada getirilen düzenleme, dünyada ve günümüzde merkez bankalarının bağımsızlığının ve 
otonom yapılarının, yönetimlerinin çok öne çıkarıldığı bir ortamda, merkez bankası yönetimine ve 
merkez bankası sistemine farklı bir yaklaşımı ifade etmektedir. Yani, bir sistem içinde, çıkamadı
ğımız, fonlayamadığımız, çözemediğimiz kaynak ihtiyacını, Merkez Bankası orada, gidin oradan 
kredi alın; batarsa da, siz, Merkez Bankası olarak, gider, iflas masasından batırdığınız kredileri alır
sınız diyoruz. 

Bu, tabiî, sistemde müthiş bir belirsizlik ve tanımsızlık anlamına geliyor. Ne kadar kredi ve
recek belli değil, hangi şartlarla kredi verecek belli değil; ne kadar ihtiyaç varsa, şartları değerlen
direcek ve Merkez Bankası, batmakta olan bankalara kendi kaynaklarından kredi verecek. Bunu, 
merkez bankalan yönetiminin bağımsızlığı, otonom yapıları olması görüşüyle, ilkesiyle bağdaştır
mak mümkün değil; ama, daha önceki maddelerde de ifade edilmiştir, açıklanmıştır, böyle bir kur
tarma operasyonunda, hükümet, kurumları görevlendiriyor, Hazineye diyor ki, siz özel tertip kâğıt 
vereceksiniz, Merkez Bankasına diyor ki, likidite ihtiyacı olursa avans vereceksiniz ve yine, Mer
kez Bankasına diyor ki, bu bankaların malî bünyelerinde sorun devam ediyorsa, bunlara kredi ve
receksiniz. Böylece, tedavisi zor bir aşamaya taşınmış olan bankalar için, kamu kaynaklarının kul
lanımını, farklı bir bölgede, farklı bir yapıda ve farklı bir sistemde çözmeye çalışıyor. Bu, sunî, ve 
olayın ve sistemin tabiatına uygun olmayan bir yaklaşımdır; sorunları çözmeyeceği gibi, Merkez 
Bankası gibi, yönetimine, otoritesine ve bağımsızlığına çok fazla itina göstermemiz gereken bir ku
rumu da, böyle dolaylı bir değişiklikle, bu sistemin yönetim kargaşasının içine taşıyor. Bu anlam
da, getirilen prensibe, yapılan düzenlemeye bugünün değerleri içinde, bugünün Merkez Bankası 
anlayışı içinde katılmak mümkün değildir; ama, herhalde, zor günleri düşünüyor olmaktan kaynak
lanıyor ki, hükümet, bir gün lazım olabilir endişesiyle bu kapıyı açık tutuyor, bu supabı elde tutu
yor. 

Sözlerimi tamamlarken, şunu temenni ediyorum: Türk bankacılık sistemindeki kriz ya da yö
netim kargaşası daha fazla büyütülmeden, kanunla getirilen bu düzenlemelere, bu facility'lere ihti
yaç duyulmadan, inşallah, sağlıkla yönetilir ve bu maddelerin uygulanmasına ihtiyaç kalmaz. 

Temennim budur; sözlerimi tamamlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kabataş. 
16 ncı madde üzerinde şahıslar adına söz talebi?.. Yok. 
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16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 17: 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faali
yetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usullere Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara istina
den çıkarılmış tüm mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim. 
Gruplar adına ilk söz, Fazilet Partisi Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak'a ait. 
Buyurun Sayın Albayrak (FP Sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika efendim. 

FP GRUBU ADINA KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 293 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci 
maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepimizin bildiği gibi, bu maddede "16.12.1983 tarih 
ve 83/7506 sayılı Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas 
ve Usullere Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara istinaden çıkarılmış tüm mevzuat hükümle
ri yürürlükten kaldırılmıştır" denilmektedir. 

Tabiî, kaldırılan bu mevzuat hükümlerinin yerine de, geçici 3 üncü maddenin (b) bendinde 
"4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde özel finans kurumlarına ilişkin düzenleme
ler yapılıncaya kadar yürürlükten kaldıran düzenlemelerin 4389 sayılı Bankalar Kanununa aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir" şeklinde bir hüküm var. 

Değerli arkadaşlar, bu maddeden önceki maddeler üzerinde siyasî parti grupları adına ve şa
hısları adına konuşan çok değerli arkadaşlarımız, bu konuyu anlattılar, teknik yapısını ifade ettiler. 
Tabiî, konsensüsle herkesin bu işe destek verdiği maddeler mevcut; bundan dolayı insan memnu
niyet duyuyor; keşke toplum yararına olan bütün kanunları bu şekilde anlaşarak çıkarsak. Mesela, 
bütün grupların özellikle üzerinde durduğu, hatta mevcut hükümet ortaklarının da ortaklarının da, 
gerek seçim beyannamelerinde gerekse hükümet protokolünde yer alan ve bekleyen, bu toplumun 
öncelikleri olan kanunlar var; keşke onlar da gelebilse. Mesela, bunlardan, Mahallî İdareler Yasası
nın, demokratikleşmeyle ilgili, gelir dağılımının düzeltilmesiyle ilgili, sağlıkla ve eğitimle ilgili ka
nunların, velhasıl toplumun ihtiyacı olan bütün kanunların bir an önce çıkarılmasında fayda var. 

Tabiî, bunlar da zarurî, bu kanun da zarurî, bu kanunun çıkmasına kimse karşı değil; ama, hü
kümetlerin öncelik sırasına aldığı kanunlar daha elzemdir. 

Ben şuna inanıyorum ki, öncelikten ziyade, bu tip kanunlar, belli amaçlarla, belli desteklerle 
öne sürülüyor, çıkarılıyor. Tabiî, toplumun tümünü memnun etmediği için de ikinci bir sıkıntı ol
maya devam ediyor. Mesela, bu tasarıdan önce, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanun çıktığında, 
yine siyasî parti gruplarımızadan, özellikle iktidar ortağı partilere mensup arkadaşlar, bunun çok iyi 
bir reform olduğunu, bununla çok iyi gelişmelerin olacağını söylediler. Aradan altı ay gibi bir za
man geçti, maalesef yine aynı kanun önümüzde. 

İnşallah, bu bir örnek olur. Herhalde, daha önceki kanun, uzmanlara, siyasî parti gruplarına, 
sivil toplum örgütlerine, konuyla ilgisi olan teknik heyete danışılmadan, belli çevrelerin isteği doğ
rultusunda çıktı ki, yine aynı kanun önümüze geldi. Bundan dönüş de faziletin gereğidir; hüküme
ti bu yönde tebrik etmek lazım. Demek ki, yanlıştan belli bir zaman sonra dönebiliyor. Onun için 
kendilerine teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, biliyoruz ki, özel fınans kurumlarının, yurt dışındaki tasarrufları ülkemize 
çekme bakımından ve halk arasında "yastıkaltı servet" olarak bilinen tasarrufların millî ekonomiye 
kazandırılması bakımından fevkalade önemli bir yeri vardır ve bu kurumların da devamlı surette 
desteklenmesi lazımdır. 

Bu bakımdan, biliyoruz ki, devlet, hazine bonolanyla bu tasarrufları toplayamıyor zaman za
man. Gerek içte gerekse dıştaki vatandaşlarımızın, elbette, güvendikleri fınans kurumlarına kaynak 
temin etme olayları vardır. Hazine, daha önceden, bunlara, sermaye artırımı hakkı tanımadığı için 
-şube açma hakkı da yoktu- bazı sıkıntılar vardı. İnşallah, bu tasarıyla, bu sıkıntılar aşılır kanaatin-

. deyim. 

1980 yılından başlayarak dışa açılan ekonomimizin, altyapısının oluşmasında, önemli bir yeri 
bulunan malî sektörün lokomotifi durumundaki bankacılık kesiminde hızlı gelişmeler olmuşsa da, 
başta mevzuat olmak üzere, özkaynak yapısı ve diğer aktiflerdeki gelişmeler açısından, güven ve
rici, sağlam bir yapıya kavuşamamıştır. 

Bunların işleyişi, mevzuatı açısından, bankaların, temelde iki önemli fonksiyonu var; bunlar
dan bir tanesi, tasarrufların korunması; ikincisi de, toplanan kaynakların etkin ve verimli bir şekil
de, ekonominin ihtiyaçları yönünde, en uygun şekilde kullanılmasıdır, bu bir gerçek. Bu yasaların 
çıkış nedenlerinin de aslında bu olması lazım. 

Tabiî, başta da söylediğim gibi, bu yasalar çıkarken öncelik esas alınmıyor. Belli çevreler, me
sela, basında sık sık duyuldu, merkezi Singapur'da olan bir şirketin yönetim kumlu başkanı Türki
ye'ye geldiğinde, -hepiniz bilirsiniz- şunu söylemişti: "Türkiye'de hisse senetleri sahiplerinin garan
tisi olmadığı gibi, bu finans kaynaklarını toplayan kurumların da birtakım altyapılarının düzenlen
mesi lazım." Böyle bir sözü deme neticesinde, böyle bir tasarı gündeme getirildi. 

Arkasından, IMPyle olan hadiseler ve bu işle ilgili sermaye piyasalarının da baskısıyla, yine, 
böyle bir yasanın çıkmasında, bu tasarının oluşması zaruret haline geldi. Gönül istiyor ki, bunlar 
onlar demeden, yine, başta da söylediğim gibi, bir konsensüs neticesinde, teknik heyetler tarafın
dan, ileride, çok çabuk şekilde değişmeyecek bir tarzda ve toplumun bu ihtiyaçlarına cevap vere
cek bir tarzda çıkarılsın. 

Malî sektörün fonksiyonları bu iken, son yıllarda ülkemizde meydana gelen ekonomik sıkın
tılar, bankaları, amaçları dışında, itibarlarını zedeleme durumuna sokmuştur; güven ve itibar sağla
yan müesseseler olması gereken bankalar üzerinde, etkin bir denetleme düzeni de kurulamamıştır. 
Hal böyleyken, son yıllarda, hepimizin bildiği gibi, bu yerlerin, özellikle kamuya ait yerlerin hor-
tumlanma olayları, bir kişiye trilyonlarca lira para vermeleri falan hepimizi derinden yaralamıştır 
ve bunlar da otomatik olarak bu müesseselerin güvenini sarsmıştır. 

Devlet, hazine açıklarını kapatmak için, tasarrufları bankalar aracılığıyla emerek, âdeta tefeci
liği teşvik etmiş; bunun sonucu, malî piyasalar ile reel sektör arasında olması gereken dengeler bo
zularak, ekonomi, yüksek faiz, düşük kur ve sıcak paranın baskısı altında rant ekonomisine dönüş
müştür. Ekonomik hayatımıza son yıllarda güvensizlik, istikrarsızlık ve yolsuzluk hâkim olmuş; 
aracısı da, makam, mevki sahibi devlet kademesindeki bazı görevliler, çete, mafya gibi ilişkiler do
ğurmuştur. Hatta, bu hadiseler hiç gündemden düşmemiş, uluslararası boyutlara taşınmıştır. Hükü
met protokollerinde bankaların paylaşımı, üzülerek ifade edeyim, ciddî biçimde ele alınmış; bu ha
diseler, fınans kurumlarının da yurtiçi ve yurt dışındaki itibarını zedelemiştir. Bu olumsuz hadise
ler, hükümetlerin yıkılmasına bile vesile olmuştur. 

Bu hadiseler, bu müesseselerin asıl fonksiyonlarına dönmeleri için bazı yasal düzenlemelerin 
getirilmesine zemin hazırlamıştır. Bu bakımdan, bankacılık mevzuatımızın uluslararası standartla-
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ra uygun olarak yeniden düzenlenme yolları aranmıştır. Biliyoruz ki, kanunlar, yönetmelikler bir 
ihtiyaçtan dolayı çıkarılır; eğer, getirilen bu tasarılar, uzmanlarca, bu işin teknik heyetince, hatta si
yasî partilerin görüşleriyle, anlaşarak, tartışarak, kamuoyundaki ihtiyaçlara cevap verecek tarzda 
çıkarılırsa, süresi uzun oluyor. Nitekim, bu mevcut yasanın durumu budur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 
KEMAL ALBAYRAK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, inşallah bu yasa hem ülkemiz için, 

hem bu kurumlar için hayırlara vesile olur. Başlangıçta dediğim gibi çeşitli sıkıntılarla bu yasa çı
karıldığı halde, eksikler görüldüğü halde, o zaman "bu, reform" diyen hükümetimiz, bu işten kısa 
zamanda dönüş yapmıştır. İnşallah, bu, tekrar, ülkemize hayırlı olur diyorum. 

Hükümetimizin de, bir an önce toplumun ihtiyaçları olan kanunları ele almasında fayda görü
yorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Albayrak. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahısları adına, Sakarya Milletvekili Sayın Ccvat Ayhan; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Bankalar Kanunu tasarı

sının 17 nci maddesinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu maddede, "Özel Finans Kurum
larının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine ilişkin Esas ve Usullere Dair Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile bu karara istinaden çıkarılmış olan tüm mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır denmekte" bu ka
nun tasarısıyla özel finans kurumları Bankalar Kanununun bünyesine alınmış bulunmaktadır ve 
Bankalar Kanununa intibaklarını sağlama durumundadırlar. Intibaklanm sağlayamayanlar da bir 
süre sonra kapatılacaktır. 

Elbette özel finans kurumlarının mevzuat neyse ona uymaları; ama, mevzuatın da özel finans 
kurumlarının yaşamasına ve gelişmesine imkân verecek şekilde olması gerekir. 

Daha önce konuşan arkadaşlarım da ifade ettiler, maalesef, uzun bir süredir, özel finans ku
rumlarının şube açması ve genişlemesine imkân tanınmamaktadır. Tabiî, bunun da arkasındaki 
mantık -muhterem bakanımızı tenzih ediyorum- daha önce de bakanlık yapmış olan bir arkadaşı
mızın, bu konulardan sorumlu "özel finans kurumları irtica yuvasıdır, bunlar kapatılmalıdır" diye 
sağda solda beyanları var; yani, bu, tabiî, menfi yaklaşım, hasta mantıkla yaklaşım, maalesef, bir 
süredir, özel finans kurumlarının gelişmesine imkân vermiyor. Hatta, bu yaklaşım, teşvik mevzu
atına da girmiş durumdadır 1999 yılında ve beğenmedikleri, zihniyetini, rengini beğenmedikleri 
kurumların teşvik belgeleri verilmemekte ve engellenmektedir. Tabiî, böyle bir mantıkla Türkiye'yi 
idare etmek mümkün değil. 

Avrupa Topluluğuna aday üye olduk; ama, sadece kanunlarımızı, 90 000 sayfalık mevzuatı, 
binlerce Avrupa Topluluğuyla ilgili mevzuata uydurmamız meseleyi çözmüyor. Anayasada bir şey 
yazması, kanunlarda bir şey yazması, şöyle veya böyle yazması mesele değil; mesele, uygulayan 
zihniyettedir, uygulayan mantıktadır; yani, biz, mevzuatı Avrupa Topluluğu mevzuatına uydurur
ken, Kopenhag kriterlerine uyarken, kamu yönetiminde de cuntacı, darbeci anlayışları, konjonktür-
cü anlayışları bir tarafa çekecek olan temel hak ve hürriyetleri -çalışma hakkı, ticaret hakkı hepsi 
bunun içindedir- bütün bunlar karşısında tarafsız olacak bir anlayışı kamu yönetimine getirip oturt
mamız gerekir ve buna uymayanları da, kamu yönetiminden çıkarıp, başka tarafa, başka görevlere 
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atamamız gerekir, daha doğrusu kamu yönetiminden ayırmamız gerekir; yani, kamu yönetiminde 
bu genel kriterlerin uygulanması lazım. 

Özel finans kurumları, 1974'te CHP-MSP hükümeti zamanında, ilk defa, kararname olarak, 
Bakanlar Kurulu kararı olarak mevzuatımıza girdi. 1980'den sonra da, hatta 12 Eylül döneminde ve 
akabinde, rahmetli Özal'ın Başbakanlığı döneminde uygulama zemini buldu ve uygulandı. O za
man, 1981 veya 1982'de idi, bendeniz, iki eski milletvekili arkadaşımızla beraber, ta, 1974'te ilk 
adımı atılan özel finans kurumlarını uygulamaya geçiren, tebliğleri, kararları yürürlüğe koyduğu 
için Merkez Bankası Başkanı Sayın Osman Şıklar'a gidip teşekkür etmiştik. Yani, meseleye, biz 
eğer kamu yönetimi olarak, ülke insanlarına, hangi meşrepte, hangi bölgede, hangi inançta, hangi 
değer hükümlerinde, hangi siyasî görüşte olursa olsun, tarafsız, objektif bir kamu yönetimi düzeni 
kuramazsak, geliştiremezsek, bugün özel finans kurumlarının karşılaştığı sıkıntılarla, yarın başka
ları, başka kişiler, başka zümreler karşılaşır. Kamu yönetimini eline geçirenler, işgal kuvvetleri gi
bi, kendileri dışındakilere zulmeder, haksızlık yapar ve Anayasayı da, kanunları da genel hukuk 
prensipleri dışında, tarafsızlık ilkeleri dışında, demokrasi ilkeleri dışında insanlara karşı baskı ara
cı olarak uygulayan bir zihniyeti sergilerler. İşte, Meclis olarak önümüzdeki mesele, sadece Ban
kalar Kanununu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği ilkelerine uydurmak değil, onların esas çerçe
vesine oturtmak değil, zihniyetimizi, mantığımızı, insana bakışımızı, vatandaşa bakışımızı, kendi 
yapımızı uydurmak meselesidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen toparlayınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Tabiî, bu, Türkiye'de bir zihniyet istiaresidir, değişimidir. 1950'ye kadar gelen tek parti dikta

törlüğü, rahmetli Menderes'le yıkılmıştı; ama, ondan sonra, maalesef, zaman zaman, halka, mille
te tahakküm etme anlayışları, ihtilaller, darbeler halinde makes buldu ve uygulandı. Maalesef, bu 
Meclis de millet iradesine sahip çıkıp, bu yolları tıkayacak olan temel düzenlemeleri yapmadı. İş
te, Avrupa Birliğine aday üye olduğumuz bu dönemde, sadece Bankalar Kanunu değil, genel ola
rak kamu yönetimini, devlet yönetimini, bütün kamu kurumlarını millet iradesine sokacak, mille
tin iradesini temsil eden Meclis iradesine sokacak yeni düzenlemelere ihtiyacımız var diyor; kanu
nun hayırlı olmasını diliyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
BAŞKAN.-Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Maddeler üzerindeki konuşmalar tamamlandı. 
Sayın Ahmet İyimaya'nın bir sorusu var zannediyorum. 
Buyurun efendim. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Değerli Bakanıma bir sual tev

cih etmek istiyorum. 
17 nci maddede, Bakanlar Kurulu kararı ile bu karara dayanan mevzuatın ilga edilmiş olduğu, 

yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir. Hukukun temel ilkesidir; yasalar ancak yasaları ilga ede
bilir, kararlar ancak kararlarla ilga edilebilir. Sonra, yasaların Anayasaya dayalı olması veya millî ira
deye dayalı olması esastır ve Bakanlar Kuruluna dayalı bir yasa terminolojisi hukukumuzda yoktur. 

Sayın Bakanımız, acaba, bu maddeyi, bu çerçeve içerisinde tashih buyuracaklar veya metin
den çıkaracaklar mı efendim? Çünkü, gerçekten, Parlamento adına ayıp sınırına varacak bir hukuk 
noksanlığı... 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Başka soru?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Sayın Başkanım, bunların özel bir dönemin ka

rarnameleri olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Bu nedenle, kanunla iptal ediyoruz diyorlar. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Bakanlara Kurulu kararı, kanun hükmünde kararname değil. 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Hayır, Anayasadan geldiğini söylüyorlar; Ana

yasayla belirli bir dönemde çıkmış düzenlemelerin belirli bir hukukî ağırlığı olduğu söyleniyor 
efendim. 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Ben teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili başka soru?.. Yok. 
Önerge yok. 
Görüşmekte olduğumuz 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - 4389 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) 

bendindeki oran, dolaylı krediler yönünden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2001 yılına ka
dar yüzde yetmişbeş, 2002 yılma kadar yüzde yetmiş, 2003 yılma kadar yüzde altmışbeş, 2004 yı
lma kadar yüzde ellibeş, 2005 yılına kadar yüzde kırkbeş, 2006 yılına kadar yüzde otuzbeş, 2007 
yılma kadar yüzde yirmibeş olarak uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk konuşma, Fazilet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili 
Sayın Aslan Polat'ın. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
FP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 293 

sıra sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının geçici 1 inci 
maddesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Geçici 1 inci madde, 4389 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) ben
dindeki orandan dolayı, krediler yönünden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2001 yılına ka
dar yüzde 75'ten başlayıp 2007 yılına kadar yüzde 25 olarak uygulanacağına dairdir. 

Adı geçen 11 inci maddenin ikinci fıkrası önceden şöyleydi: "Bir banka gerçek veya tüzel bir 
kişiye özkaynaklarının yüzde 25'inden fazla kredi veremez, aval ve kefaletlerini kabul edemez. Bir 
adi ortaklık tarafından kullanılmak üzere verilecek krediler, sorumlulukları oranında ortaklara ve
rilmiş kredi sayılır." Bu, tasarısıyla değiştirilerek şu şekle geldi: "Bir banka gerçek veya tüzel bir 
kişiye, doğrudan veya dolaylı olarak, özkaynaklarının yüzde 25'inden fazla kredi veremez, aval ve 
kefaletlerini kabul edemez. Bir adi ortaklık tarafından kullanılmak üzere verilecek krediler, sorum
lulukları oranında ortaklara verilmiş kredi sayılır." Burada da görüldüğü gibi, bu tasarıyla "doğru
dan veya dolaylı" tabiri getirilmiştir. Bankaların, bu yeni şekle 2007 yılına kadar uymaları istenil
miştir. 

İşte, bu iki kelimelik ilave nedeniyle tasarının bu maddesi, gerek Plan ve Bütçe Komisyonu
nun alt komisyonunda gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda en fazla tartışılan madde olmuştur. Bu 
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tartışmanın çok olmasının bir sebebi de, aynı kanunun 1 inci maddesinin sonundaki "izlendikleri 
hesaba bakılmaksızın bu kanun uygulamasında kredi sayılır" kısmının "ortaklık paylan izlendikle
ri hesaba bakılmaksızın bu kanun uygulamasında kredi sayılır" diye değişmesi; yani "izlendikleri" 
kelimesinin önüne "ortaklık payları" ifadesinin gelmesi olmuştur. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan tartışmaların bir büyük kısmı, Türk bankacılık sektörü 
içerisinde kullandırılan kredi hacminin yüzde 65'ini oluşturan özel bankalar için bu sınırlama geti
rilirken, sistemde yüzde 35 civarında pay sahibi olan kamu bankaları için bir sınırlama getirilmi
yor; dolayısıyla, kredi yarışında bir haksızlık oluyor diye idi. Dolaylı kredilerde yüzde 75 olan ora
nı -haziran ayında yüzde 50'ye indirmiştik- altı yıl içerisinde yüzde 25'e çekerken, özel bankaların 
bundan menfi yönde etkilenecekleri belirtildi. 

Yapılan tenkitlerin bir önemli bölümü de, ortaklık paylarının, izlendikleri hesaba bakılmaksı
zın, bu kanun uygulamasında kredi sayılmasının somut misalleri istenildi. Ayrıca, Türk ekonomi
sinin yetmişbcş yıldır sürekli olarak iştirakleri teşvik ettiği, sistemin bir anlamda bunun üzerine ku
rulduğu, bir Alman ekolü de olan bu uygulamadan, sırf kredi verme üzerine kurulu Anglosakson 
uygulamasına böyle radikal geçişlerin, malî sektörde önemli sorunlar yaratacağı üzerinde duruldu 
ve bankaların kuruluşlara ortak olmasının en önemli sebeplerinden birinin de, sermayenin yeterin
ce gelişmemiş olması ve bir nevi, bankaların bu boşluğu doldurduğu şeklinde görüşler ifade edil
di. Bunun neticesinde, bankaların ellerindeki ortaklıklar veya iştiraklerine ait hisse senetlerini, bu 
maddeye göre çıkarmaları gerekeceği de belirtilmiştir. 

Bir önemli eleştiri de -bu madde neticesinde- İş Bankası gibi bankaların bir daha POAŞ şek
lindeki özelleştirmelere giremeyecekleri, girseler dahi önemli ölçüde sermaye artırımına girmeleri 
gerekeceği üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konular üzerinde bizim net kanaatimiz, son yıllarda, yüz
de 100 mevduat garantisine güvenerek mevduat toplayan birtakım özel bankaların, dolaylı kredi 
şeklindeki buldukları açık kapılardan, banka kredilerini, çıkar ilişkileri içerisinde de olabilecekleri 
izlenimini bizlere veren yandaş şirketlere önemli ölçüde aktarmaları sonucu, içini boşalttıkları ban
kaları fona aktarıp milyarlarca dolar para batırmaları üzerine alınmış bir karar olarak görüyoruz. 
Yalnız, burada en önemli nokta, hükümetin bütçe kanunuyla çok önemli gelir beklediği özelleştir
me uygulamalarında karşılaşacağı aşikâr görülen zorluklardır; çünkü, birçok özel banka, bu özel
leştirmelere katılmak için önemli ölçüde sermaye artırımına gitmek zorunda kalacaktır. Zaten 
önemli ölçüde finans sıkıntısı içerisinde olan bu bankaların sermaye artırımına gidememeleri sonu
cu bu özelleştirmelere katılamadıkları zaman, hükümet bu özelleştirmeleri nasıl yapacak? Yapma
dığı takdirde, zaten son derece hassas olan dengelerin aksaması karşısında ne yapmayı düşündüğü
nü de ayrıca hükümetten öğrenmek isteriz. 

Bizce, hükümetin, bu kararları almasındaki bir önemli etken de, döviz artışlarını 2000 yılı için 
yüzde 20'yle sınırlayarak enflasyonu düşüreceğine inanması; düşen enflasyon ortamında, artık, 
bankaların kolay yoldan bono, tahvil alma yerine, kredi verme işlemine ağırlık vermeleridir. Bura
da da, bankaların, bir yöntem değişikliğine giderek, kuruluşlara ortak olma yerine kredi verme iş
lemine ağırlık vermelerini temin etmek için bir nevi zorlamaktadır. Yalnız, bu takdirde, bankaları 
bono ve tahvilden kredi vermeye yönlendirirken, hükümet, ihtiyacı olan kredileri iç piyasadan te
min edemeyince, dış piyasadan bulabilecek midir? Artık, günümüzde, IMF dahil, devletten devle
te kredi verme yerine, özel teşebbüsten kredi alınabildiğine göre, sıcak para da ancak reel faizi ye
terli bulunca geleceğine göre, bu konu nasıl aşılacaktır? Reel faizin artması, tüm dengelerin bozul
masına sebep olur. Reel faiz artmayınca sıcak para girişi durur ve kıyamet de işte o zaman kopar. 

Hükümet, son olarak, dolaylı kredilerin sınırını bu kanunla yüzde 50'den yüzde 25'e indirdiği
ni, bunun için beş yıllık bir süre öngördüğünü; çünkü, halen, sektörde bir yıldan uzun vadeli kredi 
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oranının yüzde 17 olduğunu, dolayısıyla, beş yıllık intibak süresinin yeteceğini belirterek, altı yıl
dan intibakı beş yıla indirmek istemiş; fakat, komisyon, bu talebi reddederek 2007 yılında bırak
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz da Bankalar Birliğinin Aralık 1999 raporundan bazı 
değerleri sizlere sunmak istiyorum. İmalat sanayii 1998 yılında yüzde 1,9 artarken, 1999 yılında 
eksi yüzde 8,3 azalmış, içborç stoku 21 katrilyon 641 trilyona ulaşmıştır. 1998 yılına göre artış yüz
de 86'dır. Aralık itibariyle TEFE'deki bir yıllık artış yüzde 56 olduğuna göre, içborç stoku, enflas
yonun üzerinde 20 puan artmış demektir. 

Yine, 1997 yılının birinci ayında gerçekleşen reci faiz yüzde 2,4; 1997 Şubat ayında yüzde 2,7 
-yani, Ayşe ile Fatma'nın televizyonlarda ağlatıldığı günlerde reel faiz yüzde 2,7- 1997'nin 6 ncı 
ayında Refahyol iktidarı bıraktığında ise reel faiz yüzde 7,4 iken, 1997 yılının 12 nci ayında bu re
el faiz yüzde 29,7; 1998 yılının 3 üncü ayında yüzde 36,3 olmuştur; yani, şubat ayının tam 12 ka
tı artmıştır. 1999 yılının 7 nci ayında beklenen reel faiz ise yüzde 29,2 olarak Bankalar Birliğince 
belirtilmektedir. İşte, burada mühim olan konu, imalat sanayii eksi yüzde 8,3 azalırken, yani, dara
lırken, reel faiz yüzde 30'larda dolanırken, banka kredilerini, nasıl olacak da devlete borç verme ye
rine sanayie yöneltip yatırım başlatacağız? 

Yine, 28.10.1999 itibariyle munzama tabi mevduatın yüzde 17,2'si vadesiz, yüzde 15,8'i bir 
ay, yüzde 36,2'si üç ay, yüzde 21'i altı ay, yüzde 9,7'si oniki ay; ortalama olarak bankalara 3,6 ay 
vadeyle paralar yatırılmış durumdadır. Buradan da görülüyor ki, vadelerin önemli bölümü üç ilâ al
tı aylık vadede toplanmıştır. Oniki aylık vade ise yüzde 9,7'dir. Bu da, kredileri yatırımlara yönlen
dirmenin son derece kısıtlı olduğunun göstergesidir. 

Yine, 28.10.1999 itibariyle, takipteki kredilerin 3 milyar 420 milyon dolar olduğu, takipteki 
kredilerin oranının yüzde 9,5 olduğunu, 26.12.1997 itibariyle ise bu oranın yüzde 2 olduğunu, Re-
fahyolun gitmesiyle piyasalarda nasıl bir yıkım olduğunu da net olarak görmekteyiz. 

Yine, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı olarak, 28.10.1999 tarihi itibariyle kamu ban
kalarında yüzde 13,8 olan oranın, özel bankalarda yüzde 10,2 olduğunu belirtmek isteriz. Bu da 
bankacılık sektöründeki krizin boyutlarını net olarak göstermektedir. 

Mevduat bankaları kredileri ve menkul kıymetler cüzdanı yüzde dağılımı olarak şöyledir: 
26.12.1997'de krediler yüzde 76, menkul değerler yüzde 24 iken, 28.10.1999'da krediler yüzde 60, 
menkul değerler yüzde 40'a düşmüştür. 

Buradan da görülüyor ki, Refahyolun gitmesiyle banka mevduatları krediden menkul değerle
re kaymış ve bunun sonucu olarak da gerekli krediyi bulamayan sanayi sektörü gerilemeye geçmiş
tir. 

Banka faizlerine de bir bakalım. 1997 yılında faiz geliri 21 milyar 674 milyon dolar, faiz gi
deri 16 milyar 766 milyon dolar, net faiz geliri 4 milyar 908 milyon dolar. Takipteki alacağı düşer
seniz, 1997 yılında bankalar faiz olarak 4 milyar 610 milyon dolar kârdadır; fakat, 1999 Eylül ayın
da bankalar faizde de zarar etmiştir ve eksi 2 milyar 10 milyon dolar açık vermiştir. Diğer gelirler
de ise, bankalar kazanmıştır. 1997 yılında 3 milyar 208 milyon dolar olan diğer gelirler, 1999 Ey
lülünde 11 milyar 72 milyon dolara yükselmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen toparlayınız. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Peki efendim. 
İşte, burada da görülüyor ki, bankalar, kârlarını, kredi vererek değil de, diğer gelirlerden elde 

ediyorlar. 
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Son olarak, Merkez Bankasının son uygulamasına değinmek isteriz. Merkez Bankası, onsekiz 
aylık bir programla ay ay, 2000 yılı için gün gün döviz fiyatlarını veriyor ve ilan ediyor. Merkez 
Bankası, bundan sonra döviz getirirseniz alacak, döviz talep ederseniz döviz satacak ve böylece, 
enflasyonu düşürecek. Peki, o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın meşhur söyleyişiyle: "Adama de
mezler mi ki, enflasyonu düşürmek bu kadar kolay idiyse, yıllarca niye beklediniz; emir verirdiniz, 
enflasyon düşerdi." Tam bir 28 Şubat mantığı; emirle yat, emirle kalk. 

Bu konu, çok hassas bir konudur. Program ciddî biçimde uygulanamazsa, önce döviz rezerv
leri erimeye, sonra faizler tekrar tırmanmaya geçer; bir yandan ihracat gerilerken, öte yandan itha
lat patlar, sanayi durur, işsizlik bir çığ gibi büyür. Döviz fiyatlarıyla genel fiyat seviyesi arasında
ki makasın açılması nedeniyle, ülkede büyük oranlı develüasyon yapılması zorunluluğu ortaya çı
kar. Unutmayalım ki, bize de bu konuda yol gösteren Brezilya'da bu metotla enflasyon düştü; ama, 
döviz açığı 25 milyar dolara fırladı ve meşhur Brezilya krizi ortaya çıktı. 

Yine de, bu kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin milletimize hayırlı olmasını diler, he
pinize saygılar sunarım. . 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat. 
Doğnı Yol Partisi Grubunun görüşlerini İzmir Milletvekili Sayın Ufuk Söylemez ifade ede

cekler. (DYP sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; görüşülmekte olan Bankalar Yasasıyla ilgili tasarının geçici 1 inci maddesi üzerinde söz al
mış bulunuyorum; hepinizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Geçici 1 inci maddede, Bankalar Kanununda dolaylı krediler yönünden uyum süreci 2001 yı
lına kadar yüzde 75, ondan sonra her yıl azalarak 2006 yılından 2007 yılına bağlanırken de yüzde 
25 olarak uygulanır deniliyor; yani, yüzde 25'e inen oran için altı yıllık bir geçiş süreci öngörülü
yor. Gerçekten de, Türk bankacılık sistemi, cumhuriyet dönemi boyunca yaptığı birikimleri ve ya
tırımları iştirakleri kanalıyla da sanayie aktarmıştır. Bankacılık sisteminin kendi iştiraklerine kredi 
vermesini bir ayıp, bir suç gibi görmek, bir kere sağlıklı bir şey değildir. Burada yanlış, hatalı, ba
tan kredilerle, örneğin bir Şişecam Fabrikasının oluşumunda, İşbankası Grubunun Şişecam'a aktar
dığı krediler arasında dağlar kadar fark vardır. Birisi, üretime, ihracata, sanayiin gelişmesine git
miştir. Önemli olan bu kredilerin yatırıma gitmesi, ihracatı desteklemesi, sanayii yüceltmesi, bat
maması ve geri dönmesidir. Şimdi, bankacılık sistemi, iştiraklerine ve diğer ortaklıklarına kredi ve
rir mi; verir. Bu, dünyanın her yerinde de böyledir; ama, bunu, Avrupa Birliği sistemine, onun 
normlarına, ölçütlerine uygulamak konusundaki kararlık da, doğru bir karardır. Yani, bu düzenle
mede, yüzde 25 olur, yüzde 30 olur; ama, bu standarda indirme çabası yanlış değildir. Bunun da iki 
tane sebebi vardır. Bir tanesi, eğer bu rakamı çok yüksek tutarsanız, bankalar bütün kredilerini, top
ladıkları kaynakları kendi iştiraklerine aktarırlar ve bir tekelleşme olabilir. İkincisi, bu bankalar ve
ya bu iştirakler battığı zaman, bu sefer, büyük miktarda paralar donuklaşıp, batabilir, kamu fonla
rı ziyan olur. Bu bakımdan, bunları sınırlamak doğrudur; ama, bankaların, kendi şirketlerine, işti
raklerine, sanayi kuruluşlarına, malî kuruluşlarına kredi açmaları ne yasaktır, ne ayıptır, ne günah
tır; dünyanın her yerinde de bu vardır. Önemli olan, bunun, kredi sınırlarıyla makul miktarlarda sı-
nırlandırılmasıdır. Bu anlamda, yüzde 25'e inmesi konusunda bizim mutabakatımız vardır. Yalnız, 
bizim, Doğru Yol Partisi olarak itirazımız, geçiş döneminin son derece sert olmasıdır. 

Bakınız, yıllarca iştirakleriyle sanayie katkıda bulunan dev kuruluşlarımız vardır. Bunların bi
lançoları, bankaların bilançoları içinde yer almaktadır. Bugün, Türkiye'nin önde gelen en büyük 
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beş on bankasının iştirak yapısına baktığımız zaman, bu yapıya uymaları için, ya iştiraklerini sat
maları gerekecek ya da çok hızlı bir daralma için kendilerini zorlamaları gerekecektir. Burada, bu 
bankalara, uyum süreci için, sağlıklı bir geçiş dönemi vermekte yarar vardır. 

Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu altı yıllık uyum sürecinin on yıla çıkarılmasını öneri
yoruz. Bunu da, sektörün tamamına nefes aldıracak, iştiraklerini sağlıklı bir şekilde kredi limitleri 
içine getirecek, satacaksa da, yeniden yapılandıracaksa da buna göre yapılandıracak bir niteliğe 
sokmak lazımdır; aksi takdirde, hem dolaylı krediyi siz tanımlayacaksınız... Bana göre, dolaylı 
kredi tanımının kurula bırakılması da ciddî bir zaaftır. Dolaylı krediyi tanımlamanız, bir anlamda, 
suçun tanımını kurula havale etmeniz gerekir. Bu, aslında, Meclise ait bir yetkidir. Dolaylı kredi
nin kanunla tanımlanmaması, zaten ciddî bir zaaftı. Arkasından, bu dolaylı kredilerin hesabında, 
kurula bırakılan bu inisiyatifin dışında, bir de beş yıllık, altı yıllık gibi dar bir sürece sokarsanız, 
Türk bankacılık sisteminde, gerçekten, tahammül sınırını zorlayıp, iştirakler politikasında ciddî 
problemlere yol açabilirsiniz. Yanlış kredi kullanan, aldığı krediyi geri ödemeyen, aldığı krediyi 
batıran, aldığı krediden dolayı kamuya veya bankaya zarar verenlere, zaten bu kanun gereğince ta
kip edilip gereği yapılır; ama, bankaların, iştiraklerine ve malî kuruluşlarına, büyüyen sanayie, ih
racatçı kuruluşlarına aktardıkları kredileri de sanki bir yanlışmış gibi göstermek ve bu yönde ko
nuşmalar yapmak, tüm bankacılık sektörüne yapılmış ciddî bir haksızlık olur. Bunu da, burada, 
Doğru Yol Partisi adına düzeltmek isterim. 

Bizim düşüncemiz ve önerimiz, vereceğimiz önergenin az sonra Yüce Meclis tarafından des
teklenerek, bu geçiş sürecinin mantıklı, dengeli ve uyum sağlanabilir bir süreç olmasıdır. Bu süre
ci on yıl olarak teklif ediyoruz; takdiri Yüce Meclise bırakıyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Söylemez. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahıslar adına ilk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker'de. 
Sayın Türker?.. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (FP sıralarından al

kışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 293 sıra sayılı kanun ta

sarısının geçici 1 inci maddesinde şahsen söz almış bulunuyorum. 
Geçici madde 1,4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (a) 

bendinde tespit edilen bankaların iştirak nispetlerini, kredi verme nispetlerini düzenleyen bir mad
dedir. Hatırlarsak, bu, tasarının 4 üncü maddesinde düzenlenmişti. 4 üncü madde, 11 inci madde
nin birçok bendinde, fıkrasında değişiklik yapmıştı; bu meyanda 2 nci fıkranın (a) bendini de de
ğiştirmişti ve "bir banka gerçek veya tüzel bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak özkaynaklarmın 
yüzde 25'inden fazla kredi veremez, aval ve kefaletlerini kabul edemez. Bir adi ortaklık tarafından 
kullanılmak üzere verilecek krediler, sorumlulukları oranında ortaklara verilmiş kredi sayılır" şek
linde bir düzenleme getirmişti. Halen yüzde 50 olan, daha önceki kanunda yüzde 75'ti, 23 Haziran
da çıkmış olan Bankalar Kanununda yüzde 50'ye indirildi, şimdi de yüzde 25'e indirilmektedir; an
cak, bu nispet, geçici madde l'de, 2007 yılına kadar kademeli şekilde yüzde 25'e inecektir. Bu dü
şüş; yani, yüzde 75'ten yüzde 50'ye, yüzde 50'den de yüzde 25'e düşüş isabetlidir. Zira, birtakım 
bankalar, topladıkları bütün mevduatı, kendi kuruluşlarına, onların finansmanı için tahsis etmekte 
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ve maalesef, bilhassa KOBİ'ler dediğimiz orta ve küçük işletmeler, bu finansman kaynaklarından 
faydalanamamaktadırlar. Şahsen ben, bu yüzde 25'e düşüşü destekliyorum. Bu geçiş programı da 
uygundur. Bu süre içinde bankaların iştiraklerini bu noktaya getirmeleri gerekir ki, diğer işletme
ler de, sanayi kuruluşları da bu finansman imkânlarından faydalansınlar; aksi takdirde -ki, şimdiye 
kadar olan odur- büyük sermaye, bankasını kurmakta, parayı toplamakta, kendi kuruluşlarının fi
nansmanında kullanmakta veya bazen de -üzülerek gördüğümüz gibi- içini boşaltmakta, ondan son
ra da götürüp sigorta fonuna, Merkez Bankasına teslim etmekte; al bakayım, milyarlarca dolar kar-
şılığındaki mevduatı, garanti fonundan ödeyin diye önüne koymaktadır. Bu, tabiî, kabul edebilece
ğimiz bir husus değildir; ama, bunun yanında, bankaların asıl görevlerinin iş hayatını finanse et
mek olduğunu bilmekte fayda var. Bankalar sınai işletme kurmak için değildir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında sermaye terakümünün az olduğu dönemde, 1950'li yıllarda, 1960'h yıllarda, hatta 1970'li 
yıllarda da bankalar, kamu iktisadi teşebbüslerine iştirak ederek veya özel sektöre iştirak ederek 
birtakım sanayi tesislerinin kurulmasına hizmet etmişlerdir; ama, artık, bu dönemde bundan çık
mak lazım. Banka ayrı, iş hayatı ayrıdır. Arasına kalın bir çizgiyi çekip, bankaları, daha çok, piya
saları finanse eden, topladığı mevduatı yerinde değerlendiren bir kurum haline getirmek lazım. 

Tabiî, hemen bunun yanında da, bu mevduat garantisini de kaldırmak lazım. Batılı ülkelerde, 
sanayileşmiş ülkelerde standartlar neyse, ona uymak lazım. Bunu kaldırırsak, bankacılığı da, hol
dinglerin bir soygun vasıtası olmaktan çıkarırız. Bunu yapmazsak, yine, önümüzdeki dönemde ye
ni yeni iflas eden bankaları ve Mevduat Sigorta Fonuna sığınan bankaları görürüz. Halen bu garan
ti olduğu için, holdingler, bankasını kurmakta, devlet tahviline ve hazine bonosuna da yüksek faiz
le borç vereceği için, hiç sınır tanımadan, yüksek faizle mevduat toplamaktadır, bilhassa döviz top
lamaktadır ve bunları da götürüp, hazine bonolarına ve devlet tahvillerine vermekte veya içini bo
şaltıp kendi kuruluşlarına aktarmakta, sonunda da "ben iflas ettim, ödeyemiyorum, buyurun öde
yin" diye Merkez Bankasının önüne getirip teslim etmektedir. Bu düzenleme, onun için yerindedir. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Şahısları adına diğer söz talepleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan İmamoğlu?.. Yok. 
Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat?.. Yok. 

Geçici madde 1 üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 293 sıra sayılı tasarının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ufuk Söylemez Kemal Kabataş Sadri Yıldırım 
îzmir Samsun Eskişehir 

Turhan Güven Ramazan Gül Ahmet İyimaya 
İçel İsparta Amasya 

OğuzTezmen 
Bursa 

"Geçici Madde 1- 4389 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendin
deki oran dolaylı krediler yönünden bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2000 tarihine kadar 
yüzde 75, 31.12.2000 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar yüzde 70, 31.12.2001 tarihinden 
31.12.2002 tarihine kadar yüzde 65, 31.12.2002 tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar yüzde 60, 
31.12.2003 tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar yüzde 55, 31.12.2004 tarihinden 31.12.2005 tari
hine kadar yüzde 50, 31.12.2005 tarihinden 31.12.2006 tarihine kadar yüzde 45, 3112.2006 tari-
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hinden 31.12.2007 tarihine kadar yüzde 40, 31.12.2007 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar yüz
de 35, 31.12.2008 tarihinden 31.12.2009 tarihîne kadar yüzde 30, 31.12.2009 tarihinden 
31.12.2010 tarihine kadar yüzde 25 olarak uygulanır." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET HANİFİ TİRYAKİ (Gazi

antep) - Katılmıyoruz efendim. ' 
BAŞKAN - Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım efendim? 
H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
"Gerekçe: Bankacılık kesiminin, 4 üncü maddeyle getirilen sınırlamaya uyum sağlaması için 

on yıllık süre verilmesi uygun olacaktır." 
BAŞKAN - Komisyonun ve hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Geçici madde l'i, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. - Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar, 4389 sayılı Bankalar Kanu

nunun 14 üncü maddesinin bu Kanun ile değiştirilen hükümleri çerçevesinde bankalarla ilgili ola
rak alınacak tedbirleri kararlaştırmaya, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi kapsa
mında bulunan bankaların devir veya birleşmesi veya hisselerinin yeni ortaklara satılması halinde, 
bu bankaların eski hissedarlarının hisselerini tamamen elden çıkarması ve yeni hissedarların banka 
malî bünyesinin güçlendirilmesi amacıyla bankaya sermaye veya sermaye benzeri kaynak koyma
sı kaydıyla Fondan da yeni ortaklarca konulan tutarları aşmamak üzere sermaye veya sermaye ben
zeri kaynak sağlanması veya zararların ve diğer aktiflerin devralınması da dahil olmak üzere her 
türlü tedbiri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları il
gili Bakan tarafından yürütülür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın 
Ahmet Derin'e aittir. 

Buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) - Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; görüşülmekte olan 293 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinde, Fazilet Partisi 
Grubu adına görüşlerimi ifade etmek için huzurlarınızdayım; öncelikle, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. İdrak etmekte olduğumuz ramazanınızı da kutluyorum. Bu mübarek günlerin ülkemiz ve 
tüm insanlık âlemi için hayırlar getirmesini de niyaz ediyorum, diliyorum. 

Bu, geçici 2 nci maddeyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyete geçece
ği tarihe kadar... Yani, 15 inci maddede bir süre veriliyor; bu süre; kurul başkan ve üyeleri 31 Mart 
2000 tarihine kadar atanırlar. Atamayla da kalmıyor, bu kurumun faaliyete geçmesi için de yine bir 
süre tanınıyor : 31 Ağustos 2000 tarihinde faaliyete geçer. Yani, şu anda kanunlaşacak olan bu ya
sa tasarısıyla kurulacak ve ihdas edilecek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliye
te geçeceği 31 Ağustos 2000 tarihine kadar, Bankalar Yasasında bu tasarıyla yapılan değişiklikle 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yüklenmiş olan tüm mükellefiyetleri, 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin bu tasarıyla değiştirilen hükümleri çerçevesinde yürüt-
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me yetkisi Bakanlar Kuruluna veriliyor; her türlü tedbiri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir ve bu 
tedbirlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ilgili bakan tarafından yürütülür, şekliyle. Tabiî, yapıl
ması gerekenler bir kesintiye uğramasın, önümüzdeki sekiz ayda ancak faaliyete geçebilecek olan 
bu kurumun yapması gerekenleri Bakanlar Kurulu yapsın, şekliyle bir madde konulmuştur; yapıl
ması gereken de budur. 

Malum olduğu üzere, biz, bu yasayla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu oluşturu
yoruz; yani, yürütme yetkilerini yavaş yavaş üst kurullara devrediyoruz. Dünyada da böyle diye
ceksiniz; doğru, dünyada da böyle; ancak, dünya altyapısını oluşturmuş, ekonomileri oturmuş; 
mevcut bankaları, kuruluşları da, belli hükümler, kaideler, altyapılar oluşarak kurulmuş. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Parlamentoda bu görüşmelerde, iktidarıyla muhalefetiyle, 
böyle bir kurumun, Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kurulması, bir üst kurulun kurulması nok
tasında, tüm siyasî partiler, görüş birliğiyle böyle bir karara vardılar ve bunu da, her vesileyle ifa
de ediyorlar. Ancak, muhalefet olarak itirazlarımız ne olmuştur. Bu kurul niçin kuruluyor, siyasî 
mülahazalardan uzak kararlar alsın diye. Hakikaten, gerekçe haklı; haklı gibi görünmesine rağmen, 
bu kurulun oluşmasında yine siyaset işin içine giriyor ve daha önce haziran ayında çıkarılan yasa
da, kanunlaşan tasarıda, değişik kuruluşların temsilci göstermesiyle, kanunda belirlenen kuruluşla
rın temsilci göstermesi vasıtasıyla, bunlar arasından bir seçim yapılıyordu; bizim, buna bile itirazı
mız vardı. Bunlar, bakanın teklifiyle Parlamentoya gelsin, Parlamentoda seçim yapılsın, 7'ye ora
da, indirilsin ve hakikaten kimler tarafından seçildiğini... Kurul, bir siyasî tarafından değil, mille
tin temsilcisi olan Parlamento tarafından seçilsin demiştik ve bunun, bir bürokratik tercih değil, 
parlamenter demokrasiye yakışan bir tercih olduğunu ifade etmiştik. Ancak, ne yazık ki, yine, hem 
de değiştirilerek, bakanın tavsiyesi üzerine Bakanlar Kuruluna atama yetkisi verilmiş. İtirazımız bu 
noktada; bir. 

Diğer bir konuya da şöyle değinmek istiyorum : Malum olduğu üzere, 1980'den sonra banka 
furyası başladı; hele 1990'dan sonra, bu daha da arttı. 1980 ile 1992 arasında, 10'un üzerinde dev
let bankası batıyor; borçlar, ayakta duran diğer bir devlet bankasına; alacaklar, şüpheli alacaklar 
karşılığıyla, belki "batık kredi" adı altında gidiyor. Daha sonra, TYT Bank, Impexsbank gibi, bazı 
özel bankaların 1994'te batmasıyla, bankacılık sektörüne güveni artırabilmek, tasarrufların banka
lara akabilmesini temin açısından da, mevduatlara yüzde 100 güvence verilmiş. 

Belki o gün için haklıydı; o piyasada, o günde, o ekonomik ölçüde, böyle bir ihtiyaç vardı, bu
nun yapılması gerekiyordu; ama, aradan beş yıl geçmesine rağmen, bir türlü, bu yüzde 100 temi
nat aşağı çekilmedi. Hergün değişik uyum yasalarının geldiği şu Parlamentoda, yine bir uyum ya
sası şekliyle görüşülen bu yasada, bunun, belli periyoda bağlanılarak, nasıl, dolaylı vergilerde bel
li bir oran kurularak, 5-6 yıl. 2007 yılına kadar bu oranlar düşür Uluyorsa, yüzde 100 güvencenin de 
kademeli olarak aşağı çekilmesinde büyük fayda vardı ve ancak bu şekilde dünya standardında, Ba
tı standardında bir güvenceye ulaşabilirdik. 

En son, 1998'den bugüne kadar, 3 adet bankanın da içi boşaltıldı. Mevduatlara yüzde 100 gü
vence verilmesi, ekonomiyi rahatlatacağı yerde, ekonomideki belli kaynaklar art niyetli olarak de
ğerlendirildi, kullanıldı ve birilerinin cebine milyarlarca dolar paraların akmasına sebep olundu; ba
tan son 3 bankada da bu böyle oldu; aşağı yukarı, bir rakama göre 2,7 milyar dolar, bir hesaba göre 
3,5-4 milyar dolarlık bir banka kaynağı, sadece birkaç holdinge, birkaç şahsa pompalanmış oldu. 

Şimdi bakıyoruz, 1995-1999 yılları arasında (1995, 1996, 1997, 1998, 1999) beş yılda içbbrç 
için Hazinenin bankalara ödediği faiz 81 milyar dolar. Bu 81 milyar doların -özel veya devlet ku
ruluşu- yüzde 84'ü, hatta en son rakama göre yüzde 87'si, aşağı yukarı 60 tane özel bankaya veril
miş ve bugün ekonominin, bankaların durumu öyle bir noktaya geldi ki, tereddütler başladı "acaba 
kaç tane daha bankanın daha içi boşaltıldı?.." Sigorta Mevduat Fonunun yetmeyeceği düşünülerek, 
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Merkez Bankası fonlarının kullanılması bile, bu kanuna madde olarak dere edildi. Demek ki, haki
katen, korkulan bankalar var. Böyle bir anda şöyle düşününüz: Yüzde 100 devlet güvencesi vermi
şiz ve 1995 ile 1999 arasında beş sene içerisinde, ayakta zor duran bu bankalara, sadece hazine
den, içborçtan dolayı 68 milyar dolarlık fon kullandırmışız, fon aktarmışız, para aktarmışız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Derin, lütfen toparlayınız efendim. 
AHMET DERİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu bankaların, kendi holdingine belli kaynaklar sağlamak için, devletin yüzde 100 güvencesi

ni arkasına alarak, devletin bankasının içini boşaltma art niyetiyle, kötü niyetiyle kurulmamış ve 
devam etmemiş olduğunu kabul etsek bile, çok kötü bir yönetim sergilemişler; mevduat elde ede
bilmek için -devletten, hazineden alacakları faizin maliyetini de koyduğunuzda- onları batıracak 
hale getirecek yüksek oranlarda faizlerle mevduat toplamışlar. 

Şimdi, kanunlar iyi düzenlenmiş, yapılmış olabilir. Batı'nın kanunlarını alıyoruz -bunlar, Ba-
tı'ya kurtuluş ümidi olabiliyor, ekonimiyi rahatlatıyor, ayağa kaldırıyor, gelişmişlik düzeyini yük
seltiyor- ve bunları ülkemizde uygulamaya kalktığımızda, bakıyoruz, yolsuzluklar, hırsızlıklar, içi
ni boşaltma!.. Demek ki, biz, yıllardan beri bir şeyi ihmal etmişiz; insan unsurunu ihmal etmişiz; 
ister toplumsal sevgi ve muhabbet deyin ister hak deyin, ister manevî duygular deyin, isterse ahre
te taalluk eden bir hesaba çekilme deyin, biz, insan unsurunu ihmal etmişiz ve devletin bu kaynak
larını -beş senede 81 milyar dolar; iç borcumuzun aşağı yukarı 2,5 katını- biz, bankalara aktarmı
şız; ama bankalar bugün yine ayakta duramıyor. Bankaları Merkez Bankası fonlarıyla desteklemek 
mecburiyetinde olduğumuzu, bu maddeye, bu tasarıya da dere etmişiz. 

Bu duygu ve düşünce içerisinde yapılması gereken, kanunun güzel hazırlanması değil, bu ka
nunun güzel insanlar tarafından güzel bir şekilde tatbik edilmesidir; ancak bu şekliyle ülke ekono
misine katkılar sağlayabileceğini ifade ediyor, kanunun hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Derin. 
Grupları adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahıslan adına, istanbul Milletvekili Sayın Masum Türker?.. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Konuşmayacaksınız. 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Konuşmayacaklar. 
Şimdi sorulara geçebiliriz. 
H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bir sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir)-Teşekkürler Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana aşağıdaki sorularımı tevcih ediyorum: 
54 üncü Refahyol Hükümeti döneminde, Etibankm özelleştirilmesi sırasında biz bir uygulama 

yapmıştık. Buradan 2 tane isim hakkı türettik ve lisans bedellerini yaklaşık 69-70'er milyon dolara 
sattık ve bu 2 lisanstan Hazineye 140 milyon dolar gibi olağanüstü bir gelir sağladık. Daha sonra 
bu uygulama terk edildi ve 1998 yılında, Anasol-D döneminde, banka lisans izinleri verilirken, 6 
bankaya seçim öncesi izin verildi ve bunlardan -zannederim- herhangi bir yarışma sonucunda ve-
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ya bir bedel karşılığında da bir tahsilat yapılmadı. Benim Sayın Bakana sorum: Böyle bir yöntem 
düşünüyor musunuz? Banka izinleri verirken, Hazinenin lisans ücreti alması şeklindeki bir uygula
manın yararı olacağı konusunda düşünceniz nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Ayhan'ın da soruları var. 
Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) •-Teşekkür ederim. 
Muhterem Başkan, bu kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, bugüne ka

dar Mevduat Sigorta Fonundan, yıllar itibariyle, hangi yıl ne kadar -bankalarla ilgili mevduat ga
rantisi mcyanında- para ödendiğini sormuştum. Bugün kadar bunun cevabını alamadım. Bu rakam
ları almak mümkün müdür? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Başka soru var mı? 
Buyurun efendim. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruyu sormak is

tiyorum: Bugün, bu tasarıyla bazı tedbirler alınmış; eğer, 1994 yılı ve öncesinde, bu gibi yasalarda 
gereken tedbirler alınmış olsaydı, acaba, TYT Bank, Marmarabank ve İmpexbank batar mıydı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Başka sorusu olan var mı? Olmadığı anlaşıldı. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Efendim, önce, Sayın Söylemez'in sorusu hak

kında fikrimi söyleyeyim: Hazinenin böyle bir düşüncesi yok; yani, banka isimlerini ihaleye çıka
rıp, buradan gelir sağlamak gibi bir düşüncesi yok. O dönemde yapılmış olan işlemi de bir özelleş
tirme olarak nitelendirebilir miyiz; tartışılabilir bir konu. O, ayrıca doğru mudur eğri midir; orası
nı da tartışabiliriz. Bu kadar söylemek istiyorum. 

İkincisi, Sayın Ayhan'ın... Evet, dedikleri doğru; Mevduat Sigorta Fonu, bu yazılı bilgiyi ken
dilerine sunacak benim aracılığımla. Hazırlanıyor efendim, size bütün bilgi verilecek. 

Diğer arkadaşımızın sorusu. "3 banka, eğer bu tedbirler alınsaydı, eğer bugünkü mevzuat yü
rürlükte olsaydı, bu duruma düşer miydi?" Bizim bütün amacımız bu. Özellikle, şu getirdiğimiz hü
kümler sizlerin oylarıyla gerçekleştiğinde, kurulun objektif olarak kullanacağı yetkilerle, önümüz
deki dönemde hiç kimsenin bu tür işlemlere tevessül edebileceğini zannetmiyoruz ve bankacılık 
kesiminde gerçek bir sağlıklılık elde edilebileceğini düşünüyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, geçici madde 2'yi, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Saym milletvekilleri, Başkanlık Divanındaki nöbet değişikliği sebebiyle, saat 21.00'de toplan

mak üzere birleşime 10 dakika ara veriyoruz. 
İyi çalışmalar diliyorum. 

Kapanma Saati: 20.48 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

0 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı: 293) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının geçici 3 üncü maddesini okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 3. - a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet gösteren özel finans 
kurumları mevcut durumlarını 4389 sayılı Bankalar Kanununun tabi olduklan maddelerine iki yıl 
içinde intibak ettirmek zorundadırlar. 4389 sayılı Bankalar Kanununun 7 ve 9 uncu maddeleri hü
kümlerine bu süre içinde intibak etmeyen özel finans kurumlan genel hükümlere göre tasfiye edi
lir. 

b) 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde özel finans kunımlarına ilişkin dü
zenlemeler yapılıncaya kadar yürürlükten kaldınlan düzenlemelerin 4389 sayılı Bankalar Kanunu
na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN - Geçici 3 üncü madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına... 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Konuşmayacağız efendim. 

BAŞKAN - Peki... 

Şahsı adına, Sayın Masum Türker?.. Konuşmayacaksınız. 

Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan? . Konuşmayacaksınız. 

Kocaeli Milletvekili Turhan İmamoğlu?.. Konuşmayacaksınız. 

Efendim, geçici 3 üncü madde üzerinde görüşmeler... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum. 

Aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruyu sormak istiyorum: Biraz önce bir arkadaşımız, bu 
tedbirler alınsaydı, isirn vererek, şu, şu bankalar batar mıydı demişti. Ben de diyorum ki, bu tedbir
ler alındıktan sonra, bundan sonra hiçbir banka batmayacak şeklinde bir garanti verebilirler mi? 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Efendim, bunun bir garantisi yok. Niye garan
tisi yok; bu, bir yönetim işi; ama, sistem, bundan sonra, kendi kendisini temizleyecektir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Geçici 3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 3 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 18.-Bu Kanunun; 

a) 7 nci maddesi ile değiştirilen 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası
nın (a) bendinin (aa) alt bendi, Kurumun faaliyete başladığı tarihte, 

b) diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - 18 inci madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Sa
it Açba konuşacaklar. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa tasa

rısının 18 inci maddesi üzerinde, Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bu yasayla ilgili değişiklik, bilindiği gibi, altı ay önce getirilmiş olan kapsamlı bir değişiklik
ti; ama, altı aylık bir dönem içerisinde tekrar getirildi. Tabiî, bunun sebeplerini, hükümetin, bura
da açık bir şekilde izah etmesi gerekiyordu, maalesef, bunun sebepleri, niçin tekrar getirildiği ve 
böyle bir düzenleme yapıldığı noktasında, hükümetin, şu ana kadar bir açıklama yapmadığını da 
açıkça görüyoruz. 

Bankacılık sektörü, Türkiye açısından çok önemli bir sektör, Türkiye'de, gerçekten, bir taraf
tan gelir ve servet dağılımını etkileyen en önemli sektörlerden biri. Türkiye'de, gelir ve servet da
ğılımı noktasında, Türkiye'nin hangi konuma geldiği ortada, dolayısıyla, gelir ve servet dengesiz
liği had safhaya gelmiş durumda Türkiye'de ve sosyal patlamalar da, bir bakıma kapımızda. Hemen 
hemen gelir seviyesi en düşük olan yüzde 20'lik bir kitle, toplam gelirin yüzde 4,7'sini alırken, ge
lir seviyesi en yüksek seviyede olan yüzde 20'lik bir kitle de, yüzde 57'şini alıyor; dolayısıyla, or
ta sınıf kaybolmuş durumda. 

Orta sınıfın kaybolduğu bir ortamda, aşırı zengin, aşırı fakir gibi kitlelerin oluştuğu bir ortam
da veya bir ülkede, sosyal barışın sağlanması oldukça zor. Böyle bir uçurumun giderilebilmesi açı
sından, bilhassa hükümetlerin, faiz konusunda çok ciddî tedbirler alması lazım. İşin odak noktasın
da, olumsuzlukların temelinde yatan tek unsurun faiz olduğunu açık bir şekilde belirlememiz la
zım. 

Türkiye, bilhassa 1973'ten itibaren sürekli enflasyon yaşayan bir ülke. Enflasyonist ortamda 
uygulanan politikaların, faiz politikalarının, maalesef, yüksek faize endeksli olarak uygulandığı ve 
bunun gerekçesi olarak da, tasarruf sahibinin tasarrufunu koruma gibi bir gerekçenin ortaya konul
duğu ortada. Tabiî, bu gerekçenin gerçekçi olduğunu ifade edemeyiz. 
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Siz, bir taraftan, tasarruf sahibinin enflasyon karşısında tasarrufunu koruyacaksınız; yani, 
onun tasarrufuna enflasyonun üzerinde bir faiz vereceksiniz; ama, o ülkede tasarruf yapamayanlar 
ve elde ettikleri gelirlerini tamamen tüketenler, hatta gelirsiz olanlar ne yapacaklardır; enflasyon v 

karşısında bunların durumu nasıl korunacaktır? Bilhassa, işin sosyal yönü, sosyal tabakalara yöne
lik olarak etkileri, aileler üzerindeki etkileri hiçbir zaman için dikkate alınmaksızın bu politikala
rın Türkiye'de uygulandığını görüyoruz. 

Tabiî, odak noktasında banka kesimi var, finans sektörü var. Banka kesimi, şu anda, toplam 
millî gelirden, devletin elde ettiği veya kamu kesiminde ortaya çıkan gelirden çok büyük bir pay 
alıyor. Yani, finans kesiminin, maalesef, haklı bir pay değil, tamamıyla haksız bir pay aldığını da 
açıkça söylememiz gerekiyor. Bugün, hepimiz şikâyet ediyoruz, ülkedeki kaynakların reel sektöre 
inmediği noktasında büyük şikâyetlerimiz var; kaynakların, reel sektöre değil de tamamıyla spekü
latif alana yönlendirildiğini, reel sektörün; yani, üretimin ihmal edildiğini, sonuçta, spekülatif ka
zançların her geçen gün arttığını ve bu kazançların artması sonucunda da, ülke ekonomisine olum
suz etkiler yaptığını söylüyoruz ve bundan hepimiz şikâyet ediyoruz. Bu tablonun düzeltilmesi ko
nusunda ciddî adımlar atmamız lazım; ama, bugüne kadar ciddî adımların atıldığını söylememiz de 
mümkün değil. 

Bugün için bankacılık kesimi, gerçekten, çok yüksek oranlarda kâr elde ediyor. Haklı kâr et
se, gerçekten, verimliliğe dayalı bir kâr yapısı içerisinde olsa, hiçbir zaman için bu kân yadırgama
mız mümkün değil; ama, elde edilen kârların haklı bir zeminde olmadığını açıkça görüyoruz. Elde 
edilen kârların hem astronomik rakamlar içerisinde olduğunu hem de haklı bir zeminde olmadığı
nı, ülke kalkınması açısından, ülkedeki gelir dengesizlikleri açısından oldukça olumsuz bir faktör 
olduğunu görüyoruz. 

Bakınız, bugün için, banka kârları, 1999 yılının ilk altı ayında yüzde 129 ile yüzde 71 arasın
da değişmiş. Örneğin, Akbank, 306 trilyon lira ilk altı ayda kâr elde etmiş, Garanti Bankası, 243 
trilyon lira kâr elde etmiş; diğer bankaların durumu da pek farklı değil. Dolayısıyla, bunun dayan
dığı nokta da, maalesef, kamu kesimindeki krizdir. Kamu kesimindeki krizin boyutları, gerçekten, 
Türkiye'de sosyal dengeleri derinden etkileyecek durumdadır, etkilemektedir. Bunun acilen çözül
mesine ihtiyaç vardır. 

Bakınız, bugün kamu kesimi, ekonomide, bilhassa finans sektörüne, banka kesimine çok cid
dî anlamda kaynak aktarıyor. Faiz tarzında aktarılan kaynakların boyutları, gerçekten ürkütücü bir 
tabloyu karşımıza çıkarıyor. Kamu kesiminin aktarmış olduğu kaynaklara baktığımızda, ben, sizle
re yıllar itibariyle bazı rakamları vereyim. Bugün tabiî, ekonominin yapısına baktığımızda, ekono
mide dolarizasyon oldukça hâkim unsur; dolayısıyla, değerleri de dolar olarak vermek, o tarzda 
vermek, biraz da vatandaşlarımızın çok rahat anlayabilmesi açısından daha isabetli olacak. Mese
la, 1995 yılında 12 milyar dolarlık bir kaynak, iç ve dışborç faizlerine aktarılmış; bu, 1996'da 18 
milyar dolara yükselmiş; 1997'de 15 milyar dolara düşmüş, yani, 3 milyar dolarlık bir düşüş var; 
1997 yılında Refahyol iktidarının işbaşında olduğu da hepinizin malumu. 1998 yılında bu rakamın 
23 milyar dolara yükseldiğini; 1999'da 24,7 milyar dolara yükseldiğini; 2000 yılında da, ödenecek 
olan miktarın, 42-43 milyar dolara yükseleceğini açıkça görüyoruz. Yani, Türkiye, maalesef, 1995-
1999 döneminde iç ve dışborç faizi olarak 92 milyar dolar transferde bulunmuş; borç, faiz transfe
ri. İçborç faizi olarak 1995-1999 döneminde transfer edilen rakam 81 milyar dolar. 

Ancak, bankacılık kesiminin aldığı paya baktığımızda; bugün, bankacılık kesimi, aşağı yuka
rı, devlet senetlerinin yüzde 85-86'sını alıyor, son üç, beş yılın ortalaması bu; ama, tasarruf sahibi
nin 1999 yılında aldığı pay sadece 1.3. Dolayısıyla, 1995-1999 döneminde banka kesimine 68 mil-
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yar dolar faiz transferi yapılmış. Gerçekten, bu tablo ürkütücü bir tablo ve Türkiye'nin hangi nok
tada olduğunu da açıkça gösteriyor. 

Bakınız, 1995-2000 yılı sonu itibariyle eldeki rakamları topladığımızda 134 milyar dolarlık bir 
faiz transferi yapmış olacağız; içborç faiz transferi olarak, 121 milyar dolara tekabül ediyor ve bu 
rakamın içerisinde sadece banka kesimine transfer edilen rakamın 102 milyar dolar olduğunu gö
rüyoruz; yani, 1995'ten 2000 sonuna kadar, bankacılık kesimi, tam 102 milyar dolar faiz geliri el
de etmiş olacak. Zaten, bunun 68 milyar dolarını fiilen elde etmiş durumda. 

Ortada, gerçekten ürkütücü bir tablo var. Bugün, ödediğimiz faiz rakamına baktığımızda, va
tandaştan aldığımız 100 liralık verginin 88 lirası faize gidiyor. Belki, gelecek yıl vergi gelirleri de 
yetmeyecek. Bu 88 liranın 84 lirası da maalesef banka holdinglerinin kasasına giriyor. 

BAŞKAN - Efendim, süreniz bitmek üzere, toparlar mısınız. 
SAİT AÇBA (Devamla) - Toparlıyorum. Teşekkür ediyorum. 
Dolayısıyla, banka holdingleri daha da güçleniyor ve siyasete de, bir bakıma damga vuruyor, 

siyaset üzerinde etkileyici rol oynadığını açıkça görebiliyoruz. 
Bakınız, günde 58 trilyon lira faiz ödüyoruz, dile kolay. Bugün, pek çok bakanlığın 1 günlük 

bütçesi, 2 günlük bütçesi, 3 günlük bütçesi; çoğu bakanlıkların bütçeleri; ama, bir taraftan vatanda
şımızın alın teri olan birtakım kaynakları kendilerine iade etme noktasında ketum davranıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayın efendim. 
SAİT AÇBA (Devamla) - Toparlıyorum. 
Hazineden sorumlu Sayın Bakana özellikle arz etmek istiyorum; bakınız, bugün şekerpancarı 

söküm avansı konusunda, çiftçimiz büyük bir beklenti içerisinde. Yine, fındık konusunda 80 tril
yon liralık bir kaynak kendilerine verilmedi. Yine, çay konusunda 70 trilyon liralık bir kaynak ken
dilerine verilmedi. Çeltikle ilgili olarak, mısırla ilgili olarak da beklenti var. Toplam olarak, aşağı 
yukarı 160 trilyon liralık bir kaynak var. Bu kaynak neye tekabül ediyor; şu anda ödediğiniz 3 gün
lük faize tekabül ediyor. Ödediğiniz 3 günlük faize tekabül eden, çiftçinin alın terinin, alın teri ola
rak tahakkuk eden değerlerin de bir an önce, bayramdan önce çiftçiye verilmesi lazım. Dolayısıy
la, çiftçinin de huzur içerisinde bayramı geçirmesi lazım. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Açba. 
Pamuk parasını unuttunuz efendim!.. 
Şimdi, şahısları adına, Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek; buyurun efendim. 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; 293 sıra sayılı ka

nun tasarısının 18 inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sizleri ve saygıde
ğer milletvckillerimizi, milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasî, iktisadî, kültürel ve ahlakî problemlerin temelinde, 
ekonomik istikrarsızlık yatmaktadır. Türkiye, bugün, ekonomik darboğazın içine girmiştir, borç ba
tağının içerisindedir. Bataklıkta, her geçen gün, biraz daha batmaktayız. Artık, borç alacağımız ül
ke kalmamıştır. 

IMPnin yağlı ipi boynumuzdadır. Bu kuruluş, istediği zaman, ipi sıkmakta, istediği zaman 
gevşetmektedir. Dış borcumuzun faizini bile karşılayamamaktayız. İç borçlarımızın durumu, dış 
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borçlarımızdan daha kötüdür. Ülke, adeta, tefecilerin elindedir. Bir gecelik repo faizi, yüzde 65 ora
nındadır. 

2000 yılı bütçesini önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Yatırımlar durmuştur, ihalesi yapılan 
yatırımlara ödenek ayrılamamıştır. Akıl almaz bir uygulamayla faiz, repo cazip hale getirilmiştir. 
Bu sebeple, insanlar evlerini, işyerlerini, fabrikalarını satıp, bankalara koşmaktadırlar. Birkaç gün 
öncesine kadar, tüccar küçücük bakkaliyesinden kazandığı paranın vergisini veremediğinde takibe 
uğrarken, bir gecede milyarlar, hatta trilyonlar kazananlardan vergi bile alınmıyordu. Yeni Vergi 
Yasasında faizden ve kıymetli kâğıtlardan vergi alma düzenlemesini yaptığı için, hükümetimizi 
kutluyorum, teşekkür ediyorum. 

Elbette, problem, bugünün problemi değildir; yıllardır devam eden kötü kanunların ve kötü 
yönetimlerin biriktirdiği bir kamburdur. Bu faiz batağından kurtulmanın yolu, elbette vardır; kur
tulmanın yolu, ekonomimizin özkaynaklarını faiz yerine ticarete yönlendirmektir. Yüce Allah, 
Kur'an-ı Kerim'de, İsra Suresinde, bize, ticarî konuda bu talimatı veriyor; alışverişi helal, haksız ka
zancı, ribayı, karaborsayı haram kılıyor. Ayette, ticaret teşvik ediliyor; riba, haksız kazanç kötüle-
niyor. Elbette, riba, haksız kazanç da bir ticarettir, alışveriştir. Haksız kazanç, darda, zorda kalmış 
kimsenin, tüccarın aldatılması, kandırılması veya köşeye sıkıştırılmasıdır; darda kalmış borcunu 
ödemeyen insanın insafsızca, merhametsizce istismarı söz konusudur. Ticarette ise, taraflar, kârda, 
zararda ortak olurlar; elinde olarak veya olmayarak bir zarar söz konusuysa, bu zararı, parayı ve
ren de parayı kullanan da hisseleri miktarında karşılamalıdır... 

BAŞKAN - Sayın Çiçek, toparlayın efendim. 
MEHMET ÇİÇEK (Devamla) - Böylelikle, ticarette adaletsizlik, haksızlık ortadan kalkar; 

mevduat sahibi, oturduğu yerden hiç riske girmeden para kazanamaz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Marmara'da deprem oldu; canlar gitti, ocaklarımız söndü, fabrika
lar tarumar oldu, fabrikalarımızın bazılarından bir çöp bile kurtarılamadı; ekonomimizin, sanayi
mizin gözbebeği bölgemiz perişan oldu. Size soruyorum, işadamlarımızın kredi aldığı bankalar ve
ya bu krediyi bankaya yatıran mevduat sahipleri zarar gördüler mi? Görmediler; belki tahsilatta bi
raz geciktiler. Şimdi, işadamları ellerinde olmadan başlarına gelen felaketten dolayı, bankalara "kâr 
ediyordum, benden paranı faizle tahsil ediyordun, şimdi, zararımda aynı şekilde ortak ol" deme 
hakkına sahip midir; hayır, mümkün değil... Üstelik devletin garantisi altındadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın efendim, lütfen... 
MEHMET ÇİÇEK (Devamla) - Tüccar, sanayici devletin garantisi altında değil; ama bir grup 

tefeci ne olursa olsun zarardan... 
BAŞKAN - Sayın Çiçek, siz 19 uncu maddede de söz aldınız siz toparlayın, oradan devam 

edersiniz. 
MEHMET ÇİÇEK (Devamla) - Tamam efendim, bitiriyorum cümlemi. 
...zarardan zerrece etkilenmiyor, bu şartlarda siz sanayici olur musunuz? Siz, işyeri açar mısı

nız? Siz işçi çalıştırma, sigorta ödeme riskine girer misiniz? 
Öbür maddede konuşmama devam edeceğim, saygılarımla selamlıyorum. (FP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiçek. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
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18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 

MADDE 19. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Altan Kara-
paşaoğlu?.. Yok. 

Şahsı adına, Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek; buyurun efendim. 

MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi tekrar say
gıyla selamlıyorum. 

İçerisinde bulunduğumuz ekonomik krizin giderilmesinde elbette çareler vardır demiştik. Ban
kaların kâr-zarar ortaklığına dayalı fınans kurumlarıyla mukayese edilmesi suretiyle bankacılığın 
yerine kâr-zarar ortaklığının geliştirilmesi, ülkemizin ekonomik darboğazdan kurtuluşunun temel 
sebeplerindendir diyoruz. 

Günümüzde, başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi gelişmiş Batı ülkeleri olmak 
üzere, pekçok ülkede faaliyet gösteren ve literatüründe faizsiz banka olarak adlandırılan malî ku
ruluşlar, klasik bankalara göre çok yeni olmalarına rağmen, atıl kaynaklan harekete geçirerek eko
nomiye kazandırdıkları başarı nedeniyle, giderek benimsenmekte ve yaygınlaşmaktadır. 

Modern anlamda faizsiz bankacılığın ilk ciddî uygulaması 1977 yılında başlamıştır. Türk eko
nomisinde köklü yapısal değişim ve dönüşümlerin gerçekleştirildiği 1980'li yılların başlarından iti
baren, sistem dışı kalmış kaynakların harekete geçirilebilmesi için, malî sektörde önemli reformlar 
yapıldığı malumunuzdur. Yabancı bankaların faaliyetlerine ilişkin prosedür kolaylaştırılmış, Ban
kalar Kurulu kararnamesiyle, faizsiz esasa göre fon toplayan ve kullandıran kuruluşlar, özel finans 
kurumları faaliyete geçmiştir. 

• Ülkemizde, bu sektörde, halen, kuruluş esasına göre, Albaraka Türk, Faisal Finans, Kuveyt 
Türk, Anadolu Finans, İhlas Finans, Asya Finans olmak üzere 6 kuruluş faaliyet göstermektedir. 

Özel finans kurumları, ülkemizde ciddî bir sorun olan kayıtdışı ekonominin daraltılmasında 
önemli bir fonksiyon ifa etmektedirler. Bulunmuş finansman tekniğinin, bilhassa, giderlerini fatu-
rasız satan firmaların, bu sektörde finansman sağlamaları mümkün olmamaktadır. Özel finans ku
rumları, kaynaklarının bir kısmını döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanına, bir kısmını da kü
çük ve orta ölçekli firmaların yatırım malî ihtiyaçlarının karşılanmasına tahsis etmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bu darboğazdan kurtulmakta olan ülkelerin ilk temel sorunu tasarruftur; 
tasarrufların yetersizliği ile döviz açığıdır. Ekonomik kalkınmasını henüz tamamlamamış olan ül
kemizde de, yukarıda söylediğimiz gibi, temel sorunların başında kaynak yetersizliği gelmektedir. 
Kaynak yetersizliği nedeniyle, ülkemizin ekonomik kalkınmasında hayatî önem taşıyan projelerin 
gerçekleşmesinde, arzu edilen sonuçların alınmadığı bilinen bir gerçektir. Tüm destek ve kolaylık
lara rağmen, yüzyılı aşkın bir geçmişi olmasına rağmen, Türk bankacılık sektörü, tasarruflarının ta
mamını ekonomiye yönlendircmcmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ekonominin ahlakla çok sıkı ilişkisi vardır. Ahlakî değerlerin öne çıktı
ğı bir toplumda, ticaret, bir ibadet olarak telakki edilmiştir. Ticaret teşvik edilmiş, tüccarlarla şehit
ler eşit görülmüştür. Hatta, İslam dininin ve İslam ahlakının dünyaya yayılmasında, bu tüccarların 
hissesi, ordularınkinden kat kât daha büyüktür. Bu anlayışta, zengin, fakire veya borçluya yardım 
ettikçe yücelir. 
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Şimdi, sizi bir dünyaya götürmek istiyorum: Borçlu bir tüccar var, bu tüccarın sıkıntısı, he
men, komşuları tarafından kendiliğinden fark ediliyor. Kendisine sorulmadan, komşuları ve arka
daşları toplanıyorlar, ona karşılıksız borç para veriyorlar. Hemen vakıflar harekete geçiyor, topla
nan zekâtlar borçluya ulaştırılıyor, borcundan kurtarılıyor ve parası olan birisi borçlunun kapısını 
çalıyor "sen sıkıntıdaymışsın, al bu parayı; para benden emek senden ortak olalım" diyor. Bu top
lumda, bankaya, finans kurumuna, tefeciye gitme ihtiyacı duyulur mu?! Olmaz mı; böyle günleri, 
dönemleri yaşadık. Bu yardımlaşma, yakın tarihe kadar, tüccarımızın kendi arasında uyguladığı bir 
unsurdur. Şimdi ne mümkün! Türk parasıyla borç verme kalktı; borç istediğinizde, dolar, mark ve
ya altın alıyorsunuz; kimse kimseye borç vermiyor, gecelik repoda kazancı, yüzde 60; niye versin?! 

Sayın milletvekilleri, ülkemizi düzeltmeye çalışırken, ülkemizin ticarî ahlakını da düzeltmek, 
eğitmek mecburiyetindeyiz. Bankalarımız, faiz yerine yatırımlara yönlenmeli, ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu temel yatırımların ortağı olmalıdır. Böylelikle, toplum, mevduat, sanayi ve ticarete yöne
lecek ve ülke ekonomisinde canlanma olacaktır. Para, belli ellerde toplanmayacak, karteller, tröst
ler oluşmayacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çiçek, toparlayın lütfen. 
MEHMET ÇİÇEK (Devamla) -İnsanların gözyaşı, ıstırabı, acı ve eleminin karıştığı para ye

rine, ahnteri ve emeğinin karıştığı para olacaktır. 
Bu sebeple, ülkemizde ve Batıda olduğu gibi, bankalar nezdinde, ülkemizin huzura ve saade

te kavuşmasını diliyor ve çıkacak kanunun, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum, say
gılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiçek. 
Şimdi, söz sırası, Tokat Milletvekili Sayın Ali Şevki Erek'te; buyurun efendim. (DYP sırala

rından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Bankalar Ya

sasındaki değişikliğin son maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum; Yüce Heyeti sevgi ve saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısının müzakeresini bitirirken, Türkiye'deki bir kısım iş
lerin, hangi sebepten zora sokulduğunu, hatta, çıkmaza girdiğini, çok esaslı bir biçimde, gösterge 
şeklinde görmenin bir delili olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım -daha evvelki konuşmalarda da bu konu, Yüce Heyete izah edildi- şunu 
söylemek istiyorum: Sadece ve sadece 23 Haziran 1999'da Resmî Gazetede neşredilen Bankalar 
Yasasındaki o zamanki değişikliğe -yani, 4389 sayılı Kanuna- tekaddüm eden günlerdeki Meclis 
müzakereleri zabıtlarını ve yetkililerin -Sayın Başbakanımızın, sayın bakanlarımızın hatta zaman 
zaman sayın bürokratların- basına intikal eden beyanatlarını inceden inceye tetkik etmekte, en azın
dan geleceğimizi yönlendirmek bakımından bir fayda olduğu kanaatini taşıyorum. Gerçekten, 23 
Haziran öncesi, bu Mecliste, Bankalar Yasa Tasarısını görüşürken, tüm yetkililer ve değerli iktidar 
partilerimizin mensupları, bu yasanın çok acilen çıkarılmasının gerektiğini önemle vurguladılar, 
bununla da iktifa etmediler; her türlü derde deva olacağı konusunda, bıkmadan usanmadan, bu ka
nunun bir an evvel çıkarılmasını söylediler; ne zaman, 23 Haziran 1999'dan evvel. Öyle bir hale 
geldi ki vatandaş ve bizler, Türkiye'deki ekonomik sistemin, bankalar sisteminin düzeltilmesi, Tür
kiye'deki dengelerin yerine oturtulması, bu Bankalar Yasasının değişikliğiyle kaimdi. 
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23 Haziran 1999'da, bu Kanun Resmî Gazetede neşredildi. O zamanki düzenlemeye göre ku
rulacak Banka Düzenleme ve Denetleme Yüksek Kurulunun da 23 Eylül 1999 tarihine kadar ku
rulması ve göreve başlaması gerekliydi. Tüm kamuoyu, tüm ilgililer, tüm yetkililer, kanunun çık
masıyla beraber, kendilerini 23 Eylül 1999'a göre ayarladılar. Niye; sistem sahipsizdi, bankaların, 
acilen, çok önemli bir biçimde ele alınması gerekliydi; bunun için yeni bir yasa çıkarılmıştı, bu ya
sanın öngördüğü heyet de hemen göreve başlayıp, Türkiye'nin ihtiyacı olan acil önlemleri almalıy
dı. Herkesin gözü, tam üç ay heyetin kurulmasına aplike oldu, ayarlandı; fakat, 23 Eylül geçti, o 
heyet kurulamadı. Kanun, hiçbir şekilde uygulama imkânına sahip olamadı. Hemen akabinde, mev
cut Kanunun, bugün görüşmekte olduğumuz yeni ikinci dikişi, değişikliği gündeme geldi. 

Değerli arkadaşlarım, bu, yanlış bir yöntemdir. Bunun devlet yöntemiyle ilişkisi yoktur. Ban
kalar sistemi -evvelini ve öncesini söylemiyorum- çok açık söylüyorum, 23 Haziran 1999 tarihin
den şu ana kadar, en azından muallakta kalmıştır ve sahipsiz kalmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Erek, süreniz bitmek üzere; lütfen toparlar mısınız. 
ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlayacağım. 
İki noktaya temas edeceğim. Bakınız, meselenin sahipsiz kalmasının sonuçları, Türkiye için, 

hangi büyük ağırlığı gösteriyor. 
Dün, Ankara Ticaret Odasını ziyaret ettik. (DSP sıralarından "Niye?" sesi) Yeni seçimlerinden 

dolayı tebrik etmek için efendim. Çok güzel sordunuz, onu da söyleyeyim. 
Değerli arkadaşlarım, tam bir yıl zarfında, Ankara'da kepenk kapatan işyeri sayısı 7 000. Bir 

yıl zarfında, Çek Kanununa muhalefetten, çeklerin ödenmemesinden dolayı takibata uğrayan ve ce
za alan esnaf adedi 16 500... 

(Mikrofon otamatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Lütfen toparlayın efendim. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Böyle bir sistemde, böyle bir ekonomik kaos içerisinde, ban

kalar sistemiyle bu derece layüsel bir biçimde oynamanın fevkalade isabetsiz olduğunu ve bu sü
recin, bu isabetsizliğin bir tescili olduğunu burada vurguluyorum. 

Her türlü handikabına rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yetkisinin bir tarafa 
bırakılmasına rağmen, layüsel kurullara dünyanın en büyük yetkilerinin verilmiş olmasına rağmen, 
bu kanunun, yine de -inşallah- Türkiye Cumhuriyetine ve bankalarımıza hayırlı ve uğurlu olmasın 
diliyor, Yüce Heyeti sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erek. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Sualim var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Değerli Başkanım, yürütmeyi imkânsız kılan bir madde var 

zannediyorum; yürütme maddesini de doğrudan ilgilendiriyor. 
Aracılığınızla, Değerli Bakanımdan ve Komisyon Başkanımdan şu suallerin cevaplandırılma

sını diliyorum: 3 üncü maddenin (b) bendinde, yürürlükten kaldırıldığı ve belli süreye kadar uygu
lanmasına devam edildiği düzenlemelerden kasıt, acaba, yasanın 17 nci maddesinde ilga edilen dü
zenlemeler midir? Bu bir. 

İki; mutlak şekilde bir maddeyle yürürlükten kaldırılan hükümlerin, ondan sonra belirli bir sü
re uygulanmasına devam olunabilir mi; bu, hukuken nasıl mümkün olabiliyor? 
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Üç; yasama organı, yürütme organının kaç maddeden ibaret olduğu belli olmayan meçhul ka
rarma, yürürlük gücünü nasıl tanıyabilir? Müzakere etmediğimiz, oylamadığımız Bakanlar Kurulu 
kararının, Bankalar Kanununun bir unsuru olması nasıl kabildir? Acaba, bu açıklama ve hukukî za
ruret karşısında, İçtüzüğümüzün 89 uncu maddesi işletilebilecek midir, geri çekilebilecek midir? 

Teşekkür ediyorum; sağ olun. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Erek, buyurun efendim. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, biraz evvel, bir değerli arkadaşım Sayın Baka
nımızdan bir soru sordular. Daha evvel bir bankanın özelleştirilmesi dolayısıyla, iki adet isim hak
kının, 70'er milyon dolardan, Hazineye 140 milyon dolar kazandırdığını; geçen dönemde 6 banka 
lisansının bilaücret verildiğini; banka lisanslarının, acaba, bir ücrete bağlanarak, Hanizeye, en azın
dan, bugünkü hesaplarla 300-400 milyon dolar kazandırılıp kazandırılmayacağını sordular. Sayın 
Bakanımız, bu konuya cevap lütfettiler. Aflarına sığınıyorum, anlayamadım; ben soruyu tekrarlı
yorum: Yeni banka lisanslarının verilmesinin -banka açmaya gerekli görülen tüm şartları haiz ol
ma saklı kalmak kaydıyla- bir ücrete bağlanması Hazinenin yararına mıdır, değil midir? Bundan 
sonraki uygulamalarda böyle bir şekli ihtiyar etmemelerinin gerekçesini şu anda kısaca söyleyebi
lirler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, 6 banka, mevduat bankası değildir; bunlar, kalkınma ve yatırım bankası tipinde ban

kalardır, mevduat kabul etmemektedir. 
Türk bankacılığı yeteri kadar bölünmüştür. Türk bankacılığının aktif toplamı 114 milyar dolar 

civarındadır ve bunun örnekleri vardır, arkadaşlarımız da söyledi. Dünyadaki banka büyüklükleri
ne baktığımızda, bunun tamamı bir banka olabilecek aktif büyüklüğiindedir. Onun için, para kazan
mak için, Hazineye gelir sağlamak için, banka isimlerini ihaleye çıkarıp böyle bir uygulamaya ge
çilmesini kesinlikle düşünmüyoruz. Biz, mevcut bankalarımızın sağlıklı hale gelmesi, sistemin iyi 

. işlemesi ve sistemin büyümesinden yanayız; bizim görüşümüz bu. Tabiî, kendileri iktidara geldi
ğinde, bunları satmaya, isim haklarını satmaya devam edebilirler. 

Sisteme giriş için bir pay öngörülüyor; yani, önümüzdeki dönemde mevzuatımız buna imkân 
vermektedir; bu uygulanabilir. Şu anda yeni banka izinleri Hükümetimiz tarafından düşünülme
mektedir; bunlar, Kurumun faaliyete geçmesiyle gündeme gelebilecektir. O dönemde de, sisteme 
giriş payı dediğimiz belirli bir rakam konulacaktır ve bunun alınması mümkün olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın İyimaya'ya cevap vermediniz efendim. 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Efendim, o konuda bizim görüşümüz şudur: 

Söylediğim gibi, özel bir dönemde çıkarılmış mevzuattır, kanun gücünde olduğunu düşündüğümüz 
için, kanunla iptal edilmesi gerektiğini düşündüğümüz için buraya koyduk. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. 
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ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Erek, buyurun. 

ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) - Efendim, bir cümle söyleyeceğim. Sayın Bakanımıza bu soruyu 
tevcih ederken, Türkiyemizdeki 15 bankanın bir İspanyol bankası cesametinde olmadığını bilerek 
sordum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

A. TURAN BİLGE (Konya) - Bakan da söyledi zaten. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Bunu bilerek sordum; yani, biz, hemen, banka isimlerini açıp da 
bankalara izin vereceğiz; 75'i, 100'e çıkaracağız anlamında söylemedim. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade ederseniz, Sayın Söylemez sualini sorsun. 

Bir dakika efendim... Karşılıklı konuşmayın... 

Sayın Söylemez, buyurun. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Gerçekten, bir banka lisansının 50 milyon dolar ilâ 70 milyon dolar ettiği Türkiye'nin finans 
piyasasında bedava banka lisansı verilmemesi,1 bunun bir ücrete bağlanması sağlıklı olur diye dü
şünüyorum. Biz, bunu yaptık; Hazineye gelir sağladık; bundan mutluyuz. 

Şimdi, Sayın Bakandan iki sorum var; bir, Türk bankacılık aktif toplamının 114 milyar dolar 
olduğunu söyledi; biz, bunun 133 milyar dolar civarında olduğunu biliyoruz Bankalar Birliği veri
lerine göre; hangisi doğrudur? 

Bir de, fondaki bankaları ne zaman faaliyete geçirip piyasaya sürecekler ve aktif hale getire
cekler? Yoksa, bu fondaki bankalar daha uzun süre fonda kalacaklar mı? 

BAŞKAN - Sayın Seven, lütfen, kısa ve öz; son sözdür sizinki... 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma sormak istiyorum: 

Biliyorsunuz, 3182 sayılı Bankalar Kanununda cezalara ilişkin özel hükümler bulunmaktaydı. 
Şimdi, bu yasayla, Türk Ceza Kanununda yer alan cezaların bankacılık alanında aynen uygulanma
sı hususu getirilmiştir. Bu manada yapılan yeknesaklıkla, acaba Ceza Kanunundaki hükümlerin uy
gulanması mı amaçlanmıştır? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seven. 

Sayın Bakan, lütfen... 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Efendim, Sayın Söylemezin söyledikleri... Türk 

bankacılığı, Türk lirası üzerinden işlem gördüğü için, Türk Lirası üzerinden aslında konuşmak la
zım ve döviz kurlarına göre, hangi tarihteki rakamlara bakıyorsanız, ona göre durum değişebilir. 

Fondaki bankalar ne zaman satılacak? Fondaki bankalar, gayet tabiî, piyasa koşulları uygun 
görüldüğünde satılacak; en uygun fiyatın alınabileceği iç piyasada ve dış piyasada koşullar oluştu
ğunda bunlar satılacak, Biliyorsunuz, bütün dünya global krizden yeni çıkmak üzere. Global kriz 
içinde bunları piyasaya süremezdik; sürsek de, belki, yeterli, bizim öngördüğümüz fiyatlardan alı
cısını bulamayabilirdik; ama, ortam müsait olduğu ilk anda bunlar elden çıkarılacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın milletvekilleri, 19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümünü oylamadan önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, oyunun rengini belirt
mek üzere söz isteyen üyelere söz vereceğim. 

Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan İmamoğlu?.. 
M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir; hayırlı olsun efendim. 

Sayın Bakan teşekkür konuşması yapmak istemiştir. 
Buyurun Sayın Bakanım. (DSP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bankalar Kanunu değişiklik tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi nedeniy
le Genel Kurula teşekkür için huzurunuzdayım. 

Bu arada, bana sorulan sorulardan yazılı cevap vereceğimi söylediğim konularla ilgili cevap
ları da takdim etmek istiyorum. Birincisi, Sayın Ayhan, fondaki bankalar için ne miktarda para ay
rıldı diye sormuşlardı. Fonda şu anda, bildiğiniz gibi, üç bankamız var ve bu üç bankaya iştirak pa
yı olarak, yani sermaye payı olarak fondan toplam 231 trilyon para verilmiş; mevduat olarak da 
394,7 trilyon, toplam 625,9 trilyon verilmiş durumda efendim. 

Sayın Polat'ın sabahtan iki sorusu vardı, onları da söyleyeyim. "Özel finans kurumlarına, mev
zuat düzenlenecek gerekçesiyle şube açma izni verilmemektedir, ne zaman verilecek" diye soru
yordu. Yeni kanunla birlikte Bankalar Kanununa tabi hale getirilen özel fınans kurumları, banka
lar gibi şube açabileceklerdir. Onlar ne kurala tabiyse, özel finans kurumları da şube bakımından 
aynı kurallara tabi olacaktır. 

Sayın Aslan Polat bir diğer sorusunda, "bu yeni kanunla özel finans kurumlarıyla ilgili sırlar, 
bankacılık sırrı kapsamında değerlendirilecek midir" diye soruyordu. Anılan tasarının yasalaşma
sıyla birlikte, özel finans kurumlarının, bankaların tabi oldukları ilgili ceza maddelerine tabi tutul
ması nedeniyle, bu kurumlara veya müşterilerine ait sırların bankacılık sırrı kapsamında değerlen
dirilmesi ve bu tip sırların ifşa edilmesi halinde, Kanunun 22 nci maddesinin 8 numaralı fıkrasının 
uygulanması mümkün hale gelecektir. Bu iki soruyla ilgili cevaplarım da bunlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Kanunun görüşmeleri sırasında değerli arkadaşlarımın 
uyarıları oldu. Elbette ki, Yasanın uygulanması sırasında, bunlar, uygulayıcılar için yön gösterici 
olacaktır. Bu nedenle, bu katkılarından dolayı sayın milletvekili arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranla
rımı sunuyorum. 

Ayrıca, burada, kanun tasarısının hazırlanmasında görüş bildirerek katkıda bulunan, başta Tür
kiye Bankalar Birliği olmak üzere, meslek kuruluşlarına da, Hükümetimiz, sizler ve şahsım adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Buradan şuraya geçmek istiyorum: Bazı arkadaşlarımız, ilgili kurumların, özellikle Bankalar 
Birliğinin farklı görüşte olduğunu söylediler. Kendileri, bütün toplantı boyunca, genel sekreterle
ri vasıtasıyla, bizimle beraberdiler. Ayrıca, bugün, bu çıkacak olan kanunla ilgili diğer mevzuat dü-
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zenlemeleri için de Bankalar Birliğinin yetkilileriyle sabahleyin Hazinede bir araya geldik. Buraya 
katılan kişileri de söyleyebilirim; çünkü, bana intikal eden birtakım duyumlara göre kamuoyunda 
birtakım şeylerden bahsedilebiliyor. Bununla ilgili -izin verirse Sayın Başkanım- onları da söyle
yeceğim. ' ' 

Bakın, sabahleyin toplantıya katılan Hazineciler: Bankacılıkla ilgili Müsteşar Yardımcısı Te
oman Kerman, Banka Kambiyo Genel Müdürü Adnan Yaylacı, Banka Kambiyo Genel Müdür Yar
dımcısı Binnur Berberoğlu, Banka Kambiyo Daire Başkanı Nejat Yüzbaşıoğlu; Bankalar Birliği 
yetkilileri: İş Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince, Pamuk-
bank Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Emirdağ, Yapı Kre
di Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Naci Sağın, Exim-
bank Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kılıçoğlu, Halk 
Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yenal Ansen, Türkiye 
Bankalar Birliği Başhukuk Danışmanı Prof. Seza Reisoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekre
teri Ekrem Keskin ve Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Araştırma Grup Başkanı Abdullah Taş-
çıoğlu. 

Şimdi, Hazine Müsteşarlığında yapılan ve dedikodusu bize ulaşan toplantıda ne çalışma yapıl
dı, bunu söyleyeyim. Bankalar Kanunu değişikliği gerçekleştiği takdirde birtakım yeni idarî düzen
lemeler gerekiyor. Bunlardan birincisi, halen mevcut kredi karşılıkları kararnamesinin yerine, yeni 
bir kredi karşılıkları kararnamesi getirilmesi. Bu toplantıda, bu kredi karşılıkları kararnamesinin te
mel ilkelerini kendileriyle tartıştık, ikincisi, iki tane tebliğ üzerinde tartıştık. Bunlardan birincisi, 
bankalarımızın sermaye yeterliliğiyle ilgili tebliğimiz; ikincisi de, yabancı para-döviz pozisyonuy
la ilgili tebliğimiz. Bu üç idarî mevzuat konusunda bankalarımızın uyacakları esaslara ilişkin dü
zenlemelere ek olarak, bunlara ek olarak, bildiğiniz gibi, konsolide malî tablolarla ilgili yeni dü
zenlemeler getiriyor kanunumuz. Yine bu toplantıda, konsolide malî tablolar esas alınarak bu dö
viz pozisyonu ve sermaye yeterliliği rasyolarının hesaplanmasına ilişkin ilkeler üzerinde konuştuk. 

Görüşmeler sırasında, ayrıca, bankacılık kesiminde, Bankalar Kanunu değişiklik tasarısının 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi nedeniyle, bu tasarı yasalaşır yasalaşmaz bir 
operasyon yapılarak bazı bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredileceği şeklinde yay
gınlaşan dedikodular kulağımıza geldi. Onun için, şunları söylemek istiyorum: Bankacılık kesimin
de operasyon yapılması için Bankalar Kanunundaki bu değişikliğin yapılmasına gerek yoktu. Bu 
tür bir operasyon yetkisi, bankacılık düzenleme ve denetleme organlarının -ki, şu anda Hazinede 
bu yetki- elinde her zaman var oldu ve bundan sonra da var olacaktır. Bankalar Kânunu değişikli
ğiyle getirilen yeni düzenleme, en geç Ağustos 2000 sonunda faaliyete geçmesini öngördüğümüz, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bu alandaki yetkilerine açıklık getirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Bazı çevrelerin ve bazı bankalarımızın şube yetkililerinin, diğer bazı bankalar hakkında bu tür 
dedikodular çıkararak, kendileri için öngörülen mevduat hedeflerine ulaşmak veya bu öngörülen 
hedefleri aşmak amacıyla, bankalarımız arasında, mevduat, nakil ve kaymalarına yol açtıkları an
laşılmaktadır. 1994 yılında da yaşanan bu tür yanlış davranışların, tasarruf sahiplerini tedirgin ede
rek sistemin bütününe zarar verdiği belirtilmiş ve Türkiye Bankalar Birliğimizin tüm üyelerinin şu
belerini bu tür davranışlardan özenle kaçınmaları konusunda uyarmaları istenilmiştir. Bu uyarı, pa
zartesi günü, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılacaktır. 

Tüm vatandaşlarımıza, halen faaliyette bulunan tüm bankalarımızın, kamu gözetim ve deneti
mi altında olduğunu, tasarruf mevduatının yüzde 100 devlet güvencesinde bulunduğunu ve bu gü-
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vence üzerinde yeni bir düzenleme yapılmasının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
nun faaliyete geçmesine kadar Hükümetimizce düşünülmediğini bir kez daha belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, tekrar hepinize teşekkür eder, 
Kanunun malî piyasalarımıza ve ekonomimize beklenen yararı sağlaması dileğiyle, Yüce Meclisi
mize en derin saygılarımı sunarım. (DSP, MHP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ederim efendim. 
Önemli bir açıklama yaptınız, sağ olun. Piyasalar bu açıklamayı bekliyordu. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Bakandan sonra son söz milletvekilinindir. 
BAŞKAN - Hayır efendim, Kanun çıktıktan sonra maalesef, olmuyor biliyorsunuz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Bakan, fona intikal eden bankalarla ilgili bilgi verdi, te
şekkür ederim. Benim sorum, fonun kurulduğu tarihten bugüne kadar hangi yıl, ne kadar ödeme ya
pıldığıydı? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, duydunuz değil mi efendim? 
Sayın Ayhan'ın sualine tam cevap vermediğiniz ifade edildi; lütfen, yazılı cevap verirseniz... 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Yazılı cevap vereyim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddele

rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun müzakereleri
ne başlıyoruz. 

2. - Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/577) (S.Sayısı: 292) (1) 

BAŞKAN -Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca

ğım: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme

miştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Dönen söz istemiş

lerdir. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

(1)- 292 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde, Grubum adına söz almış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay Kanununda ve İdarî Yargılama Usulü Yasasında yapacağımız 
değişiklikler, daha önce bu Meclisin kabul ettiği Anayasa değişikliğiyle ilgili uyum yasalarını içer
mektedir; yani, Danıştay Yasasını ve İdarî Yargılama Usulü Yasasını, değiştirdiğimiz Anayasaya 
uygun hale getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, kısaca "tahkim" diye adlandırılan, Anayasanın 125 inci ve 155 
inci maddelerini değiştirerek, ülkemizde çok önemli bir değişikliği gerçekleştirdiğimizi, Doğru Yol 
Partisi olarak, buradan söylemek istiyorum. Bu değişime, bu değişikliğe, Doğru Yol Partisi olarak, 
biz de katkıda bulunarak, ülkemizin önünün açılması yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Esa
sen, biz, Doğru Yol Partisi olarak, her zaman, çağın gereklerine uygun tasarılar buraya getirildiğin
de, bunlara olumlu oy vereceğimizi ve bunlara olumlu katkıda bulunacağımızı, pozitif bir muhale
fet yapacağımızı her zaman söyleyegeldik ve bundan sonra da bu tavrımızı devam ettireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi, ülkemizin çok önemli ekonomik sıkıntıları var; 
bu ekonomik sıkıntıları aşabilmemizin temel koşulu, ülkemizin, dışarıdan, yatırımlara alacağı kay
nakla doğru orantılıdır. Eğer, dışarıdan, çok önemli kaynakları ülkemize getirebilirsek ve bunları 
yatırıma dönüştürebilirsek, hem işsizliği hem enflasyonu, kısacası, fukaralığı yenmiş oluruz. 

İşte, ülkemizin önüne getirilen bu konularda olumlu oy kullanarak katkı yapan Doğru Yol Par
tisinin, bundan sonra da, gelecek tüm olumlu yasalara, çağcıl yasalara olumlu katkıda bulunacağı
nı her zaman buradan ifade etmeye devam edeceğiz; çünkü, değerli arkadaşlarım, o dönemde, ha
tırlarsanız, tahkimle ilgili görüşler iki blokta toplanmıştı; birinci blok, tahkimin, Özellikle, ülkemi
zi sömürüye döndürecek bir unsur olduğunu, kapitülasyonların tekrar, yeniden hortladığını savu
nan grup; ikinci blok da, bu Tahkim Yasasının çıkmasıyla, bu değişikliklerle ülkemize çok önem
li kaynakların geleceğini, akacağını savunan gruptu. Biz, burada, o dönemlerde de, bu yaptığımız 
değişikliklerin ulusal çıkarlarımızı zedeleyecek hiçbir tarafı olmadığını, fukaralığı yenmenin, enf
lasyonu yenmenin, işsizliği yenmenin dışa bağımlılığı daha çok azaltacağını savunduk ve bunun 
için de katkıda bulunduk. Yine, hükümetten gelen çok olumlu havaya; yani, Türkiye'ye büyük kay
naklar akacağı görüşüne de karşı çıktık ve eğer, biz, dünyada var olan değişimi iyi algılayamazsak, 
bu değişimin yükselen değerlerini iyi algılayamazsak, bu değerlere uygun yasal düzenlemeleri ya
pamazsak, özellikle, yabancı sermayenin ülkemize gelmesi ve yatırıma dönüşmesi mümkün olmaz 
dedik. İşte, bugün, bu görüş doğrultusunda, ülkemizin yabancı sermayeden gerektiği gibi pay al
madığını hepimiz biliyoruz. 10-12 milyonluk Yunanistan bile 5 milyar dolar yabancı sermayeyi ya
tırıma döndürmesine rağmen, biz, 500 milyon yatırımı bile bulamaz hale geldik. Yabancı sermaye
nin ülkemize gelebilmesinin temel koşulu, dünyada var olan yükselen değerleri algılayarak ona gö
re davranmamıza bağlıdır. Bunlardan birisi, o gelecek olan sermayenin, ülkemizde, kendisini gü
venli hissetmesine bağlıdır; yani, uluslararası tahkim dediğimiz, uluslararası hukuka göre, burada 
düştüğü bir anlaşmazlığı çözmesine bağlıdır; öyle olmasa gelmez; eğer, güven duymazsa gelmez; 
bunları, daha önce de buradan seslendirdik. 

Değerli arkadaşlarım, bugün önümüze getirilen Danıştay Yasasında ve İdarî Yargılama Usulü 
Yasasında değişiklik yapan bu kanun tasarısı, Doğru Yol Partisi tarafından olumlu karşılanmakta
dır. Ancak, biz diyoruz ki, bu tasarı önümüze geldiği günlerde, değiştirdiğimiz, Anayasanın 125 ve 
155 inci maddelerindeki değişiklikle ilgili diğer değişiklikler de bütünüyle gelmeliydi. Yani, bir 
çerçeve içerisinde, daha önce de belirttiğimiz gibi, yap-işlet-devretle ilgili, Yargıtay Kanunuyla il
gili, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunuyla ilgili bütün uyum yasaları birlikte getirilseydi; bura

c a -



T.B.M.M. B : 3 6 17.12.1999 0 : 3 

da, tümünü birlikte görüşseydik, kısa süre içerisinde bunları, bu uyum yasalarını çıkarsaydık, ülke
mize gelecek olan yatırımların önünü açmış olurduk, daha çabuk açmış olurduk. Çünkü, biz, bu 
Mecliste geceyanlarına, hatta sabahlara kadar çalışarak, ülkemizin önünü açmak istiyoruz; geçmi
şin tartışmasını yapmak istemiyoruz Doğru Yol olarak. Biz, geçmişte, böyle, olumlu yönde bize 
katkıda bulunan muhalefet göremedik. Bakın, bugün, hepimiz, Avrupa Birliğine girmekten mutlu 
oluyoruz ve buna olumlu katkıda bulunmak istiyoruz; ama, değerli arkadaşlarım, bizim iktidar dö
nemimizde, gümrük birliğine girdiğimiz dönemlerde, bu kürsüden neler söylenildiğini tekrarlamak 
istemiyorum. O dönemlerde, bize, gerçekten, çok sert muhalefetler yapıldı; Kıbrıs satıldıdan, baş
ka unsurlara kadar, büyük muhalefetler yapıldı; ama, biz, bunlara, o dönemde aldırış etmedik; çün
kü, biz, çağı okuduğumuza, çağın gereklerini yaptığımıza inamyorduk. Onun için, bugün, dünün 
muhasebesini yapmıyoruz. 

Bakın, biz, bu Meclisten, yine, geçmişte, mutabakatla çıkarmaya çalıştığımız Özelleştirme Ya
sasıyla, Türkiye'ye çok büyük katkılarda bulunmak istedik. PTT'nin T'sini satmak istediğimiz dö
nemlerde, özelleştirmek istediğimiz dönemlerde, partiler arasında uzlaşma aradık. O zaman, ben, 
bir partinin temsilcisi olarak, o uzlaşma grubunun içindeydim. O dönemde, Anavatan Partisinden 
Sayın Işın Çelebi vardı, o zamanki Refah Partisinden Fehim Adak arkadaşımız vardı ve yine, o dö
nem milletvekili olan Bekir Sami Daçe arkadaşımız vardı. Oturduk, gerçekten, ülkemizin önünü 
açacak, ülkemizin o günkü tıkanıklıklarını aşacak bir yasal düzenleme yaptık ve Meclisin önüne 
getirdik; ama, biz, o dönemde, karşımızda, böyle, bizim gibi muhalefet yapan bir grup bulamadık. 
O zaman -1993'te- DSP'nin grubu yoktu; onun için, DSP'li bir arkadaşın adını vermedim. Yine, di
ğer arkadaşlarımızın grubu yoktu; onun için onların adını da vermedim. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, o dönemde, bizim PTT'mizin T'sinin bedeli 40 milyar dolarlarla 
ifade ediliyordu. Devlet tekeli olduğu için, başka bir tekel yaratmamak için, yüzde 49'unu satıyor
duk ve yüzde 49'undan, biz, 19 milyar dolara yakın bir kaynak elde ediyorduk bu ülkeye. O zaman
ki içborç stokumuzun tamamı 8,5 milyar dolardı. Bakın, bugün, bütçeye baktığımızda, en büyük 
gider kalemi, içborç faizleri olarak; yani, transfer harcamaları olarak karşımıza çıkıyor. Eğer, o dö
nem muhalefet, bugün, bizim yaptığımızı yapsaydı, işte, bunlar olmayacaktı, Türkiye'nin içborç so
runu diye bir sorunu olmayacaktı, enflasyon sorunu diye bir sorunu olmayacaktı, Türkiye'nin, iş
sizlik diye bir sorunu olmayacaktı, ama, biz, o gün anlatamadık. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bizim, o günlerden yüreğimiz yaralı olduğu olduğu için, bugün, ülkenin önünü açacak her tür
lü yasaya olumlu katkı vermeye her zaman hazınz ve o zaman bizim çektiğimizi bugünkü iktidar 
partilerinin çekmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. 

Bu yasa tasarısına olumlu oy vereceğimizi buradan bildiriyorum; ancak, burada bir şeyi huzu
runuzda tekrar etmek istiyorum: Bu tahkim yasasıyla birlikte, özellikle enerji dalında ve telekomü
nikasyon dalında çok önemli yatırımlar olacaktır. Bu yatırımlarda, özellikle ihale dönemlerinde, 
hükümetin çok dikkatli davranmasını buradan, tekrar etmek istiyorum. Bu kaynaklar dışarıdan gel
se de, sonuçta, bu kaynakları yine bu millet ödeyecektir. Bu milletin, burada, haklarını savunan 
milletvekilleri olarak ve muhalefet partisi olarak, bu ihaleleri sonuna kadar takip edeceğimizden 
emin olmanızı istiyorum ve biz, bu ihaleleri takipte, bugün olumlu katkı yaptığımız yumuşaklığı 
göstermeyeceğiz. Daha ketum, daha sert olacağız ve buralarda yapılacak her türlü usulsüzlüğü ka
muoyunun önüne bu Meclis kürsüsünden, yine o dönemlerde getireceğiz. Onun için, iktidar parti
sinin milletvekilleri ve özellikle, bu Meclisin içerisinden çıkardığı bakan arkadaşlarımızın çok dik
katli davranmaları gerekir. Kamuoyunda buna yönelik çok spekülasyon haberler var, çok dediko
dular var. Biz, dedikoduya, spekülasyon haberlere hiçbir zaman prim vermiyoruz; ama, şunu her-
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kesin bilmesini istiyorum ki, bunun takipçisi olacağız ve milletin haklarını burada sonuna kadar sa
vunacağız. 

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dönen. 

Söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın Mustafa İlimen'de. 
Buyurun Sayın İlimen. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA MUSTAFA İLİMEN (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı üzerinde Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13.8.1999 tarihli ve 4446 sayılı Kanunla, Ana
yasanın 47, 125 ve 155 inci maddelerinde değişiklik yapmıştı. Bunlar arasında, 125 ve 155 inci 
maddelerde yapılan değişiklikler, doğrudan doğruya Danıştayı ve idarî yargıyı ilgilendirmektedir. 
Tasarı, bu konuda, Danıştay ve İdarî Yargılama Usulü Kanununda gerekli değişiklikleri yapmayı 
amaçlamaktadır. 

Hatırlanacağı üzere, Anayasanın 125 inci maddesinde yer alan "İdarenin her türlü eylem ve iş
lemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmünden sonra, 4446 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle "ka
mu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde, bunlardan doğan uyuşmazlıkların, 
millî ve milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülmektedir. Milletlerarası tahkime, ancak ya
bancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir" hükmü eklenmiştir. 

Yine, aynı kanunda, Anayasanın 155 inci maddesinde yapılan değişiklik sonucunda ikinci fık
ra şu hale gelmiştir: Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun tasarıları, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini iki 
ay içinde bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösteri
len diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Tasan, bu iki hükme dayanarak, ilgili kanunlarda; yani, Danıştay ve İdarî Yargılama Usulü 
Kanununda gerekli değişiklikleri önermektedir. Kısaca, Danıştayın kamu hizmetleriyle ilgili imti
yaz şartlaşma ve sözleşmeleri baklanda düşüncesini bildirmesi, tahkim yolu öngörülmeyen kamu 
hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların ilk derece mah
kemesi olarak Danıştayda bırakılması, Danıştayın kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmeleri hakkında düşüncesini, geliş tarihinden itibaren iki ay içinde bildirmesini, tahkim yo
lu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerin
den birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idarî sözleşmelerden dolayı çıkan uyuşmazlıklara iliş
kin davaların, idarî dava türlerinden biri olduğu hususuna açıklık getirilmesini sağlamıştır. 

Tasarıyla getirilmek istenenler incelendiğinde, kısaca, yaptığımız anayasa değişikliğine uyum 
yasalarını içerdiği, bu nedenle de üzerinde çok fazla tartışılmaması gerektiği inancındayız. Çünkü, 
Yüce Meclisimiz, ilgili anayasa değişikliğini büyük bir çoğunlukla kabul etmiştir. 

Anayasamızın 125 ve 155 inci maddelerinde yaptığımız değişikliğin doğruluğunun dört aylık 
bir zaman zarfında daha iyi anlaşıldığı inancındayım. Geçen sürede, uluslararası tahkimin kapitü
lasyonla da sömürgeyle de bağımsızlığın kısılmasıyla da ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Türkiye, 1985'ten itibaren 66 ülkeyle yatırımların korunması ve teşvik anlaşmaları imzalamış
tır. Bu anlaşmalar, yatırım uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözülebileceğine ilişkin hükümler de 
içermektedir. 
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Ayrıca, Türkiye, uyuşmazlıklarda uluslararası tahkimi kabul eden bazı anlaşmaları da onayla
mıştır. Bunların hepsi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Altyapı yatırımlarına, enerji yatırımlarına gerekli 
kaynak, kendi ulusal olanaklarımızla sağlanamayacaktır. Bu durumda, bazı güvenilir yabancı şir
ketlerin Türkiye'de enerji alanında yatırım yapmalarını teşvik etmek, kendi ulusal çıkarlarımızın da 
bir gereğidir. 

Dünya, hızlı bir değişim süreci yaşıyor. Küreselleşme, ülkeler arasındaki ekonomik sınırları 
hızla kaldırıyor. Sadece Türkiye'nin değil, günümüzde hiçbir devletin bu oluşumun dışında kalma 
lüksü yoktur. Ekonominin dinamiklerine ayak uydurmayan statik hukuk sistemlerinin çağımızda 
yaşama şansları da yoktur. Bu değer yargısı ulusal değil, evrenseldir. Kimse, çağdaş dünyayı yaka
lamakta olan Türkiye'nin önünü tıkamaya kalkışmasın. Artık, yerküre küçücük bir köy durumuna 
gelmiştir. Odamızın içindeki küçücük bir kutudan tüm dünya ülkelerinde olup bitenleri, yaşamın 
her alanında gereksinim duyduğumuz bilgileri, bizi ilgilendiren konulan birkaç tuşa basarak öğren
me olanağına kavuşmuş bulunmaktayız. 

Bilimin, teknolojinin ulaşmış olduğu bu nokta, kendisini yaşatacak yeni kuralların konulması
nı da zorunlu kılmaktadır. Bilim, teknoloji alanında ortaya çıkan bu gelişme, hukuksal alanda yeni 
düzenlemelerin getirilmesini kaçınılmaz duruma getirmektedir. Bilimin, teknolojinin seli çok hızlı 
akmaktadır. Bu selin önünde durmaya kalkanlar, çağın dışında kalacaklar, boğulacaklardır. 

Uluslararası ilişkilerde bilgiyi, teknolojiyi, gücü elinde bulunduran, kuralları koymaktadır. 
Uluslararası kuralları koymanın yolu, bilgiye ulaşmaktan, bilgiyi, insanın yaşamında kullanmaktan, 
teknolojiyi elde etmekten, bilimsel buluşlardan geçmektedir. Artık, güçlü ordular besleyerek, ulus
lararası alanda etkin olma çağı bitmiştir. Güçlü teknolojiler, insanın yararlanabileceği araç-gereç-
ler üretebiliyorsanız, evrensel boyutlarda iş yapma erkini ele alabilmektesiniz demektir. 

İşte, tahkimle ilgili yaptığımız anayasa değişikliğine uyum niteliği taşıyan bu yasa tasarısı da, 
ülkemizin, hukuk alanında yapması gerekli değişikliklerin çok küçük bir parçasıdır. Bilgi çağında 
olduğumuz gerçeği göz önünde tutularak, ülkemizi lider ülke konumuna getirecek yasal düzenle
meleri yapacak azmin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğunda inanıyor ve tasarının, hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın tlimen. 
Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan'da. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Aslan. 
ANAP GRUBU ADINA BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125 ve 155 inci maddelerinde yapılan değişikliğe uygula

ma kabiliyeti kazandırabilmek, hayata geçirebilmek için, 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile 2577 sa
yılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapmamız hukukî bir zaruret
tir. Başka bir deyişle, değiştirdiğimiz Anayasa maddeleriyle uyum sağlamak için uyum yasalarını 
yapmak zorundayız. Anayasa değişikliği sırasında iradesini ortaya koyan Yüce Meclis, bu değişik
liğe paralel yasaları da, aynı iradeyle ve konsensüs içerisinde çıkaracaktır. 

Bugün çıkaracağımız yasayla, Danıştayın kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmeleri hakkında düşüncesini, talebin Danıştaya gelişinden itibaren iki ay içinde bildirmesi; tah
kim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelere ilk derece 
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mahkeme olarak Danıştayda bakılması ve tahkim yolu öngörülen şartlaşma ve sözleşmelerinden 
doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idarî 
sözleşmelerden dolayı çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaların, idarî dava türlerinden biri olduğu hu
susunda düzenleme getiriyor. 

Değerli milletvekilleri, yabancı sermaye nasıl ki ülkemizde demokrasinin tüm kural ve kurum
larıyla işler olmasını, demokrasi standardının yüksek olmasını istiyorsa, aynı şekilde, bizim müte
şebbislerimiz de yabancı ülkelerde teminat aramaktadır. 

Bu yasal düzenlemeyle, hem yabancı sermaye hem de bizim yurtdışında 2 milyar dolar civa
rında yatırım tutan bulunan ve çeşitli ülkelere dağılan Türk yatırımcıları da rahatlayacaktır. Özel
leştirme, ekonomide akılcılıktır, doğru ve sağlıklı politikalara giden yolda bir araçtır; amaç ise, ve
rimlilik ve istihdamdır, millî gelire katkıdır. Bu yasal düzenlemenin, vazgeçemeyeceğimiz özelleş
tirme gayretlerimize hız vereceğine dair inancımız da vardır. 

Keşke, gerek anayasa gerekse yasal değişiklikler, yani, tahkim, yıllar önce mevzuatımızda uy
gulama alanı bulabilseydi, ekonominin önü açılabilseydi; Danıştay ve Anayasa Mahkemesinde açı
lan davalar, ekonominin önünü tıkamasaydı... Bugün geldiğimiz nokta, ülkemizin kalkınması için 
atılmış müspet bir adımdır. L 

Değerli milletvekilleri, gerek anayasa değişiklikleri gerekse yasal düzenlemelere karşı; yani, 
tahkime ilişkin mevzuata karşı çıkanların hiçbir hukukî gerekçeleri yoktur. Meseleye, ekonomik ya 
da teknik açıdan bakmak yerine, siyasî açıdan bakılmaktadır. 

Tahkim yasası, uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik tereddütlerini giderecek önemli ve 
çağdaş bir düzenlemedir, dünyayı doğru okumaktır, ülkenin menfaatinin nerede olduğunu görmek
tir. Tahkime karşı çıkanlar, dünyadaki gelişim ve değişimi doğru okumayanlardır. 

Türkiye, uluslararası sermaye için yatırımcı gözüyle bakıldığında, dünyanın en cazip ülkele
rinden biri olduğu halde, yıllardır, içe kapalı hukukî mevzuatımızın gereği, yabancı sermaye ülke
mize itibar etmemiştir. îçe kapalı hukukî mevzuatımızın gereği yanında, maalesef, her zaman de
ğişime karşı, yeniliğe karşı tepki gösteren zihniyet de var olmuştur. 

Dünyadaki değişime paralel olarak görüş değiştirenler takdire şayandır. Ancak, dünyada bu 
kadar değişiklik yaşanırken, sağ-sol kavgalanm, kavram kargaşalarını sosyolojinin arşivlerine terk 
etmişken, hâlâ, tahkimi, bir ulusal egemenlik meselesi gibi değerlendirenleri, emperyalizmin Tür
kiye'deki oyunu görenleri, içinde yaşadığımız çağı doğru okumaya, sosyoloji ve ekonomi ilminin 
verilerine sığınmaya davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği adayı olan Türkiye'de izlenen politikaları, dünyadan ay
rı düşünmek mümkün değildir. Bu konuda çifte standardı bırakmak gerekir. Her alanda mevzuatı
mızın çıtasını yükseltmek gerekir. 

Bazı çevreler, basın özgürlüğü konusunda "dünyanın en ileri ülkelerini örnek alalım, dünyay
la bütünleşelim" demekteler; ama, yine aynı çevreler, inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda veya 
ekonomiyi ilgilendiren bir konu gündeme gelince, dünyadaki gelişmelere direnmek ve onu, emper
yalizm olarak nitelemek komik bir duruma düşmektir. Bu konuda çifte standarda gitmeden, her ko
nuda çıtamızı yükseltmek durumundayız. 

Ülke olarak karar vermemiz gerekiyor; ya içe kapanık, çağdaş dünyadan uzaklarda yaşayan bir 
ülke olacağız ya da dünyaya açılmış, rekabetçi bir yapı içerisinde dünya ile bütünleşeceğiz. 

Eğitimden hukuka, teknolojiden demokrasiye kadar her alanda, çağdaş standartları yakalayan 
bir ülke olmak hedefimiz olmalı. Bize göre, Anavatan Partisi Grubuna göre, statükocuların gürül-
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tülerine aldırmadan, onlara pabuç bırakmadan, her alanda reformları hayata geçirerek, Türkiye, yo
luna devam etmelidir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslan. 

Efendim, gruplar adına başka söz isteyen yok mu? 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Ben konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Fırat. 
Yazılı göndermemişler, onun için... 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Gönderdik efendim, ulaşmamış. 

BAŞKAN - Gelmemiş efendim, hayır. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Dengir Fırat. (FP sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 
FP GRUBU ADINA DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz 292 sıra sayılı Danıştay Kanunu ve İdarî Yargı
lama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, 
Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Malumları olduğu üzere, 13.8.1999 tarihinde 4446 sayılı Yasayla, Anayasamızın 47, 125 ve 
155 inci maddelerinde yapılmış olan tadilatla, uluslararası tahkim hususu kabul edilmiştir. Bu ana
yasa değişikliği sırasında tüm partiler arasında bir mutabakat sağlanmış, içhukukumuzda var olan 
tahkim hususu kamu hukukumuza da sirayet ettirilmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, Anayasadaki bu değişikliğe bir uyum yasasıdır. Daha 
evvelki mutabakatımız üzere, mevcut olan yasa tasarısında herhangi bir değişiklik getirilmediği 
takdirde, Fazilet Partisi olarak yasa tasarısını destekliyoruz; ancak, bizleri üzen, Adalet Komisyo
nunda konuşulan bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarına geçmesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin ıttılaına sunulması gereken önemli bir hu
susu arz etmek istiyorum: İlgili yasa Adalet Komisyonunda görüşüldüğü sırada, iktidar partisi üye
lerinin bir kısmının imzalarıyla bir önerge getirilerek, yasaya bir madde eklenmek istenilmiştir. 
Maddeyi aynen okuyorum: 

"Geçici Madde 1.- 1.1.1988 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girmesine kadar geçen süre 
içinde imzalanmış bulunan kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde..." 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - 1998 değil mi? 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - 1998... 
"... aksine hüküm bulunmadıkça, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra söz konusu şartlaş

ma ve sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülme
si Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde taraflarca kararlaştırılabilir. 

Milletlerarası tahkime, ancak, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir" ve ge
rekçede: "Kanunun yürürlüğe girmesinden önce imzalanmış kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şart
laşma ve sözleşmelerinde aksine hüküm bulunmadıkça, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
söz konusu şartlaşma ve sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıkların da, Anayasanın 125 inci madde
sinde yapılan değişikliğe paralel olarak, millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesinin 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde taraflarca kararlaştırılmasına olanak sağla-
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mak, bu arada, milletlerarası tahkime, ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebi
leceğini belirtmek amacıyla bu önerge verilmiştir" denilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak, bir hukukçu üyesi olarak, böylesine bir 
önergeyle karşılaşmak, gerek hukuk mantaliteme, gerekse halkın bir temsilcisi olarak benim irade
min üstüne; yani, tek egemenliğin kullanılabileceği Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin üs
tünde bir iradenin oluşturulmak istendiğini müşahede etmek beni şahsen üzmüştür. 

Şimdi, düşününüz ki, biraz sonra isimlerini vereceğim yirmiye yakın şirketle yapılan bu Ana
yasa değişikliğinden önceki değişikliklerde, bu Anayasanın değişmesi kabul edilerek ve şu çıkar
makta olduğumuz uyum yasası da çıkmış gibi kabul edilerek, bazı şirketlerle devletimiz arasında 
imzalanan sözleşmelere, ileride yapılacak olan değişikliğin, bu şirketlere de tatbik edileceği husu
su idare tarafından taahhüt edilmiştir. 

Bu, şu demektir: Bu, millî iradenin, önceden, idare tarafından bazı kişi ve kuruluşlara peşkeş 
çekilmesidir. Sayın Adalet Bakanından, istifade edecek olan bu firmaların kimler olduğu soruldu
ğunda, Sayın Adalet Bakanımızın vermiş olduğu cevabı da aynen aktarmak istiyorum... 

İncelediğimiz zaman, bunların büyük bir kısmının, medya patronlarıyla daha evvel yapılmış 
olan elektrik, iletişim şartlarının tamamını kapsadığını, bunun yanında, bazı diğer yatırımları da 
kapsadığını görüyoruz. Adalet Komisyonunda aklın hâkim olması nedeniyle geçirilemeyen bu 
maddenin, bu süreç içerisinde, yasanın görüşüldüğü süreç içerisinde, tekrar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun önüne getirilmeyeceğini ümit ediyoruz. Eğer, birileri, burada, bu yirmi 
firma için tetikçilik yapacaksa... 550 milletvekili arkadaşımın hepsini tenzih ediyorum, böyle bir 
talebin yerine getirilmeyeceğine inanıyorum; ancak, bu konunun da, mutlak surette, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi zabıtlarında yer alması gerektiği kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, bu şirketler hangileridir zabıtlarda var; ancak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi zabıtlarına intikali için tekrarda fayda görüyorum. Bu şirketler şunlarmış: Termik santral-
lardan; Karadeniz Ereğlisi Doğalgaz, Kırklareli Doğalgaz, Eskişehir Doğalgaz, Yalova Doğalgaz, 
Konya-Ilgın Linyit, Afşin-Elbistan. 

Hidoelektrik santralları: Germencik Jeotermal Santralı, Çan Hidroelektrik Santralı, Aralık 
Hidroelektrik Santralı, Kavşak Hidroelektrik Santralı, Yamula Hidroelektrik Santralı, Yukarı Ak-
çay Hidroelektrik Santralı, Dinar-2 Hidroelektrik Santralı, Arıt Hidroelektrik Santralı, Akköy-1 
Hidroelektrik Santralı, Akköy-2 Hidroelektrik Santralı, Aslancık Hidroelektrik Santralı, Boyabat 
Hidroelektrik Santralı, Girlevik-2, Mercan, Çamlıhenışin Hidroelektrik Santralı, Erenler Hidro
elektrik Santralı, Taraklı Hidroelektrik Santralı, Yedigöze Hidroelektrik Santralı. 

Termik işletme hakkı devirleri ise; Kangal, Orhaneli, Yatağan, Çatalağzı-B, Yeniköy ve Ke-
merköy, Soma-B, Tunçbilek, Çayırhan. 

TEDAŞ elektrik dağıtım tesisleri, bölgeleri itibariyle yapılan sözleşmeler ise şunlar: 
11 nolu görev bölgesi; Kocaeli: Gebze'de CEDAŞ Ceylan Elektrik Üretim iletim Dağıtım Sa

nayii ve Ticaret Anonim Şirketiyle yapılan sözleşme, 
12 nolu görev bölgesi; Sakarya; Bolu'da Sakarya Bolu Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiyle ya

pılan sözleşme, 
13 nolu görev bölgesi; Ankara; Kırıkkale'de AKEDA Ankara Kırıkkale Elektrik Dağıtım Ano

nim Şirketiyle yapılan sözleşme, 
17 nolu görev bölgesi; Samsun; Ordu, Sinop'ta PARKUR Elektrik Dağıtım ve Ticaret Anonim 

Şirketiyle yapılan sözleşme, 
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18 nolu.görev bölgesi; Kırşehir: Nevşehir, Niğde, Aksaray'da ANDAŞ Anadolu Elektrik Da
ğıtım ve Ticaret Anonim Şirketiyle yapılan sözleşme, 

19 nolu görev bölgesi; Yozgat: Sivas, Tokat'ta Kızılırmak Elektrik Dağıtım ve Ticaret Ano
nim Şirketiyle yapılan sözleşme, 

22 nolu görev bölgesi; Elazığ: Malatya, Tunceli, Bingöl'de GAP Elektrik Dağıtım Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketiyle yapılan sözleşme, 

23 nolu görev bölgesi; Kahramanmaraş: Adıyaman'da AKEDAŞ Adıyaman Kahramanmaraş 
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi... 

Ve devam ediyor... 

Hemen hemen bütün dağıtım şirketleriyle yapılan sözleşmelerde, çıkmamış olan bir kanuna, 
değiştirilmemiş olan Anayasaya göre, ileride yapılması düşünülen bu değişikliklere göre, bunlara 
da uluslararası ve ulusal tahkime gitme hakkı, maalesef, bunlarla yapılmış olan sözleşmelerde yer 
alıyor. 

Ümit ediyorum ki, bu yasa tasarısı görüşmeleri süresi içerisinde böyle bir değişiklik getirilme
yecektir. Böyle bir değişiklik getirildiği takdirde de, Adalet Komisyonunda olduğu gibi, parti far
kı gözetilmeksizin reddedileceği kanısındayım. 

Yine, ümit ediyorum ki, bu yasada, Adalet Komisyonunda geçirilememiş olan böylesine bir 
madde, bugün görüşeceğimiz diğer yasalardan herhangi birisinde yer almamış olsun. Eğer, yer al
mış ise, o konuyu, bundan sonraki görüşmelerde yeniden gündeme getireceğim ve konuyu, yeni
den, bir kez daha, sizlerin ıttılaınıza sunacağım ve inanıyorum ki, bu ve buna benzer maddeler ile 
kamunun veya kamuyu temsil eden bazı kişilerin, her şeyin ötesinde, millî egemenliğin tek temsil
cisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin üstüne çıkmalarının mümkün olmadığının far
kına varacak ve bunun cevabını, bu Mecliste alacaklardır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Grupları adına başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danıştay Kanunu ve İdarî 

Yargılama Usulü Kanunu değişiklikleriyle ilgili söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Aslında, bu kanun, daha önce burada çıkarılan 4446 sayılı Kanunla Anayasada yapılan bir de
ğişiklikle, bir nevi uyum kanunu niteliğindeki bir kanun. Anayasada bu değişiklikler yapıldıktan 
sonra, bu uyum kanununun çıkmasına da gerek yoktu. Aslında, en büyük hata, bence, orada yapıl
dı. Anayasa değişikliği yapılırken, Anayasanın 47 nci maddesinde "devlet, kamu iktisadî teşebbüs
leri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hu
kuk sözleşmeleriyle gerçek ve tüzelkişilere yaptırılacağı veya devredileceği kanunla belirlenir" de
nildi. 

Değerli milletvekilleri, kamu hizmeti niteliğinde bulunan hizmetleri, özel hukuk kurallarına 
göre yürütmek mümkün değildir. Kamu hizmetinde, daima kamunun menfaati vardır, hizmetin de
vamlılık unsuru vardır, hizmetin sağlıklı yapılması vardır, hizmetin halka en iyi şekilde, en iyi ma
liyetle intikal ettirilmesi vardır; ama, özel hukuk alanında, iki tane özel menfaat çatışır ve o iki özel 
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menfaatta eşitlik ilkesi vardır. Dolayısıyla, özel hukuk sahasındaki bir konuda, iki kişinin menfaati 
söz konusu olduğu için, buradaki uygulamaların toplumla çok yakın ilişkisi yok; ama, kamu hiz
meti alanındaki hizmetlerin de, böyle, özel hukuk alanındaki bir hizmet gibi görülmesi, bence, bir 
memleketin geleceği bakımından çok tehlikeli bir durumdur. 

Biliyorsunuz, daha önce, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elekt
rik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticaretiyle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştı; daha 
sonra da, 3996 sayılı -özellikle, temel yatırım alanları, köprü, baraj, şehirlerin kanalizasyon ve iç-
mesulanyla ilgili- Kanun çıkarılmıştı. Şimdi, bu anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, eğer, Parla
mentoda belli birtakım gruplar, kamu hizmeti niteliğinde bulunan hizmetleri özel bir hizmet niteli
ğine sokacak bir kanun çıkarırsa, zaten, Danıştaym ve idarî yargının buradaki görevi, daha başlan
gıçta kısıtlanmış oluyor. 

Şimdi, daha önce, ben, bir ara şahit oldum; burada konuşan ANAP sözcüsü diyor ki, "Danış-
tayda ve Anayasa Mahkemesinde davalar gecikti, işte, devletin önü tıkandı." 

Değerli milletvekilleri, ne Anayasa Mahkemesi ne de Danıştay, hiçbir zaman devletin önünü 
tıkamamıştır. Bu iki kurum da, daima, Türk Halkını ve ülke menfaatlarını göz önünde tutarak ka
rar vermiştir. Sonra, Türkiye bir hukuk devletiyse ve kuvvetler ayrılığı ilkesi varsa, elbette ki, her 
kurum kendi görevini yapacaktır; ama, birtakım çevreler, bu devlet imkânlarını kendi yandaşlarına 
çok rahat bir şekilde, engelsiz şekilde kanalize etmek için karşılarında bir güç istemiyorlar. Bu da 
biraz ANAP zihniyetinin bir gereği. Yani, diyorlar ki, biz, eğer bir ihale yapacaksak; Danıştay ne 
oluyor, biz oraya niye gidelim, doğrudan doğruya müteahhidimize verelim, müteahhit de istediği 
parayı kazansın, biz de ondan yararlanalım felsefesiyle hareket ediyor. 

Değerli milletvekilleri, bakın, bu değiştirdiğimiz kanun, Anayasa değişikliği ve buna bağlı 
olarak yaptığımız uyum kanunları, Türkiye'de siyasetçiler için çok büyük bir tuzaktır. Düşünebili
yor musunuz, yarın bir ihale yaptınız, sözleşmesini yaptınız, Damştaya göndermediniz, orada çok 
haklı da bir sözleşme yaptınız, o sözleşmeyi yapan bakan buraya gelecek, gensoruyla düşürülebi
lecek rahatlıkla; ama, eğer o sözleşmeler, bu imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri idarî yargıya gitsey
di, o zaman buradaki bakan diyebilirdi ki, kardeşim, bakın, ben, bunu Damştaya gönderdim, Da
nıştay bunları inceledi... Dolayısıyla, siyasetçiler için de bu yol bir güvence olurdu; bu güvenceyi 
kaldırıyoruz. 

İkincisi, biliyorsunuz, bizde, maalesef, bürokratlar, özel teşebüsle, aşağı yukarı, çok yakın iliş
ki içindedir. Bir bakıyorsunuz, bir bakanlıktaki bir bürokrat, -en yukarıdaki- müsteşar, genel mü
dür, bu kanunları uyguladığımız zaman ne yapacak; en kârlı işleri getirecek, kendisine yakın pat
ronlara verecek, o patronun da belirteceği kişileri hakem gösterecek; yani, ihtilaf çıktığı zaman ne 
diyecek; ben, bu ihalenin yapılması aşamasında doğacak uyuşmazlıklarda falanca kişiyi hakem ta
yin ediyorum diyecek; dolayısıyla, ne olacak; devlet, burada, çok büyük kayıplara uğrayacak ve bu
nu da kontrol etmek çok mümkün olmayacak. 

Dolayısıyla, bu getirdiğimiz kanun, belirli insanların devleti sömürme aracı olacak, özellikle 
artniyetli iktidarlar ve artniyetli bürokratlar için çok güzel bir istismar kaynağı, çok iyi bir kazanç 
kaynağı olacak. 

Şimdi, Avrupa Birliğine girerken; Avrupa ülkelerinde, kamunun yararı, ülkenin yararı her şe
yin üzerinde tutulur ve en ufak bir kusur işleyen politikacı, bir daha politika hayatında bulunmaz 
ve politika hayatı silinir; ama, bizde, maalesef, bir bakıyorsunuz, sabahlara karşı banka pazarlık 
ihalelerine karışılıyor, çetelerle telefonlarla konuşuluyor, yandaşlara her türlü ihaleler veriliyor, sa
ğır insanlar dahi veyahut da ölü bünyeler dahi sapılan olaylar karşısında hareketsiz kalmıyor; ama, 
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Türkiye'de, maalesef, bazı siyasîler, bu yapılan, bu kadar utanmaz suiistimal olayları karşısında ne 
utanırlar, kılları da kıpırdamaz. İşte Türkiye bu. Bu tip yöneticiler olduğu için, bu tip yöneticilerin 
eline, mümkün olduğu kadar fırsat vermememiz gerekiyor. 

Türkiye'de, maalesef, burada, zaman zaman çok da kötü kanunlar geçti. Her zaman söylüyo
rum, Mavi Akımla ilgili olarak yapılan bir anlaşma var. Daha şimdiye kadar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi onayından geçen hiçbir anlaşmada, bu anlaşmanın metni içine, bir yabancı şirket, ken
disinin Türkiye'deki temsilcisine, bu işi benim temsilcime vereceksin dememiştir. Demiş midir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, anlaşmaları inceleme sırasındaki bu sathi inceleme, yani, işin içi
ne girmeme özelliği bilindiği için, bazı bakanlar ve bazı siyasetçiler, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bir de tuzak kurmuşlardır. Ben, özellikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını da ikaz edi
yorum; bu kanunu, bu Mavi Akım Anlaşmasını onaylayan kanunu yürürlükten kaldıralım ve bu 
hükmü anlaşma metninden çıkaralım, ondan sonra, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunalım. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Hayal dünyasında... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Tabiî, menfaatınıza dokunduğu için hayal gücü görüyorum. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen hayalle meşgul ol!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Menfaatiniz, tabiî, çok büyük, ben de biliyorum. Onun için, ta
biî, böyle, hayal gücü... Ben, yıllarca, bunlarla kafayı yoruyorum; ama, herhalde, bunun teklifini de 
ben yapacağım. Bu Mavi Akım Projesinin Onaylanmasına ilişkin Kanunun burada iptal edilmesi 
lazım; yeniden, anlaşma hükümlerine uygun bir anlaşma yapılarak buradan geçirilmesi lazım. Ak
si takdirde, bu yabancı şirket ne yapacaktır; gaz dağıtım işini de Türkiye'de kendi adamlarına ve
recektir. Bu adamlar da kim; yine, burada itiraz eden ANAP'lı arkadaşımızda biliyor tabiî, kendi
lerinin eski ilçe başkanı mıymış, il başkanı mıymış, bilmiyorum; dağıtım işini onlara verecekler, fi
yatları da onlar belirleyecekler. Türkiye'deki gaz dağıtım projesinin kapasitesi ve hacmi de belli; 
dolayısıyla, hiç çalışmadan, devletin trilyonları, katrilyonları belli çevrelere akacaktır. Tabiî, biz 
bunları söylediğimiz için, burada, bazı arkadaşlarımız rahatsız oluyor. Niye; çünkü, onları rahatsız 
edecek sözler söylüyorum; çünkü, onların buna bağlı menfaatları var, onun için rahatsız oluyorlar. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Senin kafan 1940'larda, 1950'lerde kalmış. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, benim kafamın nerede kaldığını herkes biliyor. Aslında, 

nerede kalmış dedin, ben onu anlamadım... Sözünüzü anlamadım da... Çok müdahale ediyorsunuz. 
Eğer, ben size cevap verirsem, burada oturamazsınız. Bakın, size söyleyeyim; çünkü, sizin iktida
rınız zamanında Türkiye'de yapılan suiistimalleri sağır sultan bile duydu. Müsaade edin de bunla
rı söyleyeyim. Çok saygılı konuşuyorum. Saygılı konuşmamın nedeni, yıllardır, politikanın üze
rimde yarattığı, kendini bir nevi düzene sokma şeyidir... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Olgunlaşma var. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yoksa, tabiî ki, siz burada beni şaşırtsanız da, 8 maddede de çı

kacağım, peş peşe konuşacağım bunları. Ama, bunları böyle yapacağınıza, keşke suiistimallere ka-
rışmasaydınız daha iyi olurdu; o zaman ben de burada sizinle ilgili olarak konuşmazdım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, gerçekten, bu tahkim yasaları, Türkiye'ye 

kurulan en büyük tuzaklardır... 
Sayın Başkan, süre veriyor musunuz... 
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BAŞKAN - Buyurun efendim, herhalde toparlayacaksınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Danıştay Kanunu ve idarî Yargılama Usulü Kanununda... Bir 
de Bölge İdare Mahkemeleriyle ile ilgili kanunda bir şey dedi. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının Adalet Komisyonunda müzakeresi sırasında, bir tuzak ge
çici madde getirdiler. 1.1.1998 tarihinden itibaren yapılan birtakım ihaleleri de bu kanunun şümu
lüne getirdiler. Biliyorsunuz, 48 tane enerji ihalesi var; bu enerji ihalelerinin de kimlere verildiği 
belli. Yine, biraz önce itiraz eden arkadaşımızın yandaşları firmalara verildi. Onları da tahkime so
kacağız. O zaman, Türkiye'yi kim idare edecek arkadaşlar?.. Hatta, ben orada dedim ki, yahu, ar
kadaşlar, o zaman biz maaşımızı da... 

BAŞKAN - Sayın Genç, toparlayacağınızı ümit ediyorum... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, toparlayağız... Bir dakika yani... Niye o kadar sabır

sızsınız?! Sayın Başkan, 1 dakika!.. 

BAŞKAN - Efendim, affedersiniz, niye... 
. KAMER GENÇ (Devamla) - Memleketin hayatını ilgilendiren kanunları söylüyoruz; bir yan

dan ANAP'lılara bakıyorsunuz, gülüyorsunuz; siz de gülüyorsunuz. Bunları söylemeyelim o za
man. Yani, buradan konuşma imkanını bize... 8 maddede de ayrı ayrı konuşacağım. 

Buyurun, konuşmuyorum; peki efendim. 
BAŞKAN - Sayın Genç, ben, sürenizi uzattım "toparlayın" dedim; tehevvürde bulunmayın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Canım, niye toparlıyorum?! Daha 1 dakikalık sürem dolmadı Sa

yın Başkan.. 
BAŞKAN - Efendim, 10 dakika konuştunuz... 
Hep de bana rastlıyor... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, bir süre önce Anayasanın 47 nci, 125 inci ve 155 inci 
maddelerinde yaptığımız değişikliklerin ilgili idarî yargı mevzuatına yansıtılmasını amaçlamakta
dır. 

Hatırlanacağı üzere, Anayasanın 125 inci maddesinde yapılan değişiklikle, kamu hizmetleriy
le ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde, bunlardan doğacak uyuşmazlıkların millî veya mil
letlerarası tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülebileceği; ancak, milletlerarası tahkime ancak ya
bancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar bakımından gidilebileceği belirtilmişti. 

Anayasanın 155 inci maddesinde yapılan değişiklikle de Danıştayın, şimdiye kadar, imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerini inceleme görevi, yüksek mahkemenin kamu hizmetleriyle ilgili imti
yaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşünce bildirme görevine dönüştürülmüştür. 

işte, şimdi görüşmekte olduğumuz tasarı, Anayasanın 125 inci ve 155 inci maddelerinde yapı
lan değişiklikleri ilgili kanunlara yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu hükümlerde iki kavram, kilit kav
ram niteliğindedir. Bunlardan biri kamu hizmeti, diğeri imtiyaz kavramıdır. Bunlar hakkında, kısa
ca birkaç söz söylemek istiyorum. 

Bilindiği gibi, kamu hizmeti kavramı, idare hukukunun temel kavramlarından birisi olmakla 
birlikte, tanımlanması ve belirlenmesi konusunda, gerek öğretide, gerek uygulamada görüş birliği 
bulunmamaktadır. 
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En geniş tanıma göre kamu hizmeti, devlet veya diğer kamu tüzelkişileri tarafından veya bun
ların gözetim ve denetimleri altında, genel, kolektif ihtiyaçları karşılamak, kamu yararını sağlamak 
için kamuya sunulmuş sürekli ve düzenli faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, 28.6.1995 tarih ve 1994/71 esas, 1995/23 karar sayılı kararında, idare 
hukukunda, imtiyaz kavramının, kamu hizmetlerinin yürütülmesi yöntemlerinden biri olarak kabul 
edildiğini, kamu hizmetlerinin, uzun süreli bir idarî sözleşme uyarınca, sermayesi, kârı, hasar ve 
zararı kendilerine ait olmak üzere özel hukuk kişilerince yerine getirilmesine imtiyaz denildiğini, 
konusu, kamu hizmetinin kurulmasını ve işletilmesini bir özel kişiye devretmek olan sözleşmele
rin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri olarak tanımlandığını belirtmiştir. 

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, yani, kısaca, 
Özelleştirme Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında da, genel ve katma bütçeli idareler 
ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel niteliğindeki mal ve hizmet üretim fa
aliyetleri ile kamu iktisadî kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim fa
aliyetlerinin imtiyaz sayılacağı, bunlar dışındakilerin imtiyaz sayılmayacağı, bu madde gereğince 
imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma ve sözleşmelerin imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmesi niteliğinde olduğu ve diğer kanunlarırt bu hususları düzenleyen özel hükümlerinin sak
lı olduğu öngörülmüştür. 

Öte yandan, kamu hizmeti, kamu yararı ve kamu düzeni, zamanla ve toplumsal görüşe göre 
değişen, gelişen ve yeni içerik kazanan kavramlardır. Siyasî ve iktisadi sistemlerdeki ve teknoloji
lerdeki gelişmeler, kamu hizmeti kavramının içeriğini ve sınırlarını değiştirmektedir. 

Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, kamu hizmetinin kurulması veya bir faaliye
tin kamu hizmeti olmaktan çıkarılması, yasa koyucunun yetkisindedir. Kamu hizmetinin kurulma
sında ve kaldırılmasında, yasa koyucunun iradesi önem taşır. Kamu ihtiyaçlarının gerekli kıldığı 
durumlarda, yasama organı, herhangi bir alanı yasal statü içerisine alarak kamu hizmeti kurabile
ceği gibi, bir faaliyeti kamu hizmeti olmaktan çıkarmak da, yasama organının yetkisindedir. 

Nitekim, bir süre önce Anayasada yaptığımız değişiklikle, Türkiye Cuhuriyeti Anayasasının 
47 nci maddesinin son fıkrasında, devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri ta
rafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gerçek veya tü
zelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceğinin kanunla belirleneceği ifade edilmiştir. 

İşte, şimdi görüştüğümüz tasarı, Anayasanın 125 inci maddesi ile 155 inci maddesindeki de
ğişiklikleri, ilgili idarî yargı mevzuatına yansıtmaktadır. Bu amaçla da, Danıştay Kanunu ve İdarî 
Yargılama Usulü Kanununun bazı maddelerini değiştirmeyi hedeflemektedir. 

Her şeyden önce, her türlü idarî eylem ve işlem, idarî yargı denetimine tabidir. Bu, Anayasa
nın 125 inci maddesinde ifade edilen temel kural; ama, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerinde, taraflar arasında bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülebile
ceği öngörülebilecektir. Bu bakımdan, halen, idarî yargı mevzuatımızda idarî dava türlerinden biri 
olan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarla ilgili idarî davalar ba
kımından bir sınırlama getirme zorunluluğu doğmaktadır. Eğer kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğacak uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüleceği öngö
rülmüşse, o yola gidilebilecektir; ama, bu, taraflar dışındaki kimselerce açılabilecek olan idarî da
vaları etkilemeyecektir. 

Öte yandan, Danıştay, şimdiye kadar, imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını incelemeye yetki
liydi; ama, anayasa "değişikliğiyle, bu, artık, söz konusu imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkın-
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da düşünce bildirme görevine dönüştürülmüştür. Bu konuda da, Danıştay Kanununda gerekli deği
şiklikler yapılmaktadır. 

Daha önce söz alan arkadaşlarımız, burada, bazı sözleşmeleri saydılar. Bu sözleşmeleri, ben, 
Adalet Komisyonunda, bir soru üzerine yaptığım açıklamada sıralamıştım. O idarî sözleşmeler, 
enerjiyle ilgili bazı imtiyaz sözleşmelerinin adlarıdır. O sözleşmeler, tamamıyla, yürürlükteki ya
salara uygun olarak ve Danıştayın incelemesinden geçirilerek yapılmış olan sözleşmelerdir. Bunla
rı, sanki, şaibeli birtakım işlemler gibi göstermenin anlamı yoktur. O sözleşmelerde yer alan bir ka
yıt da, yani, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikle
rin tarafları etkileyen hükümlerinin, sözleşmeye, maliyetlerdeki artış veya azalışları, toplam yatı
rım tutarında veya tarifeye aynen yansıtacağı hükmü de, yine, Danıştayın incelemesinden geçen bir 
hükümdür. Adalet Komisyonunda reddedilmiş olan bir teklifin, burada, tekrar gündeme getirilme
si söz konusu olmayacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Çünkü, başka bir kanunda var Sayın Bakan; Yap-İşlet-Devret Ka
nununa koymuşlar. 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - Tahkim konusu, günümüzde, ulus
lararası ekonomik ilişkilerde önem kazanan bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Günümüzde, küresel
leşen bir dünyada, ülkeler, başka ülkelerden gelen yatırımları kabul etmektedir. Türkiye de, çağdaş 
teknolojiyi kendi ülkesinde uygulamak istiyorsa, bu amaçla yabancı sermayeden, yabancı teknolo
jiden yararlanmak istiyorsa, yabancı firmalarla da anlaşmalar yapmak, gerektiğinde kamu hizmet
leriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri yapmak durumundadır; ancak, günümüzde, bu çeşit 
ilişkilerden doğacak uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü yaygınlaşmış olan bir usuldür. Dola
yısıyla, Türkiye, yabancı teknolojiden, yabancı sermayeden yararlanmak istiyorsa, bu yöntemi dış-
layamaz. Bunların hepsi, anayasa değişikliği sırasında tartışılmıştır, görüşülmüştür. Şimdi, bunlar
la ilgili düzeltmelerin ilgili mevzuata yansıtılması söz konusudur. Getirilen tasarının amacı, sade
ce bununla sınırlıdır. Bu çerçeve içerisinde, Danıştay Kanununda, İdarî Yargılama Usulü Kanunun
da gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Sanıyorum ki, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri 
ve vergi mahkemelerinin kuruluşuyla ilgili kanunda da, idare mahkemelerinin yetkileri bakımından 
bir düzeltme yapmakta yarar vardır. 

Sunulan tasarı, dört ay önce yapılmış olan bir anayasa değişikliğini, şimdi, ilgili mevzuata yan
sıtmak suretiyle, o değişikliğe işlerlik kazandıracaktır. 

Değişiklik tasarısının, Yüce Meclisin onayını alacağını umuyorum. Bu düşünceyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, söz sırası, şahsı adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'da. 
Buyurun Sayın Ayhan. (FP sıralarından alkışlar) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 292 sıra sayılı Danıştay 

Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı üzerinde çalışıyoruz; geneli üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Bu kanun tasarısı, hatırlanacağı üzere, bundan bir süre önce, anayasa değişikliğiyle, 13 Ağus
tosta Anayasanın 125 inci ve 155 inci maddelerini değiştiren bir çalışmayla başlamıştı. Bu değişik
liklerle Anayasanın 125 inci maddesinin birinci fıkrasına "Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şart
laşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî ve/veya milletlerarası tahkim yo
luyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime, ancak yabancı unsuru taşıyan uyuşmazlıklar 
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için gidilebilir" hükmü getirilmişti. 155 inci maddenin ikinci fıkrasında da "Danıştay, davaları gör
mek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imti
yaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek" hükmü getirilmişti. 
Yani, daha önce Danıştayın "inceler" hükmü yerine "görüş bildirme" hükmü getirilmişti ki, sebebi 
de, enerji yatırımlarında Türkiye'nin kaynak bulmakta zorluk çekmesi ve .enerji yatırımlarındaki 
açık sebebiyle sanayie ve bütün ülkeye enerji temininde, muhtemel karşılaşılacak müşkülleri aşma 
meselesiydi. Partilerin genel bir mutabakatıyla Anayasada bu değişiklik yapılmıştı. 

Şimdi, işte, bu Danıştay Kanununda ve İdarî Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklik
lerle, bunların kanunlardaki düzenlenmesine dair hükümler getirilmektedir. Bütün bu değişiklikle
rin temelinde olan, enerji ihtiyacıdır. Türkiye, tabiî enerji açığı olan bir ülkedir. Her yıl enerji tale
bi yüzde 8-10 mertebesinde artmaktadır. Bunun, önümüzdeki on yılda 2,5 kat, yirmi yılda da 5 kat 
artması tahmin edilmektedir ve 2020 yılına kadar da, Türkiye'nin, toplam olarak 3 500 ilâ 4 500 
megavat mertebesinde bir ilave üretimi devreye sokması gerekmektedir. Tabiî, bununla ilgili ola
rak yıllık yatırım da 4,5 ilâ 5 milyar dolar mertebesindedir. Bu kaynağı Türkiye bulabiliyor mu; bu
lamıyor. 

2000 yılının bütçesini iki gün sonra görüşmeye başlayacağız. Bu bütçede yatırımlara ayrılan 
bütün pay 2 katrilyon 352 trilyondur; yani, dolar kurunu ortalama 600 000 lira alırsanız -2000 yı
lında tutturulabilirse 600 000 lira- 3 milyar 920 milyon dolar yapar bütün yatırımlara ayırdığımız 
pay. Deyin ona yuvarlak hesap 4 milyar dolar. 

Bütçeden sadece karayollarına verdiğimiz 589 trilyondur. İhtiyaçlara yetmemesine rağmen, 1 
milyar doları buraya gider. DSİ'nin çeşitli yatırımları için 1,5 milyar dolar da oraya gider. Bütçe
deki rakamları söylüyorum; 893 trilyondur DSİ'nin bütçesi. Tabiî, eğitim var, sağlık var, ulaştırma 
var, tarım sektörünün altyapısı var -yatırım ihtiyaçlarını, çeşitli faktörleri beraber aldığınız zaman-
köy-yolları var, köy içmesuları var, kamu kuruluşlarının birtakım başka yatırım ihtiyaçları var. 
Bunları aldığınız zaman, tabiî, 4 milyar doların içine hiçbir şey sığdırmak mümkün değil. Sadece, 
yılda 5 milyar dolar enerjiye ihtiyacınız var. 

İşte, bu gelinen noktada, Türkiye, mecburî olarak, mevcut elindeki santralların işletme hakkı
nı devrediyor; işletme hakkını devrederek, buradan toplu bir para almaya çalışıyor. Tabiî, ileriki 
yıllarda da gelirini kaybediyor demektir; yani, karşı tarafa eksi olarak da bunu yazmak lazım. 

Diğer taraftan, yeni enerji santrallarını devreye sokmak için de, yabancı sermayeye açılma ih
tiyacında. Bu, zarurî bir noktaya gelmiş. Yabancı sermaye de, tabiî, Türkiye gibi ülkelerde bazen 
konjonktürel dalgalanmalarla, sıkıntılarla kendi haklarını teminat altında görmediği için, bizim 
kendi sistemimiz içinde kendini teminat altında görmediği için, Türkiye de eli mahkûm onların acil 
desteğine ihtiyaç duyduğu için, mecburen bu şartların altına giriyor; yani, aslında gönlümüz buna 
razı değildir. İsteriz ki, kaynaklarımız müsait olsun, enerji yatırımlarımızı kendimiz yapalım. Biz 
sadece yeni enerji yatırımlarını yabancılara yaptırmıyoruz, aynı zamanda mevcutların da işletme 
hakkını devrediyoruz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye. 

Tabiî, Türkiye niye bu duruma geldi? Değerli arkadaşlar, Türkiye bir borç batağı içindedir. 
Muhtelif vesilelerle bunları ifade ediyoruz. Bakın, borç batağı bugün nereye kadar gelmiş; halen, 
10 uncu ay sonu.itibariyle Türkiye'nin içborçlarının stoku, 46,5 milyar dolardır. Biz hükümettey
ken -1997 Haziran ayında, 54 üncü hükümet, Refahyol hükümeti olarak- 29 milyar dolarmış içborç 
stoku; bizden sonra gelen hükümetler zamanında, Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığında 39 mil
yar dolar olmuş 1998 sonunda; Sayın Ecevit'in onaltı aylık döneminde de 46,5 milyar dolar olmuş, 
daha tırmanarak devam ediyor. Halen içborç stoku ekim ayı sonu itibariyle 21,6 katrilyondur, yıl 
sonu itibariyle muhtemelen 25 katrilyon mertebesinde olacak. 
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Tabiî, bu borca karşılık da korkunç faiz ödüyoruz. Şimdi, bakın, 1999 yılının on ayında öde
diğimiz faiz 21 milyar dolardır. Daha önceki yıllarda aylık faiz ödemeleri çok düşükken, giderek 
tırmanmış. Bilginiz olsun diye arz edeyim, mesela -faiz ödemeleri çok düşük tabiî geçmiş yıllarda, 
giderek tırmanmış- bakın, 1982 yılında 211 milyon dolar içborç faizi ödemişiz; 1985'te 495 milyon 
dolar ödemişiz; 1990'da -bir yılda ödenen faizler bunlar- 3,8 milyar dolar ödemişiz; 1995'te 10 mil
yar dolar ödemişiz ve ondan sonra tırmanarak devam etmiş; 1998'de 22 milyar dolar ödemişiz; 
1997de, bizim hükümetimiz döneminde, 13 milyar dolar ödemişiz içborç faizi olarak. Tırmanmış, 
tırmanmış ve şimdi, on ayda 21 milyar dolardır. Aylık ödemeler, şimdi, 2 milyar dolar mertebesin
dedir. Mesela, 10 uncu ayda 2,6 milyar dolar faiz ödemiş Türkiye, sadece 10 uncu ayda. 7 nci ay
da 3 milyar dolar; yani, 2 milyar dolar mertebesinde seyrediyor. Yılsonu itibariyle bu 21 milyar do
ların rahatlıkla 25 milyar dolar olacağı görülüyor. 

Bunlardan şunu söylemek istiyorum: Yani, Türkiye üretiyor, vergisini ödüyor; ama, birileri 
hazineden fareler gibi tırtıklayıp, hazinenin yüzde 88'ini faiz olarak alıp götürüyor; yani, biz ener
jiye 4-5 milyar dolar yılda para bulamıyoruz; ama, faize 25 milyar dolar yılda para ödüyoruz; ara
daki fark budur değerli arkadaşlar. Yani, bugünkü şartlar... Tabiî, hayıflanıyoruz... Birçok arkada
şımız, birçok kimse kapitülasyonlar geri mi geliyor diye endişe ediyor; inşallah, iyi çalışırız bu borç 
batağından kurtuluruz ve Türkiye, bunu aşar, bunu geçer diyelim; ama, felaket bir tabloyla karşı 
karşıya olduğumuzu da bilmek lazım; yani, enerjide de gün sayıyoruz, saat sayıyoruz. Geçenlerde 
biliyorsunuz, bir gemi 5 saat geç geldi diye Ankara'da enerji kesildi, Türkiye genelinde enerji sı
kıntısı oldu. Arkasından tekrar, gemi geç geldi diye, yine, Türkiye'de enerji kısıntısına gidildi; ya
ni, ısınmada, sanayide... Biz, bunları 1978-1979'da da yaşadık. Sayın Ecevit'in Başbakan olduğu 
dönemde 1978- 1979'da günde 3 saat enerji kesilirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, toparlayın. ,-
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bürolarda, Ankara'da ben büromda, LPG tüpünde su ısıtıp, o 

sıcaklıkla odayı ısıtalım derdik. Enerji yok büroda ne yapacaksınız; Meşrutiyet Caddesinde ve cam
larda buz olurdu ocak ayında. Bütün Ankara, bütün Türkiye yaşadı; yani, sanayide günde 3 saat 
enerji kesilirdi. Şimdi, tabiî Sayın Ecevit'in Başbakanlığında, tekrar enerji krizine, sıkıntısına girin
ce Türkiye, acaba, 1978, 1979 geri mi geliyor diye, insanlar, bunu istemeyerek hatırlıyorlar. 

Yani, Türkiye'nin sıkıntısı, kaynaklarının faize gitmesidir; vatandaşın, milletime hizmet olsun 
diye ödediği vergilerin rantiye tarafından alınıp götürülmesidir. Türkiye, bu çukura düşmüştür; in
şallah, bu çukurdan da çıkacaktır. 

Ben, bu vesileyle bunları ifade edeyim dedim; hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
AHMET İYÎMAYA (Amasya) - Sayın Başkan, bir sorum vardı... 
BAŞKAN - Maddeye geçtim efendim, özür dilerim. 1 inci maddede sorarsınız. 
Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 
AHMET İYÎMAYA (Amasya) - Soru sormak istediğimi söyledim, duymadınız. 
BAŞKAN - Özür dilerim efendim, siz de yüksek sesle söylerseniz... 
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 
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DANIŞTAY KANUNU VE İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 6.1.1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 23 üncü maddesinin (d) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hak
kında düşüncesini bildirir." 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Nazlı Ilıcak; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

292 sıra sayılı Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13.8.1999 tarihinde, Anayasanın 3 maddesini, 47 nci, 125 inci 
ve 155 inci maddeleri değiştirmişti. 125 inci ve 155 inci maddelerde yapılan değişiklikler idarî yar
gıyı ilgilendiriyordu; şimdi, bu tasarıyla, Anayasaya uyum sağlamak amaçlanıyor. 

Anayasa değişikliği sırasında görüşlerimizi ortaya koymuştuk ve "tahkimi, hiç değilse, Fran-
sa'daki gibi, sadece millî menfaatların gerektirdiği zaman ve sadece yabancılarla imzalanan sözleş
melerde getirelim" demiştik; ama, maalesef, Anayasa değişikliği sırasında, yerli sermayeye, yaban
cılık unsuru olmasa dahi, yerli tahkim hakkı verilmiştir. Oysa, mahallî yargılamadan vazgeçmemi-

. zin ana sebebi, yabancı sermayeyi ülkemize çekmek ve dar imkânlarla yapamayacağımız yatırım
lar için yabancı kaynak temin etmektir. Bu amaçlar dikkate alınmadan, maalesef, yerli sermayeye 
yerli tahkim hakkı verilmiştir; şimdi, daha da ötesine gidilmeye çalışılıyor. Mesela, sadece büyük 
ölçekli yatırımlara tahkim hakkı verilebilirdi, hâlâ bu tasarıya bunu koymak mümkün; ama, bu dü
şünülmüyor; çünkü, başka insanlar düşünülüyor, başka kurumlar, başka kişiler düşünülüyor; çün
kü, medya sermayesi düşünülüyor. 

Bu tasarı, Adalet Komisyonunda görüşüldüğü sırada, Sayın Dengir Fırat arkadaşımızın da be
lirttiği gibi, bir önerge verildi ve geçmişte imzalanan sözleşmelere bu tahkim hakkı teşmil edilmek 
istendi. Adalet Komisyonunda, bu teşebbüs geri püskürtüldü; ama, Adalet Komisyonunda geri püs
kürtülen bu teşebbüsün, maalesef, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirildiğini görüyoruz. Adalet 
Komisyonunda püskürtülen, Adalet Komisyonunda geri çevrilen düzenleme, yap-işlet-devret ka
nununa sokularak, önümüze getiriliyor. Yani, eski sözleşmeler, enerji sözleşmeleri, otoyol sözleş
meleri de özel hukuka tabi olacak. Zaten, Sayın Bakanın burada olmasından da bu belli. Sayın Ada
let Bakanı dedi ki "Komisyonda reddettiğimiz husus gündeme getirilmeyecek." Evet, bu kanunla 
ilgili olarak gündeme getirilmiyor, bir sonraki kanuna sokulmuştur bu düzenleme. Medya serma
yesinin sırtı sıvazlanmaktadır. Halbuki, bakın, bu, hukuka da, adalete de aykırıdır geriye doğru iş
letmek; çünkü, o dönemde, belki birçok firma kamu hukukuna tabi olduğu için bu ihaleye katılma
mıştır veyahut ihaleye girenler tahkim imkânı yok diye belki fiyatlarına birçok unsur bildirmişler
dir, daha pahalı bir fiyat vermişlerdir. Maalesef, eskiden imzalanan imtiyaz sözleşmelerinin tah
kimden yararlandırılmasının yolu açılıyor. Ben, buradan medya patronlarına seslenmek istiyorum 
"gözünüz aydın, hükümet, sizi çok güzel düşündü." Ama, basına da seslenmek istiyorum, günler
dir, kıyak emeklilik diye basbas bağıran bu basın, şimdi, kendi patronlarına sunulan bu ballı börek 
karşısında acaba neden suskun kalıyor? Onlara bu kürsüden seslenmek istiyorum ve bu sözlerimin 
de zabıtlara geçmesini istiyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlar, şimdi, biz, anayasa değişikliğiyle Danıştayın önincelemesini de kaldırdık. 
Aslında, yabancı sermaye Danıştayın önincelemesi kalksın istemiyordu, bundan üzüntü duyan, 
bundan sıkıntı duyan yerli sermayeydi, yerli yatırımcılardı. Yabancı sermaye sadece sözleşmeler
den doğan ihtilaflarda hakeme gidilmesini istiyordu. Öninceleme yapabilirdi Danıştay; ama, biz, 
anayasa değişikliğiyle Danıştayın önincelemesini kaldırdık ve yerli yatırımcıların, medya sermaye
sinin önünü açtık. Danıştay denetimi, şimdi, bu kanunla, zaten Anayasaya uyum djarak ortadan kal
kıyor. Şimdi, üçüncü bir şahıs; eğer, mağdur olursa, mesela çevre dolayısıyla, Anayasanın 36 ncı 
maddesindeki hakkını kullanarak Danıştaya gidebiliyor. Bu tahkim, sadece, idare ile imtiyazdan 
yararlanacak kuruluşu bağlıyor. Madem, üçüncü bir şahıs tahkime değil de, doğrudan Danıştaya gi
debiliyor; o zaman, niçin Danıştayın önincelemesini kaldırdık; keşke, Danıştay sözleşmeleri ince-
lese ve görüşünü bildirseydi; çünkü, biz -bilhassa medya sermayesi söz konusu olduğu için- nere
den bileceğiz, sözleşmelerde, kamu yararına, hukuka aykırı bazı düzenlemeler yapılmışsa?! 

Şimdi, iki şey getirilmektedir, inceleme kaldırılmış, görüş alma meselesi getirilmiştir. Yani, is
tediği takdirde -o da istediği takdirde- idare, Danıştaydan görüş alacaktır; yani, görüş almayabile-
cektir ve Danıştayın verdiği o görüş de maalesef bağlayıcı değildir. Dolayısıyla, biz, hem gelişme
lerden haberdar olamayacağız hem de, maalesef, birtakım yolsuzlukların önü açılmış olacak. Da
nıştay devre dışı bırakılıyor. 

Şimdi, kamu zararına bazı gelişmeler olabilir. Mesela, biz, bunu, tzmit körfez geçişinde gör
dük. İzmit körfez geçişinde, mukavelede, geçiş fiyatının rekabeti ortadan kaldıracak bir biçimde sı
nırlandırıldığını gördük. Yani, şöyle deniliyordu, eğer bir başka alternatif doğarsa körfezden geç
mek üzere, mesela bir gemiyle geçiş olabileceği zaman, bunun fiyatı, köprü fiyatının yüzde 80'in-
den daha düşük fiyatta olamaz; dolayısıyla, rekabet ortadan kalkıyor; rekabet ortadan kalktığı için 
de, vatandaşlar mağdur ediliyordu. Danıştay sözleşmeden bu hükmü çıkardı; ama, şimdi Danıştay 
ortadan kaldırıldığı için, Danıştay devre dışı bırakıldığı için, maalesef, böyle bir imkândan yararla
namayacağız. 

Ben, bu vesileyle, Sayın Bakanımız da burada olduğuna göre, Rekabet Kurulunun geri aldığı 
iki şartı hatırlatmak istiyorum: Hafızalarımızı tazelersek, Rekabet Kurulunun, elektrik dağıtım iha
lesiyle ilgili olarak, iki önemli şartı vardı. Bu şartlardan birinde, 1 megavattan fazla elektrik tüke
ten şirketler, icap ederse, bir başka bölgeden elektrik satın alabilecekti ve elektriğin tek fiyattan sa
tın alınmasına, Rekabet Kurulu karşı çıkmış, bir üst bir de alt fiyat belirlenmesini istemişti. 

Münhasırlık hükmünün çıkarılması ve alternatif temin kaynaklarına açık bir sistemin benim
senmesini Rekabet Kurulu istemişti; ama, Rekabet Kurulu, bu şartlarını geri çekti. Rekabet Kuru
lu, bu iki şartı geri çekerken, Bakanlık şöyle bir söz verdi: "Mevzuat değiştirildikten ve teknik alt
yapı oluşturulduktan sonra, Rekabet Kurulunun öngördüğü iki şartın yerine getirileceği, bizim ta
rafımızdan tekeffül ediliyor." Bu beyan üzerine, Rekabet Kurulu, bu iki şartını geri çekti. 

Şimdi, o iki şart ne oldu; devir sözleşmesine konulmadı, böyle askıda bekliyor. Acaba, bu de
ğişiklik onun için mi getiriliyor; yani, geriye dönük bir uygulama, bu Rekabet Kurulunun şartların
dan kurtulmak için mi getiriliyor; bu, benim zihnimde bir soru işareti. Sayın Bakan hazır buraday
ken, bunu öğrenmek istiyorum. Bu iki şart ne oldu; bunu, bizim tespit etmemize imkân yok; çün
kü, hep gizli kapaklı işler yapılıyor; hep son anda, birtakım maddeler, kanunun içine sokuluyor. De
dektif olmak gerekir ki, bu meseleleri yakından takip edelim. 

Değerli arkadaşlar, şuna inanıyorum ki, yap-işlet-devret kanunu geldiği vakit, o düzenlemele
rin, geriye dönük olarak işlemesine razı olmayacaksınız; çünkü, biz, milleti temsil ediyoruz, mille
tin menfaatlarını temsil ediyoruz; medya kuruluşlarının menfaatlannı temsil etmiyoruz. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (FP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ilıcak. 

Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Sadri Yıldı-
rım'da. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET SADRÎ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi, bizi izleyen aziz halkımızı, Doğru 
Yol Partisi Grubu ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan 292 sıra sayılı Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 
üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ilk Danıştayın 1868 yılında kurulmasıyla temeli atılan idarî yargı sis
temimiz, cumhuriyet döneminde gelişme göstermiş olup, yeni Danıştay cumhuriyetten sonra 
23.11.1924 tarihinde kurulmuştur. 

İdare üzerinde uygulanan ve idarenin dışında yer alan denetim yollarından en etkilisinin ve ki
şilere en çok güven sağlayanın yargı denetimi olduğu görüşü, 1961 Anayasasına hâkim olan ilke
lerden biridir. Bu ilkenin gerçekleşmesi için, Anayasa "İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir hal
de yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz" demek suretiyle yargı denetiminin alanını ge
nişletmiş, bir taraftan da "yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zo
rundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez" demek suretiyle yargıyı daha etkili bir hale getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayın statüsüne gelince: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile gö
revlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 

Bağımsız bir yüksek mahkeme olan Danıştayın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığıy
la yürütülür. 

Yargı ve danışma mercii olarak kişi ve idare hayatında koruyucu ve düzenleyici rol oynamak
tadır. 

İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi ola
rak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini incelemek ve karara bağ
lamaktır. 

Değerli milletvekilleri, yönetsel yargı meselesine gelince: Yönetimle bireyler arasında yönet
sel eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıklar yönetsel yargı tarafından çözümlenir. Yönetsel yar
gıda yüksek mahkeme görevi Danıştay tarafından yerine getirilir. Danıştay, bir yargı yeri olarak 
belli konularda ilk derece mahkemesi ve genel olarak da bir temyiz yeridir. 

Yönetsel yargj alanında genel görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Buna karşın, vergi 
mahkemeleri ile Danıştay dava daireleri, ilk derece mahkemesi olarak özel görevli yargı yerleridir. 
İdare ve vergi mahkemelerinin kurul olarak aldıkları kararlar, Danıştay dava dairelerince temyiz 
yoluyla incelenir. Danıştay dava dairelerinin, ilk derece mahkemesi olarak aldıkları kararlara karşı 
ise, Danıştay İdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna temyizen başvurulabilir. 
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Danıştay, yalnız bir yüksek mahkeme değildir; Danıştay, aynı zamanda devletin en yüksek bir 
danışma organıdır. Danıştayda, yargı görevini yürüten daireler ile danışma görevini yürüten daire
ler birbirinden ayrılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 10 Ağustos günü tahkim için anayasa değişikliği yapıldı. Biz, Doğru 
Yol Partisi olarak, gencide ve uluslararası tahkime karşı değiliz; ancak, Danıştay Kanunu, imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerini idarî yargı alanında görüyordu, tahkim de yasaktı; Anayasa değişince 
tahkim mümkün oldu. Bu gelen tasarı da uyum yasasıdır. 

Yine, mevcut Danıştay Kanununda "tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme şartlaşmalarını in
celer" denilmekteyken, değiştirilmek istenen tasarıda ise "imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hak
kında düşüncesini bildirir" denilmektedir. Danıştayın elinden inceleme yetkisi alınmış, düşünce 
bildirme hakkı tanınmıştır. Böylece, yeni tasarı kanunlaşırsa ve Danıştay düşüncesini bildirmezse 
müeyyidesi yoktur. Burada, Danıştayın, süresinde görüşünü bildirmemiş olması halinde, Bakanlar 
Kurulunun nasıl bir tavra gireceği hususu tanzim edilmeliydi. 

Değerli milletvekilleri, esasen, uluslararası tahkim, hukukumuza girecek yeni bir kurum değil: 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki kanuna göre, yabancı hakem kararlarının 
Türkiye'de tenfizi mümkündür ve bir Türk mahkemesinin vereceği tenfiz kararına bağlıdır. Türki
ye uluslararası ticarî tahkimi düzenleyen Avrupa ve Nevv York sözleşmelerine de taraftır. 

Ne var ki, uluslararası tahkimi düzenleyen bu sözleşmeler, kamu hizmetlerinin görülmesi için 
idarenin yaptığı imtiyaz sözleşmelerine uygulanamamakta; çünkü bu tür uyuşmazlıklarda Anaya
saya göre Danıştay yargı yetkisine sahip. Bu durumda, idarenin kamu hizmetinin görülmesi ama
cıyla yaptığı imtiyaz sözleşmelerinden Danıştayın yetkisini kaldırarak, uluslararası tahkime yetki 
tanımak, Türkiye'yi kamu hizmetlerinin görülmesinde uluslararası siyaset emrine sokmak anlamı
nı taşır. 

Sorunun çözümü, anılan uyuşmazlıkları Danıştayın yargı yetkisi dışına çıkarmak yerine, ka
mu hizmeti ve imtiyaz sözleşmesi kavramını daha dar bir çerçeveye yerleştirmektir. 

Günümüzde ülkelerin kaynak ihtiyacı, yabancı sermaye yatırımlarının teşviki ve korunması 
gereksinimini gündeme getirmiştir. Bu amaçla, Türkiye 1963'ten bu yana pek çok devletle iki ta
raflı anlaşma imzalamıştır. Dünya Bankası öncülüğünde hazırlanmış olan "Çok Taraflı Yatırım Ga
ranti Kuruluşu Sözleşmesi" ve "Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 
Uyuşmazlıklarının Çözülmesi Hakkında Sözleşmeye" 1991'den beri taraftır; bir uluslararası hakem 
mahkemesidir. 

Bu hakem kurulunun kararları ev sahibi ülkenin kendi mahkemelerinden verilmiş kesin karar
lar gibi sonuç doğurur. Diğer bir ifadeyle, bu sözleşme, hukukumuza göre, yabancı hakem kararla
rının Türkiye'de tenfizi için aranan, bir Türk mahkemesinden tenfiz kararı alınması zorunluluğunu 
da ortadan kaldırmış olmaktadır. 

Uluslararası hakem mahkemesinin yukarıda kısaca açıkladığımız hükümleri, imtiyaz sözleş
meleri için Anayasanın Danıştaya verdiği görev nedeniyle devreye girememiştir. Yabancı yatırım
cıların şikâyetleri de burada düğümlenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasayı madde madde, parça parça değil, tümünü değiştirmek, de
mokratik kurum ve kuralları da yeniden düzenlemek gerekir. Ayrıca, anayasa değişikliği karşısın
da, Danıştayın da iş yoğunluğu ve yeni kurulan Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu ve ku
rulacak olan Bankacılık Üst Kurulu gibi birimlerin de olduğu nazara alınarak, Danıştayı yeniden 
yapılandırarak, özel daireler ilave edilerek kurulmalı -gelişen şartlara uyum sağlama- ve böylece, 
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Danıştayın çalışma şekli de hızlandırılmalıdır diyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay Kanununun 23 

üncü maddesinde, Anayasaya uyum amacıyla yapılacak değişiklikle ilgili söz aldım. 
Anayasanın 47 nci maddesinde yapılan değişiklikte "devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri, diğer 

kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşme
leriyle gerçek ve tüzel kişilerce yapılacağı veya devredeceği kanunla belirlenir..." Şimdi, burada da 
"Danıştay, tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri 
hakkında düşüncesini bildirir." Yani, bu, tabiî, Danıştay Kanununda da yapılan bir değişiklik. Ba
na göre, bir hizmetin özel hukuk sözleşmesine göre yapılacağı kanunla belirtilmediği takdirde, her 
halükârda bu bir imtiyaz sözleşmesidir ve bu imtiyaz sözleşmesinin de Danıştayın mütalaasına bağ
lanarak yürürlüğe konulması lazımdır; aksi takdirde, yapılacak işlem Anayasaya aykırıdır. Yürür
lükteki Danıştay Kanununa göre, tüzük taşanları ile imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini Danıştay 
inceliyordu. Şimdi, burada "inceleme" yerine "mütalaa alma" ilkesi getirildi. Anayasa müzakeresi 
sırasında, Sayın Bakana soruldu; denildi ki, kamu hizmeti niteliğideki imtiyaz şartlaşma ve sözleş
meleriyle ilgili, Danıştay düşüncesini bildirir -ben de hatta konuştum- kanunlar hakkında da dü
şüncesini bildirir; ama, ta 1960'lardan beri, Danıştaydan hiçbir bakan veya hükümet, bir tasarıyı 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk etmeden önce düşünce almamıştır. Yani, düşünce almaya 
bağladığınız zaman, düşünce alma zorunda değil; ama, Sayın Bakan, burada ^o Anayasa müzake
releri sırasında verdiği bir mütalaa vardır- diyor ki: "Eğer bir imtiyaz şartlaşması ve sözleşmesi 
varsa, her halükârda Bakanlar Kurulu Danıştaydan mütalaa ister." Yani, burada isteme zorunlulu
ğu getiriyor. Yanlış söylemiyorum, herhalde aynen böyledir. Zira, bunların burada tutanaklara geç
mesi lazım. 

Biraz sonra göreceğiz. İki aylık süre içinde Danıştay bunu bildirmek zorundadır; iki ay için
de bildirmediği takdirde, Danıştay mütalaasını bildirmeden onu yapacak bürokratı, o cesareti gös
terecek bürokratı da ben göremiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakın -Türkiye'de o kadar acayip şeyler oluyor ki- Adalet Komisyo
nunda, bir geçici maddenin bu kanuna girmesi reddediliyor. O sırada, ben, Sayın Bakana gerekli 
soruyu sordum; Sayın Bakan, 48 tane enerji projesiyle ilgili yapılan sözleşmeden bahsetti, bu söz
leşmelerin çoğunun medya patronlarına verildiğini söyledi. 

Düşünebiliyor musunuz, bir medya patronu karşısında, medya patronları karşısında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bile direnme gücünü kendisinde bulamıyorsa, yarın bunu bir bürokrata ver
diğimiz zaman, bir başbakana veyahut da bir bakana verdiğiniz zaman, bunun karşısında o zat di
renme gücünü kendisinde bulabilir mi? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'yeyi bir sömürü alanına çevirmeye kimsenin hakkı yok. Biz, 
vicdanımız üzerine yemin ettik. Öyle kanunlar getirelim ki, objektif olsun; devletin yönetimini, kö
tü niyetli, devletin sırtından trilyonlar vuran, devleti kendi çevresine hortumlatan insanların merha
metine bırakmayalım. Bana göre, bu hükümet, önce Türk Milletin emrinde sonra da Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin emrinde olmalıdır. Bir hükümet, hiçbir zaman medya patronlarının emrinde 
olmamalıdır. 
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Ben, inanıyorum ki, bu koalisyon hükümeti kurulduğu zaman, ANAPa sadece, Enerji Bakanlı
ğını verseydi, ona razı olurdu; çünkü, orada büyük yatırımlar var. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstabul) - Bravo Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu hükümet doğru dürüst pazarlık... Yani, ne DSP ne de MHP 
tamyamadılar. Yani, inanınız ki, bir tek Enerji Bakanlığını verseydiniz ANAP'a, tamam, ona razı 
olurdu; öteki bakanlıkları fuzuli vermişsiniz siz. Ben onu görüyorum yani. Buraya getirilen kanun
larda, özellikle öne sürülen hususlarda bunu görüyoruz. Niye bu kadar fazla bakanlık verdiniz, ben 
anlayamadım. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin kaderini çok yakından ilgilendiren, Türkiye'yi -biraz önce de 
söylediğim gibi- bir sömürü alanına çeviren kanunları görüşüyoruz. Bu kanunlar, gelecekte, Türki- . 
ye için, iktidarlar için çok büyük tuzaklar yaratabilecek nitelikteki kanunlardır. Bence, bu uyum ka
nunlarının gelmesine de gerek yoktu. Daha, Türkiye'de, o kadar çok büyük gelmesi gereken kanun
lar var ki... İşsizliği önleyen bir kanun getiriyor muyuz? Depremde insanlar... Her gün televizyon
da görüyoruz; canıyla, malıyla... Yani, insanların sağlıkları tehlikede, gıda bulamıyorlar, okulda ço
cukları okumuyor; onlara bir çare bulmamız gerekirken, gecenin bu saatlerinde, ülkenin temel... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, kürsü sizin. 
KAMER GENÇ (Devamla) - ...ülkenin candamanyla çok yakından ilgili, rejimiyle daha ilgi

li olan kanunlan, bence, böyle, gecenin bu saatlerinde konuşmak hatalı bir davranış olur; yasama 
faaliyetlerinin çok sağlıklı yapılmasını engeller. Bu gibi kanunların enine boyuna tartışılması la
zım. 

Bu kanunlar Adalet Komisyonunda görüşülürken, acaba, Danıştayın mütalaası alındı mı, alın
madı; çünkü, ben, orada da söyledim. Değerli milletvekilleri, Danıştay, 1868'de kurulmuş ve o ta
rihten beri, bu imtiyaz, şartlaşma ve sözleşmelerine bakan bir kurum; ama, bir bürokrata, bu imti
yaz, böyle bir mukavele yaptığınız zaman, adam, memleketin menfaatini düşünmeyebilir, kendi 
çevresinin menfaatini düşünür vehayut da hüsnüniyetle de atlayabilir, hüsnüniyetle de hata yapabi
lir; ama, yapılan bir ufak hata, ülkenin trilyonlarca lira gelir kaybının veya kazancının belirli kişi
lerin cebine akmasına sebebiyet verebilir. Bu bakımdan, bu kanunlara şunda gerek yoktu; ama, bu
radaki, işte, hükümet iş yapıyorum veyahut da... Bazı müteahhitler, şimdi, sırada bekliyor; bu ka
nunları çıkarın ki, biz, şöyle yapalım diyorlar. Yani, bunları da biliyoruz; ama, tabiî, günahı veba
li sizlerin boynuna, beni hiç ilgilendirmez. Burada söylüyoruz, vicdanımızı en azından tatmin edi
yoruz. 

BAŞKAN - Sayın Genç, münasip görürseniz, toparlar mısınız efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki efendim. 
Ben, zaten, daha başka maddelerde de konuşacağım. 
BAŞKAN - Tabiî. 1,5 dakika verdim, isterseniz yarım dakika daha buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, teşekkür ederim efendim, tamam. (DYP sıralarından alkış

lar) 

BAŞKAN - Estağfurullah Sayın Başkan. 
AHMET ÎYİMAYA (Amasya) - Sayın Başkan, soru... 
BAŞKAN - Sayın İyimaya, buyurun efendim. 

Bir dakika efendim, açmadım. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şahıslar adına söz hakkı yok mu efendim? 

BAŞKAN - Affedersiniz Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 292 sıra sayılı kanun ta
sarısının 1 inci maddesi üzerinde, şahsen söz almış bulunuyorum. 

Bu madde, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 23 üncü maddesini değiştiriyor. 23 üncü madde
sinde ne vardı da, bunu değiştiriyor diye bakarsak; 23 üncü madde, Danıştayın görevlerini sayan 
bir maddedir ve bu maddede de (d) bendini değiştiriyor; (d) bendi "mevcut hüküm, tüzük tasarıla
rını ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını inceler" hükmü "Tüzük tasarılarını inceler; kamu hiz
metleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir" diyor. Yani, ince
leme, uygundur, değildir diye mütalaa verme, bağlayıcı mütalaa verme yetkisi Danıştaydan alını
yor. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, geneli üzerindeki konuşmamda, enerji sıkıntısı sebebiyle bütün bu 
değişikliklerin yapıldığını ifade ettim. Tabiî, idarenin yetkili olması mühimdir. İdarenin elinin ko
lunun bağlanması da, idarenin icraatını zorlaştırır; ancak, idarenin de, verilen yetkileri düzgün kul
lanması, kamu yararına, amme menfaatına kullanması mühimdir. Bunun da, denetim mekanizma
larının olması lazım. Şimdi, bakın, Enerji Bakanlığı tarafından, Meclisten de kanun mahiyetinde 
geçirilerek, Rusya-Türkiye Mavi Akım Projesinde bir ihale yapıldı; Samsun-Ankara gaz boru hat
tının ihalesi, 48 inçlik. 

Komisyonda, değerli bakan arkadaşımıza sorduk: Takriben 500 kilometrelik bu Mavi Akımda 
ihaleye çıktınız mı; kaç firmadan teklif aldınız; tekliflerdeki tenzilatlar nelerdir? "İhaleye çıkma
dık" dedi. Niye çıkmadınız?.. "İhaleyi Gasprom yaptı, Ruslar yaptı." Peki, bu hattın -Samsun-An
kara- parasını kim ödeyecek? "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ödeyecek." Benim parasını ödeye
ceğim bir boru hattının ihalesini Gasprom nasıl yapar?! Alan da, bir partinin eski ilçe başkanı ve 
ortaklan. 

Tabiî, bu, şahsen beni de, kamuoyunu da, takip eden herkesi de rahatsız eden bir husustur. Yet
ki vermek mühim; ama, yetkiyi düzgün kullanmak, amme menfaatına kullanmak meselesidir. Ta
biî, bu yapılmadığı zaman, verdiğiniz yetki, kamu yararı aleyhine kullanılıyor, yetkileri daralttığı
nız zaman da işler yürümüyor. Onun için, buraya getirip, Meclis denetimini güçlendirmek lazım. 
Yani, tekrar tekrar İfade ediyorum, İçtüzük değişiyor şimdi. 

Bakın, biz, milletvekilleri olarak, kamu yönetiminden bilgi alamıyoruz. İçtüzük değişiyor... 
Gelin, İçtüzüğe milletvekilinin doğrudan bilgi alma hakkını getirelim ve milletvekiline bilgi ver
meyen idarenin savunma vermesi lazım. Vatandaşın da bilgi alma hakkının olması lazım; kozmik, 
gizli, özelliği olmayan bilgilerin vatandaşa açık olması lazım. Biz, bunları göremiyoruz. 

Şimdi, Gaspromla ilgili, Mavi Hatla ilgili anlaşmada, ticarî, hukukî, malî protokoller yapıldı. 
Nerede bu protokoller, verin bakayım dediğiniz zaman vermiyorlar. Niye; denetleme yapacaksınız. 
Elbette, ben alacağım da denetleme yapacağım, yamuk bir iş varsa, bunun üzerine gideceğim. Bu
nu alamazsınız değerli arkadaşlar. 

Yani, bizim önümüzdeki çıkmaz bu. Ya idarenin elini kolunu bağlayacaksınız kanunlarla... O 
zaman da, ülke meselelerini çözemeyeceksiniz, inisiyatif vermeyeceksiniz, takdir hakkını, kullan
ma hakkını vermeyeceksiniz veya verdiğiniz zaman da birçok suiistimaller olacak, yolsuzluklar 
olacak ve Meclis de seyirci kalacak. Onun için, Meclisin güçlendirilmesi lazım. Yani, bir ekstrem
den bir ekstreme gitmek doğru değil. Bu, makul ve orta yolu bulmak meselesidir. 
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Tabiî, burada, Danıştay denetiminden kaçırıyor muyuz diye düşünüyoruz; ama, enerji mesele
lerini halletmek için de Anayasayı değiştirmişiz, bu yolu açmışız. İşte, sıkıntı, kimin bu yetkiyi kul
lanacağı meselesinde ve nasıl denetleneceği meselesindedir. 

Bunu çözmezseniz, bunun sıkıntısını çok çok çekeceğiz diyorum ve hepinizi hürmetle selam
lıyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın İyimaya, buyurun. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Değerli Bakanıma şu sualle

ri tevcih etmek istiyorum: 
Gerçekten, Parlamento, kurucu iktidar olarak, Anayasanın üç temel maddesini değiştirmiştir. 

Bu temel maddelerin yansıma alanlarının; yani, uyum yasalarının bir paket halinde getirilmesi me
selenin ciddiyeti bakımından daha isabetli olmaz mıydı? Şu anda iki tasanda görüyoruz ki, mevzu
at bütünlüğü tamamen bozulmuştur. Acaba, böyle bir uzlaşma mı sağlanamadı? Birinci sualim bu. 

İkinci sualim: Burada, gerçekten, ulusun iradesine uygun bir uyumun sağlanabilmesi için, 
Türk hukukunda tam bir normatif boşluk olan imtiyaz alanının gerçekten tanzim edilmesi gerekir 
idi; içtihadî bir alandır. Şu anda görüyoruz ki, 298 sayılı Yasada, neredeyse, imtiyaz alanı, Anaya
sanın 47 nci maddesi kendi kriterleri aşılarak, tamamen özel hukuk sözleşmelerine aktarılmıştır ve 
imtiyazın içi boşaltılmıştır. 

Bu konuda Sayın Bakan hukukî yetkinliğini kullanarak, nelerin imtiyaz olacağı, hangi alanla
rın özel hukuk sözleşmeleri veya devir ilişkilerine konu kılınacağı noktasında bir uyum, temel 
uyum metni üzerinde çalışıyorlar mı? Aksi takdirde, bu metinler göz boyamadan öteye geçemeye
cektir; hukukun üstünlüğü değil, menfaatin üstünlüğü söz konusu olacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ilıcak, buyurun. 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Adalet Bakanından şu

nu sormak istiyorum: 
Adalet Komisyonunda, tahkimin, daha önce imzalanan enerji sözleşmelerine uygulanması ka

bul edilmedi; siz de burada bunu beyan ettiniz. Şimdi, benzer bir düzenleme, 298 sıra sayılı -yap-
işlet-devret diye adlandırabileceğimiz- bir kanun tasarısıyla getiriliyor. Adalet Komisyonundan ge-
çirilemeyen; ama, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirilen bu tasarı, bu hüküm, sizce yakışıklı bir 
tavrı mı göstermekte? Acaba, bu ısrarın amacı nedir? Tahkimle yabancı sermayenin önü açıldığına 
göre, kaynak temin edileceğine göre, enerji yatırımları ülkemizde yapılacağına göre, diğerleri de, 
yarii, daha önce sözleşmeyi imzalayanlar da, zaten, seve seve bu sözleşmeyi imzaladıklarına göre, 
niçin', hangi sebeple, bu tahkimi ille geriye doğru uygulamak istiyorlar? Yani, birincisi, bu yakışık
lı mıdır; hoş karşılanabilir mi? İkincisi de, bu ısrarın amacı nedir efendim? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın İyimaya'ya ve Sayın Ilıcak'a teşekkür ederim. 
Uyum yasalarının bir paket halinde getirilmesi, şüphesiz, düşünülebilirdi; ama, burada yaptı

ğımız da, ivedi olarak bazı düzenlemelerin yapılması bakımından gereklidir. Nihayet, şu anda gö-
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rüşmekte olduğumuz tasarı, idarî mevzuatta yapılması gereken, zorunlu olan düzenlemelerden iba
rettir. Dolayısıyla, hepsinin bir paket halinde getirilmesi gerekmemektedir. Ayrıca, böyle bir yön
temin de, düzenlemelerin birbirinden kopuk, parçalı olması sonucunu doğurduğu söylenemez; her 
biri bir alanı düzenlemektedir. Şu anda görüşmekte olduğumuz tasan, sadece idarî yargı mevzu
atında yapılması gereken değişikliklerden ibarettir. 47 nci maddeyle ilgili değişiklik, bundan sonra 
görüşülecek olan kanun tasarısı kapsamında ele alınacaktır, o da sadece bir bölümü itibariyle. Bi
lindiği gibi, 47 nci maddede özelleştirme de düzenlenmektedir ve şu anda özelleştirmeyle ilgili bir 
kanun yürürlükte bulunmaktadır; onda da, ihtiyaçların gerektireceği değişiklikler zaman içerisinde 
yapılabilecektir. 

İmtiyazların ne anlama geldiğini, sunuş konuşmamda açıklamaya çalıştım. O konuda başka bir 
^ şey eklemeye gerek görmüyorum; hem Anayasa Mahkemesinin verdiği bir tanımla hem de Özel
leştirme Kanununda yer alan bir tanımla bu sorunun cevabını vermeye çalışmıştım. 

Sayın Ilıcak ise, şu anda görüşmekte olduğumuz tasarıyla ilgili değil de, bundan sonra görü
şülecek olan tasarıyla ilgili bir soru sormaktadır. Sanıyorum ki, henüz görüşülmeyen bir tasarı hak
kında görüş beyan etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin usulleri arasında değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ilıcak, zımnî de olsa Sayın Bakan cevap verdi. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendinden 

sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile 

ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idarî davaları karara bağlar." 
BAŞKAN - Efendim, 2 nci madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletveki

li Sayın Yahya Akman; buyurun efendim. 
FP GRUBU ADINA YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan 292 sıra sayılı Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Fazilet Partisinin görüşlerini açık 
lamak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, değerli milletvekillerimizin ve 
kamuoyumuzun çok iyi bildiği gibi, bundan yaklaşık dört ay önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olan ve kamuoyunda "Tahkim Yasası" olarak adlan
dırılan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 47, 125 ve 155 inci maddelerinde değişiklik öngören 
anayasa değişikliğinin uyum yasası niteliğindedir. 

Belirtmek gerekir ki, gerek tahkim yasasının görüşülmesi sırasında gerekse uyum yasasının 
görüşülmesi sırasında, bütün partilerin, bu konuda, hemen hemen hemfikir olduğunu sevinerek 
gördük. 

Tahkim yasası çıkarılırken, kamuoyunda bazı çevreler, düşünceleri ıuoariyle özelleştirmeye 
karşı olduklarından, Türkiye'de liberal bir ekonominin tatbik edilmesine karşı olduklarından dola
yı, doğrudan doğruya, tahkim yasasının çıkarılmasını, bu manadaki Anayasa değişikliğini, kimisi 
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çok ileri giderek, adeta, vatana ihanetle eşdeğerde tutmuşlardır ve bu yasanın çıkmaması gerektiği
ni, bunun vatanın satılması anlamına geleceğini dahi iddia edecek kadar ileri giden insanlar olmuş
tur; ama, sağduyulu bütün insanlar şunu düşünmüşlerdir: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son yıl
larda içerisinde bulunduğu ciddî bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizin aşılmasının formül
lerinden bir tanesi de, bir şekilde bütünleşmeye çalıştığımız Avrupa Birliği sürecinde, yabancı ser
mayenin, ülke adına yapılacak önemli yatırımlarda ülkemiz için faydalı olduğudur. Bunu düşün
düklerinden dolayı, bu yasaya taraftar olmuşlardır. Bu nedenle, uyum yasası da aynı çerçevede ol
duğundan dolayı, bütün partilerin mutabakatını sağlamış görünüyor; ama, ne yazık ki, bütün bu iyi 
niyeüere rağmen, birinci görüş olarak izah etmiş olduğum özelleştirmeye ve tahkime karşı çıkan 
insanların iddiası neredeyse doğrulanacak gibi bir imaj içerisine girdik. Görüşmekte olduğumuz ya
sa tasarısı ve peşinden -sayın kâtip üyemizin de biraz önce karıştırdığı gibi- görüşeceğimiz yap-iş-
let-devret modeline ilişkin kanun tasarısında hükümete mensup arkadaşların bazı çabaları, bizi, bu 
kanun tasarısı hakkında olumsuz düşünmeye sevk etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, benden önceki bazı konuşmacı arkadaşlar değindiler. Şu an görüşmek
te olduğumuz kanun tasarısı Adalet Komisyonunda görüşülürken, iktidara mensup milletvekilleri 
tarafından, iktidardaki üç gruba mensup milletvekilleri tarafından, müşterek imzayla, ilave bir mad
de getirilmek istendi ve bu ilave madde, ne yazık ki, demin sorulan soru çerçevesinde. Daha önce, 
tasarının geneli üzerindeki değerlendirmede, Sayın Adalet Bakanımızın ifadelerini yadırgadım. Zi
ra, getirilmiş olan bu önergeyi Sayın Bakanımız kabul etmişlerdi, hükümet olarak bu önergeye ka
tılmışlardı. Bu önergeye katılmış oldukları halde, kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyo
rum, Adalet Komisyonumuzun çok değerli üyeleri sağduyularını kullanmak suretiyle, memleket ve 
millet menfaatini önplanda tutmak suretiyle verilmiş olan bu önergeyi reddettiler ve bu reddetme, 
hükümetin iradesine ve üç parti grubunun iradesine rağmen yapılmış bir ret idi. Zira, Adalet Baka
nımız Sayın Hikmet Sami Türk, komisyon görüşmeleri sırasında aynen şöyle söylüyor: "Önerge
deki zaman sınırlaması, çok geriye gidilmemesi bakımından düşünülmüştür ve son iki yıl içerisin
de Danıştayın da incelemesinden geçirilerek imzalanmış bulunan imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele
ri konularını enerji bakımından..." Böyle devam eden ifadeleri var. Devamında da, değerli meslek
taşım Sayın Dengir Fırat, burada zabıtlara geçmesi yönüyle tek tek ifade ettiler, ben tekrara girme
me açısından izah etmeyeceğim; ama, kamuoyunun son derece duyarlı olduğu ve hakikaten endişe 
duyduğu, bundan birkaç yıl öncesinden başlayarak birkısım medya patronlarına verilmiş olan ener
ji ihalelerinin de, geriye dönülmek suretiyle tahkimden istifade ettirilmesi yönünde bir gayret içe
risinde sayın hükümetimiz. 

Demin Sayın Ilıcak'ın sorusuna cevap verirken, bir sonraki tasarıyla ilgili sorulduğu için ce
vap verme ihtiyacı hissetmedi Sayın Adalet Bakanımız; ama değerli milletvekilleri, ben şunu ifade 
etmek istiyorum: Hükümet işi, müşterek sorumluluğu gerektiren bir iştir. Adalet Bakanının ayrı dü
şünmesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının ayrı düşünmesi diye bir şey düşünülemez. Böyle bir 
şey, olsa olsa, hükümet sorumsuzluğudur; böyle bir şeyi benimsememiz mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, birazdan görüşeceğimiz kanun tasarısında Adalet Komisyonu olarak 
reddettiğimiz ve birkısım insanlara bu memleketin kaynaklarının peşkeş çekilmemesi gerektiği yö
nünde reddettiğimiz maddeyi, cümle değiştirmek suretiyle sayın hükümetimizin aynen koyduğunu 
görüyoruz. Bu yasama döneminde, maalesef, çok garip olaylarla karşılaşıyoruz değerli milletvekil
leri. Bir tasarının, komisyonların önüne geldikten sonra, önergeler suretiyle -komisyonda ve Genel 
Kurulda- iktidar partileri tarafından düzeltilmesi ihtiyacının hissedildiğini görüyoruz. Hani, muha
lefet, önergeler suretiyle katkıda bulunmak istese, bunu anlarım; çünkü, bu tasarıların hazırlanma 
yeri hükümettir, bakanlıklardır, bundan muhalefet partilerinin haberi olmayabilir. Milletin menfa-
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atma gördüğü bazı hususlarda, gerek komisyonlarda gerekse Genel Kurulda, uygun gördüğü bazı 
değişiklikleri, muhalefet partileri gündeme getirebilir. Bundan daha normali olamaz. Buna, iktidar 
partisindeki milletvekillerinin destek vermesi de çok normal; ama, bu iki tasanda özellikle, görü
yoruz ki, komisyonlardaki görüşmeleri sırasında, alelacele ve birkısım komisyon üyelerince dahi 
tam anlaşılmadan, önerge yoluyla maddeler ilave ediliyor. Bunu, milletim adına, Parlamento adına 
yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, biz, bu zihniyete, sonuna kadar karşı çıkacağız. Biraz sonra görüşece
ğimiz kanun tasarısıyla ilgili önergelerimizi Sayın Meclis Başkanlığımıza sunduk. Bunun çıkma
ması için, medya patronlarının arzuladıkları şekilde çıkmaması için, bütün milletvekillerimizin sağ
duyulu hareket edeceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, son günlerde, medyadaki bazı gelişmeler son derece dikkatimi çekti. 
"Kıyak emeklilik" olarak adlandırdıkları bir yasa tasarısını dile dolayıp duruyorlar. Hangi televiz
yon kanalını açsan, hangi gazete sayfasını açsan aynı haberlerle karşılaşıyorsun. Emekliliği henüz 
hak etmemiş bir arkadaşınız olarak bu konunun uzaktan yakından benimle bir ilgisi yok, bunu be
lirtmemde fayda var; ama, dikkatimi çeken husus şudur ki, özellikle, memleketin önemli kaynak
larının bazı insanlara peşkeş çekilmek istendiği kanun tasarılarının ve çok çok önemli kanun tasa
rılarının, rakamlar itibariyle milyar dolarlar, ifade eden bazı kanun tasarılarının görüşülmesi sıra
sında medya tek satır yazı yazmazken, kendi ifade ve hesaplamalarıyla, her nedense, vatandaşın 
birkaç trilyon parasımn bazı milletvekili emeklilerine gideceğinin endişesi içerisine düşmüşlerdir. 
Bunu yadırgadığımı ifade etmek istiyorum değerli milletvekilleri ve bu hususa da hepinizin dikka
tini çekmek istiyorum. Hakikaten, bu medya mensubu değerli arkadaşlarımız, bu milletin bir kuru
şunu, yetim hakkını bu kadar kovalayan, bu kadar takip eden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akman, sürenizi uzatacağım; çünkü, bu, birbirine mündemiç iki kanun ha
line geldi; önemli bir mesele. 

Buyurun efendim. 

YAHYA AKMAN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Yani, bu kadar önemli kanun tasarıları görüşülürken medyamızın hiç alakadar olmadığını, bu 
tasarıların âdeta sessiz sedasız geçmesini arzuladığını görüyorum. Bugün, değerli milletvekili ar
kadaşım saydı, bir sürü enerji ihalesi yapılmış, bazı insanlara verilmiş ve bunlara daha kıyak bir şe
kilde verilmesinin yolları aranırken, halkımızın sözcüsü olma iddiasındaki medya, maalesef, bunu 
sorgulamak yerine "milletvekilleri, kendi başlarının çaresine baksınlar; acaba ben şu tarafta mı yer 
alsam, bu tarafta mı yer alsam; şu kıyak emeklilik konusunda olumlu mu oy versem, olumsuz mu 
oy versem" endişesi içerisine sokmak, bir kamuoyu baskısı oluşturmak gayreti içerisindedir. Bunu, 
huzurlarınızda kınamak istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akman. 
Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çelen'de. 

Buyurun Sayın Çelen. 
Herhalde, siz de mündemiç bir kanun görüşeceksiniz!.. 
DYP GRUBU ADINA SALÎH ÇELEN (Antalya) - Evet Sayın Başkanım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle, elim bir trafik kazasında vefat 
eden Çanakkale Milletvekilimiz merhum Sıtkı Turan'a ve danışmanı Metin Demir'e Yüce Allah'tan 
rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bazı değişiklikler yapan 4446 sa
yılı Yasayla getirilen yeni anayasal hükümlerle Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanu
nu arasında uyumı sağlayabilmek amacıyla gündeme getirilen kanun tasarısının, öncelikle, yasama 
tekniği açısından bir zorunluluğun sonucu olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Gerçekten de 4446 sayılı Yasayla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler, 
2575 ve 2577 sayılı Yasalardan daha sonra yürürlüğe girdiğinden ye üstünlüğü nedeniyle, anılan 
yasaların Anayasanın açık lafzına aykırı olan kısımları zaten zımnen ilga edilmiş bulunmaktadır. 
Uygulamada da bu konuda bir tereddüt yoktur. Nitekim, Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başka
nı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay başkanvekilleri ve daire başkanlarının seçimine ilişkin olarak ay
rıntılı düzenleme içeren 2575 sayılı Danıştay Kanunun 10 uncu maddesini değil, Anayasanın 155 
inci maddesini uygulamakta ve seçimi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapmaktadır. 

Yasama tekniği bakımından bir zorunluluk ifade etmeyen bu yasa tasarısının gündeme getiril
mesi, siyasî iktidarın taraflı olduğu çıkar çatışmalarının Meclise yansıması niteliğindedir. 

Değerli milletvekilleri, 14.8.1999 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4446 
sayılı Yasayla, Anayasanın " Devletleştirme" başlıklı 47 nci maddesi değiştirilmiş ve özelleştirme 
de anayasal bir ilkeye kavuşturulmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin özelleştirmeye ilişkin yasal düzenlemenin Anayasaya uygunluk dene
timi sırasında, devletleştirmenin karşıtı olarak gördüğü özelleştirmeye, yine, devletleştirmeye iliş
kin anayasal düzenlemeden hareketle, anayasal ilkeler getirilmiştir. Yapılan değişiklikle, Anayasa 
Mahkemesi kararları paralelinde "özelleştirme" kavramı da Anayasada yer almıştır. Dolayısıyla, bu 
anayasa hükmü karşısında, özelleştirmeye ilişkin yöntemler ve esasların yasama organı tarafından 
yasayla düzenlenmeleri zorunlu olup, bu yasama yetkisinin yürütmeye devri söz konusu edileme
yecektir. 

Anayasanın 47 nci maddesinin 4446 sayılı Yasayla değişik haline göre, kamu tüzelkişileri ta
rafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gerçek veya tü
zelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği hususları, bu kanunla belirlenmek zorundadır. 
Bugüne kadar böyle bir kanun teklifi veya tasarısı Genel Kurul gündemine gelmemiştir. 

İmtiyaz sözleşmeleri, günümüzde, esas itibariyle enerji yatırımları ve devletin yürüttüğü ener
ji hizmetlerinin özel hukuk kişilerine gördürülmesi ve bununla ilgili tesislerin devri konusunda 
önem taşımaktadır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Anayasanın 168 inci maddesi uyarınca, devletin hüküm ve ta
sarrufundaki doğal kaynak ve servetlerden yararlanarak ve mahallinde kullanılarak üretilen elekt
rikle ilgili hizmetler temel kamu hizmeti olup, doğal tekel niteliği'taşımaktadır. Bu hizmetler, aynı 
zamanda stratejik yönden önemli hizmetlerdir. 

Elektrikle ilgili kamu hizmetlerinin, imtiyaz usulüyle özel hukuk hükümlerine tabi sermaye 
şirketlerine gördürülmesine imkân tanıyan 3096 sayılı Yasanın Anayasaya aykırılığı çeşitli hukuk
çular tarafından dile getirilmiş ve Danıştay idarî dava dairelerince, yasa, itiraz yoluyla Anayasa 
Mahkemesine götürülmüş; ancak, Anayasa Mahkemesi, esasa girmeden Danıştayın başvurusunu 
usulî nedenlerle reddetmiştir. 
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Daha sonra, Anayasaya aykırılık görüşü taşıyan üyelerin çoğunluğu sağlayamaması nedeniy
le, bu yasa, tekrar Anayasa Mahkemesine götürülememiştir; ancak, 3096 sayılı Yasanın Anayasa
ya aykırı olup olmadığı konusundaki tartışmada, yasanın Anayasaya aykırı olmadığını savunanlar, 
esas itibariyle bu yasa uygulanarak düzenlenen imtiyaz sözleşmelerine, Danıştayca incelendiği ve 
anayasal ilkelerin bu inceleme sırasında göz önünde bulundurularak, bu ilkelere aykırı uygulama
ların engellendiğini ifade etmekteydiler. 

Gündemdeki yasa tasarısı, Anayasa değişikliği paralelinde Danıştayın imtiyaz sözleşmelerini 
inceleme görev ve yetkisini ortadan kaldırmaktadır. Esasen, Anayasa değişikliğiyle birlikte, imti
yaz usulüne ilişkin yasalann anayasal ilkeler ışığında yeniden düzenlenmesi gerekirken, bu yolda 
bir düzenleme yapılmaksızın, önceliğin bu tasarıya verilmesi, hükümetin, hükümet etme mantığıy
la ancak izah edilebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, 3096 sayılı Yasanın Anayasaya uygun olduğunu düşünenlerin dahi bu 
düşüncelerine esas teşkil eden Danıştayın inceleme görevi ortadan kalktığına göre, konunun yeni
den bir yasal düzenlemeyle gündeme getirilmesi gerekirken, bu yönde bir çaba ve hazırlık olmak
sızın sadece yasaların çıkarılması, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, kamuoyunda "Enerji ve 
Tabiî Kıyaklar Bakanlığı" olarak anılmasına yol açmıştır. Acaba, neden, "Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı" değil de, kamuoyunda "Enerji ve Tabiî Kıyaklar Bakanlığı" olarak görülmektedir; 
onu da söyleyelim. 

Şimdi, bu konuyu, en güzel şekilde, 11.12.1999 tarihli yazısında Necati Doğru ifade etmiştir. 
Bu yazıdan yine alıntı yapacağım. 

Şimdi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan BOTAŞ Genel Müdürlüğü, bir kamu 
hizmeti olarak, insanımızın, Türk Milletinin ısınma sorununa ilişkin doğalgaz ithal etmektedir. BO-
TAŞ'ın ithal ettiği doğalgaz, Rusya'dan 70 dolara satın alınmaktadır. Türkmenbaşı'nın çok daha 
ucuza vermeyi teklif ettiği bu doğal gazın, Rusya'dan niye 70 dolara satın alındığını hâlâ anlayabil
miş değiliz; ancak, bütün bunlara rağmen, son birbuçuk yıldan beri BOTAŞ, tamı tamına 16 kez 
doğalgaza zam yapmıştır ve neticede, 70 dolara satın aldığı doğal gazı, tam olarak 130 dolara Türk 
Milletine satmıştır. Aradaki bu fark nereye gitmektedir; yani, 70 dolara alınan doğalgazın 130 do
lara satılması dolayısıyla 60 dolar kâr yapan BOTAŞ, bu parayı nereye harcamaktadır? 

Yine, Sayın Necati Doğru -Allah selamet versin. Kendisine, sağlık, afiyet diliyorum-
11.12.1999 tarihli yazısında bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiş; aynen, Sayın Necati Doğru'nun 
yazısını okuyorum: "BOTAŞ'ımız, halka zamları hemen yapıyor ve 70 dolarlık malı 130 dolara sa
tıyor..." 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, lütfen, yerlerinize oturur musunuz. 
SALİH ÇELEN (Devamla) - "...Bu konuda hiç atlamıyor; fakat, BOTAŞ'ımız, halka yüksek 

fiyata gaz kökleyerek topladığı parayı, boru hatlarının yapımına yatırırken, işin gecikmesine göz 
yumarak ve henüz çivisi bile çakılmamış işe önceden yüksek avanslar vererek, hayatlarında hiç bo
ru hattı yapmamış..." Tekrar ediyorum "hayatlarında hiç boru hattı yapmamış şirketlerin sahipleri
ne açıktan para akıtıyor." Nasıl mı?.. "Sıkı durun, anlatıyorum" diyor Necati Doğru. Ben de, bura
dan, değerli milletvekillerine ve Türk Milletine aynen okuyorum: "BOTAŞ, Kayseri - Ankara bo
ru hattını (320 kilometre) birkısım şirketlere -isim vermiyorum- 88 milyon dolara, 21 Ağustos 1998 
tarihinde ihale etti. Şirketlere işe başlamadan 13 milyon dolar avans verdi." Bugüne kadar, bu hat
ta harhangi bir çivi çakılmamıştır ve 13 milyon dolan da, belirli şirketler kullanmaktadır. 

Bunun gibi, Kayseri - Konya - Seydişehir arasında 340 kilometrelik doğalgaz boru hattını, yi
ne bir (X) şirketine 99 milyon dolara ihale etmiş, (X) şirketine tam tamına 14 milyon dolar avans 
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verilmiş ve aradan geçen onyedi aylık süre içerisinde, bu malum şirket tek bir çivi dahi çakmamış-
tır. 

Yine, Erzurum-İmranh arasındaki 325 kilometrelik mesafede de doğalgaz boru hattı ihale edil
miş, 154 milyon dolara ihale edilmiş, yine, bir şirkete, peşin olarak, daha çivisi çakılmadan 23 mil
yon dolar avans yatırılmış ve aradan geçen onyedi aylık süre içerisinde, maalesef, tek bir çivi dahi 
çakılmamıştır. 

Yine, İmranlı-Kayseri arasında 260 kilometrelik mesafede 119 milyon dolara ihale yapılmış 
bir şirkete, 17 milyon dolar peşin para ödenmiş avans olarak, tek bir çivi dahi çakılmamış, aradan 
onyedi aylık süre geçmiştir. 

Yine, Kayseri-İzmir arasında 60 milyon dolarlık bir ihale yapılmış,5 milyon dolar peşin avans 
ödenmiş, tek bir çivi çakılmamış. 

Loop Projesi de 33 milyon dolara ihale edilmiş, 5 milyon dolar peşin avans verilmiş, tek bir 
çivi çakılmamış. Bunun gibi daha birçok örnek van 

Sayın Necati Doğru, yukarıda bahsettiğim yazısında bunları toplamış ve BOTAŞ'ın, 110 mil
yon dolarlık bir avansı, tek bir çivi dahi çakılmadan ödediğini söylemiştir. Bunların içerisinde, bir 
Rus şirketine de, projesi dahi yapılmaksızın, 52 milyon dolar avans verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Çelen, süreniz bitmek üzere, toparlar mısınız. 
SALİH ÇELEN (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
Şimdi, Sayın Bakanımız da buradadır. O gün için Sayın Necati Doğru diyor ki: "Toplam 110 

milyon dolar avans verilmiştir. BOTAŞ, şu anda, onyedi ay gecikmiş işlere toplam 110 milyon do
lar avans vermiş bulunuyor. Eğer BOTAŞ, bu parayı, işleri geciktiren şirketlere avans vermek ye
rine bir devlet bankasına yatırmış olsaydı, onyedi ayda, tam tamına-40 milyon dolar faiz alınabile
cekti." İşte bu 40 milyon dolar birtakım şirketlere peşkeş çekilmiştir. "BOTAŞ'ın sırtından 40 mil
yon dolar kazanmış oldular." Yine, Sayın Necati Doğru'dan okuyorum: Söylenenlere göre, bütün 
bu avansların verilmesinde, dönemin Başbakanı ve şu an huzurda bulunan Enerji ve Tabiî Kıyak
lar Bakanı- pardon, Kaynaklar Bakanı- Cumhur Ersümer'in etkili ve katkılı olduğunu yazmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH ÇELEN (Devamla) - Sürem bitli; ama, sanıyorum, Sayın Başkanım bana 1 dakikalık 

eksüre verecektir. 

BAŞKAN - Buyurun efendim, eksüre verdim, toparlayın. 
SALİH ÇELEN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
"Doğru mu bilmiyorum; fakat, bu avans işi ve gecikmeye göz yummak, işi geciktiren firmala

rın teminat mektubunu yakıp, İşi yapabilecek firmalara yeniden ihale etmemek hali, soyguna göz 
yummak ya da çanak tutmak değilse nedir?!" 

Ben diyorum ki, burada, bu 110 milyon doların anaparasını değil, faizi olan 40 milyon doları, 
yani, verilen 110 milyon doların faizi olan 40 milyon doları, bizim Antalya'da yakın bir zamanda 
yaşanan dolu felaketinde zarar gören insanlara verilseydi, o insanlar ihya olurdu. Serik'teki bu ar
kadaşlarımızın, bu insanlarımızın evinde şu an yangın bulunmaktadır. Hem ürünlerinin hem de ya
tırımlarının yüzde 50'sinden fazlası zarar görmüş bu insanlar, 18 köy, halen, iftar yapacak parayı 
bulamamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen... 
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SALİH ÇELEN (Devamla) - Ben diyorum ki, bu şirketlere verilen 110 milyon doların, faizi 
olan 40 milyon doların yüzde 10'unu versek, insanlarımız rahatlayacaktır. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelen. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay Kanunu ve İdarî 

Yargılama Usulü Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili tasarının 2 nci maddesi üzerinde söz al
mış bulunuyorum. 

Aslında "Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendinden son
ra" diye bir ibare kullanılmış. Bana göre, hukuk tekniğine aykırı bir ifade; çünkü, biliyorsunuz, ka
nunlarda numara olunca bent oluyor, bentten sonra da alt bent olur; yani, 1, 2, 3 veya (a), (b), (c) 
olursa, bunlar bent anlamında kullanılır. Eğer, başlarında herhangi bir harf veya numara yoksa, bu, 
fıkradır; ama, yine, yanlış kullanılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, burada, tabiî, yürürlükte olan maddeye sadece "tahkim yolu öngörül
meyen" ibaresi ilave edilmiştir. "Tahkim yolu öngörülmeyen" kavramındaki amaç, Anayasanın 47 
nci maddesinde yapılan bir değişiklikle mukayese ettiğimiz zaman, orada, devlet ve kamu iktisadî 
teşebbüslerinin hangi hizmetlerinin özel hukuk sözleşmesi yoluyla yapılacağının kanunla belirle
neceği belirtilmiştir. Eğer, bir kamu hizmeti, elektrik iletim tüketim işi olsun, dağıtımı olsun veya 
köprü, yol, kanalizasyon işi olsun, eğer o hizmetin özel hukuk sözleşmesi yoluyla yapılacağına iliş
kin bir kanun çıkarılmamışsa, benim anlayışıma göre, o bir kamu hizmeti niteliğini de taşıyan bir 
hizmetse, o imtiyaz şartlaşması ve sözleşmesine giren bir hizmet aktidir. Dolayısıyla, her halükâr
da, bu konuda, Danıştaydan düşünce almak gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde, Anayasanın 47 
nci maddesinde Meclisimizin yaptığı değişikliğin bir anlamı kalmaz. 

Bunları burada söylemekteki amacımız; yarın öbür gün, bunlar, uygulamada, birtakım hükü
metler veya kişilerin "yahu, biz böyle bir kanun çıkarmadık; ama, bu hizmet, kamu hizmeti niteli
ğinde de olsa, ben buna tahkim yolunu koyarım, tahkim yoluna giderim; dolayısıyla, Danıştayın da 
düşüncesini almam" gibi bir hevese kapılmaması gerekir. Bunun, Danıştayda tahkim olarak öngö-
rülebilmesi için... Özellikle, burada, yetki, idarenin değil, Meclisindir; yani, bu hizmetle ilgili ola
rak... Bilmiyorum, biraz sonra çıkaracağımız yap-işlet-devret kanununda başka bir özellik eğer ge
tirilmemişse ki, getirilmesi mümkün değil; Anayasanın 47 nci maddesinde yaptığımız değişiklik 
ortada... Dolayısıyla, bugünkü uygulamayla, kamu hizmeti niteliğini taşıyan bir sözleşme, eğer özel 
hukuk sözleşmesi niteliğiyle belirtilmemişse bir yasada, bu, her halükârda bir imtiyaz şartlaşması 
ve sözleşmesidir; dolayısıyla, Danıştaydan düşünce alınması gerekir. 

Daha önce de konuşmalarımda belirttim; bu, aslında, hem hükümetler hem de bürokratlar için 
bir güvencedir. Biliyorsunuz, tabiî, bugünkü hükümet, çok büyük bir çoğunlukla Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde temsil edilmektedir. Yarın, herhangi bir bakan, burada, Danıştayın mütalaasını 
almadan bir sözleşme yaptığı zaman, hakkında pekala gensoru verilebilir. Biliyorsunuz, daha ön
ceki uygulamalarda da, burada, bu gibi konularda, kendileri hakkında gensoru verildiği zaman, iş
te ilgili bakanın tek sığınak yeri; diyordu ki "efendim, işte biz gittik, Danıştaydan mütalaa aldık. 
Danıştay bu konuyu inceledi; bir hata olsaydı, hukuk kurumuydu, o bunu onaylamazdı." Dolayı
sıyla da, bu, kendisi için çok yeterli ve güçlü bir savunma olurdu; ama, bunlar zaten kalktığı za
man, bakanlar da burada hükümeti, kendisini savunmaz. 
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Değerli milletvekilleri, biz, Türkiye'deki kamu hizmetlerinin sağlıklı ve süratli yapılması ko
nusunda en ufak bir engelleme düşüncesine sahip değiliz. Bizim istediğimiz, yapılacak her hizme
tin maliyetinin ucuz olması ve hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasıdır. Özel kişiler ara
sında tahkim yoluyla yapılan sözleşmelerde bile, sözleşme konusunun ahlaka aykırı olmaması la
zım, kanuna aykırı olmaması lazım, kamu düzenine aykırı olmaması lazım. Özel hukukta dahi ön
görülen bu niteliklerin, hele kamu hizmeti niteliği taşıyan sözleşmelerde öncelikle aranması gere
kir. 

Ben zamanı geçilmeyeyim; saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Şimdi söz sırası, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'da. 
Sayın Ayhan?.. Yok. 

2 nci maddenin görüşmeleri tamamlanmıştır. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Danıştay Kanununun 42 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"c) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini," 
BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 

Şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, siz istiyor musunuz efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir açıklama yapmak üzere istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Mikrofon sizin bıraktığınız gibi açık efendim; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, Danıştay Kanununun 42 nci maddesi, Danıştayın bu imtiyaz şartlaşma ve sözleşme

lerini inceleyen ilgili dairelesinin görevini belirten bir maddedir. Yalnız, tabiî, özellikle hükümet
ten veya komisyondan sormak istiyorum: Yukarıda "tahkim yolu öngörülmeyen imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmeleri" denildiği halde, bu maddede "kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmelerini" deniliyor. 

Şimdi, evvela, burada "tahkim yolu öngörülmeyen" ibaresi niye kalkmış? Yani, kanunun baş
tan beri gelen ibaresine göre, tahkim yolu öngörülmeyen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri için 
Danıştaydan düşünce alınır; dolaylıyla, Danıştay 1. Dairesi de burada... Ama, bu maddenin başı
na böyle bir ibare konulmamıştır. Bilmiyorum, benim biraz önceki maddede belirttiğim gibi, dev
let ve diğer kamu iktisadî teşebbüslerinin yaptığı hizmetlerden herhangi birisi özel hukuk sözleş
mesi olarak adlandırılmadığı takdirde, her halükârda kamu hizmeti niteliği bulunan bu hizmetler 
imtiyaz şartlaşması ve sözleşmesi sayılır ve dolayısıyla da, Danıştay 1. Dairesi inceler şeklinde mi 
anlamak gerekiyor? Kanun bir bütün olarak nazara alındığı zaman, bir maddesinde başka bir ibare 
kullanırsanız, bir başka maddesinde başka bir ibare kullanırsanız, o zaman bu, uygulamada çok sı
kıntılar yaratabilir. 

Ben bilmiyorum, Sayın Bakan eğer uygun görürse, kanundaki ve Anayasadaki değişikliğe uy
gun olarak "tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele
ri" olarak düzeltilmesinin daha yararlı olacağına inanıyorum. Aksi takdirde, Danıştay 1. Dairesi 
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"bir sözleşme, kamu hizmetiyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesiyse,* ben bunu incelerim" di
yebilir. Bunu belirtmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
İkinci söz, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın. 
Sayın Ayhan?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin, İçtüzüğün 83 üncü maddesi gereğince bir istemi vardır; oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 5 inci maddesinin 4 üncü maddeden önce görüşülmesi yasa tekniği bakımın
dan daha uygun olacağından, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 83 üncü maddesi uyarın
ca gereğini arz ederim. 

Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN - İstemi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Böylece, 5 inci maddeyi okutuyoruz 4 üncü madde yerine: 
MADDE 4. - Danıştay Kanununun 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi yürür

lükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - 5 inci madde, şimdiki yeni 4 üncü madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. 

Yok. 
Kişisel söz, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç'te. 
Sayın Genç?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, konuşmayacağım; yalnız, bir soru soracağım. 
BAŞKAN - Sayın Genç konuşmuyor. 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
Sayın Genç, sorabilirsiniz; buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, efendim, bu yürürlükten kalkan hüküm, Danıştay İdarî İş
ler Kurulunun görevlerini belirleyen bir hüküm. Yani, Danıştay İdarî İşler Kurulu, Danıştay 1. Da
iresinin verdiği kararlara karşı itiraz; yani, tahkim yolu öngörülmeyen imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerinde Danıştay 1. Dairesinin verdiği kararlara karşı İdarî İşler Kuruluna gitmeyecek mi? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; bu madde hazırlanırken Danıştay Başkanının veya ilgili Bakanın istemi üzerine konunun Danış
tay İdarî İşler Kuruluna götürülebileceği düşünülmüştü; ama, şimdi, bir önergeyle, burada mevcut 
olan hükmü, (b) bendini, Anayasada kullanılan yeni ifadeye uygun olarak değiştirmeyi amaçlıyo
ruz. Sanıyorum ki, o önerge geldiği zaman daha uygun bir formül bulunmuş olacaktır. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, o zaman, şimdi önerge veriyorsunuz, değil mi? 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Evet... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 292 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin 4 üncü madde olarak 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve taşandaki 4 üncü maddenin 5 inci madde olarak teselsül etti
rilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tümen İsmail Köse Ömer İzgi 
Ankara Erzurum Konya 

Beyhan Aslan Mustafa Vural 
Denizli Antalya 

Madde 4- Danıştay Kanununun 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

b) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini. 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Çoğunlumuz olmadığı için 

katılamıyoruz; Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda tasarının 5 inci maddesini 4 üncü madde olarak oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesini 5 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 5. - Danıştay Kanununun 48 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Kanun ve tüzük tasarıları ile kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin 

görüşülmesi ' • . 
Madde 48. - Danıştay, kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini, 

kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmeyi, geliş 
tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır." 

BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu, tabiî, Anayasada yapı

lan değişikliğe paralel bir değişiklik. Yalnız, Anayasadaki hükme göre, imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmeleri hakkında Danıştayın mütalaasını iki ay içinde bildirmesi hükmü var; fakat, tüzük tasarı
larını incelemesi konusunda herhangi bir süre yok; ancak, mevcut, yürürlükte olan Danıştay Kanu
nunda bu süre üç aydı, şimdi iki aya indiriliyor. 

Şimdi, evvela, bu uygulamada, uygulayıcıları aydınlatmak bakımından, özellikle bazı konula
rı burada vurgulamamızda yarar var. 
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Şimdi, değerli milletvekilleri, daha önce de, yaptığım konuşmada belirtim, eğer bir imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmesinde tahkim öngörülmemişse, bu imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesiyle ilgili, 
her halükârda Danıştaydan mütalaa istenmesi şarttır; bunu, bir defa, burada vurgulamamız lazım
dır. 

İkincisi "Danıştay iki ay içinde görüş bildirir" diyor. Farz edelim ki, Danıştay iki ay içinde gö
rüş bildirmedi, o zaman ne olacak; acaba, idare "efendim, ben Danıştaydan mütalaa istedim, iki ay 
içinde de görüş bildirmedi, ben bunu otomatikman yürürlüğe sokarım" diyebilir mi? Bana göre di
yemez; çünkü, böyle bir şey yaptığı zaman, bunu uygulayacak bürokrat ve hükümet sorumlu olur. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabiî, önemli birtakım projeler var, mesela, yine "tüzük tasarıla
rını iki ay içinde inceler" diyor; ama, tüzük tasarılarını inceleme... Burada, görüş bildirme mesele
si var. Tüzük tasarısında, mevcut Danıştay Kanununa göre, üç ay içinde görüş bildirmezse, idare 
bunu yayımlayamıyor; çünkü, orada inceleme yetkisi Danıştaya ait. 

Burada da, Danıştayda görev yaparken bazı şeyleri iyice anlamak lazım. Şimdi, tabiî, Danış
tay bu incelemeleri yaparken, teknik elemanlar çağırıyor, mühendisi çağırıyor, miman çağırıyor, 
çevre mühendisini çağırıyor, hukukçuyu çağırıyor, müsteşarı çağırıyor; yani, o konuda, belirli bil
gi sahibi olan, uygulamayı bilen ve bir yandan da sözleşmeyi hazırlayan bürokratları çağırıyor, her 
tarafı çağırıyor ve konuyu enine boyuna tartışıyor, inceliyor. Dolayısıyla, burada, en sağlıklı sonu
ca ulaşmak için bir inceleme yapmak zorundadır. 

Bence, burada Anayasayı yaparken, belki de bir hata ettik; aslında bunların öncelikle incelen
mesi gerekir; ama, işte, bazıları da, Danıştay -veya Anayasa Mahkemesini de karıştırıyorlar, niye 
Anayasa Mahkemesini karıştırıyorlar, onu da bilmiyorum- bu konulan süratle yapamıyor... 

Tabiî, bazı şeyler vardır ki, sürat sağlamak çok zor; yani, birisinin, bir gün engeli çıkıyor, ma
zereti çıkıyor, bilgisine başvurulacak kişiler gelmiyor. O bakımdan, benim gördüğüm kadarıyla, 
Danıştay, bu konuları çok hassas inceliyor, özellikle ülke menfaatini koruyor. Birçok defa, bu söz
leşmelerde, müteahhitler, hep, kolay yollardan devletten büyük kazanç sağlama yoluna gidiyorlar, 
yatırım mükellefiyetlerini yerine getirmedikleri halde, devletten bazı avantajlar sağlamaya çalışı
yorlar veyahut da ne bileyim, farzedelim ki, elektrik üretiminde "bu ürettiğin elektrikle şu kadar ya
tırım yaptın, şu kadar elektrik üreteceksin ve o kadar elektriği devlet almak zorunda" diye bir şart 
var; ama, arkasından, bir bakıyorsunuz, o şartnameye konulanın, mesela 1 misli fazlasını üretiyor 
"bunu da al" diyor; bir misal olarak veriyorum, mukavelelere bu gibi bazı şartlar konuluyor. Danış
tay, daha ziyade, objektif kıstasları nazara alarak, kamu yararına uygun olmayan, özellikle müte-
ahhitin menfaatini gözetleyen bu hükümlerin sözleşmeye konulması hallerinde, bunları ayıklıyor 
ve kamu yararına uygun, daha doğrusu, kamu hizmetinin sağlıklı, devamlı, verimli, ucuz işlemesi 
için, kamu yararına uygun sözleşme yapıyor. 

BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, burada görüyorum zaten; süreyi geçirmemeye ça

lışacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Özellikle bunları vurguluyorum ki, yarın, öbür gün, idare "Da

nıştaydan bir karar istedim, iki ayı geçti gelmedi; ben bu sözleşmeyi yapıyorum" demesin; deme 
yetkisine sahip değildir. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
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Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. ' 
Sayın Akman'ın suali var. 
Buyurun efendim. 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Sayın Başkanım, böyle, Genel Kurulda önergeler vermek su

retiyle, yasama faaliyetinde bulunmak bu dönemin istisnalarından herhalde. Aracılığınızla, yapılan 
bu değişikliği Sayın Bakanın açıklamasını, biraz açmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN - Efendim, onu geçirdik biliyorsunuz, daha evvel sorsaydınız olurdu. 

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Önergeyle geçildi; ama, ne anlama geldiğini biz anlayama
dık. 

BAŞKAN - Efendim, anlamı şu; 4 üncü madde 5'e, 5 inci madde 4'e geldi. Kanun tekniği... 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Hükümet tasarısında olmayan bir madde niye yeniden geti

rildi? 

BAŞKAN - Efendim, var, 83'e göre yaptılar. 
Ben cevap vereyim müsaade edersiniz. 
İçtüzüğün 83 üncü maddesine göre maddelerin yeri değişti. Çok açık efendim... Özü değişme

di, hiçbir şeyi değişmedi, sadece 4 üncü madde 5, 5 inci madde 4 oldu. 

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Peki, niye bu ihtiyaç hissedildi, onu anlamadım. 
BAŞKAN - Efendim, kanun tekniği, o da hükümetin takdiri. Kanun yazılış şeklinden dolayı 

istediler; okuttum, oylarınıza sundum, kabul ettiniz. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Birisinde 48 inci madde 4 üncü madde, öbüründe 46 ncı madde 5 

inci madde olarak düzenlenmiştir. 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Yani, sıra olarak bir yanlışlık yoktu. 
BAŞKAN - Hayır, varmış efendim işte. Sayın Güven de ifade ediyorlar, biri 46, biri 48; 46, 

48'den küçük olduğu için yer değiştirdi efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 
Başka sualiniz var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir efendim. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: -
MADDE 6. - 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci madde

sinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, 

kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapıları her türlü idarî sözleşmelerden dolayı taraflar 
arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi adına, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çe
len; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA SALİH ÇELEN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben, Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum, sözlerimin başında hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, getirilen kanun tasansımn 6 ncı maddesinde "6.1.1982 tarihli ve 2577 
sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir" deniliyor. "Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele
rinden doğan uyuşmazlıklar hariç..." diye devam ediyor ve Danıştayın diğer görevleri sayılıyor. 
Şimdi, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma va sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, Danış
tayın görev alanından çıkarılıyor. 

Tahkim Kanunu görüşülüyorken, ben, buradan, talikime de özelleştirmeye de karşı olmadığı
mı söylemiştim; ancak, Danıştay incelemesinin, Türk hukukunda ve Türk yargı sisteminde gerekli 
olduğuna değinmiştim; orada "bu imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin, kamunun hizmetine dönük 
olan faaliyetlerde, kamunun yararı için, yüksek yargı yeri olan Danıştay tarafından incelenmesinin 
bir gereklilik olduğunu söylemiştim ve bir örnek vermiştim, demiştim ki: "Şimdi, İzmit-Yalova 
arasında bir üstgeçit yapılması planlanıyor. Bu üstgeçit için karşı akit diyor ki 'sen, benim belirle
yeceğim fiyatın yüzde 80'inin altında yolcu taşıyamazsın deniz yollarıyla.1 Burada, ben, her kamu 
görevlisinin bu milletin menfaatini düşüneceğini ancak, bazen, güncel meseleler nedeniyle, birta
kım siyasî talepler ve siyasî beklentiler nedeniyle, idarede görevli bulunan bazı kişilerin kamunun 
menfaatini gözardı edebileceğini; daha doğrusu, kamunun menfaatinin bazı siyasî hesaplarla feda 
edilebildiğini zaman zaman gördüğümüzü söylemiştim, işte burada, ben, yüksek yargı yeri olan 
Danıştayın bu imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde devre dışı bırakılmasına karşı çıkmış; bunun 
çeşitli sakıncaları olduğunu söylemiştim ve şimdi tekrarlamak istiyorum. 

Bu kanun tasarısında, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci maddesinde de de
ğişiklikler öngörülmüştür Danıştayın devre dışı bırakılması nedeniyle. Buna göre, tahkim yolu, im
tiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, idarî davalar arasından çıkarılmıştır. Bu
nun da hukumuzda iki tür sakıncası olduğunu söylemiştim, tekrar ediyorum. Bu sakıncalardan bi
ri, bir imtiyaz sözleşmesi veya başkaca bir idarî sözleşme, millî veya milletlerarası tahkimi öngö
rebilir. Tahkim, ancak, taraflar arasında başvurulabilecek bir yoldur. Dolayısıyla, sözleşmeye ko
nu kamu hizmetinden faydalananların idarî dava açma hakkı ortadan kaldırılmış ve böylece, açık
ça, bir hukuka aykırılık oluşmuştur. 

İkincisi, özel hukuk sözleşmeleriyle sonuçlandırılması yasayla öngörülse dahi, bu sözleşme
nin oluşumuna kadar geçen süreç, idarî bir süreç olup, bu süreçteki idarî işlemler veya eylemler, 
idarî davaya konu edilebilecektir. Nitekim, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ya
pılan ihale sözleşmeleri de, özel hukuk sözleşmeleri olmakla birlikte, ihaleye ilişkin, ihale aşama
sına kadar her türlü uyuşmazlık, idarî uyuşmazlık niteliğinde olup, idarî yargının görev alanında 
bulunmaktadır. 

Tasarı, 2577 sayılı Yasanın 2 nci maddesinde yaptığı düzenlemeyle, tahkim öngörülen imti
yaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları, sözleşmenin taraftarıyla sınırlı tutmaksızın, idarî yar
gı denetimi dışında tutmayı amaçlamaktadır. Oysa, bu sözleşmelerin oluşumuna kadarki dönemde 
tesis edecek idarî işlemler kadar, sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşmeye konu kamu hiz
metinden faydalananların etkilendikleri işlem veya eylemler de, idarî yargının görev alanındaki 
uyuşmazlıkları doğuracaktır. 

İşte bu nedenlerle, Danıştay ve İdarî Yargılama Usulü Kanunlarında, sözde ve gereken uyum 
konusunda yasa tasarısı hazırlanması, hükümetin, özelleştirme ve imtiyaz usulü konusundaki hu
kuksuz yaklaşımını göstermesi bakımından anlamlı bulunmaktadır. 

Gerçekten de, deminki yaptığım konuşmada ifade ettiğim gibi, bir yazarımız... İdarî sözleşme
lerde ne tür yolsuzluklar yapılabileceğini, ne tür kıyaklar çekilebileceğini göstermiştim, söylemiş-
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tim. Şimdi, bundan sonra da, bu tür kıyakların engellenmesi bakımından, sanıyorum, Danıştaym in
celeme yetkisinin kaldırılması doğru olacaktı. Ancak, hükümetimiz, bunun hesabını, mutlaka, mil
letimize verecektir diye düşünüyorum. 

Geçmiş dönemde, sayın -geçmiş- başbakanın yapmış olduğu bu etki ve katkı nedeniyle doğan 
zarar ortadadır. Son bir yıldan beri hükümetin başında bulunan şimdiki Başbakanımızın da, yine 
aynı hataya devam etmesi, hatta ve hatta, o paraların, hâlâ, o kişiler tarafından, o şirketler tarafın
dan kullanılması ve nemalandınlması nedeniyle, milletimizin gördüğü zarar ortadadır. Bu olaydan 
sonra, mevcut Başbakanımız buna da engel olacaktır diye umuyorum; inşallah olacaktır. 

Biraz sonra da, Sayın Bakanımızın bunlara cevap vereceğini umuyor; bu duygu ve düşünce
lerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelen. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Hayır efendim; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç var. 
Sayın Genç, konuşacak mısınız? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Pamukçu, siz mi konuşacaksınız? 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, birşeyler mi oluyor kürsünün önünde? 
BAŞKAN - Efendim, müsaade edin de milletvekilleri gelip gitsin. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - İşgal etmesinler de... 
BAŞKAN - Hayır, işgal etmiyorlar efendim; siz rahatınıza bakın. 
Şimdi, malumunuz, iki kanunu birden, arada sırada, görüşüyoruz ondan; bütün dert o. 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
6 ncı madde üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen yok. 
Şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?... Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen yok. 
Şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç? 

- 132 -



T.B.M.M. B : 3 6 17.12.1999 0 : 3 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sakarya Milletvekili Sayın Ccvat Ayhan?.. Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul 
edilmiştir; hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam etmek üzere, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati: 00.43 

© 
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masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17.12.1999 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
TBMM Başkanı 

Aydın Tümen Ömerİzgi Bülent Annç 

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili FP Grubu Başkanvekili 
Beyhan Aslan Nevzat ERCAN 

ANAP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 
Öneri : 
17.12.1999 Cuma günü (bugün) gündemin 6 ncı sırasına kadar olan işlerin bitirilmemesi ha

linde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilerek, 6 ncı sırasına kadar olan işlerin görüşül
mesinin tamamlanması ve cumartesi günü Genel Kurulun çalışmaması önerilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, içtüzüğün 19 uncu maddesine göre Danışma Ku
rulu önerileri sunuşlarda yer alır. İçtüzüğe uymayacaksak İçtüzüğü niye yapıyoruz Sayın Başkan? 
O zaman, her gün getirelim buraya, bunları istediğimiz gibi görüşelim. 

BAŞKAN - Sayın Genç, biliyorsunuz ki, mutabakat olduğu sürece, ara verdikten sonra Danış
ma Kurulu toplanır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, İçtüzüğün 19 uncu maddesini okur musunuz lüt
fen. Danışma Kurulu kararları sunuşlarda yer alır. 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenlcr.„ Kabul 
etmeyenler... Kabul_edilmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3 - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/588) (S. Sayısı: 298) (1) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komisyon raponınun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Niğde Milletvekili Sayın Mükerrem Levent, buyurun 

efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 1980 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlanan iktisat politikası, devletin ekonomiye 
müdahalesini azaltmayı, özel sektörün ise, ekonomide daha aktif rol almasını amaçlayan bir politi
kadır. 

Bunun sonucu olarak öncelikle kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi, daha sonra da 
devletin tekelinde olan bazı üretim alanlarında özel teşebbüsün faaliyet gösterebilmesi için yasal 
düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. 

Kamu ekonomisi, üretilmesi gereken mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan tesisleri kur
mada finans kaynaklarını bulmak zorundadır. Kamu ekonomisinin vazgeçilmez görevlerini ve ya
tırımlarını gerçekleştirmede en önemli kaynak bütçedir. Ancak, kamu kuruluşlarında verimliliğin 
giderek azalması, maliyetlerin yükselmesi, bütçenin önemli kısmının faiz giderlerine ayrılması, ka
mu kesimi tarafından gerçekleştirilmesi beklenen altyapı projeleri için bütçeden ayrılacak payın ar
tırılmasında güçlükler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Mevcut kaynakların altyapı yatırımlarına mı, yoksa üretken yatırımlara mı aktarılması hususu, 
kamu idarelerinin tercihlerinde önemli güçlükler ortaya çıkarmış ve yatırımların döviz ihtiyacı ya
ratıp yaratmamaları ise ayrı bir konu teşkil etmiştir. Dövizin, özellikle bizim gibi gelişmekte olan 
ülkeler açısından kıt bir faktör olması, uluslararası ödeme aracı olarak kullanılan paraların genel
likle gelişmiş ülke paraları olması nedeniyle, bunların arzını etkilemekte ve gelişmekte olan ülke
lerin hemen hemen hiç şansları bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişmekte olan ülkeler, sanayileşme ve kalkınmalarını 
gerçekleştirebilmeleri için mal ve hizmet ithal etmek zorunda olduklarından, bu ithalatı finanse et
me sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Finansman için kullanılan en yaygın yol dışborçlanma-
dır. Ancak, dışborçlanma ithalatın finansmanı için gerekli olan dövizi sağlasa bile, sonuçta döviz 
ihtiyacının artmasına neden olacaktır. Çünkü, bu borcun ödenmesi yine dövizle yapılacak, üstelik 
buna da faiz ödemeleri eklenecektir. 

Sermaye birikiminde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynkalarının kullanılmasında karşılaşılan 
güçlükler, gelişmekte olan ülkeleri karşılıklı ticaret yapmaya zorlamaktadır. 

Kamu kesiminin finansman güçlüğünden kaynaklanan nedenlerle, ülkemizde yap-işlet-devret 
modeli bir finansman ve karşılıklı ticaret tekniği olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde son 

(1) 298 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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yıllarda pek çok projenin yap-işlet-devret modeline göre yapılacağı planlanmış, ancak, bugüne ka
dar tamamlanan proje sayısı sınırlı olduğundan, uygulamanın sonuçlarını görebilme şansımız da sı
nırlıdır. Modeli, en fazla uygulama alanı bulduğumuz projeler çeşitli hidroelektrik, termik ve nük
leer santrallardır. Halen yap-işlet-devret modelinde, çeşitli sayıda elektrik santralı, termik santral 
ve nükleer santralın sözleşmelerinin imzalandığı bilinmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yap-işlet-devret modelinin basit bir tanımını yapmak ge
rekirse; bir kamu hizmeti veya bayındırlık işinin, ülke içinde masrafları özel teşebbüs tarafından 
karşılanarak kurulması, belli bir süre işletilmek suretiyle yatırılan sermayenin amortismanının ve 
kârın sağlanması, daha sonra tesisin ve yönetimin her türlü borçtan anndmlmış olarak ilgili kamu 
idare veya kurumuna devir ve teslimidir. 

Model, uzun zamandır Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Ülkemizde de modelin uygulan
masına daha çok kamu kesiminin finansman güçlüğü neden olurken, diğer ülkelerdeki uygulama
ların, kamu kesiminin israfçı ve verimsiz çalışmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Modelin planlanması ve yürütülmesinde devletin seçici ve titiz davranması gerekmektedir; 
çünkü, modelin yararlarının yanı sıra, zararlarının da oluşması mümkündür. Yap-işlet-devret mo
delinin yararlan, bütçe kaynaklannı zorlamadan, kredi portföyünü artırmadan, kendi kendini finan
se eden projelerle büyüme oranını ve aynı zamanda ekonomiyi desteklemektir. Ayrıca, karşılıklı ti
caret yoluyla çokuluslu şirketlerin finansman, pazarlama, işletmecilik konularındaki deneyimlerin
den, çevrelerinden, iş ilişkilerinden ve birbirleriyle olan rekabetinden azamî ölçüde yarar sağlamak 
da mümkündür. 

Sayılan bu genel yararların yanında, modelin sağlayabileceği başka yararlar da vardır. Bunlar, 
yerli girişimcilerin katkısını sağlayabilmesi nedeniyle içborçlann artınlması, proje finansman tek
niği olarak yabancı sermayeyi yurda çekmesi, yatırımlar arasında seçimi kolaylaştıracak yeni bir 
kıstas elde etmesi, büyük çaplı projeleri gerçekleştirmeyle işletmede karşılaşılabilecek güçlükler
den kurtulma ve dışborç sorununu hafifletmesidir. 

Tüm bu sayılan yararlann yanı sıra, modelin kamu yatırımları arasındaki tercihte çarpıklaşma 
ihtimali yüksek, maliyetli yatırımları artırması, kolay bir finansman yöntemi olduğu için yabancı 
sermayenin gereksiz alanlara yatırım yapması yolunun açılması, uzun dönemli politikaların saptan
masında zorluklara neden olabileceği gibi sakıncalannı da dikkate almak zorundayız. 

Yap-işlet-devret modelinin ülkemizde uygulanmasında en önemli husus, konunun hukukî bo
yutlarının ön plana çıkmış olmasıdır. Türkiye'de, 1980'Ii yıllardan sonra gündeme gelen birçok eko
nomik konunun hukuksal çerçevede ya karşılığı bulunmamakta ya da mevcut düzenleme, sorunla
rın çözümüne katkıda bulunmaktan uzak bir nitelik arz etmektedir. 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi, 3996 sayılı Yap-îşlet-Devret Kanununun 5 inci maddesinin bi
rinci fıkrasındaki "imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikteki" sözcükleriyle "bu sözleşmede özel hukuk 
hükümlerine tabidir" biçimindeki ikinci fıkrasını Anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etmiş
ti. Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı, idareler ile sermaye şirketleri ve yabancı şirket
ler arasında yapılan sözleşmelerin imtiyaz sözleşmeleri olduğu, bu nedenle de, özel hukuk, hüküm
lerine değil kamu hukuku hükümlerine ve dolayısıyla, Danıştay incelemesi ve idarî yargıya tabi ol
duğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Hukukî alanda en önemli tartışma, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılması öngörülen 
projelerin kamu hizmeti niteliğini taşıyıp taşımadığı ve buna bağlı olarak da kamu imtiyazı teşkil 
edip etmediğidir. Bu hususta çeşitli görüşler ve tartışmalar süregelmektedir. 
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Danıştayın sözleşmeleri incelemesi sırasında en çok Üzerinde durduğu konu, uluslararası tah
kimdir. Yap-işlet-devret projelerine taraf olan yabancı yatırımcılar, kendilerini güvence altına al
mak için, uluslararası tahkim yollarının açık olmasını istemektedirler. Ancak, Danıştay, anlaşmaz
lıkların uluslararası tahkim yerine, ulusal mahkemelerce çözülmesini öngörmektedir. Bu durum 
ise, yabancı yatırımcıların yatırım kararlarında tereddüte düşmelerine sebep olmaktadır. Zira, Tür
kiye, Yap-tşlet-Devrct Modeline İlişkin Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması
nı imzalamış bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, 3996 sayılı Kanunun 4180 sayılı Kanunla değişik 11 inci madddesinin 
"bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararında belirlenen 
esas ve usuller uyannca akdedilen sözleşmeler" bölümünü, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 
iptal etmiştir. Bu iptal, yap-işlet-devret modelinin son bulması ya da Hazinenin, artık garanti vere
meyeceği anlamına gelmemekte, uygulama sözleşmesi Danıştay tarafından onaylandıktan sonra, 
Hazine garantisi verilebileceği sonucunu doğurmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda, yap-işlet-devret modelinin ekonomik ve huku
kî çerçevesiyle, uygulama alanları konusunda açıkladığım hususlar sonucunda, modelin uygulan
masında karar mercii olan Yüksek Planlama kurulunun kararlarında, ülkemizin kıt kaynaklarının 
verimli alanlarda aktif ve tasarrufları artırıcı yönde kullanılmasına azamî ölçüde dikkat etmesi, hu
kukî düzenlemelerde, tarafların, düzenleme yapılmamasına özen gösterilmesi, uygulamalar ile so
nuçların iyi takip edilmesi ve kanunun zararına sebebiyet verilmemesi gerekmektedir. Bu uygula
mada, sadece, ihtisaslaşmış kurumların yap-işlete talip olmaları ve de ihtisas alanlarına göre tercih-
lendirilmeleri gerekir. 

Kanunun, ülkemize ve Yüce Milletimize hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım. 
(MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Levent. 
Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'de. 
Buyurun Sayın Tezmen. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 13 

Ağustosta yapılan anayasa değişikliğiyle, Türkiye, on yıldır tartıştığı yap-işlet-devretin önünü aç
mak için bir girişimde bulunmuştur. Aslında, yap-işlet-devret modeli, ciddî bir finansman modeli
dir, önünün açılması, Türkiye gibi kaynak sıkıntısı çeken bir ülkenin, bu yöntemle, büyük finans
man gerektiren altyapı yatırımlarını realize etmesi, imkân dahiline girebilmektedir. Yalnız, tabiî, bu 
yöntemin, çok dikkatli olarak kullanılması gerekir. 

Aslında, Anayasada özelleştirmenin olmaması, buna karşın, devletleştirmenin olması bir ge
rekçe olarak ileri sürüldü ve Anayasa Mahkemesi, bu yaklaşımla, yap-işlet-devrete ilişkin yapılan 
'düzenlemeleri iptal yoluna gitti daha önceki dönemlerde. Aslında anayasalar, kişinin hakkını göze
ten, bireyin hakkını devlete karşı koruyan belgeler niteliğindedir; o nedenle, devletleştirmenin, 
Anayasada yer alması doğrudur; çünkü, devlet, keyfî olarak bireyin elindeki bir mameleki, bir mal 
varlığını kendine mal edemez. Onun için, onun şartlarının çok iyi düzenlenmesi lazım. Özelleştir-
meyse, aslında, devletin elinde olan, milletin vergileriyle edinilmiş olan bir unsurun, yine, belli 
yöntemlerle millete devredilmesidir, ki bunun için, aslında, Anayasada bir düzenleme olması çok 
gerekli bir şey de değildir; ama, Türkiye'de bu modeller uzun süre tartışıldığı için, Anayasaya da 
özelleştirme maddesi dahil edildi. Bir yaklaşımdır, belli ölçüde de rahatlatıcı unsur olarak sistemi
mize dahil olmuştur. 
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Anayasanın 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle, şu anda ya da daha önce kamu tüzelkişi
likleri tarafından yapılan bazı hizmetlerin, özel sektöre, özel hukuk sözleşmeleriyle devredilebile
ceğine ilişkin bir düzenleme yapıldı; ama, bunlardan hangilerinin özel hukuk sözleşmesiyle özel 
sektöre bırakılabileceğininde kanunla belirlenmesi istendi ki, mantığına da uygundur. 

Önümüzdeki tasarıyla, yap-işlet-devret modeli kapsamına, hatta özel hukukta düzenlenecek 
hizmetler kapsamına tüm yap-işlet-devret modeli dahil edilmektedir. 

Aslında, hukukta, bir imtiyaz olayı vardır. Bu imtiyaz nedir; bu imtiyaz, ekonomide doğal te
kel olarak adlandırılan, doğal monopol olarak adlandırılan unsurların kamu gözetiminde yürütül
mesidir. Bu, mutlaka kamu tarafından yerine getirilmesi değil; ancak, kamunun gözetiminde, kont
rolünde yapılması gereken hizmetler olarak tanımlanmıştır; dünyadaki gelişme de budur. Onun 
için, bu tür hizmetleri gören kuruluşlar özel sektörde dahi olsa ya kamunun denetimine tabi tutul
makta ya da regülasyon denilen bir sistem devreye sokularak, regulatory body dedikleri düzenleyi
ci kuruluşlar devreye alınmaktadır. Böylelikle, bu düzenleyici kuruluşlar, doğal tekelden olan avan
tajlara karşı bireyi, kişileri, kamuyu korumaya yönelik tedbirleri almak ve gözetlemek yükümlülü
ğü altındadır. 

Şimdi, regulatory body kurmadan, kamunun denetim yetkisini de ortadan kaldırarak, doğal te
kel niteliği taşıyan hukukî bir işlemi özel hukuk sözleşmesine bıraktığınız takdirde, o zaman, bu 
doğal tekelden oluşan hakkın kullanımındaki istismar nasıl bir şekilde önlenecektir; üstelik, bu özel 
hukuk sözleşmesine bir de tahkim unsuru ilave edildiği zaman, kamunun tüm yetkisi ortadan kal
dırılmakta ve uluslararası tahkim yoluyla, hukukun ve bireyin korunması müessesesi devrcdışı bı
rakılmaktadır. Bir düzeltme imkânı olmayacaktı; doğal tekeller... İstediğiniz gibi, köprü yapıp kar
şıya geçemezsiniz ya da demiryolu yapamazsınız; çünkü, bunlar, bünyesi icabı doğal nitelik taşır, 
doğal tekeldir. O yüzden, bunun kamunun gözetiminde ve denetiminde olması gereklidir ya da 
enerji iletim şebekeleri, siz, istediğiniz yerde alternatif bulamazsınız; çünkü, genel bir enerji şebe
kesi vardır, onu almak yükümlülüğü altındasınız; seçim hakkınız doğal nedenlerle yoktur. Öyle du
rumlarda, mutlaka, kamu otoritesinin ya da kamunun görevlendirdiği bir kurumun, kamu hukuku 
yetkileriyle donatılmış bir kurumun, mutlak surette devrede olması lazımdır. 

Bunu bıraktığınız zaman nedir ortaya çıkan tablo; o zaman, özel hukuk sözleşmesi bir akdî 
ilişkiye dönüşüyor; bir de, uluslararası tahkimle bu ilişkinin tamamen serbest bir ortamda yürütül
mesi olayı ortaya çıkıyor ki, bunun yaratacağı sonuçlar gerçekten çok sıkıntılı olabilir. 

Aslında, devlet sistemimizde, hukuk sistemimizde, biz, genellikle, bir şeyi ya tıkıyoruz ya da 
tamamen serbest bırakıyoruz. 

Şimdi yaptığımız iş, aslında, daha önce işletmediğimiz yap-işlet-devret müesesesini ya da dev
let tekelinde olan şeyi kontrolsuz bir şekilde devreye almaya çalışıyoruz. Aslında, bunun daha ma
kul yöntemleri var. Dediğim gibi, aslında buraya tüm hukukî çerçevelerle donatılmış bir paketin 
gelmesi lazımdı. Uyum yasaları olarak adlandırılan bu yasaların içinde sadece Danıştay ve bu yap-
işlet-devret düzenlemesi değil; aslında, buna müteferri diğer düzenlemelerin de gelmesi gerekirdi; 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılması gerken düzenlemelerin ve diğer düzenlemele
rin de burada gündeme gelmesi lazımdı; bunun yanında, enerjide düzenleyici kurumun da oluştu
rulması gerekirdi. Bu düzenlemede bunlar yok. 

Bunlar olmadığı gibi, bir de hükümet tasarısında olmadığı halde, Komisyonda verilen bir öner
geyle daha önce bağıtlanmış sözleşmeler de özel hukuk kapsamına alınıyor. Yani, düşünün ki, bir 
ihale açmışsınız, bu ihaleye bazı kuruluşlar "bu, kamu hukuku ilişkisidir, devletin keyfî tasarrufla
rına muhatap olabiliriz, o nedenle, belli rakamdan aşağı olursa beni kurtarmaz" diyerek, belli bir 
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risk primini de ekleyerek teklifte bulunmuş. Siz de, çaresiz kaldığınız ya da işinize geldiği için öy
le bir anlaşma yapmışsınız ve bu da yürürlüğe girmiş. Bunun yanında, açtığınız ihaleye birçok cid
dî firma da, ben, Türkiye gibi bir ülkenin -ya da bir ülkenin- kamu hukukuna tabi olmak istemiyo
rum; benim için ciddî riskler taşır, ben, bu risklere girmek istemiyorum deyip, girmemiş. 

Şimdi, bu tasarrufun, bu işlemlerin, geriye dönük olarak, kamu hukuku alanından çıkarılıp 
özel hukuk alanına sokulması durumunda, ciddî haksız rekabet ve huzursuzluk ortaya çıkıyor. Ni
ye çıkıyor; çünkü, o firmalar ihaleye girseydi, ortamda ciddî bir rekabet oluşacaktı ya da risk prim
leri ortadan kalkacaktı, bir fiyat teşekkül edecekti. 

Komisyonda yapılan bazı düzenlemelerde "alternatif projelerdeki durum değerlendirilir" gibi 
bir ifade eklenerek yumuşatılmaya çalışıldı; ancak, o ortamda alternatif yok ki, o dönemde kamu 
hukuku alanı dışında yapılmış bir yap-işlet-devret modeli yok ki, onu emsal alasınız. Ne olacaktır; 
böyle bir emsaliniz yoksa, o zaman bunun doğru veya yanlışlığı neye göre belirlenecek, risk primi 
nasıl hesaplanacak? O yok. O zaman, indî birtakım keyfîliklere gidilecektir. 

Ayrıca, yapılan bu düzenlemeye göre, işletmeci kuruluş Bakanlar Kuruluna teklifte bulunacak, 
ilgili idarenin de uygun görmesiyle Bakanlar Kurulu özel hukuk kapsamına alacak; peki, almazsa 
ya da o kuruluş bu kapsama sokmazsa ne olacak? Bu bir karardır; aslında, yapılacaksa hepsi özel 
hukuk kapsamına sokulsun, idarenin bir seçim hakkı ortadan kaldırılsın, yetki Bakanlar Kurulunda 
olmasın. O zaman Ahmet'inkini özel hukuk kapsamına sokacaksınız, Mehmet'inkini sokmayacak
sınız. Hukuk devletinde bundan bahsetmek mümkün değil. 

Bunda ısrar edilirse ne olur; birisi Danıştaya gider ya da partiler Anayasa Mahkemesine gider
ler. Onlar gitmese bile, bir vatandaş ya da bir firma gider, Danıştay mekanizmasıyla bunu iptal et
tirir. Ondan sonra, yaşadığımız, daha önce sıkıntı çektiğimiz bütün konularda tekrar tekrar başa 
dönmek durumuyla karşı karşıya kahnır.Onun için, bunun makul yönünü bularak, bundan vazgeç
mek lazım. Bu düzenleme fevkalade yanlıştır. Bir ölçü koyarsınız ve "bu tarihten önceki tüm söz
leşmeler de özel hukuk kapsamındadır" dersiniz; onun sonucu otomatikman gelir. Bunu, belli ta
sarrufa ve keyfîliğe bıraktığınız zaman, yapabilir, yapmayabilir de; o zaman çok ciddî sıkıntılarla 
karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olur. 

Onun için, ben inanıyorum ki, bu düzenlemede, ilgili madde geldiğinde, Yüce Meclis bu ko
nuda objektif olarak durumu değerlendirme imkânını bulacak ve bu maddeyi tasarıdan çıkaracak
tır. Ben buna inanıyorum. Çünkü, bu düzenlemelerle iyilik ettiğimizi zannederken, aslında, sistemi 
yozlaştırmak suretiyle, sistemi tahrip etmek suretiyle, güven ortamını zedelemek suretiyle çok da
ha büyük tahribatlara yol açabileceğimiz endişesini taşıyoruz. 

Onun için, diyorum ki, bu tasanda, bu düzenlemeden vazgeçilmesi fevkalade önemli bir olay
dır ve bir de, tasarıdaki, sistemdeki eksikliklerin de tıkanması lazımdır. Doğal tekel niteliğinde olan 
hizmetlerin, mutlak surette, yap-işlet-devret modeliyle olacaksa, tahkim olayını da içerecek imti
yaz sözleşmeleri -yine tahkim olayı içine konsun, ona hiçbir itirazımız yok- yapılarak düzenlenme
si ve bunun, denetleyecek düzenleyici kuruluşlarla teçhiz edildikten sonra bu mekanizmanın çalış
tırılması lazımdır. 

Bu haliyle fevkalade eksiktir, yanlıştır ve çok ciddî spekülasyonlara yol açacaktır. Yapacağı
mız düzenleme, gerçekten de sıkıntı yaratacak bir düzenleme olacaktır. 

Bu düşünceler altında, Yüce Meclise saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (DYP sıraların-
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tezmen. 
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Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Cengiz Aydo-
ğan'da. 

Sayın Aydoğan, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) . 

ANAP GRUBU ADINA CENGİZ AYDOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; sizleri, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-lşlct-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında, Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini aktarmak için söz almış bulunuyorum. 

Değiştirilmesi öngörülen 3996 sayılı Kanun, esas itibariyle, yap-işlet-devlet modeliyle finan
se edilmesi düşünülen yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla yürürlüğe konulmuş, 
kamunun kaynak yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilmesinde güçlükler çektiği büyük projelerinin 
hayata geçirilebilmesi için, alternatif finansman imkânı sağlanması hedeflenmiştir. 

Hedeflenmiştir; ama, hukukî tartışmalar da beraberinde gelmiştir. Özel hukuk alanına girdiği 
ve imtiyaz niteliği taşımadığı düşünülerek gündeme getirilen yap-işlet-devret metoduyla işlerin yü
rütülmesi hakkındaki 3996 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 14 üncü maddesi çerçevesindeki ba
zı hususlar, Anayasa Mahkemesinin 28.6.1995 tarihli kararıyla iptal edilmiş ve yap-işlet-devret 
modeliyle gerçekleştirilecek işlerin, kamu hizmeti imtiyazı olduğu ve idare hukuku alanında değer
lendirilmesi gerektiği, bu kararla belirlenmiştir. 

Çağdaş Türk insanının beklentilerini karşılayacak dev hizmetlerin, büyük projelerin astrono
mik büyük rakamlara ulaşan bedellerinin karşılanmasına genel bütçe imkânları her zaman yetme
mekte, projeler gerçekleşmemekte, ülke ve ülke insanı sıkıntılar içerisinde kalmaktadır. Bütün bu 
sıkıntıların aşılabilmesi için, dış finans kaynaklarına, sağlıklı ve hızlı özelleştirmelerle içkaynakla-
rın iyi değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

İşte böyle bir ortamda her türlü hukukî tereddütü ortadan kaldıracak çalışmalar, 57 nci hükü
met tarafından, 21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Bu çerçevede, 
özelleştirme kavramı, Anayasamızın 47 nci maddesinde ilk defa yer almıştır. Uluslararası tahkime 
imkân veren anayasa değişiklikleri hızla gerçekleştirilmiş, özelleştirmeye sağlam hukukî zemin, dış 
ve içkaynaklı paraya ve yatırımcıya güvence temin edilmiştir. Anayasa değişikliklerine bağlı uyum 
yasaları da, hızla Meclisimizden çıkarılmalı; milletimizin beklentileri, uygar ülkelerdeki gibi, uy
garca karşılanabilmelidir. İşte, görüşmekte olduğumuz 3996 sayılı Yasada değişiklik öngören kar 
nun tasarısı bu uyum yasaları niteliğindedir. Enerji, üretim, iletim, dağıtım ve ticareti kanun kap
samına alınmaktadır. 

Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında
ki sözleşmenin, özel hukuk hükümlerine tabi olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, daha önce 3096 ve 
3465 sayılı Kanunlara göre başlanılmış işler ve sözleşmeler için yeni kanun hükümlerinin uygula
nabilmesi için, şirket ve idareye, Bakanlar Kurulu kararıyla imkân sağlanmaktadır. Tasarı ve ge
rekçesi incelendiğinde aşağıda sayılan hususların amaçlandığı görülmektedir. 

1 - Uluslararası tahkime imkân tanıyan anayasa değişikliklerine!uyum sağlanacaktır. 
2 - Özelleştirmeyle ilgili anayasa değişikliğine bağlı olarak kamu tüzelkişilerince yaptırılması 

gerekli bazı yatırım ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleriyle gerçek veya tüzelkişilere yaptırıla
bilmesi bu kanunla sağlanacaktır. 

3 - Kalkınmamızda hayatî önem taşıyan enerji yatırımlarının yap-işlet-devret modeli çerçeve
sinde enerji darboğazına girilmeden hızla gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
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4 - Çok yüksek maliyeti nedeniyle bütçe imkânlarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan 
enerji yatırımlarının yerli ve yabancı özel sermayeyle gerçekleştirilmesi yolunun açılması, yaban
cı sermayenin daha kolay sağlanması hedeflenmiştir. 

5 - Kişİ başına enerji tüketiminin gelişmiş ülkelerdeki seviyeye çıkarılabilmesi için yapılması 
gereken yeni yatırımlara imkân hazırlanması amaçlanmıştır. 

6 - Teknolojik her türlü gelişmeden ülke insanının yararlanabilmesi için, gerekli yatırımların 
bu tasan kanunlaştığı takdirde daha kolay gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. 

7 - Daha ucuz enerji temini ve buna bağlı olarak sağlıklı tarife yapma imkânlarının bu yasa
nın getirileriyle mümkün olacağı hesaplanmaktadır. 

8 - Nihayet, en ileri teknolojilerin kullanılacağı nükleer santralların bir an önce yapılmasının 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bilindiği gibi bazı maddelerini değiştirmekte olduğumuz 3996 sayılı Yasa kapsamında köprü, 
tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, maden ve iş
letmeleri, fabrika ve benzeri tesisleri, çevre kirliliğini önleyici tesisler, otoyol, demiryolu, yeraltı ve 
yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanlan ve benzeri yatırım ve hizmet
lerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 
sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesi ve bu hizmet ve yatırımların ger
çekleştirilmesi mümkündür. Yapılan değişiklikle, enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticareti de kap
sama dahil edilmektedir. Dev enerji projelerinin, enerji darboğazına iyice girilmeden gerçekleştiri
lebilmesi için bu gereklidir. Şöyle ki; 1998 yılında, yerli kaynaklar, birincil enerji talebinin yakla
şık yüzde 39'unu karşılayabilmiştir; 2010 yılında yüzde 29'unu, 2020 yılında yüzde 25'ini karşıla
yabilecektir. 

1998 yılında, kişi başına 1 170 kilogram petrol eşdeğeri mertebesindeki genel enerji tüketimi
miz, 2010 yılında 2 300 kilogram eşdeğerine yükselecektir. 1998 yılında, ülkemizde, toplam 31 
milyon ton petrol ürünü tüketilmiştir; bu rakam, 2020 yılında, 67 milyon ton mertebesine yükse
lecektir. 

Doğalgaz enerjisine talep sürekli artmaktadır. Artış, 2005'te yüzde 31,2010'da yüzde 8, 2020 
yılında yüzde 4 oranında olacaktır. 1998'de 10 milyar metreküp olan doğalgaz tüketimi, birincil 
enerji arzının yüzde 13'ünü karşılayabilmiştir. Talep, 2010 yılında 55 milyar metreküpe ulaşacak, 
birincil enerji arzının yüzde 27'sini karşılayacaktır. 

1999 yılı itibariyle, elektrik enerjisi kurulu gücümüz 26 039 megavata ulaşmıştır, 2020 yılın
da 84 000 megavatlık ilave kurulu güce ihtiyaç olacaktır. Bu rakam, mevcutun yaklaşık 4 katı ila
ve demektir. 

1998 yılında, toplam 114 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi tüketime sunulmuştur. Elektrik 
enerjisi talebi, 2005'te 197 milyar kilovat/saat, 2010'da 294 milyar kilovat/saat, 2020 yılında ise 
556 milyar kilovatsaat olacaktır. 

Görüldüğü gibi, enerji yatırımlarına, gerçekten çok büyük ihtiyaç vardır. Yıllık yüzde 8-10 
mertebesinde artmakta olan elektrik enerjisi talebinin karşılanabilmesi için, her yıl en az 5 milyar 
dolarlık yatırım yapılması gereklidir. Bu rakam, genel bütçe imkânlarıyla karşılanabilir mi; nere
deyse imkânsızdır bu. 

îşte, böyle bir ortamda, yerli ve yabancı özel sektör yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yap-
işlet-devret metodu da, böyle zamanlarda kurtarıcı gibi görülmektedir. Bunun içindir ki, bu finans
man modelinin önündeki yasal engeller süratle kaldırılmalı, yeni düzenlemeler hızla devreye alın
malıdır. 
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Peki, bu finansman modeli, sıkıntının aşılmasında çare olabilir mi; aşağıdaki tablo, bu konuda 
bir fikir verebilir. 

Halen inşaatı devam eden santral projeleri: Yap-işlet-devret modeliyle 9 proje; toplam kumlu 
güç 989 megavat, toplam yatırım tutarı 1 milyar 850 milyon dolar. 

DSİ santralları: 21 proje; toplam kurulu güç 1 640 megavat, toplam yatırım tutarı 1 milyar 900 
milyon dolar. 

TEAŞ santralları: 2 proje; toplam kurulu güç 180 megavat, toplam yatırım tutarı 245 milyon 
dolar. 

İnşaatı devam eden santrallar: 32 proje; toplam kurulu güç 2 809 megavat, toplam yatırım tu
tarı 3 milyar 995 milyon dolar. 

Sözleşmeleri imzalanmış, kredi temini için büyük oranda uyum yasalarını bekleyen yap-işlet 
devret projeleri: 23 proje; toplam kurulu güç 3 025 megavat, toplam yatırım tutarı 4 milyar 263 mil
yon dolar. 

Değişik aşamalarda onay alınmış olup, DPT görüşü ve/veya uyum yasalarını bekleyen yap-iş
let-devret projeleri: 135 proje; toplam kurulu güç 12 451 megavat, toplam yatırım tutan 15 milyar 
350 milyon dolar. 

Temmuz 1997'den bugüne kadar sözleşmesi imzalanmış olup, değişik aşamalarda realize edi
len otoprodüktör projeleri: 22 proje; toplam kurulu güç 434 megavat, toplam yatırım tutarı 420 mil
yon dolar. 

Hükümetlerarası ikili işbirliği çerçevesinde yüzde 100 dış kredili olarak yürütülen DSİ proje
leri: 28 proje; toplam kurulu güç 7 420 megavat, toplam yatırım tutarı 8 milyar 900 milyon dolar. 

Yap-işlet projeleri: 5 proje; toplam kurulu güç 5 830 megavat, toplam yatırım tutarı 3 milyar 
550 milyon dolar. 

Görüldüğü gibi, bütün hukukî tereddütlere rağmen* çok sayıda proje yap-işlet-devret modeliy
le hayata geçirilebilmektedir. Bugün, yap-işlet-devret kapsamında 4,3 milyar dolarlık 23 proje; iş
letme hakkı devri modeli kapsamında 3 milyar dolarlık 23 proje olmak üzere toplam 46 projenin 
sözleşmeleri imzalanmış durumdadır; uyum yasalarıyla birlikte harekete geçecektir. Ayrıca, henüz 
sözleşmeleri imzalanmamış, bu kanun değişikliğini bekleyen 15 milyar dolarlık 135 projenin önü 
açılacaktır. 

Öyleyse, tasarı. Meclisimizde kolayca tasvip görmeli, süratle kanunlaşma!ıdır. 
Bütün bu proje ve rakamlar, umut vericidir. 57 nci hükümetin sevk ettiği tasarıların 21 inci Dö

nem Türkiye Büyük Millet Meclisinde hızla kanunlaşması; özelleştirme ve tahkimle ilgili anayasa 
değişiklikleri, uyum yasaları, halkın umudu, ülkenin geleceği olmuştur, zor günlerde çaresizliklere 
çare olmuştur. Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tutumu takdire şayandır. Mecli
simiz, aynı kararlılıkla, yaptığı kanunların doğru uygulanmasını da denetimle sağlayacaktır. 

Grubum, 3996 Sayılı Kanunda değişiklik yapan tasarıyı heyecanla destekleyecektir. 

Anavatan Partisi Grupları, bir zamanlar öcü gibi korkulan "özelleştirme", "yap-işlet-devret", 
"yap-işlet-devam et", "uluslararası tahkim" gibi kavramları, Türkiye gündemine, ileriye görerek 
sürmüş, cesaretle savunmuş, aziz milletimizin büyük beklentilerinin yılmaz takipçisi olmuştur, 
bundan sonra da takipçisi olmaya devam edecektir. Ülkemizin 2000'li yıllarda, çağdaş uygarlık se
viyesine koşturmasında görevini en iyi şekilde yapacaktır. 
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Bu Vesileyle, bu ve buna benzer kavramlara bazılarını hazırlayan, bazılarını alıştıran merhum 
Turgut Özal'ı rahmetle anıyor; kanun tasarısının büyük ve hayırlı işlere imkân sağlamasını diliyor, 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

Şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına sizleri tekrar selamlıyor, saygılar sunuyorum. 
(ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) l 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Aydoğan. 
Şimdi, söz sırası, Fazilet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan'da. 
Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 298 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında, Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini ifade 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hatırlanacağı üzere, 13 Ağustosta, Anayasanın 47 nci maddesinde bir değişiklik yapılmış ve 
özelleştirmenin hukukî temeli düzenlenmişti. Bu değişiklikle, devletle iş yapan firmalara anlaşmaz
lık halinde, uluslararası özel mahkemeye gitme imkânı tanınmıştır; yani, uluslararası tahkim yolu 
açılmıştır. 

Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi amacıyla, bu tasan, aynı Anayasada amir hüküm ola
rak, uyum yasalarıyla Mecliste düzenlenmesi istenmektedir. 

Hükümet, tasarıyı getirirken, gerekçe olarak, ileri teknoloji ve yüksek fınans ihtiyacı olan ya
tırımları bütçeden karşılama imkânı olmadığını ifade etmiştir. Aslında, burada yapılan düzenleme, 
3096 sayılı Kanunla, Türkiye Elektrik Kurumu dışında kuruluşlara elektrik üretimi, iletim, dağıtım 
ve ticaretini vermiştir; yani, daha önce de yap-işlet-devret kapsam içerisindedir ve uygulanmakta
dır; ancak, uluslararası hukuka gitme imkânı olmadığı için, arzu edilen sermaye, dış sermaye ülke
mize gelmemektedir. 

Komisyonda yapılan müzakereyi 5 başlık altında toplamak mümkündür: Bunlardan bir tanesi, 
ülkemizin yakında enerji darboğazına girmek üzere olduğu ve geç kalındığı, yap - işlet - devret mo
delinin faydalı olduğu, ayrıca, yap - işlet - devam et modelinin teknolojisi üstün olan konularda da
ha faydalı olacağı, enerji açığının giderilmesi için her türlü girişimin desteklenmesi gerektiği, ener
ji santrallarından alman elektrik fiyatlarının farklı olduğu, idarenin birtakım zararlarının olduğu 
müzakere edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hatırlanacağı üzere, yap - işlet - devlet demek, yabancı sermaye veya 
yerli sermayenin oluşturacakları bir konsorsiyumla -girdikleri ihalede, bir baraj ihalesinde- enerji 
üretmektedirler. Devlet, üretilen enerjiyi, belirli bir yıl periyodu -örneğin yirmi yıl gibi bir periyot-
içerisindc, belirli bir fiyatla da almayı taahhüt etmektedir. O açıdan, yap - işlet - devret veya yap -
işlet - devam et modelleri, çok dikkatle uygulanması gereken modellerdir. Daha önce yapılan bir
takım hatalarla -bugün, elektrik fiyatlarının ucuzlaması gerekirken- almayı taahhüt ettiğimiz yük
sek fiyatlar uygulanmaktadır. 

Komisyonda varılan neticeye baktığımız zaman, tasarının ne için hazırlandığı, amacı uzun 
uzun anlatııldıktan sonra, özellikle enerji darboğazını aşmak amacıyla bu tasarının hazırlandığı ifa
de edilmektedir; enerji ihtiyacıyla ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Ülkemizde, her yıl, elektrik ihtiya
cı yüzde 10 oranında artmaktadır. Bu yıl, deprem nedeniyle, ihtiyaç artış oranının yüzde 6 olduğu 
ifade edilmektedir. Yine, birtakım yatırımlarla ilgili bilgi verilmektedir. Bir yanda yeni yatırımlar, 
diğer yanda da, mevcut yatırımların tevsii, yenilenmesi için yılda 4 - 5 milyar dolarlık ihtiyaç ol
duğu ve bunu da mevcut.bütçeden karşılamanın imkânı olmadığı ifade edilmektedir. 
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Ayrıca, yine, halen yap - işlet - devret modeliyle 4,2 milyar dolarlık 23 proje imzalandığı, pa
ra bulunamadığı için yatırıma başlanamadığı ifade edilmektedir. Yine, Devlet Planlama Teşkilatın
da, 135 projenin görüşülmekte olduğu ve 14,3 milyar dolar paraya ihtiyaç olduğu raporlarda ifade 
edilmektedir. 

Yine, ayrıca, imzalanmış sözleşmeler için, yap - işlet - devret modeli çerçevesinde 7 milyar 
dolar, işletme devir hakkı çerçevesinde de 1,24 milyar dolarlık kaynak bulunduğu; ancak, ulusla
rarası tahkim olmadığı için kullanılamadığı ifade edilmektedir. Ayrıca, demin ifade etmiş olduğum, 
enerji santrallanndan satın alınan yüksek elektrik fiyatları için de dikkat çekilerek, yapılan yanlışın 
düzeltilmesi ve bundan sonra yapılacak yap-işlet-devret modeli ihalelerin dikkatle yapılması ifade 
edilmektedir. Yine, nükleer santrallarla ilgili olarak tartışmalara son verip, en ileri teknolojiyle ya
pılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu tasarının en önemli maddesi, 3 üncü maddedir ve burada, eski 
yapılan işler de kapsama alınmaktadır. 

Peki, bu 3 üncü maddede böyle bir uygulama yapıldığı zaman, idarenin, yani, devletin zararı 
ne olacaktır; onun üzerinde durmak istiyorum. Tahkim olmadığı için, tekliflerine risk primi ekle
mişlerdir ihaleye giren firmalar; bazı firmalar da hiç teklif vermemişlerdir; yani, üretilen enerjiye 
devletin verdiği fiyatı mecburen yüksek tutmuşlardır ve böylece devam eden ihalelerde devletin za
rarı söz konusudur. Halbuki, uluslararası tahkime açık şartlarda ihale olsaydı, daha fazla firma iha
leye girecek, fiyatlar daha düşecek ve devletin enerjiye ödediği para daha az olacaktı. Bu itibarla, 
mutlaka, 3 üncü maddenin, en azından tasarıdan çıkarılması gerekmektedir. 

Aslında, 3 üncü maddede, otoyollar, Karadeniz sahil yolu, Körfez geçiş ihalesi, termik sant-
rallar ve doğalgaz çevrim santralları da bunun içerisindedir. Açıkça, amaç, şu anda ihaleyi alan bu 
firmalar dış kredi bulamadılar, böylece bulacaklar; ancak, yüksek fiyatla da devlete satış yapmış 
olacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, aslında, ifade ettiğim gibi, madde içinde çözülmeye çalışılsa da, arzu edi
len iyileştirme idare lehine yapılamamıştır; ayrıca, ihaleyi alan firmalara baktığımız zaman, beş bü
yük ihalenin patronları da medya kuruluşlarıdır ve ulusal yayın yapan televizyonlardadır. Metne 
baktığımız zaman, şirketin, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurdukları za
man, ilgili idarenin müracaatı üzerine, alternatif projelerdeki fiyat, süre ve diğer unsurlar esas alı
narak, ilgili şirketle yeniden müzakere edilmiş olması şartıyla, Bakanlar Kuruluna yetki verilmek
tedir. Bunun anlamı şudur; Medyanın hükümetler üzerinde ağırlığını söylemeye lüzum yok; arzu 
ettikleri anlaşmayı geçirebilecekleri kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, aslında, yap-işlet-devret modeline veya yap-işlet-devam et modeline hiç 
itirazımız yoktur. Uluslararası tahkime de Fazilet Partisi olarak ihtiyacımız yoktur; ancak, itirazla
rımızı örnekleriyle ifade etmeye çalışacağım. Şu ana kadar enerji konusunda yapılan uygulamala
ra itirazımız vardır. Örnek vermek istiyorum; birinci itirazımız, millî menfaatlanmız iyi korunma-
mıştır; daha önce yapılan özelleştirmeler kötü örnektir. 

Değerli arkadaşlar, işin cazibesi nereden geliyor; TEAŞ'm, bilindiği gibi, Türkiye elektrik ku
rumu... Enerji Bakanlığında iki ünite vardır. Bunlardan bir tanesi, TEAŞ, yani, elektrik üreten mü
esseseler, barajların bağlı olduğu genel müdürlük; bir tanesi de, dağıtımını yapan TEDAŞ'tır. TE
AŞ, TEDAŞ ve diğer dağıtım şirketlerine, yani, Aktaş'a, ÇEAŞ ve Kepez'e sattığı enerjiden elde et
tiği kâr, 1995 yılı resmî raporlarına göre 2,8 milyar dolardır; şirketlerin kân ise 1,048 milyar dolar
dır; sektördeki toplam kâr 3,8 milyar dolardır; tüm dağıtım şirketleri için 30 yıllık devir bedeli, ilan 
edilen bedel ise 2 milyar 625 milyon dolardır. 30 yıllık kârları ise, yapılan hesaplarda, 31 milyar 
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463 milyon dolardır. Dolayısıyla, böyle bir özelleştirmenin veya dağıtım ihalesi yapmanın akıllı bir 
tüccar işine benzemediği görülmektedir. Ayrıca, 1923'ten 1995'e kadar, enerji için toplam yatırım, 
ülkenin yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaptığı yatırım miktarı 59 milyar 147 milyon do
lardır; bunun 5,5 milyar doları da abonelerden katılım payı olarak alınmıştır.- Yapılan işlemlerin 
sağlıklı olmadığı, halkın katılımlarının da şirketlere gittiği, azamî 5-8 yılda şirketlerin ödediği pa
rayı, tekrar, abonelerden geri aldığı tespit edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, DPT'nin beş yıllık planlama raporundan aldığım bilgileri özet olarak ver
mek istiyorum 1996-2000 raporuna göre: TEAŞ'ın 1997'de yıllık kârı 15 trilyon, TEDAŞ'ın 1997 
yıllık kân 45 trilyon, Enerji Bakanlığı 11 termik santral, 20 yıllık işletme hakkı için 1,9 milyar do
lar talep ediyor. 11 santralın yıllık kârı 758 milyon dolar; 20x758 milyon dolar=15,160 milyar do
lar. Kâr eden müesseseyi, biz, 1,9 milyar dolara dağıtımını vermekteyiz. Bu, çok yanlış ve hatalı 
bir hesaplamadır ve bu 11 santralın yapımı için devletin ödediği para da 8,5 milyar dolardır. 

Değerli arkadaşlar, yine, DPT'nin yaptığı hesapta, TEAŞ'ın 20 yıllık kârı 3,6 milyar dolar, TE
DAŞ'ın 30 yıllık kârı da 15 milyar dolardır. Biz, bunların dağıtımının özel şirketlere verilmesinden 
yanayız; yapılabilir; ancak, çok kötü bir pazarlama ve hesapsız bir uygulama yapılmıştır. 

Yine, bu ihaleler yapılırken Rekabet Kurulu şartlan yerine getirilmemiş, enerji kullanan şir
ketler, arzu ettiği takdirde, bölgesi dışından enerji alması kaldırılmıştır. Aynca, fiyat tespitinde tek 
tarife uygulaması ile alt ve üst sınır getirilmiştir ve böylece, sanayicimiz, belli medya kuruluşunun 
da emrine tahsis edilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, enerji, aslında, stratejik bir üründür; bu itibarla da dikkatli davranmak mec
buriyetindeyiz. Bu, birinci itirazımızda ifade ettiğim konu şudur: Yapılan işlem sağlıklı değildir ve 
idarenin zaran vardır; eksik yapılmıştır. Aslında, bu yapılan uygulamayla, devlet, en azından 1,9 
değil, 20 milyar dolar civannda iyi bir pazarlamayla kazanç elde edebilirdi. 

İkinci itirazımız, elektrik enerji ihtiyacı bilimsel verilere dayanmamaktadır. Enerji Bakanlığı 
ile DPT ayrı görüştelerdir. 

Değerli arkadaşlar, elimdeki rapor, görevden alınan DPT Müsteşarının, görevden alınmadan 
önce yazdığı rapordur. Enerji Bakanlığının verdiği verilerle Müsteşarlığın verileri, özellikle hem 
doğalgaz hem enerjide çok farklılık göstermektedir. Bakın, en azından şunu söylemektedir: "Müs
teşarlığımızca yapılan çalışmalarda, 2005 yılı itibariyle elektrik enerjisi sektöründe yaklaşık 15 
milyar metreküp doğalgaz ihtiyacı gözükmesine karşılık, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, 
2005 yılı için, aynı amaçla, 30 milyar metreküp gazın tükenmesinin planlandığı ve buna göre gaz 
alım bağlantılarına gidildiği; eğer böyle devam ederse, ödenmek durumunda kalınacağı, gazın tü
ketilmek istenmesi halinde gereksiz santrallar yapımına girileceği anlaşılmaktadır." Devam ediyor: 
"Enerji Bakanlığının mevcut uygulamalarının sürdürülmesi halinde, gelecekte, bitmiş olduğu hal
de, gazı temin edilemeyen veya gazı hazır olduğu halde, henüz bitmemiş olan proje uygulamala
rıyla karşılaşma riskinin oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır." Yani, gazı almasanız da para öde
yeceksiniz; enerjiyi kullanmasanız da enerjinin parasını ödeyeceksiniz! 

Burada tavsiyemiz -Sayın Bakan da burada- DPT'nin Müsteşarını görevden almak çözüm de
ğil. DPT'deki insanlar, yatırımları planlarlar, o planlarda üretilecek enerjiyi yazarlar ve onların bi
tiş tarihlerini yazarlar; yani, bilimsel bir çalışma yaparlar. O insanları görevden almak değil, o bi
limsel verileri oturup müzakere etmek; dolayısıyla, enerji sorununu çözebilmemiz için, Enerji Ba
kanlığının Müsteşarlıkla işbirliği halinde çalışması en uygun olandır. 
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Üçüncü itirazımız; maalesef, ihalelerde lobiler oluşturulmuştur değerli arkadaşlar. Gerçi, bi
zim Genel Kurulun lobiye karşı bir hassasiyeti var; ama, ben, yine de söyleyeceğim. Şimdi, bakın, 
doğalgaz alımında, Mavi Akımla ilgili olarak uluslararası anlaşmalarda kötü bir örnek, Mecliste bir 
yasanın içerisine ihale metni sokulmuştur. Cumhuriyet tarihinde ilk defa... Böyle bir yasa çıkma
mıştır; ama, bizim Mecliste çıkmıştır. Kanun tasarısı, DPT'ye rağmen yapılmıştır; BOTAŞ, devre-
dışı bırakılmıştır; Samsun-Ankara arası ihalesiz 339,5 milyon dolara verilmiştir; usulsüz avans 
ödemesi 52 milyon dolardır. Başlangıç olarak, devlet zararı 100 milyon dolardır. Hükümeti oluştu
ran partiler, yandaşlarına iş vermiştir. Tutanaklara geçmesi açısından, açık ve net söylüyorum. İş
te, lobilerin ne türlü güçlü olduğu ortadadır. 

Aslında, Sayın Bakanın bir işadamının uçağına binmesi, yanında genel başkanı ve kardeşini 
götürmesi, orada gayri resmî birtakım ilişkilerde bulunmasının sağlıklı olmadığı kanaatindeyiz. 
Başka ülkede olsaydı, bu tür ilişkilerde Enerji Bakanı koltuğunu kaybederdi; ama, bizde koltuklar 
çok sağlam; onun için, hiç kimse bir şey yapamıyor! 

Değerli arkadaşlar, itiraz ettiğimiz dördüncü nokta : Bakın, biz, şu ana kadar bazı yasaları, 
RTÜK ve Rekabet Kurulunu by-pass etmişiz ve geçmiş hükümetlerin hepsi dahil, bu işte başarısız 
olmuşuz. Biz, cumhuriyet tarihinde iki tane dağıtım sistemini özelleştirmişiz Bunlardan bir tanesi 
Kepez, diğeri de Çukurova elektrik. 

Şimdi, Çukurova elektrikle ilgili olarak bakın ne deniliyor: "Sahip oldukları Kepez Elektrik 
Şirketinin hisse senetlerinde hileli fiyat hareketi gerçekleştirdikleri iddiasıyla, İstanbul 10. Asliye 
Ceza Mahkemesinde üç yıl hapis cezasıyla yargılanan Uzan Grubu, yaklaşık dört yıldır davaya ka
tılmıyor." Mahkeme defalarca tebligat göndermesine rağmen, sanık aile üyeleri bulunamıyor, ad
resinde yok. İtiraz konusu 228 milyarlık bir paradan bahsediliyor ve Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporunda şunu okudum: "Yetmiş yıllık imtiyaz sözleşmesi verilmiştir, devir için de tek kuruş alın
mamıştır." Bunu nereden okuyorum; Yüksek Denetleme Kurulu resmî raporundan okuyorum. 

Çok enteresandır, bu firma, Akdeniz'de devletten enerjiyi alır, TEAŞ'tan alır, 10 kilometre ile
rideki İskenderun Demir Çeliğe satar. Sözleşmede köylere de verecektir; ama, orası perakendedir, 
para kazanamaz. Oradan hemen İskenderun Demir Çeliğe satar, milyonlarca dolar para alır; ama, 
devlete ödemez. Ayrıca, halka açık şirket olarak, SPK'da hileli satıştan da yargılanmaktadır; ama, 
şu anda da bu imtiyaz devam etmektedir. Demek ki, hükümet kötü bir sınav vermiştir. Bu hükümet 
için değil, baştan beri söylüyorum. 

Yine, ikinci bir dağıtım ihalesi Aktaştadır. Şü anda, Aktaşta da 16 trilyonluk yargıda devam 
eden mahkeme söz konusudur. 

Değerli arkadaşlar, bakın, aynen şöyle diyor: "İstanbul Anadolu yakasında Aktaş elektrik iha
lesine karar veren Danıştayın yanıltıldığı ortaya çıktı -yargı da yanıltılıyor- Enerji Bakanlığınca 
Aktaş yönetimine atanan Osman İlhan'ın, mahkemeye, 'Aktaş'ın TEDAŞ'a borcu olmadığı yönün
de ifade verdiği öğrenildi. Devletin Aktasın başına atadığı Osman İlhan, Aktasın TEDAŞ'a borcu
nun olmadığını açıkladığı gün ise, TEDAŞ tarafından Aktaş aleyhine 16 trilyonluk alacak davası 
açıldığı, İlhan'ın ifadesini esas alan Danıştay, Aktaş lehine karar verdi." 

Şimdi, demek ki, sadece, dağıtım ihalelerimde "yaptım oldu" mantığı kafi değil. İki tane ör
nek yapmışız, ikisi de bozuk. 

Ben, şimdi, buradan, hükümeti uyarmak istiyorum. Onun için ısrarla diyorum ki, bu 3 üncü 
madde üzerinde çok dikkati? durmamız lazım. Biz yap-işlet-devret modeline karşı değiliz, yaban
cı sermayeye de hiç karşı değiliz. Yeter ki, akıllı olarak, millî menfaatlarımızı korumak kaydıyla, 
enerji sektöründe üretilen enerjiyi deldillanmak kaydıyla... Yarın, ürettiğiniz enerjiyi kullanamadı-

- 146 -



T.B.M.M. B : 3 6 17.12.1999 0 : 4 

ğınız zaman da para ödüyorsunuz. Bunu, birçok uluslararası anlaşmada maalesef... Daha tahkime 
yeni girdiğimiz için, Avrupa normlannda bizi savunacak orada avukatlanmız bile yok. Şunu açık 
ve acı bir ifade olarak söyleyeyim: Bizim, uluslararası sözleşmeleri yapacak normda, maalesef, ar
zu edilen seviyede elemanlarımız da yok. Birçok uluslararası anlaşmada yazılan bir cümleden, ba
zen bir ifadeden, bazen bir tazminattan... Mesela, Millî Olimpiyat Komitesi olarak, İstanbul olim-
piyatlarıyla ilgili, bir sözleşmeden dolayı 11 milyon dolarlık enteresan bir tazminat ödemekle kar
şı karşıyayız. Buna benzer, uluslararası yapılacak anlaşmalarda çok dikkatli olmamız lazım gelir 
diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir konu üzerinde daha konuşarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Şim
di, aslında, Enerji Bakanlığımızın bazı ilişkilerini anlamakta güçlük çekiyorum. Bilindiği gibi, Sa
yın Clinton'ın Türkiye ziyaretinde bir tane anlaşma yapıldı. O anlaşmanın 850 milyon dolarlık bir 
bölümü var. Bu iki tane doğalgaz devrim santralı, iki de normal santral. Bakın burada, aynı günlük 
gazetenin haber bülteninde aynen şöyle deniyor: "ABD'li firmalar ile Türk Hükümeti arasında dün 
süpriz bir gelişme oldu; 850 milyon dolarlık 4 enerji santralının yapımına ilişkin imza atıldı. İmza 
törenine, Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Cumhur Ersümer ve ABD Enerji Bakanı Bili Ric-
hardson katıldı. Türkiye'ye gelmeden önce planlanmadığını; ancak, Türkiye'ye geldikten sonra 
böyle bir planlamayla anlaşma yapıldı. Buraya kadar tamam, itiraz yok. Bakın, bir bölümüne de 
kim imza atıyor; TEAŞ, arkasından da Bayındır Holding, Ceylan İnşaat, birtakım özel sektörler ve
saire. Yani, bunlar, ne zaman devletle anlaştılar da, konsorsiyum oluşturdular da, ihaleye girdiler 
de ne zaman karşı tarafa imza atar hale geldiler; bunu da anlamak mümkün değil. 

Özetle söylemek gerekirse değerli arkadaşlarım, konuşmamı tamamlarken, birkaç özel not ifa
de etmeye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - 1 dakika daha müsade ederseniz, tamamlayacağım... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir kere, uluslararası sözleşmelerde çok 

dikkatli olmalıyız ve gidilen uluslararası davaları kaybetmemeliyiz. İkinci olarak, Enerji Bakanlığı 
ile DPT farkları mutlaka giderilmelidir; bu enerji ihtiyacı, doğalgaz, enerji, elektrik, neyse, bunlar 
giderilmelidir. Ayrıca, bu ihaleler, mutlaka tek elden yapılmalıdır; yani, TEAŞ ayrı, Enerji Bakan
lığı ayrı yapmamalıdır. İhaleler şeffaf olmalıdır. 3 üncü madde, eğer, mutlaka böyle geçecekse, ida
reyi zan altında bırakacaktır. Birtakım şaibeleri de yok etmek mümkün değildir. Ümit ederiz ki, de
ğiştirilir. 

Bu tasarı, netice itibariyle yabancı sermayeyi ülkeye getirecektir; ama, millî menfaatlarımızı 
da çok iyi kullanmak, dikkatle takip etmek mecburiyetindeyiz diyor, hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Candan. 
Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güzel; buyurun 

efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA AHMET GÜZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekillcri;gö-

rüşülmekte olan, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı üzerinde, De
mokratik Sol Parti Grubu adına, söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, dünya değişirken, devletlerin ekonomik ve kalkınma içindeki yapıları 
da değişmiş, yap-işlet-devret modeli, 18 ve 19 uncu Yüzyıllarda kanal, yol ve demiryollarının, mer
kezî yönetimler eliyle özel şirketlere yaptırılması ve bu özel şirketlerce bir imtiyaz süresi boyunca 
işletildikten sonra kamuya devredilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir uygulamadır. 

İngiltere, Almanya ve Osmanlı İmparatorluğunda örnekleri bulunan bu uygulama, ülkelerin 
sosyal gelişmelerine paralel olarak, altyapı yatırımlarına olan ihtiyacın genişleyip yaygınlaşması, 
sanayileşmiş ülkelerde sosyal devlet anlayışının gelişmesi nedenleriyle terk edilmiş, altyapı hiz
metlerinin üretimi, daha çok kamu kesimine yönlenmiştir. 

1970'li yıllardan itibaren gelişen teknolojik ve ekonomik olguların da etkisiyle, günümüzde, 
altyapı yatırımlarının finansmanında, özel sektörün, gerek sermaye gerekse bilgi birikimine ulaş
ması nedeniyle, yap-işlet-devret modeli yeniden ülkelerin gündeminde yerini almıştır. 

Ülkemizdeki gelişmeler de dünyadaki gelişmeler çerçevesinde olmuş, Türk özel sektörünün, 
gelişerek, hemen hemen her sektörde faaliyet gösterebilecek sermaye birikimine ulaşması ve kamu 
kesiminin hızla gelişen rekabetçi ortamda hantal yapısı nedeniyle başarılı olamaması, yeni arayış
lara neden olmuştur. 

Ülkemizde yap-işlet-devret modelinin yeniden ülke gündemine gelmesinde, kamu kesiminin 
yüksek değişken faizlerle borçlanması sonucunda kamu açıklarının artması, kamu sektörünün ül
kemizin sosyal gelişmesine paralel altyapı projelerini finanse edememesi, kredi bulmakta zorlan
ması, baş etken olmuştur. 

Bu arada, ekonomik küreselleşme süreci içerisinde, ulusal pazarların uluslararası rekabete 
açılması, altyapı projelerinin çokuluslu şirketlerin kıyasıya rekabet alanı haline gelmesi nedeniyle, 
birbirlerine karşı avantaj elde etmek isteyen uluslararası şirketlerin finansmanlı tekliflerle avantaj 
sağlama mücadelesi, yap-işlet-devret modelini ülkemiz için cazip hale getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, ileri teknoloji ve yüksek finansman gerektiren bazı yatırım
lar ile hizmetlerin bütçe imkânlarıyla gerçekleştirilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu ne
denle, yerli veya yabancı özel kaynakların, yatırımların gerçekleştirilmesi için kullanılması zorun
luluk arz etmektedir. Yap-işlet-devret yatırımları, aslında, bir özel sektör değil, kamu yatırımıdır. 
Zira, yatırım için gerekli finansman, başta özel sektör girişimi tarafından temin edilmekte olması
na rağmen, nihayetinde, yapılan yatırım bir süre sonra kamuya devredilmektedir. Yap-işlet-devret 
modelinde, yatırımın gerçekleşmesi için, uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcı kuruluşları 
kapsayan bir konsorsiyum oluşturulmakta, yatırım için gerekli fonlar ve projeler hazırlanmakta ve 
yatırımın tamamlanmasından sonra, tesis, ilgili kuruluş tarafından işletilmektedir. 

Bugün görüşmekte olduğumuz bu tasarının yasalaşması halinde, çok yüksek maliyeti olan ve 
bütçe imkânlarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan enerji yatırımlarının, yerli ve yabancı özel 
sermayeyle gerçekleştirilebilmesi yolunun açılacağı, bunun da ülkemizin gelecekteki enerji ihtiya
cının karşılanmasında etken olacağı, teknolojik gelişmelerden olabildiğince yararlanmamız için da
ha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğu bir ortamda, ülkemizde kişi başına düşen enerji tüketiminin ge
lişmiş ülkelerin gerisinde bulunduğu ve bu nedenle, tasarının yasalaşmasıyla bu yatırımların önü
nün açılacağı düşünülmektedir. 

Bu tasarısın yasalaşması halinde tüm gözler enerji ihalelerine çevrilecektir. Konuyla ilgili ha
zırlanacak, keşif bedeli dahil, tüm aşamalarda hassas olmak, dikkatli davranmak, Enerji Bakanlığı
mız sorumluluğunda olacaktır. Bu konuda, ülkemizin, yurtsever tüm mühendislerine ve hükümeti
mize güvenimizin tam olduğunu belirterek, saygılarımı sunuyorum. (DSP, MHP ye ANAP sırala
rından alkışlar) 

- 1 4 8 -



T.B.M.M. B : 3 6 17.12.1999 0 : 4 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güzel. 
Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ilıcak söz istemişlerdir. 

Buyurun. 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Soru soracaktım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Öyle mi... 
Şahsı adına başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri öncelikle say
gıyla selamlıyorum. Gecenin bu saatinde, böyle bir önemli yasa tasarısını, böyle bir heyecan için
de görüştüğümüz için de memnuniyetimi belirtiyorum. 

Şimdi, biz, buraya nereden geldik diye, önce, kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. 
Bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçtiğimiz günlerde, özellikle enerji yatırımla

rının önünü açabilmek, enerji yatırımlarına gerekli acil kaynağı bulabilmek bakımından, bir fikir 
birliği, bir konsensüs içinde Anayasasını değiştirdi. 

Bu değişen Anayasada biz ne getirdik? Önce, Anayasanın 47 nci maddesini, daha sonra 125 
ve 155 inci maddelerini değiştirdik. 

125 inci ve 155 inci maddelerinde, imtiyaz sözleşmelerinde uluslararası tahkimin uygulanabil
me imkânını getirdik ve yine, biraz önce, Meclisimizin yüksek kabulleriyle gerçekleşti, bu, ulusla
rarası tahkim hususunun uygulanabilirliğini sağlamak bakımından uyum yasasını kanunlaştırdık. 

Anayasanın 47 inci maddesinde getirdiğimiz değişiklik neydi? Anayasaya, ilk defa, özelleştir
me hükmünü getirdik. 1982 Anayasasında mevcut hüküm devletleştirmeydi; devletleştirmenin na
sıl olacağını belirleyen bir hüküm vardı. Biz, madde başlığına özelleştirmeyi ekledik ve yine, yap
tığımız değişiklikle, devletin, hangi kamu yatırım ve hizmetlerini özel hukuk sözleşmeleriyle ya
pacağının kanunla düzenleneceği emrini getirdik. Şimdi görüşmekte olduğumuz tasarı da, Anaya
sanın değiştirilen 47 nci maddesinin emrettiği tasarıdır. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi 
yatırımlarını özel hukuk sözleşmeleriyle yapacaktır; 47 nci maddedeki hüküm gereği, bu tasarıyı 
görüşüyoruz. 

Tabiî, Türkiye'nin enerji yatırımlarına olan ihtiyacını, bu ihtiyaçların acilen gerçekleştirilmesi 
konusundaki gerekliliği, artık, ben, Mecliste tartışmak istemiyorum; kamuoyu bu ihtiyacı kabul et
ti ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, biz, bu noktaya geldik. 

Şimdi, komisyona geçmek istiyorum. Ben, Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, sayın üyelerimi
ze, bütün bu ihtiyaçları dile getirerek konuyu açtım, anlattım; değerlendirmeler yaptı sayın üyele
rimiz, değerli katkılarda bulundular. 

Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor ki, bu akşam verilecek kararlarla, Türkiye Cumhuri
yeti Devleti bir tercihte bulunacak. Ben, bütün konuşmaları dikkatle dinledim; şu anda görüşülmek
te olan tasarının 1 inci ve 2 nci maddesine, değerli gruplarımızın hiçbir itirazı olmadı; yani, artık, 
Türkiye Devleti, elektrik üretiminin, dağıtımının, iletiminin, elektrik ticaretinin özel hukuk sözleş-
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meleriyle yapılabileceğini kabul edeceğine dair beyanlarda bulundu. Bu, bizim için sevindiricidir. 
Ben, bu kabul için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasî partilere teşekkür 
ediyorum. Artık, Türkiye Cumhuriyeti, şekeri nasıl üretiyorsa, tuzu nasıl naklediyorsa, bundan son
ra, elektrik piyasasının kurulmasının, elektriğin, üretimi, dağıtımı, iletimi ve ticaretinin yapılması
nın da özel hukuk sözleşmeleriyle yapılabileceğini kabul edecektir, buradaki beyanlara göre. 

Şimdi, burada, daha ziyade, tartışılan 3 üncü maddedir. Bu 3 üncü maddede bizim muradımız 
neydi? Ben, komisyondaki beyanlarımı bugün gibi hatırlıyorum, komisyon üyesi arkadaşlarım da 
çok iyi hatırlayacaklardır; bir ihtiyacı ortaya koyduk. Ben dedim ki: Şu anda, bizim elimizde, Da-
nıştaydan geçip, sözleşmesi imzalanmış 23 projemiz var. Toplam 3 000 megavat, 4,2 milyar dolar. 
Yine, 135 projemiz var; 12 000 megavat, 15,3 milyar dolar;.Yani, toplam 158 proje, 19 milyar do
larlık bir yatırım imkânı burada duruyor. Şimdi, eğer, biz, bu projelere -Meclisinizin takdiridir; ko
misyonda da aynı şeyi söyledim- bu hükümleri uygulama imkânını verirseniz, bu projeleri hızla ha
yata geçirme imkânımız olacaktır. Eğer, komisyonunuz bunu uygun görmezse, biz, yine yolumuza 
devam ederiz; ama, neticede, bu projelerin gerçekleşme ihtimali olur mu olmaz mı; bu projeler ger
çekleşmezse ne olur; onu da, yine, Türkiye'de, hep beraber tartışırız... 

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda da aynı şeyi söylüyorum; bu, bir tercih me
selesidir. 

Devam ediyorum: Şu anda, 15 dağıtım müessesesi var, Danıştaydan geçen; yine, 8 üretim te
sisi var, santral var, Danıştaydan geçen. Bunlarla ilgili de, dağıtım müesseselerinde, 1,7 milyar do
lar işletme hakkı devir bedeli var; 8 santralımızda da 1,24 milyar dolar işletme hakkı devir bedeli 
var; eğer, kabul edilirse, bu işletme hakkı devir bedellerinin de bir an önce Hazineye intikali sağ
lanır, Hazinemiz de aldığı bu paralarla, neticede, enerji sektöründe bir kaynak sağlar dedim. 

Tabiî, şimdi, burada çok şey söyleniyor. Hemen oraya geçmek istiyorum; çünkü, burada, ben
den önce konuşan bir arkadaşımız dedi ki: "Bu santrallar, bu dağıtım müesseseleri, işte, böylesine 
küçük devir bedelleriyle peşkeş çekiliyor." 

Bu ihale, gerek dağıtım ihalesi, gerek üretim ihalesi Rcfahyol Hükümeti döneminde ilan edil
miş ihalelerdir. Şartnamelerin bütün hükümleri Refahyol Hükümeti döneminde tespit edilmiştir, 
ilan edilmiştir ve yine, müracaatlar alınmıştır ve devir bedelleri de yine aynı şekilde tespit edilmiş
tir. 

Benim elimde bir makam onayı var; diyor ki : 
"25 görev bölgesi için, 30 yıllık işletme hakkı devir bedeli olarak toplam 2 milyar 625 mil

yon ABD Dolan sabit bedel tespiti yapılmış; ayrıca, her görev bölgesi için ayrı ayrı bedeller belir
lenerek, söz konusu bedellerin fiilî devir tarihi itibariyle yüzde 50'sinin peşin, kalan miktarın ise 2 
yılda 2 eşit taksitle alınması... 9 Ocak 1997 

Olur 
Recai Kutan" 

Şimdi, böyle bir onay varken, böyle bir karar varken... Yani, tabiî "o gün Refah Partisi ikti
darda, bugün Fazilet Partisi var; biz, Refah Partisinin yapmış olduğu bu işlem yanlış diyebiliriz" 
diyorsanız, ben, ona da saygı gösteririm; ama, böyle bir gerçeği inkâr edip, yok sayıp, burada, kal
kıp, bu işin yapılmasında en küçük bir dahli dahi olmayan bir bakanı, bir hükümeti suçlamak, her
halde çok büyük bir yanlış olur. 

Devam ediyorum : 
Bu devir bedellerini de toplarsak, 19 artı 3 milyar dolar , toplam 22 milyar dolarlık bir kayna

ğı enerji sektörüne alma imkânımız var. Ben, bunları ifade ettim ve bir önerge hazırlayıp Komis-

- 150 -



T.B.M.M. B : 3 6 17.12.1999 0 : 4 

yonumuza sunduk. Önergeyi sunarken - zabıtlar gelecektir; bugün de yarın da gelecekte de bunla
rın hepsi okunacaktır- şunu söyledim: Bu önergeyle bizim hedefimiz, şu anda mevcut olan sözleş
melere bu imkânın sağlanmasıdır; ancak, biz, bu önergeyi hazırlarken, bu sağlanan imkân nedeniy
le, şirketlerin fazla kârlarının... Bir başka türlü ifade edelim; bu iyileştirmeler nedeniyle devletin 
kazanabileceği ne varsa, bunu tespit edip, biz, yeniden görüşüp bu imkânı sağlamak istiyoruz; ama, 
bizim yazdığımız bu önergede, biz, bunu tam ifade edemedik; buyurun, siz yazın, ne yazarsanız, 
altına ben imza atacağım, bu ihtiyacı burada görelim dedim. Yani, bir muhalefet partisinin iki kıy
metli üyesi, oturdular, bir önerge yazdılar. 

OĞUZ TEZMEN (Bursa) - İki kişi değil. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Devamla) 
- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve üyelerimiz burada!.. 

Biz de, bu önergeyi hiçbir değişikliğe uğratmadan aynen buraya geçirdik. Bu Önergeyi beğen
meyebilirsiniz. Ben, buradaki ihtiyacı dile getiriyorum. Doğrudur; bu düzenleme, şirketlere bir ar
tı imkân sağlamaktadır. Bu artı imkânı, devlet lehine, milletin bir kuruşuna halel getirmeden nasıl 
geri alacaksak, biz, bunu geri alalım; oturalım, burada yeni bir önerge yazalım; ama, biz bu kayna
ğı yok etmeyelim; yazık ederiz; bu vebal, bu Meclisin sırtında kalır, bu vebal hepimizin omuzla
rında kalır. 

Ben, bunları, bir şantaj, bir tehdit için de söylüyor değilim. Eğer Meclisimiz emrederse, bu 
maddeyi çıkarır. Biz, yine, elimize bu iki hükmü alırız - ben, bu iki hüküm için de peşinen teşek
kür ediyorum; bu da bir devrimdir; yani, bu Hükümet, bu Meclis, neticede enerji sektöründe bir 
başka devrimi gerçekleştirmiş olacaktır- ben, bundan da, bir fazla yatırımı nasıl yapabilirimin ça
basını sürdürürüm. Yani, sanmayın ki, bizim, bir kişiye, bir kuruluşa bir sözümüz, bir taahhüdü
müz var. Bizim tek sözümüz, tek taahhüdümüz, bu milletedir. Biz, hizmet için geldik, hizmet etme 
taahhüdüyle geldik ve onu gerçekleştirme çabasındayız. 

Tabiî, burada çok şey söylendi. Bir defa, herkes şunu çok iyi bilmeli ki, bizim, burada, şu kap
sam içinde sunduğumuz bütün sözleşmeler Danıştaydan geçmiştir. Bir yandan "Türkiye hukuk 
devletidir" diyeceksiniz, bir yandan da "aman, bu sözleşmeleri Danıştaydan geçirin, Danıştaydan 
geçirmezseniz, yarın öbür gün sayın bakanlar hakkında gensorular verilir" diyeceksiniz; ama Da
nıştaydan geçmiş, kabul görmüş, onaylanmış sözleşmelerle ilgili, sanki hiç Danıştay kararı yokmuş 
gibi bir sürü suçlamalarda bulunacaksınız. Danıştaydan geçtik, daha ne derelerden geçtik. Gittik, 
RTÜK deresinden geçtik. Bin türlü suçlamalar yapıldı, bin türlü şeyler söylendi burada; ama 
RTÜK'ün kararı ortadadır. RTÜK burada yapılan işlemin medya kuruluşlarıyla bir alakası olmadı
ğına dair karar verdi. 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Hiç alakası yok! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Devamla) - Siz hiçbir şeye itibar etmiyorsunuz ki Sayın Ilıcak! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hileli sermaye toplanması var. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Dinle! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Canım, sen de dinle, niye pireleniyorsun?! 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Ya dinle ya da çiçek sulamaya git. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Allah Allah! Yanlış anlatılıyor. Ben bilmiyor muyum Danıştay

dan geri döndüğünü?! 
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ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sus!... Tamam!.. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Daha sonra çık doğrusunu anlat, önce dinle! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Devamla) - Sayın Başkanım, benim zamanım gidiyor, takdir eder misi
niz... 

OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Ekler, ekler. 
BAŞKAN - Ekleriz efendim... 
Karşılıklı konuşmayalım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Devamla) - Bu konunun burada halledilmesi lazım. Bu .Türkiye Cumhu
riyetinin çok önemli bir meselesi. 

Saym Ilıcak, Rekabet Kurulundan bahsetti. Rekabet Kurulunun belirlediği hususların sözleş
melere derç edilmesiyle ilgili bütün şirketlerden taahhüt aldık. "Bilmiyordum, Sayın Bakan gelsin 
cevap versin" dediniz, şimdi size cevabımı arz ediyorum. 

Yine bir başka husus var. Şimdi, Danıştaydan geçen bütün bu imtiyaz sözleşmelerinde müşte
rek bir hüküm var. 9 uncu maddede deniliyor ki: "Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra mevzu
atta meydana gelebilecek değişikliklerin tarafları etkileyen hükümleri sözleşmeye maliyetlerdeki 
artış ve azalışlar da toplam yatırım tutarına veya tarifeye aynen yansıtılacaktır." Bu, Danıştayın 
hükmü; bunu ben yazmadım. Şimdi, benim yaptığım iş, işte, şu değişen mevzuatı, Danıştaym şu 
hükmüne göre uyarlamaktır. Şu önergeyi şöyle yazabiliriz: "İşte, Danıştaydan geçen 9 uncu mad
dede belirlenen hüküm çerçevesinde gerekli uyarlama yapılacaktır." Bunu diyebiliriz; biz, memnun 
oluruz; ama, neticede, şu kaynağı biz yok etmeyelim. 

Bize, burada, çok değişik suçlamalarda bulundu. Biz alıştık artık; işte, uyum yasasından baş
layıp, Mavi Akım'dan çıkan sonuçlara, Devlet Planlama Teşkilatının raporlarının arkasına saklanıp, 
birtakım lafları çarpıtıp, suçlanmaya alıştık. Kepez diyorlar, ÇEAŞ diyorlar... 1950 yılında çıkan 
bir imtiyaz, öyle anlatılıyor ki, burada, sanki, biz Enerji Bakanlığı olarak oturmuşuz, Kcpez'de, ÇE-
AŞ'ta, malum şirkete bir imtiyaz vermişiz... Hayır, 1950 senesinin imtiyazı. Peki, 1996 yılında bu 
imtiyaz sözleşmesini, bu imtiyazı Danıştaya kim gönderdi? Ve bu imtiyaz sözleşmeleri, şu anda, 
Danıştaydan tasdik olup geçmiş sözleşmeler!.. Ha, siz şunu diyebilirsiniz: "Bu şirketlerin yüküm
lülüklerinin yerine getirilmesi noktasında ne yapıyorsunuz?" Her şeyi yapıyoruz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hiçbir şey yapmıyorsunuz! 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hiçbir şey yapmıyorsunuz! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Devamla) - Her şeyi yapıyoruz, her türlü işlemi yapıyoruz; ama, şimdi, 
maalesef, muhalefetimizde şöyle bir alışkanlık var: Yani, ne zaman ki, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti çok önemli bir projeyi gerçekleştiriyor, bir Bakû-Ceyhan'ın altına imza atılıyor, Türkmen do-
ğalgazının deklarasyonu imzalanıyor, vatandaşın göğsü kabarıyor, keyfedecek, işte Mavi Akım; 
başlıyorlar kaşımaya... İhalesiz verilmiş... Ben saklamadım ki, komisyonda da belirttim Sayın Ay
han'a; doğrudur, HükUmetlerarası ikili anlaşmaya istinaden ihalesiz verildi. Şu anda, ben, ihalesiz 
verilen 24 tane barajı görüşüyorum; geçen görüşmemde de söyledim. 10 milyar dolardır; pazarlık 
ediyoruz, ihale falan yapmadık; ama, bakın, şunu ifade edeyim : Pazartesi günü, işte, böyle ihale
siz verilen Kargamış Barajının 52 ay olarak tespit edilen süresini, 48 aya düşüren şirketin yaptığı 
barajı üretime alacağız. İnşallah, bu 24 baraj da üretime girecek; bu "ihalesiz verildi" 'diye suçlan-
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dığımız bu boru hattından da bu Mavi Akım, Mavi Gaz Türkiye'ye gelecek ve Türk Milleti hepi
mize teşekkür edecek ve bizi suçlayanlar da ümit ederim pişman olacak.(ANAP sıralarından alkışlar) 

Diyorlar ki: "Clinton geldi, sözleşme imzalandı." Evet, Sayın Clinton AGİT zirvesine geldi
ğinde, hem Dışişleri Bakanı Mrs. Albright'la hem de Enerji Bakanı Mr.Richardson'la, iki ayrı söz
leşmenin imzalanma töreninde hazır bulundum. Yani, hemen bir gün önceden ortaya çıkıp, ertesi 
gün imzalanan bir sözleşme gibi gösterilmeye çalışılıyor. Biri, Esel Elektriğindir, 7.1.1999'da Da-
nıştaydan geçmiş bir imtiyaz sözleşmesidir; biri, Atam Enerjinin bir santralıdır, 28.10.1998'de Da-
nıştaydan geçmiştir. Niye imzalandı; biz, neyin imza töreninde hazır olduk; işte, bu santralların 
elektrik satış anlaşmalarının imza töreninde hazır olduk. Biz, bunları bir gün önceden bulup ertesi 
gün "aman, gösteriş olsun, bir iki imza da bizim huzurumuzda atılsın" gibi bir ihtiyaç içinde deği
liz. Biz, yapılan işleri, bu manada, bu kapsam altında yüce milletimizin ıttılaına sunduk. 

İki gün önce yine bir imza attık; tam 1 milyar 600 milyon dolar. Beş tane şirket bir araya gel
di, Afşin-Elbistan B'de dev bir santralın sözleşmesini imzaladık; tamamı kredili, anahtar teslim bir 
sözleşme; şimdi, Afşin-Elbistan C'yi de hazırlıyoruz. 

Tabiî, yap-işlet -o kanun 1997'de görüşülürken de belirtmiştim- yine Meclisin verdiği tarihî 
bir karardır. Dün geçti ajanslar, ABD Denizaşırı Özel Yatırım Şirketi OPIC'ten, deprem bölgesin
de iki elektrik santralının yapımı için 300 milyon dolar finansman sağlanacak. Evet, iki santral için 
de daha evvelsi gün 300 milyon dolar bir kredi, bir fınans imkânı geldi. Bunlar, hepimizin sevin
mesi gereken hususlar. 

Ben, tekraren söylüyorum, ben, tekraren ifade etmek istiyorum; hiçbir ısrarımız yok, hiçbir 
inadımız yok; 1 ve 2 nci maddeyle ilgili desteklerinize teşekkür ediyorum; 3 üncü madde konusun
daki bütün önerilerinize açığım; isterseniz, gerekli görürse Yüce Meclisimiz, bu 22 milyar dolarlık 
yatırım gecikebilir, kalabilir, yapılmayabilir, geç olabilir; bunun kararını sizler vereceksiniz. Veya
hut, bu önerge, buradaki ihtiyacı karşılamıyor, oturalım, yeni bir önerge yazalım diyorsanız, ona da 
hazırız. Biz, Yüce Meclisimizin yüce kararlarına karşı, her zaman boynumuzun kıldan ince oldu
ğunu belirterek çalışıyoruz. 

Ben, yine de, Meclisimizin vereceği desteğe şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin elinden 
böyle bir imkânın alınmayacağına dair karar çıkacağı inancı içinde, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MEHMET ALÎ YAVUZ (Konya) - Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN - Tabiî efendim, bir dakika... Sayın Bakan yerine otursun... Telaş etmeyin. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Hayır, telaşımız yok efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, kişisel söz talebi yoksa, ben, söz istiyorum... Sa

yın Bakandan sonra kişisel söz istiyorum... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Eğer, söz imkânı varsa, ben de kişisel söz istiyorum... Son söz 

milletvekilinin... 

BAŞKAN - Evet... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Hayır, iki kişiye verebiliyorum; Sayın Candan'a veremiyorum; Sayın Genç ve 

Sayın Ayhan'a vereceğim. 
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TURHAN GÜVEN (içel) - Bir kişiye söz verilebilir Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Son söz milletvekilinin efendim... 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Ben, soru soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Tamam efendim. 
Sayın Genç, buyurun efendim. , 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz ve rejimimiz için son derece hayatî bir konuyu 
müzakere ediyoruz. 

Şimdi, Sayın Bakanı dinlediniz. Diyor ki -evvela, onun konuşmalariyla başlayayım- Danışta-
yın yaptığı sözleşmenin 9 uncu maddesini burada okuyor... Danıştay, sözleşme yapmaz arkadaşlar; 
Danıştay, sözleşmeyi inceler. Gönderirsiniz oraya, Danıştay, hukukun genel ilkeleri çerçevesinde 
giden sözleşmeyi inceler. Danıştay ne bilsin ki, sen iktidar olarak, birtakım iş çevreleriyle işbirliği 
içinde olacaksın... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Bu, onaylanmış sözleşme Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Geleceksin anayasayı değiştireceksin, anayasada, tahkim siste
mini getireceksin ve ondan sonra da, o tahkim sistemine uygun olarak... Yani, bu, çok hince bir 
madde. O sözleşme yapıldığı zaman, efendim, ileride mevzuatta bir değişiklik olursa, bu mevzuata 
göre idare değişiklik yapabilir. Şimdi getirilen bu hükümle, Danıştayın idaresinden geçmiş ve o za
man tahkime tabi olmayan burada çıkacak uyuşmazlıkları, yine Danıştay idare mahkemesinde, Da-
nıştayda görüşecek sözleşmeleri. Şimdi getirdiğiniz bu kanunla ne yapjyorsunuz; tahkime götürü
yorsunuz ve tahkimde de ne yapacaksınız, siz, özellikle bazı enerji ihalelerinde sözleşme yaptığı
nız yandaşlarınızın belirleyeceği kişileri hakem tayin edeceksiniz, o hakemlerin verdiği kararlara 
göre de devleti sömüreceksiniz, mesele bu, başka bir şey yok. 

Efendim, biz, geçmişte yapılan ihale, Kepez'in var, Aktaş'ın var... Ben Danıştayla konuştum, 
diyorlar ki, bu şirketler, ihale şartlarını yerine getirmiyor. Hükümet de oturuyor yerinde. Biraz ön
ce söyledi arkadaş. Yatırım yapıyor musunuz, köye elektrik üretim, dağıtımı için yatırım yapıyor 
mu bu şirket; yapmıyor; ancak, büyük şirkette, devlet kuruluşlarına elektriği satıyor ve hiçbir eme
ği de yok. Yani, devletin bir elektrik direğinden elektriği alıyor, farzedelim, yani miktarı tam bil
miyorum, 5 sente alıyor, kendi direğine alıyor, 7 sente, 9 cente satıyor. Yani, ne bir alınteri var, ne 
bir emeği var, ne bir yatırımı var, böyle bir imtiyaz verilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, bu memleket bizim. Biz kimseyle burada boşu boşuna kötü olmak da is
temiyoruz; bizim istediğimiz, memleketimizin mcnfaatına, halkımızın menfaatma olan şeyleri ya
palım, memleketin menfaatlarını, belirli güçlere, belirli menfaat odaklarına peşkeş çektirmeyelim. 
Bu memleket, eninde sonunda bize... 

Şimdi bakın, biraz önce bir kanun çıkardık, biraz, orada, şimdi imtiyaz sözleşmelerini... 
Şimdi, Anayasanın 47 nci maddesinde yapılan bir değişiklikle, devletin, kamu iktisadî teşeb

büslerinin kamu hizmeti niteliğindeki hizmetlerini özel hukuk şartnamelerine göre yapılabileceği 
kanunla belirleniyor deniliyor. 

Özel hukuk şartları sahasına böyle girdi mi artık, bu, tamamen idare hukuku dışına çıkıyor; ya
ni, kamu hizmeti niteliği bulunan hizmet, kamu hizmetinden çıkıyor, doğrudan doğruya özel hiz
met statüsüne giriyor. Halbuki, kamu hizmetininin, kamu yararı var; kamu hizmetinin, devamlılığı 
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svar; kamu hizmetinin, ucuz olması var... Yani, çok nitelikleri var. Bunların hepsini kaldırıyoruz, 
belirli şirketlere veriyoruz. Belli şirketlere de verince, zaten, bu, biliyorsunuz 3996 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinde sayılmış hangi şeyler... Zaten, Sayın Bakan diyor ki : "İki madde bana yeter." 
Tabiî ki, sana yeter; zaten, başka bir değişiklik yapmaya gerek yok. 

1.1.1998 tarihinden itibaren yapılan sözleşmelerin de bu kapsama alınması konusunda Adalet 
Komisyonunda teklif geldi, biz, Komisyon üyeleri olarak bu teklifi, geçici maddeyi reddettik; ama, 
hangi güç, hangi menfaat çeteleri bu Meclisin içine sızdıysa, bunu, getirdi, Plan ve Bütçe Komis
yonunda koydu. (ANAP sıralarından gürültüler) Tuhaflığa bakın ki, Sayın Bakan "ben, bunu bece
remedim" diyor... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, bu Mecliste menfaat çetesi olmaz; lütfen, 
uyarın hatibi. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Komisyonumuza 
da hareket ediyor. 

BAŞKAN - Sayın Genç, sözlerinize dikkat eder misiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan... Bir dakika... 

BAŞKAN - Sayın Genç, sözlerinize dikkat eder misiniz efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Sayın Bakan diyor ki... 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Aklın başında mı?! Allah Allah!.. 
BAŞKAN - Sayın Genç, sözlerinize lütfen dikkat edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, ben bir şey ifade etmek istemiyorum "biz âciz kaldık. 

İki muhalefet partisinin değerli kişileri geldi, bize önerge yaptılar" diyor. 

Böyle laf olur mu sayın milletvekilleri?!. Yani, birtakım çetelere, menfaat gruplarına menfaat 
sağlayacak ifadeleri, siz dahi ifade etmekten âciz kalıyorsunuz. Böyle kanun yapmak olur mu?! 
Böyle uygulama olur mu?! Siz, bu düşünceyle nasıl memleketi idare ediyorsunuz, ben anlamıyo
rum?! 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Çetesin sen, çete... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi, zaten, bu kanun tasa
rısının 1 inci ve 2 nci maddesi işi hallediyor. Yani, burada nelerdir? Burada sayılanlar, bakın, köp
rü, tünel, baraj, sulama, içmesuyu, kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme... bütün 
bunların hepsi.. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen bunlardan anlamazsın!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) - ...ve bu, sonradan da bu kanunla... 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen ne anlayacaksın barajdan, yoldan!.. Sloganlardan anlar
sın!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) - ... işte, enerji üretim, iletim, dağıtım işlerini tümüyle özel hiz
met olarak kabul ediyor. Özel hizmet olarak kabul ettikten sonra, tamamen, işte, yarına ne olacak; 
ilgili bakan kendisine yakın bir özel şirkete bunları yaptıracak, ihalesini yapacak, mukaveleyi kim 
yapacak; mukaveleyi kendi bürokratı yapacak. 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Bunu oku!.. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Ben hepsi için demiyorum. Kendi bürokratı... Tabiî ki, çok onur
lu, çok memleketsever bürokratlarımız var; ama, içlerinde çok, gerçekten, kendi menfaatini ülke 
menfaatinin çok üstünde tutan insanlarımız var. Örnekleri çok; burada isim belirtmek istemiyorum. 
Ha, ne yapacak?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale)-Senin gibi!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) -Esas sen, sende bir defa şey olsa, biraz şey olsa; yani, bir... Ha
reketlerine, uygun bir şey söylemek de istemiyorum; burada, çıkıp da bu Meclisin karşısında yalan 
söylemezsin, herşeyi tahrif ediyorsun. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Delillerin var mı? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim utanılacak bir şeyim yok ki!.. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) -... benim utanılacak bir şeyim olsa, ben buraya gelip konuşmam. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sen yalan söylüyorsun!. 
BAŞKAN - Sayın Genç, hakaret pdiyorsunuz... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Hani delil?.. Hani delil?.. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) -Ha, ne yapacak sayın milletvekilleri, ne yapacak?.. (ANAP sıra
larından gürültüler) Bunlar ne yapacaklar; kendi adamlarına ihaleyi verecekler. İhaleyi de verdik
ten sonra, hakemi kimi tayin edecekler; yine, kendi adamlarını yapacaklar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Hani delillerin?.. 

KAMER GENÇ(Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ondan sonra siz, devleti bir talan meyda
nına çevireceksiniz; bizim dediğimiz bu. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen savcı mısın?! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın, bundan önce örnekleri görülmüş
tür. Bir bakıyorsunuz, adam bir yerde genel müdür, bir yerde müsteşar. Bir ihale yapıyor... Yani, 
bu kanunun uygulamalarını size göstereyim: İhaleyi yapacak, A firmasına verecek, müsteşarlığı... . 
Yani, o A firmasının istediği nitelikte ihaleyi yapacak, ondan sonra diyecek ki, falancayı da ben ha
kem tayin ediyorum, tahkim olarak atıyorum, diyecek, ayrılacak, bir süre sonra gidecek; o mües
seseyle bu işi ortak yapacak. Bizim dediklerimiz bunlar. Bunlar olmadı mı; var. İsim de söylemek 
istemiyorum burada. Onun için değerli milletvekilleri, hele gecenin bu saatinde bu kanun tasarıla
rını bence, burada müzakere etmek... Keşke, isterdim ki -şu saatte halkın hepsi uyumuş belki de, 
çok az insan var- halkın karşısına çıkalım, bütün devletin arşivlerini açsın bakalım burada; siz, bir 
daha halkın içinde gezebilecek cesareti bulacak mısınız; bulamazsınız, bulamazsınız... 

AHMET KABİL (Rize) - Sen nasıl geziyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın, 1985 yılında... Sayın Bakan kar

şımızda oturuyor. Ne yaptılar; otoyollarla ilgili bir kararname çıkardılar; 1985 yılında bitmiş oto-
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yol ihalelerini, dolar üzerinden yapılan ihaleleri 1989 yılında bir kararname çıkardılar, yandaşları
na, o zamanın parasıyla 10 trilyon lira, bugünün parasıyla 1 katrilyon lira para verdiler; Anayasa 
Mahkemesine gittiler. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Ne oldu sonra? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biz, Türkiye'de kimin, neyin peşinde ol

duğunu biliyoruz. (ANAP sıralarıdan gürültüler) 
AHMET KABİL (Rize) - Sen ne biliyorsun?! 

. KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bağırmanıza, çağırmanıza gerek yok, kürsü burada, çıka
rız, belgeleri koyarız ortaya; birileri utanacak burada. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Utanacak sensin!... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim arkamda utanacak bir şeyim yok. (ANAP sıralarıdan gü
rültüler) 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen çiçeklerden anlarsın!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, menfaat çeteleriyle işbirliği içinde değilim. Ben, müteah

hitlerle işbirliği içinde değilim. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Çiçeklerden bahset!... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, devleti çevreme talan ettirmiyorum. Lütfen, rica ediyo

rum... Bırakın da şu memlekette biz de, artık, şey edelim... 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen çiçekle meşgulsün; ne yapacaksın devleti falan?! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, getirilen bu kanun tasarısı, Türkiye için büyük bir tuzak

tır; Türkiye'nin geleceğini, özellikle birtakım müteahhit şebekelerinin karşısında ipotek altına al
maktır. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen çiçeklerle meşgulsün, çiçeklerle... Ne işin var senin dev
letle falan?! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın, bu enerji ihalelerinin büyük bir 
kısmını medya patronları almıştır. Medya patronlarının iradesi karşısında koskoca Meclis durma
dıktan sonra, yarın, bir bakan mı duracaktır; bir genel müdür mü duracaktır; bir müsteşar mı dura
caktır? 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Çiçekten bahset sen çiçekten!.. Çiçekten bahset... Çiçek pat
ronlarından!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, ben, bunları söylüyorum, bir sene içinde, iki sene içinde 
bunun memlekette ne kadar büyük pahalılığa mal olduğunu göreceğiz. 

Değerli milletvekilleri, benim kimseyle kişisel husumetim yok. Bu memleket bizim memleke
timiz. İnsanlarımız açlıktan kırılırken, çocuklarımız okul bulamazken, hastane bulamazken, dep
rem bölgesindeki insanlarımız çadırda tir tir titrerken, biz bunların... 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen de çiçeklerle meşgulken!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim... 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen de çiçeklerle meşgulsün!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, çiçeklerle meşgulsem, gel seni de meşgul ettireyim çiçek

lerle!.. (Gülüşmeler, ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Genç, toparlayın lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, aslında, çiçek kadar narin şey var mı? 

(Gülüşmeler) 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Çiçekler ülkenin en saygın bitkileridir. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sen de çiçekle meşgulsün. Ne var?! 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen bağlayın efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, bağlayayım. 
Sayın milletvekilleri, bakın, özellikle şunu vurgulamak istiyorum; bu memleket bizimdir. Biz, 

Türkiye'de hizmetin en iyi şekilde yapılmasını istiyoruz. Bunu yaparken de, Ahmet'in, Mehmet'in 
iyi niyetine bu işi bırakmayalım; burada objektif kurallar koyalım, geçmişteki uygulamaları da he
saba katalım, memleketimizi üç beş tane hırsızın at oynatacağı bir hale getirmeyelim. Biz bunu is
tiyoruz. 

Ben de çıkarım, herkese saygılar sunarım, bakanlara saygılar sunarım; ben de giderim, herke
sin nezdinde itibarım olur; ama, bu memlekete karşı duyduğumuz vatandaşlık duygusunun, ruhu
muzda ve üzerimizde yarattığı bir sorumluluk duygusu var. Bize oy veren insanların bizden bir 
beklentisi var. Bu beklentiyi burada dile getirmiyorsak, o zaman insanlık vasıflarımızdan bir kısmı 
eksik demektir. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan... 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Çakan, bir dakika efendim. Sayın Bakan söz istiyor; sataşma Sayın Baka

na, size değil ki. ' 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Benim hangi konuda söz isteyeceğimi bilmiyorsunuz. Müsaade 

ederseniz... 

BAŞKAN - Ama, Sayın Bakan daha önce söz istedi... Hükümet önce değil mi? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan.. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Ben de bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Ne hakkında efendim? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Otoyollarla ilgili bir kararnamenin Anayasa Mahkemesine 

götürüldüğüne dair bir ifadesi oldu. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Önce Sayın Bakana söz vereceğim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Beni işaret ederek bu ifadeyi kullandı. Bu konuda söz isti

yorum. 
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz efendim... 61 inci maddeye göre, yerinizden, kısa bir söz 

vereceğim size; ama, önce Sayın Bakana söz vereceğim. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkanım, sataşma nedeniyle çok kısa bir iki hususu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, bana dedi ki "Senin gibi." Ben de "ben senin 
gibi değilim" dedim; yani, burada... 

BAŞKAN - Affedersiniz efendim "yalancı" dediniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evrakları getirelim, beraber inceleyelim o zaman. 
BAŞKAN - Efendim, sataştınız ve ben de sataşma üzerine söz veriyorum, o da kendisini sa

vunacak. 
Buyurun Sayın Bakan. 

VII. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mustafa Cumhur ErsümerHn, 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, kıymetli üyeler; bu geç saatte fazla vaktinizi 
almayacağım. 

Tabiî, Sayın Genc'in şu andaki ifadelerine bakarsak, ağzından çıkanı kulağının duymadığını 
söylemek durumundayız. 

Burada, beni yalancılıkla itham etti. Benim burada söylediğim bütün sözler zabıtlara geçmiş
tir. Benim söylediğim sözlerin içerisinde bir tek hilafı hakikat, bir tek yalan beyan varsa Sayın 
Genç, her şey açık, ne istiyorsanız getireceğim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Getirin, evrakları beraber inceleyelim o zaman. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Devamla) - Bunu, gelin, buyurun, bu kürsü sizindir, anlatın, izah edin, is
pat edin; ama, tabiî, bundan sonrasını da sizinle başka yerde halledeceğiz Sayın Genç. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şahin... 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, Komisyona da sataştı, o da söz istiyor. Sırayla. 
Buyurun Sayın Şahin. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapan ben ve 39 arkadaşımızın hepsi yurtseverdir. Bu çeşit 
ağır ithamlar, hiçbir parlamenterimize yakışmıyor. Gerçekten fevkalade kırıldık, üzüldük... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Genç zaten onu kastetmedi. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Olur mu efendim, 

Komisyonumuzda alınan kararlardan dolayı hepimizi suçladı.. 
BAŞKAN - Hayır efendim, kastetmedi... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Tutanakları getirip, inceleyelim efendim. 
BAŞKAN - Kastetmedi efendim, kastetmedi; hayır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Öyle şey olur 
mu, Komisyonumuzda alman karar için suçluyor. Bu kararı biz alıyoruz; 39 arkadaşım ve ben, 40 
arkadaş birlikte alıyoruz. Hepimiz yurtseveriz; burada, bu tip şeylere söz atma hakkı yok. (DSP, 
MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Çakan, buyurun efendim, yerinizden. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Mikrofonu açın. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, numaranızı yazın verilir söz. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Tamam efendim, siz söz verin. 
BAŞKAN - Açıyorlar efendim, çok basit bu numaraları yazmak; şifreyi giriyorsunuz, onun 

için 40 milyon dolar verdik buna, malumunuz.("Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 
Buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu hükümete güvenoyu veren her 

milletvekilinin, tekrar ediyorum, bu hükümete güvenoyu veren her milletvekilinin, hükümetin ic
raatları konusunda, yanlışlar dile getirildiğinde, açıklama hakkı vardır. 

Müsaade ederseniz, bu hakkımı kullanarak, şu açıklamayı yapıyorum: Biraz önce, Sayın Ka
mer Genç, kendisine bir fotokopi gönderildiği ve doğru gözünün önüne sergilendiği halde, yalanı
na ve yanlışına devam etmiş, kürsüde bu açıklamayı yapma gereğini duymamıştır; çünkü, kendisi, 
yalan söylemiştir, riya yapmıştır. Şimdi, doğruyu söylüyorum, önümde... 

BAŞKAN - Siz, yeni bir sataşmaya meydan veriyorsunuz efendim. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Türkiye Cumhuriyeti Danıştay İdari İşler Kurulu, Esas No: 

1998/194, Karar No: 1998/211 -Danıştaym kararı- mevzuat: Madde 9 "Sözleşmenin imzalandığı 
tarihten sonra, mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin tarafları etkileyen hükümleri sözleş
meye maliyetlerdeki artış veya azalışlarda, toplam yatırım tutarına ve/veya tarifeye... 

BAŞKAN - Bunu, demin, Sayın Bakan konuşmasında okudu efendim. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - ...aynen yansıtılacaktır" denilmektedir. Bu, Danıştaym kararıdır. 

"Bakan yalan söylüyor" diye, bütün milletvekillerini yanıltmıştır; işte, doğrusu elimizdedir. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan açıkladı; bir. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Açıklamadı efendim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bunu okudu efendim. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Bakan gönderdi; o, okumadı kürsüden 
BAŞKAN - Siz de teyit etmiş oldunuz. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Ben açıklıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
ZEKÎ ÇAKAN (Bartın) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Cengiz Altınkaya, buyurun efendim. Yerinizden lütfen. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, orada yanlışlar var, "sözleşme yapmaz, karar ve

rir" dendi, "sözleşme yapmaz" dendi. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sözleşmeyi tasdik etmiyor mu, sözleşmeyi kim tasdik edi
yor... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) - Kim yapıyor? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Danıştay tasdik ediyor 

MEHMET DÖNEN (Hatay) - Her önüne gelenin noteri mi Danıştay?! 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Sayın Cengiz Altınkaya, yeni bir sataşmaya meydan vermeden; buyurun efendim. 
2. - Aydın Milletvekili Cengiz Alttnkaya'nın, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, konuşmasın

da kendisine sataşması nedeniyle konuşması 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce konuşan 

milletvekili, geçmişte -yılını yanlış söylediler, 1985 diye- 1989 yılında otoyolların yürütülmesiyle 
ilgili bir Bakanlar Kurulu kararının mahkemeye kadar gittiğini ifade ederek, gerçekleri gizlemiştir. 
O zaman, ekonomik şartlar nedeniyle yürüyemez hale gelen bu projelerin sağlıklı bitirilmesi için, 
hükümet, bir tedbir almıştır ve zamanın Bakanı olarak da, Bakanlar Kuruluna o taslağı sevk eden 
Bakan bendim. Neticede, o günleri -tabiî, nesiller değişiyor- hatırlayan var, hatırlamayan var; bu 
olay mahkemeye intikal etmiş de, neticesi ne olmuş kısımını da ihmal etmemek gerekir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kaça kaç karar verildi? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bu hadisenin bir kısmını söyleyip, gerisini saklamak, kas

ten bir suçlama yaratmaktır. O bakımdan, ben, müsaade ederseniz, o hadisenin sonunu ifade etmek 
için söz istedim. O hadisedeki kişiler, Anayasa Mahkemesinde, Yüce Divanda yargılanmıştır ve so
nuçta yargılanan kişiler, bakanlar suçları olmadığı için beraat etmişlerdir. Bazılarının ifade ettiği 
gibi, ne zaman aşımı, ne de delil yetersizliğinden değil, yapılan işlemler suç teşkil etmediği için be
raat hadisesi neticeye bağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/588) (S. Sayısı: 298) (Devam) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir tek cümle söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim. Müsaade eder misiniz efendim, hiç bana müsaade etmiyor

sunuz. 
Sayın Ayhan, ben, demin zatıaliniz yoktunuz, "kişisel söz isteyen var mı" dedim, Sayın Ilıcak 

soru sormuş, ben öyle zannetmiştim, kimse istemedi, onun için Sayın Bakana söz verdim, Sayın 
Genc'e de 61'e göre, son söz milletvekiline göre verdim, müsaade ederseniz maddelerin birinde ve
receğim. 

Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın Ilıcak, sualiniz. 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakanımıza bir soru 
sormak istiyordum. 

Sayın Bakan "Rekabet Kurulunun şartlarını firmalar sözleşmeye derç edecek" dedi; yani fir
malar sözleşmeden münhasırlık hükmünü çıkarıp, alternatif temin kaynaklarına açık bir sistemi mi 
benimseyecekler? Tek fiyattan satış yapmaktan vaz mı geçecekler? Bir kere bu konuda bir açıklık 
rica ediyorum. 

Bakanlık, Rekabet Kuruluna, o zaman, bu iki şartını geri çekmesi için "mevzuat değiştikten ve 
teknik altyapı oluştuktan sonra Rekabet Kurulunun iki şartı yerine getirilecek" demişti, acaba ne gi
bi bir mevzuat değişikliği oldu ve ne gibi bir teknik altyapı oluştu? 

Üçüncü sorum şu: "Tahkim imkânının geriye doğru uygulanmasıyla şirketlere bir artı imkân 
sağlanacağını" beyan etti Sayın Bakan. Bu artı imkânın parasal değeri nedir? Bunu öğrenmeyi ar
zu ediyoruz. 

Dördüncü ve son sorum şudur efendim: "22 milyar dolarlık bir yatırım gecikebilir" diyor Sa
yın Bakan, eğer geriye dönük bu şartlardan yararlanamazsa o sözleşmeleri imzalayan kişiler. Oysa 
bütün bu medya patronları bu sözleşmeleri imzalamak için, elektrik üretim ve dağıtım sözleşmele-
rini,âdeta, birbirleriyle yarışmışlardı. Burada çok büyük bir kâr gördükleri için yarışmışlardı. O za
man, bir Anayasa değişikliğiyle tahkimin gündeme gelmesi söz konusu değildi, hiç kimse, böyle 
bir şeyden haberdar dahi değildi. Acaba, bu olay onların kulaklarına mı fısıldandı ki, onlar, birbir
leriyle itişe kakışa bu ihalelere girdiler? O bakımdan, yani, millî iradeyi ipotek altına alan, bir yıl 
sonra, iki yıl sonra gerçekleşecek bir değişikliği, onlara bir fısıldayan mı oldu ki, onlar girdiler? 
Yoksa, niçin, 22 milyar dolarlık bu yatırım, hiç ilerleyemeyecek ve bu şekilde kalacak? Ben, bunu 
anlamış değilim efendim. Bizi aydınlatmasını rica ediyorum Sayın Bakandan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ilıcak. 
Sayın Yavuz, buyurun. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakana bir sorum 

var. 
Sayın Bakan, biraz önceki konuşmasında "çok güzel ihalesiz işler yapıyoruz" diyor, İhalesiz 

iş veriliyor. Bu beceriyi, neden, 17 kilometrelik Konya-Hadim Göksu, Mavi Tünelinde göstermi
yor? Dördüncü kez ihalesi iptal edilen Konya Ovası Sulama Projesinin en önemli halkası olan bu 
projeyi neden ihale edemiyor, defalarca söz vermesine rağmen, neden, ihalesi bugüne kadar yapı
lamadı? 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, cevaplandırır mısınız... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Efendim, önce, Sayın Ilıcak'ın Rekabet Kuruluyla ilgili ka
rarlara ilişkin sorularına cevap vermek istiyorum. Rekabet Kurulunun dört tane önerisi oldu bize; 
biri, eşitlik ilkesiydi; yani, aynı abone gruplarına eşit davranılsın ilkesiydi. Bu, zaten, bizim Reka
bet Kuruluna gönderdiğimiz sözleşmelerde mevcuttu. 

Bir diğeri, ortaklık yapısı, Rekabet Kurulunun onayı alınarak değiştirilsin deniliyordu. Bu da 
zaten mevcuttu. Bu dört şartın ikisi bu şekilde yerine gelmişti. 
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Diğer karar, 1 megavatın üstü müşterilere başka bölgelerden de enerji alabilme imkânı getiril
meseydi. Biz, burada "yasal düzenleme yapılınca, devir sözleşmesine konulacak" hükmünü getir
dik. Rekabet Kurulu bu hükmü kabul etti ve biz, bütün şirketlerden, bu yasal düzenleme yapıldık
tan sonra, bu hususun sözleşmelere konulacağı konusunda taahhüt aldık, hepsinin taahhütnamesi 
var. 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Hangi yasal düzenleme? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Efendim, elektrik piyasasının düzenlenmesi konusunu, ya
ni serbest alım satımla ilgili yasa tasarımızı Meclisimizin huzuruna getireceğiz ve eğer Meclisimiz
de kabul görürse, bu gerçekleşecektir. Yani, bir regulatory bodynin kurulması; serbest alıcıların, 
serbest satıcıların bulunduğu, serbest satıcıların elektriği bir havuza verip, serbest alıcıların da o ha
vuzdan alacağı bir düzeni Meclisimizin takdirlerine sunacağız. Niye Türkeye'de olmasın? Birçok 
ülkede, sabah televizyonunuzu açtığınızda "bugün A şirketinde elektriğin kilovat saati 3 sent, B şir
ketinde 5 sent" diye, bir serbest rekabet içerisinde üretilen elektriğin, tüketiciye sunulma imkânı 
var; biz bunu hedefliyoruz. İşte, o yasa çıktığında... Rekabet Kurulu da, bizim bu talebimizi haklı 
gördü, kabul etti. Şirketlerden aldığımız bu taahhütler tahtında bu kısmını da, bu üçüncü kararı da 
bu şekilde geçmiş olduk. 

Diğer karar, aboneye elektrik satışında fiyat farkı yaratılsın; yani, bir fiyat aralığı yaratılsın ve 
rekabetle bu fiyat aralığında farklı fiyat uygulanabilsin. Zaten bizim hedefimiz de o; bunu da, bi
raz önce belirttiğim elektrik piyasası kanununu gerçekleştirdiğimizde uygulama imkânı bulacağız. 

Sayın Ilıcak'ın basınla ilgili sorularına gelince: Yanlış bir şey ifade etmek istemiyorum; ama, 
bu konuda böyle bir kin ve saplantısının olduğunu, her konuşmasında zaten seziyoruz; ama, açık
ça şunu söylüyorum: Bu 22 milyar dolarlık işin içinde, sizin iddia ettiğiniz dağıtımın basın kuru
luşlarına, medyaya peşkeş çekildiği iddiasını kapsayan meblağ, tamamının basına verildiğini kabul 
ederseniz, 1,7 milyar dolardır. 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Az mı?! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Ilıcak, haydi bunu çıkaralım, ayıralım; yani, ille de, 
bizim medyaya kıyak yapmak gibi bir ihtiyaç içinde olduğumuzu iddia ediyorsanız, ben de size bir 
teklifte bulunuyorum: Dağıtımla ilgili kısmını çıkaralım; ama, 19 milyar dolara yazık etmeyelim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Şirketlere sağlanan artı imkânlarla ilgili sorunuza gelince: Kimsenin kulağına bir şey fısıldan
maz, ben müneccim değilim ve ben, aralık ayında hükümetten ayrıldım. Herhalde, tekrar dönüp hü
kümette Enerji Bakanı olacağımı bileceğim; tekrar, hükümetin bu şekilde devam edeceğini bilece
ğiz; medya patronlarının kulağına da bir şeyler fısıldayacağız. Hiç endişeniz olmasın, biz, kimse
nin kulağına bir şey fısıldamayız. 

Sayın Yavuz'un sorusuna da yazılı cevap vereceğim; çünkü, ben, bu soruyu çok cevaplandır
dım. İnşallah, Allah nasip eder, yine, biz, bu Mavi Tünel Projesini de bir ikili anlaşmaya koyma 
imkânı buluruz ve ihalesiz veririz, en hızlı bir şekilde yaparız diyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVE

SİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesine "haberleşme" kelimesin
den sonra gelmek üzere "enerji, üretim, iletim, dağıtım ve ticareti" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın 
Cevat Ayhan; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem üyeler; 298 sıra 
sayılı Bazı Yatırımlar ve Hizmetlerin Yap-îşlct-Devlet Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da Kanunun değiştirilmesine dair kanun tasarısının 1 inci maddesinde Fazilet Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. 

1 inci madde "3996 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde "haberleşme" kelimesinden sonra gel
mek üzere enerji, üretim, iletim, dağıtım ve ticareti ibaresi eklenmiştir" diye, kanunun uygulama 
sahasını bu konulara da teşmil etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz kanun tasarısı, yap-işlet-devret modeliyle verilecek olan ka
mu ihalelerinde yeni düzenlemeler getirmektedir. Kamu ihalelerinde esas, kamu menfaatlarının ko
runması, işin de teknik şartlarına uygun olarak yapılıp, tamamlanmasıdır. 

Bu ihaleleri çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Eksiltmeyle yaparsınız, herkesin katıldığı, herke
se açık olan ihalelerle, ilanla yaparsınız, önseçimli yaparsınız; müteahhitlerin işe uygunluk vasıfla
rını önseçimden geçirirsiniz veya davetli yaparsınız; belli kriterlere göre müteahhit isimleri tespit 
edersiniz, onları davet edersiniz, onları ihaleye sokarsınız veya pazarlıkla yaparsınız. Kanun bun
ların hepsine cevaz vermektedir; ama, bütün bunların kullanılmasında da -tekrar ifade ediyorum-
esas olan kamu menfatının korunmasıdır. Buna riayet etmezseniz veya bunu yöneten bakan, yöne
ten makam hangisiyse -bakandır, genel müdürdür- kamu menfaatini koruyacak titizliği göstermez
se, bu yoldan yolsuzluk olur. 

Size bir hatıramı anlatmak istiyorum. Bayındırlık Bakanıyım. Başbakanlığın bir binası, Anka
ra Bayındırlık II Müdürlüğü tarafından ihale edilecek. Tabiî, 80 il müdürlüğümüz var; benim, bin
lerce ihalenin nerede, ne zaman yapıldığını bilmem mümkün değil. Bir ihbar geldi; Ankara'da, Baş
bakanlığa ait bir binanın onarım işi; 1996'nın keşfiyle, o zamanın parasıyla 300 milyar lira. Bura
da," birine ihale peşkeş çekilecek" denilince, ben, hemen, ihaleyi Ankara İl Müdürlüğünden aldım, 
Yapı İşlerine talimat verdim, siz Bakanlıktan ihale edeceksiniz diye. Konuyu tahkik ettim, il mü
dürünü de görevden aldım, değiştirdim ihaleye çıkın bakalım dedim. Genel Müdür -şimdi rahmet
li oldu- Mahmut Bey arkadaşımız, geldi "Sayın Bakan, biz bunu ihaleye çıkaramayız" dedi, "ni
ye?..", "çünkü, davetli olması lazım bunun." Sekiz katlı Başbakanlık binasının onarım işi; yekpare 
katların aralarına bölmeler yapılacak, memurların çalışacağı ofisler, odalar oluşturulacak. "Niye 
davetli?" diye sordum "Başbakanlıktan öyle yazı gelmiş" dedi, "getir bakayım yazıyı" dedim. Ha
kikaten öyle, yazı gelmiş; tabiî, bizim hükümetten önceki dönemde. "Ben kabul etmiyorum, yazın 
Başbakanlığa, davetli kalkacak, açık ihale olacak burada" dedim. Hemen ertesi gün bir dostum 
randevu istedi geldi, yanında da bir yabancı var "efendim, bu arkadaşin bir maruzatı var" dedi, 
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"buyursun" dedim, yanındaki arkadaş "Sayın Bakan, o ihaleyi ben alacağim -eğer davetli olursa-
diğer teklif verecekleri de ayarladım; ama, ihaleyi ben alacağım" dedi. Tabiî, canım sıkıldı; ama, 
adamı da kovmadım, bir şey de demedim. Yolcu ettikten sonra "yazın Başbakanlığa" dedim, yaz
dık ve Başbakanlıktan kaldırttık, açık ihaleye çıktık. Açık ihaleye çıkınca, yüksek bir tenzilat gel
di. Bakanlıktan ihale edildiğine göre, ita amiri benim. Tam imzalayacağım sırada, bir başmüfettiş 
arkadaş -İçişlerinden, binayı bilen, Başbakanlıkta da hizmetleri olan bir arkadaş- geldi "Sayın Ba
kan, o keşifte ben mübalağa gördüm, 300 milyar liralık iş yok orada" dedi. "Öyle mi?.." dedim, Ya
pı İşleri Genel Müdürünü tekrar çağırdım ve "dosyayı getirin" dedim. Baktım; 300 milyar liralık 
keşfin yüzde 70'i, 210 milyar lirası, hep özel fiyat. Müteahhitlikle meşgul olan arkadaşlar bilirler, 
özel fiyat olunca Bayındırlık fiyatlarını uygulamıyorsunuz; müteahhit istediği fiyattan alır, fatura
yı getirir, yüzde 20 kârını üzerine koyar, sizden parayı alır; eğer fiyat zaptı da yapmamışsanız da
ha öncesinden, istediği fiyatı size getirir, dayatır. Bunu, bir misaldir diye anlatıyorum. Tekrar ke
şif hazırlayın bakayım diye talimat verdim. "Niye siz özel fiyat yapmışsınız; biz beş yıldızlı otel 
yapmıyoruz; Amerikan lambri, Fransız bilmem ne malzeme..." Nihayet, sekiz katlı bir Başbakan
lık binasına bölmeler yapılacak, dolaplar yapılacak ve memurlar oturup çalışacak. Yeniden keşif 
hazırlattım; aynen rakamları söylüyorum muhterem üyeler: 300 milyarlık keşif, 63 milyara düştü. 
İşte, devlet böyle soyuluyor; onu size söylemek istiyorum. Onun için, genel müdür, bakan arkadaş
ların sorumluluğu çok mühimdir. "Şimdi çıkın ihaleye bakalım" dedim, hükümetimizin ömrü yet
medi. Tabiî, burada, müteahhit ile Başbakanlıktaki birileri beraber çalışıyor, ortak çalışıyor; masa
nın iki tarafında, birileri ortak çalışıyor. Biz bu oyunu bozduk. İhaleye çıktık çıkacağız; mayıs, ha
ziran ayı geldi, bizim hükümet düşüyor, Başbakanlıktan bir yazı -bizim hükümet de düştü aşağı yu
karı, güvenoyunu kaybettik- geldi ve ihaleden vazgeçtik. Benden sonra ne yaptılar, bilmiyorum; 
ama, devlet böyle soyuluyor. 

Sayın Bakan geldi, burada "20 milyarlık şu kadar işi ihalesiz veriyorum" dedi. Siz, kendi ba
banızın işini mi ihale ediyorsunuz; saray mı yaptırıyorsunuz? Bunu millet ödüyor arkadaş! Kredili 
de olsa, yap-işletle de olsa, ben bunun parasını elektrik yaktığım zaman Ödeyeceğim; yatırımı öde-
miyorsam, elektrik parasıyla ödeyeceğim; çünkü, yap-işletin manası budur; adam gelecek, yatırım 
yapacak, bunun da karşılığını alıp götürecek. Yani, buna ne hakkınız var? Onun için, işi ihaleli yap
mak esastır. Mavi Akımda itiraz ettiğimiz budur. Sayın Bakan onu öyle yapmakla suç işlemiştir, 
bunun da hesabını verecektir; kim olursa olsun, verecektir. (FP sıralarından alkışlar) 

Evet, Anavatan İktidarı döneminde 30-40 milyar dolarlık ihale yapıldı. Bu ihaleler yürüyor 
mu; yürümüyor. Niye yapıldı bunlar; partiye yakın müteahhitlere iş dağıtmak için yapıldı. Şimdi, 
bu maddeyle, 3 üncü maddeyle, bunları tekrar nasıl rehabilite ederiz, bunun üzerinde düşünüyor
lar. İptal edersiniz ihaleyi, tekrar yaparsınız yeni şartlarda. Onun için, biz buna katılmıyoruz değer
li arkadaşlar. Pazarlık usulü, çok zaruret halinde kullanılır. Çok acele bir şey vardır, yıkılmış bir 
köprü vardır, acil bir mesele vardır, onu pazarlıkla yaparsınız. Aciliyetine binaen, zaruretler, mik-
tarınca takdir edilir diyor mecellede. Onun için, usul, esas budur. Kamu menfaati buradadır. Efen
dim, falan baraj iki ay önce bitirilmiş! Ne yapalım?! 48 yerine 46 ayda bitirilmiş. İhale ederken onu 
dikkate alın siz. İki ay evvel bitirecek diye ben niye ihalesiz vereyim?! Ama, bunların hepsi kamu 
yönetiminde yapılıyor; bunları erbabı biliyor. Bu yabancı sermaye ihalelerinde yüzde 5-10 komis
yon da var; birilerine ödeniyor bunlar, yakinen biliniyor bunlar; ama, bunların üzerine gidemiyo
ruz. Niye gidemiyoruz; çünkü, Meclisin gücü yok, komisyonların gücü yok. Hükümet bizsek, ko
misyonda çoğunluk bizde, kaldır elini, indir elini, reddet; hükümet sizseniz, siz kaldırın elinizi, in
dirin elinizi... Bunu çözmenin yolu var. Meclis komisyonlarına getirirsiniz; dersiniz ki İçtüzük
te : Grubu olan partinin talebi halinde veya komisyon üyesinin beşte birinin talebi halinde, kamu 
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yönetiminde herhangi bir kademedeki en üstten en alta kamu görevlisi çağırılır, burada hesaba çe
kilir, sorgulanır. Amerikan, Batı parlamentolarında "hearing" denilen saatler var. Eğer, siz bu dü
zeni Meclise getirirseniz, o zaman, hiçbir genel müdür, hiçbir müsteşar, hiçbir müdür, bakanından, 
başbakanından gelen kanunsuz, keyfî, amme aleyhine olan bir şeye evet demez, o işi yürütmez; 
çünkü, bir hafta sonra, bir ay sonra o komisyonun önünde hesap verecektir. Bu, Plan ve Bütçedir, 
şu komisyondur, bu komisyondur. Yani, bunu çözmenin yolu budur. Türkiye'de demokrasi işlemi
yorsa, sistem çöküyorsa, bu hilekârlıktan çöküyor, denetim gücünün olmadığından çöküyor. Niye; 
Bakanlık müfettişi bakanın emrinde, Başbakanlık müfettişi başbakanın emrinde, genel müdürlük 
müfettişi genel müdürün emrinde; kim kimi sorgulayacak?! Minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Mil
letvekili sorar, bilgi alamaz. Hadi, getirsin Sayın Bakan, şu bilgileri versin bize: Mavi Akım Pro
jesinde, Meclisten geçen şeyde, Samsun-Ankara ile ilgili kısım için "buradaki ticarî, malî ve huku
kî hususlar ek protokollarla tanzim edilir" diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlarsanız memnun olurum. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Getirin bu protokollan, görelim. Vermezler, sırdır bunlar. Ni

ye; milletvekili göremez, kimse göremez. Kime ne menfaat temin etti, bunları görmemiz lazım; 
ama, devlette ihaleler hep bayie yapılıyor, bilesiniz. Bu millet böyle soyuluyor; tabiî, böyle soyul
duğu için para yetmiyor. 

Bakın, önümde bir tablo size, çıkardım daha önceden. Devletin vergi gelirlerinin faize giden 
payı 1980'de yüzde 4,6'ymış, 1985'te yüzde 18 olmuş, 1990'da yüzde 31 olmuş, 1991'de yüzde 51 
olmuş, 1996'da yüzde 67,1997'de yüzde 48'e düşürmüşüz bizim hükümet döneminde, 1998'dc yüz
de 67, 1999-2000'de yüzde 88. Para yetmiyor, santral yapamıyoruz, enerji dağıtamıyoruz; git, dı
şarıdan, pazarlıkla ver işleri, dağıt... Hiç olmazsa, ihaleyle yapın bunu. El insaf!.. Kimin malını ki
me peşkeş çekiyoruz arkadaşlar!.. 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Onun için, bunları tasvip etmemiz, bunları amme vicdanının 

tasvip etmesi mümkün değil. 
Bunların karşısında olduğumuzu ifade ediyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Efendim, gruplar adına başka söz isteyen?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, kısaca bir iki hususu düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, kıymetli üyeler; sizleri saygıyla selamlıyo
rum. 

Sayın Ayhan'ın dilindeki yaralayıcılığı, seçtiği kelimelerdeki üslubu kendisine havale ediyo
rum; fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Hiçbir konuda, hiçbir yatırımı, babamızın çiftliğini 
veya binasını yapıyor gibi de yapmıyoruz. Biraz sonra, Sayın Ayhan'ın altında imzası olan bir ka
rarnameyi kendisine göndereceğim. Aynı, biraz önce, kınadığı sistemle... 

DEVLET BAKANI YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Biz de görelim... 

- 166 -



T.B.M.M. B : 3 6 17.12.1999 0 : 4 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Çıkın kürsüden okuyun Sayın Bakan; biz de dinleyelim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Tabiî... Tabiî... Size de göndereceğim. 

IIısu Barajıdtr... Ilısu Barajının pazarlık usulüyle ihalesiz yapılması konusunda Sayın Necmet
tin Erbakan'm Başbakan olduğu hükümette kararnamenin altında imzası var. Herhalde, şimdi de, 
dönüp "ne yapalım, o, o zamandı" mı diyecek; bilemiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahıslar adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat; buyurun efendim. 

^ VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Candan, bir şey mi istediniz? 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, 1 inci maddede şahsım adına söz istemiştim. 
BAŞKAN - Ama, üçüncüsünüz... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - 2 nci madde üzerinde... 
BAŞKAN - 2 nci maddeye gelmedik, daha 1 inci maddeyi görüşüyoruz; zatıâlilerinizin de söz 

istemi üçüncü sırada. Tabiî, sabahın 03.00'U; onun da farkındasınız. Sahura 2 saat kaldı. 
Buyurun Sayın Polat. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamla

rım. 
Şimdi, çok kısa bir şey söyleyeyim. Bir taraftan, saat 03.00 oldu, işte, bir an önce bunları ko

nuşalım deniyor; bir taraftan da Türkiye'nin en büyük yatırımları... 
BAŞKAN - Hayır, ben öyle bir şey demedim efendim. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Hayır, ben sizin için demiyorum, genel için söylüyorum. Tabiî, 

size saygım sonsuz. Onu demiyorum. 
BAŞKAN - Tabiî, o ayrı. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Halbuki, burada bir konu var. Çok kısa da onu söyleyeyim, on

dan sonra gidelim. Bakın, saat 03.00 olmuş, son derece önemli konular; bu var, biraz sonra Koç 
Üniversitesi var; böyle devam ediyor. Her birisi de Türkiye'nin çok hassas olduğu konular; ama, 
saat 03.00'te, 04.00'te, 05.00'te bunları tartışacağımıza normal bir zamanda tartışsak, biz de daha 
rahat tartışırız, bizi dinleyenler de daha rahat dinlemiş olurlar... 

BAŞKAN - Tabiî... Tabiî... Ama... 
ASLAN POLAT (Devamla) - Mesela, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Affedersiniz, ben, bir dakika sözünüzü keseceğim; o hakkınızı da vereceğim. 
Beş grup başkanvekili öneri getirdiğiniz için, maalesef, bu eziyete sizinle beraber hepimiz kat

lanıyoruz. Yoksa, birinci öneri "cumartesi günü bitene kadar" idi; ama, ne olduysa, geceyarısı ope
rasyonu yaptınız. Onun için hep beraber çekeceğiz efendim. 

Buyurun. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim; ama, ben, şimdi şahsım adı

na konuşuyorum, grup adına değil. Bu, benim şahsımdan değil... 
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BAŞKAN - Tabiî... Bana vesile verdiğiniz için, ben de içimi dökmüş oldum. 
Buyurun Sayın Polat. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 

Şimdi, laftan lafa atlamak istemem; ama, bir şeyi vaktindeykcn söyleyeyim. Mesela, ikili an
laşmalar buraya geliyor. Bütün gruplar diyorlar ki "Yahu, ikili anlaşmada konuşulur mu kardeşim; 
bu zaten okunur geçilir, okunur geçilir." Ama, bir de bakıyorsunuz ki, bir iki anlaşmanın içerisine 
339 milyon dolarlık bir ihalenin maksadı aradan konmuş ve geçtikten sonra da, haklı olarak, hükü
mete bir soru sorduğunuz zaman "Yüce Meclis, bunu böyle kabul etmiş; biz de bunu uyguluyoruz" 
diyorlar ve siz, burada hatalı duruma düşüyorsunuz. Bunu niçin söylüyorum; şunun için söylüyo
rum: İkili anlaşmalarda da, diğer anlaşmalarda da her şey açık açık olmalı ki, herkes üzerinde tar
tışsın, neticeyi de öğrensin. Şimdi, yap-işlet-devret metodunda bu tahkim konusuna, şahsen benim 
hiçbir itirazım yok. Neden yok; çünkü, bir yerde mecburiyetten dolayı var. Yani, devletimiz, ra
kamları önüne çıkarıyor; diyor ki: Benim, her sene, yüzde 4 kalkmıyorsam, bunun nedeni olarak 
2,2 veya 1,8; yani, hemen hemen 2 katı enerji ihtiyacım var; yani, kalkınma hızımın bir misli daha 
fazla benim enerji ihtiyacım var. Dolayısıyla, normal yapacağım yatırımların dışında bana bir kay
nak lazım; ya diğer yatırımlardan kesip bunu enerjiye aktaracağım veya dışarıdan para bulacağım. 
Dışarıda parası olan insanlar da "ben, kendi kanunumla gelir yaparım, paramı bu şartla veririm" di
yor. Dedikten sonra, bende para yokken, kalkıp da buna itiraz etmeye hakkım yok; ama, ne zaman 
ki kendi param olur, diyebilirim ki, ben senin tahkimini kabul etmiyorum, bana gel... O, ancak be
nim paramın olduğu dönem olur. Param yoksa, bugünkü şartlarda buna dikkat etmek zorunda ol
duğumu kabul ediyorum. 

Yalnız, bir konuyu da anlamadığım için, şurada sormak istiyorum. Bakın, şimdi, Sayın Baka
nım -tabiî, sizinle ilgili değil-1995 yılına kadar Anayasa Mahkemesi bu özel hukukla yapılan ener
ji ihalelerini iptal etmeden önce de yine içhukukumuzda bir tahkim gibi özel şartlar vardı; ama, ya
pılan enerji ihalelerinde -siz yeni geldiniz, sizin için söylemiyorum- ortalama olarak 12 sentten 
elektrik aldığımız santral var. Ortalamamız 6,7 veya 8 sente geliyor. Dünya ortalaması kaç dersen; 
3,5 sent. 

Şimdi, bakın, ortak pazara giriyoruz. Ortak pazarda en büyük sanayi girdisi elektrik enerjisi 
üretimidir. Ortak pazarda bizimle aynı rekabet ortamını kullanan bir Fransa elektriği 1,75 sentten 
alır -onlarda nükleer enerji çok olduğu için bu ucuz olmuştur- Almanya'da 3,5 sentten verilirken, 
ben, kendi vatandaşıma 6,7 veya 8 sentten elektriği satmaya kalkarsam, eğer aynen bu parayı yan
sıtırsam, benim sanayicim o pazarlarda nasıl rekabet edecek, eğer bunu aynen yansıtmazsam, süb
vansiyon yapmaya kalkarsam, o zaman -şu anda IMPnin isteğiyle- nüfusumuzun yüzde 40'ı olan, 
fakat, millî gelirden yüzde 15 pay alan tarım kesiminden sübvansiyonu keserken, elektrikten dola
yı bu sefer sanayie mi sübvansiyon yapacağız? 

. Bunun için, neticenin özü şudur: Elektrik ihalelerinde yap-işlet-devret metotlarıyla yapılan 
pazarlıklarda -ister acemilik deyin ister şartların müsait olmamasından deyin- pahalı bir anlaşma 
yapılmıştır ve elektrik ülkemize pahalı gelmiştir. Bunun, bugünle ilgilisi yok; taa, 1980'lerden be
ri gelen rakamlardır. İşte, bütün konu buradan geliyor. 

İkincisi, yap-işlet-devret metotlarında, genellikle, projeler bizde biraz dengesiz gelmeye, yığı
nak olarak gelmeye başladı. Yani, vatandaş getirdi "ben, falanca şehirde bir elektrik santralı yap
mak istiyorum; onları gelin tartışalım" dedi. Devlet Planlama Teşkilatının itirazı şu iki noktada var: 
Devlet Planlama Teşkilatı diyor ki "ben, Enerji Bakanlığının getirdiği ihalelere iki yönden itiraz 
ediyorum. Birincisi, zaman yönünden bir dengesizlik var. Mesela -rakam veriyor- 2005 yılına 
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bizim yapmış olduğumuz hesaplara göre 15 milyar merteküp doğal gaz ihtiyacımız varken, Enerji 
Bakanlığının getirdiği ihalelerde -santrallar yapılırsa, zamanında uygulanırsa- bu portföyü topladı
ğımız zaman 30-35 milyar bir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Zamanınızı çalmıştım; onun için, buyurun. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkanım, şimdi, burada, birincisi, şeyde anlaşamıyorlar; 

yani, mesela bir zaman dilimi geliyor ki, 2005 yılında mevcut santrallar devreye girerse üretilecek 
enerji o andaki ihtiyacımızdan fazla; ama, bir başka sene, 2007 ve 2008 senesinde ise, programı 
tam planlanmadığı için, bu sefer de, lazım olan enerjiden daha az gaz alma durumu meydana geli
yor. Burada bir dengesizlik var. Bu dengesizliği örtmemiz için, Devlet Planlama Teşkilatı ile sizin 
projelerinizin çakışması lazım. 

Şimdi, Enerji Bakanlığı diyor ki "ben portföyümdeki projeleri götürüyorum; ama, mesela, Ço
ruh Barajında derivasyon 2007 yılında bitecek demişim; ama, daha istimlakini bile yapamamışım." 
İşte, o zaman da, şunu sormak ister vatandaş: Madem siz bakanlıksınız, yapmış olduğunuz proje
lerin hem zamanında bitmesini hem fiyatlarını hem yapım şartlarını iyi kontrol etmeniz lazım. Ya
ni, siz, bir Devlet Planlamaya veya bir devlet kuruluşuna veya herhangi bir taahhütte "ben şu bara
jın temelini attım, 2007 yılında bitecek" diyorsunuz; ama, daha 2010'da, 2015'te bile bitiremiyor-
sanız; o zaman, hataları biraz da kendinizde aramak zorundasınız. Neden, ne yapıyoruz ki bu sant-
ralları zamanında yapamıyoruz diye düşünmeniz gerekir. 

Şimdi, Sayın Başkanım, zaten 2 nci maddede de konuşacağım; orada devam edeyim. 
Teşekkür ederim. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Aydın Milletvekili Sayın Sema Pişkinsüt; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; aslında, yü

rürlük ve yürütme maddesinden başka, iki normal maddeden oluşan küçük bir kanun tasarısı geçi
riyoruz gibi geliyor; fakat, son derece önemli bir nokta. 

Bu tasarıyla, aslında, şu anda yapacaklarımız değil, önemli olan, yirmi sene, otuz sene sonra
ki etkilerinin ne olacağı. O nedenle, Değerli Bakanımızın, sorularımızı anlayışla karşılaması ve ne 
kadar açık tartışabilirsek, konunun özünü ne kadar yakalayabilirsek o kadar yararlı olacağımızı dü
şünüyorum. 

Bu Kanunla düzenlenmek istenilen konu, yap-işlet, yap-işlet-devret ya da yap-işlet-devam et 
sorunu değil; burada sorun, altyapıya özel sektörün rekabetçi şartlarda katılıp katılmaması sorunu 
olarak ele alınması lazım. Kamuoyunda oluşan endişeleri giderebilmek için, öncelikle, tahkimin, 
neden özellikle enerji projeleri dikkate alınarak öne sürüldüğünü ve bu konunun ne gibi sorunlar 
getireceğini ve bu konunun nasıl önlenebileceğini tartışmamız lazım. Konunun önemi, özellikle, 
yap-işlet-devret modeline dayanılarak gerçekleştirilmesi planlanan enerji sektörüne ilişkin yap-iş
let-devret sözleşmeleri çerçevesinde ortaya çıkmaktadır; çünkü, asıl kâr ve kârlılık buradadır. Bu 
nedenle de, Sayın Bakanımızı zor bir görev beklemektedir. 

Ticarî mahiyette olmadığı için, kamu elinde tekel olan sektörlerde rakabet de yoktur. Bu ne
denle rekabetsiz ortamda garantili kazanca imkân tanınmaktadır. Yap-işlet-devret projelerinde, 
devlet, enerjiyi yatırımcı hâlâ bir monopol olarak elinde tuttuğu için, yatırımcı şirketlerin ürettiği 
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elektrik enerjisini uzun bir işletme süresi boyunca -bazen yirmi yıl, bazen otuz yıl- belli bir sabit 
fiyat üzerinden, bilahara eşkale etmek kaydıyla satın almayı ve ayrıca, yine tekel konumunda tut
tuğu doğalgazı da, doğalgaz santrallarında uzun bir süre için sabit fiyat üzerinden satmayı garanti 
etmektedir. Böylece, yirmi otuz yıllık bir süre için elektrik enerjisinin, rekabetsiz bir ortamda, ga
rantili bir şekilde satın alınması öngörülebilmektedir. Burada, yatırımcı şirketin üstlendiği risk de 
hemen hemen hiç yoktur. Daha ilginci, 3096 sayılı Kanuna göre, bu yatırımcı şirketlerle yapılan 
sözleşmeleri ihaleyle veya rekabeti sağlayarak gerçekleştirmeleri de söz konusu değildir. Şu halde, 
hem daha en başında rekabeti sağlamamak hem de yıllarca rekabetsiz bir ortamda elektriği satma 
hakkını garanti etmek durumunda kalınabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yap-işlet-devret ve yap-işlet gibi modeller, aslında, dolaylı yoldan 
özelleştirme anlamına gelmektedir. Özelleştirmede ise tekelleşmeyi önleyici tedbirler alınması ge
reklidir; çünkü, özelleştirmede rekabet, şeffaflık, bunlara bağlı olarak da fiyatlarda etkin piyasa 
kontrolü söz konusu olmalıdır. 

Bizde, bu modellere dayanan ve uluslararası tahkime konu olan enerji projelerinde ise, özel
leştirmeye ters düşen durumlar olabilmektedir. Devlet, bir defa özel enerji anlayışına geçerse, ar
tık, devletin sadece genel yönlendirici özellikteki planlaması gündeme gelmelidir. Yatırımın riski 
ve bu anlamdaki planlama ise, ilgili düzenleyici kuruluşun bünyesinde çalışacak olan serbest giri
şimciye bırakılmalıdır ki, risk, devletin üzerinden kalksın. Aksi takdirde, gereksinimin çok üzerin
de bir elektrik enerjisi üretimi veya tüketilemeyecek doğalgaz alım garantileriyle karşılaşmak ola
sıdır. 

Enerji de özel sektör sinerjisinden yararlanan gelişmiş ülkelerde, ileriye yönelik enerji arz ve 
talebinin, özel enerji sektörü anlayışında ne şekilde belirlendiği ve kamunun ne kadar risk altına 
girdiği anlaşılmadan, yeni düzenlemelere girişilmemelidir. 

Elektrik enerjisi tarifelerinde, rekabetsiz ortamda görünen firmaların riski, yüksek tarifeler 
şeklinde tüketicilerin omuzlarına ya da sübvansiyon yoluyla kamuoyunun sırtına yüklenmektedir. 
Rekabet şartlarına uymayan ve şeffaf olmayan yöntemlerle birilerine ihale ediliveren enerji sözleş
meleriyle, olağanüstü yüksek elektrik tarifeleri ortaya çıkabilmektedir; dolayısıyla, enerji sektörün
deki özelleştirme çalışmaları, bir bütün olarak ele alınmalıdır ve çok dikkatli davranılmalıdır. Sa
yın Bakanın, burada, tarihî bir misyonu yüklendiğini de söylemek isterim. 

Sadece elektrik enerjisi alanında düzenliyici kurum yaratarak, serbest tam rekabet piyasasına 
ve özelleştirmeye gidilmesi, yeterli sonucu sağlayamaz. Devletin tekel oluşturduğu temel enerji 
girdilerinin de, aynı yaklaşım ve düzenlemelere gidilerek, olmazsa olmaz koşul şeklinde düzeltil
mesi lazım. 

Söz konusu yapısal düzenlemeyle ilgili "regülatör body" veya "düzenleyici kurul" adı altında, 
halen, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında bir çalışma yapıldığı bilinmektedir; ancak, henüz, 
bu çalışma bitirilememiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SEMA TUTAR PÎŞKÎNSÜT (Devamla) - Konuya hız kazandırma ve özelleştirme gereği var 

mıdır, bunun bir düşünülmesi lazım. Bu konuda acilen bir özel çalışma grubunun kurulup kurulma
ması, önce rekabetin ve regülasyonun şartlarının oluşturulması, ondan sonra sözleşmelerin yapıl
ması, belki hepimizi de rahatlatacaktır. Böyle bir çalışmanın, aslında finansmanı da hazırdır. Zi
ra, Dünya Bankası, buna finansal kaynak ve teknik yardım sağlayacağını taahhüt etmektedir. Bu 
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çalışmalarda, diğer ülkelerin deneyimlerinden de yararlanılmalı ve ülke koşullarına uygun olarak 
işleyecek rekabetçi bir yapı oluşturulmalıdır. 

Sayın Bakanımıza, bundan sonraki maddelerin içerisinde de, değişik konularda bazı bilgiler 
almak üzere, elbette ki sorular yönelteceğiz. Kendilerinin anlayışına ve çok önemli bir görevi yü
rütmekte olduklarından, bundan sonraki 20 senenin, 30 senenin geleceğini de bu şekildeki yapılar
la karara bağlayacağımızdan, tekrar, anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefer de, 
sorularımızı tevcih edeceğiz. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde sual var. 
Sayın Ilıcak, buyurun efendim. 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana, şu soruyu sor

mak istiyorum: 
Sayın Bakan, 22 milyar dolar değerinde ihale gerçekleştiğini beyan etti; bu sözleşmelere tah

kimden yararlanma imkânı verilmezse, yatırımların gerçekleşmeyeceğini veya çok gecikeceğini 
söyledi. O zaman, bütün yapılan ihaleleri iptal edip, yeni şartlara göre, yeniden ihale yapmak daha 
doğru değil mi? O zaman asıl, gerçek anlamda, bu şekilde rekabet doğmuş olmaz mı? 

Bir de, Sayın Bakana şunu iletirseniz çok memnun olacağım: Benim takıntım medyaya değil, 
medyanın devletten beslenmesine; çünkü, ancak medya devletten beslenmezse, gerçek demokrasi 
ülkemize yerleşir diye düşünüyorum. 

Çok teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Bu ihalelerin bu noktaya gelmesi için geçen süreyi şöyle bir 
düşünelim Sayın Ilıcak. Yani, her yapılan işle ilgili, işte, RTÜK'e aykırıdır denildi, davalar açıldı, 
Danıştayda birçok dava görüldü, Danıştaym birçok dava dairelerinde aynı konuyla ilgili davalar 
görüldü. Rekabet kuruluyla ilgili, şu anda devam eden hiçbir davamız kalmadı; ama, geriye dönüp 
bakarsak; yani, Refahyol Hükümeti döneminde başlayan bir ihale sürecini, aradan geçen zamanı 
şöyle bir değerlendirirseniz, 4 yıla yakın bir süredir. Yani, Türkiye, 4 yılda ancak bu ihalelerini bu 
duruma getirebilmiştir ve bütün bu sözleşmeler Danıştaydan geçmiş sözleşmelerdir. Danıştayda 
geçen süreyi de şöyle bir değerlendirin. Eğer, Türkiye'nin böyle bir hususa tahammülü varsa; yani, 
hiçbir yatırım yapmadan bir 4 yıl daha bekleyebilecekse, onu da Meclisimizin takdirlerine arz edi
yorum. 

BAŞKAN - Sayın Pişkinsüt, buyurun efendim. 
SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımıza takdirlerinizle şu so

rularımı yöneltmek istiyorum: Sorularımın özünde, rekabet ortamı düzenleme kurumu, ulusal plan
lama ve Avrupa Birliği yatmaktadır. 

Düzenleyici kurul çalışmaları -yani, enerji piyasası kanunu- rekabeti getirecekken, kaç sene
dir nerede ve niçin çıkarılamıyor Sayın Bakanım? 

Mevcut tasarıyla enerji sözleşmelerini imzalayıp, 20-30 yıllık sözleşmelere sabit fiyatla girdi 
satımı ve enerji alımı garantisi verildikten sonra çıkarılacağı varsayılan enerji piyasası kanunu ne
yi düzenleyecektir? 
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Tekelci kamu sektöründen tekelci özel sektör yaratıldıktan sonra nereye ve nasıl rekabet gele
ceği düşünülmektedir? 

Neden önce rekabet ortamı oluşturulup, sonra sözleşmelere geçilememektedir? 

Enerjinin planlama gerektirdiği, aksi takdirde tüketilemeyecek ya da toprağa verilecek fazla 
kapasite ortaya çıkacağı çok açıkken, neden ulusal bir plan içerisinde enerji sözleşmeleri gözden 
geçirilerek imzalanmıyor? 

Devlet Planlama Teşkilatı etrafa feryat ederken, Dünya Bankası uyarırken, TEAŞ somut ör
nekken, tahkimsiz yüksek prim ve yüksek fiyatla imzalanan sözleşmelerin tahkimle birlikte yeni
den müzakere edilmesini sağlayarak fiyatların düşürülmesini düşünüyor musunuz Sayın Bakanım? 

Avrupa Birliğine girmek için adımlarımızı sıklaştırdığımız bu günlerde, Avrupa Birliği enerji 
politikasında bu tür, uzun süreli, rekabetsiz, yani, girdisine ve çıktısına monopol garantiler sağla
yan kaç ülke bulunmaktadır? Bu halde, ileride Avrupa Birliğiyle bir uyum sorunu yaşanabilir mi? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
Sayın Çabuk, buyurun efendim. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-lşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 

Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerde, tüketicinin çıkarlarını koruyabilmek amacıy
la, oluşabilecek uyuşmazlıklarda yeterli kadrolar oluşmuş mudur? Sözleşmeden doğacak uyuşmaz
lıkları uluslararası tahkim kurumlarında savunacak kadrolarımız mevcut mudur? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
Sayın Özkan, buyurun. 
İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Değerli Bakanımıza bir sual 

tevcih etmek istiyorum. 
Önümde bir Bakanlar Kurulu kararı var. Bu karar, 97/9532 sayılı. 

Ilısu Baraj ve Hidroelektrik Santralının; 

1- Baraj ve hidroelektrik santral inşaatının Sulzer-Hydro AG, Zürih-İsviçre firması liderliğin
de, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve UBS Bankasınca yeterliliği kabul edilecek inşaat firma
ları arasında kurulacak ortaklık, 

2 - Elektromekanik teçhizatı ile hidrolik aksamın imal ve montajının, Sulzer-Hydro AG, Zü
rih-İsviçre, ABB-Brovvn Boveri, Baden-İsviçre firma grubu tarafından yapımında, söz konusu pro
jelerin iç ve dış finansman ihtiyacının tamamını karşılamak üzere sağlanan kredilerin Hazine Müs
teşarlığınca uygun bulunması ve müzakere edilerek sözleşmeye bağlanması kaydıyla, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
14.3.1997 tarihli ve 869 sayılı yazısı üzerine, adı geçen kanunun 89 uncu maddesine göre, Bakan
lar Kurulunca 20 Mart 1997 tarihinde kararlaştırılmıştır." 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Başbakan, Sayın Tansu Çiller, Fehim Adak -diğer bakanları oku
muyorum- en altta da, Sayın Recai Kutan Enerji Bakanı olarak. 
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Biraz evvel, sizin özellikle bu ihalelerde uyguladığınız yöntemlerin eleştirilmesine karşı, zatı-
âlinizin ileriye sürdüğü bir kararname vardı; bu kararname acaba o kararname midir Sayın Bakanım? 

BAŞKAN - Bu, biraz yorumcu bir sual oldu; ama, Sayın Bakan, cevap verip vermemekte ser
bestsiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Pişkinsüt'ün soruları için teşekkür ediyorum. Tabiî, 
Türkiye, bunların hepsini tartışıyor; yani, bizim hedeflerimiz meydandadır. Biz, Türkiye'de, reka
bet edilebilir bir enerji piyasasının kurulması için çalışıyoruz. Tabiî, Avrupa Birliği direktifleri iki 
türlü bir piyasa öngörüyor; biri, pazar içinde rekabet. Pazar içindeki rekabetin öngördüğü hususlar 
var ve yine, burada kurulacak olan sistemin altyapısını, ancak biz böyle hazırlayabiliriz. Şu anda, 
BOTAŞ'ın da özelleştirilmesi, BOTAŞ'taki tekelin de kaldırılmasıyla ilgili çalışmamız var; yani, 
Türkiye'ye, doğalgazın ithalatının da serbest bırakılmasını istiyoruz, dağıtımının da özel sektör ta
rafından yapılmasını istiyoruz. Öyle, sizin kabul ettiğiniz gibi, biz, toprağa verilecek bir elektriği 
üretme çabası içinde değiliz; yani siz, kendi varsayımlarınızın üzerine sorular bina ediyorsunuz. 

Bir defa, Türkiye'de şu anda elektrik ithal ediliyor ve yine bu hesaplarla gidilirse, eğer Devlet 
Planlama Teşkilatının yaptığı hesaplar doğru olsaydı, biz şimdi elektrik ithal eder olmazdık. Eğer 
bu yatırımlar yapılmazsa, önümüzdeki günlerde, kısa bir süre sonra, Türkiye'de, öyle 1 saatlik, 2 
saatlik değil, 5 veya 6 saatlik elektrik kesintileri olacaktır. Hiç de öyle, Türkiye'nin toprağa vere
ceği bir elektriği falan yok. Bizim 1 kilovat/saat dahi, ne sıcak, ne soğuk, yedeğimiz mevcut değil. 
Yani, eğer siz, Devlet Planlama Teşkilatının bütün yaptığı hesapları doğru kabul eder, Enerji Ba
kanlığının yapmış olduğu hesapların hepsini de yanlış kabul ederseniz o zaman varacağımız bir 
nokta söz konusu değil; ama, biz tartışıyoruz. Devlet Planlama Teşkilatıyla biz bunları tartışa tar
tışa bir noktaya geleceğiz. Yani, burada bizim düşündüğümüz, tabiî ki, enerji kaynaklarının da ser
best rekabet ortamı içerisinde gelebildiği, enerjinin de serbest rekabet ortamı içerisinde üretebildi
ği bir ortam. Yalnız, aradan geçen yıllara göre değişimleri de dikkatinize sunmak istiyorum: Belli 
bir dönemde, sizin kastettiğiniz rekabet ortamı olmadan yapılan yap-işlet-devret ihalelerinde, gö
revlendirmelerinde çok pahalı fiyatlar ortaya çıkmıştır; ama, bugün, bizim sürdürdüğümüz, bir baş
ka manada da bizim serbest rekabet ortamı yaratabilmek için sunduğumuz, fizibilite aldığımız yap-
işlet-devretlerde, daha önce verilen yap-işlet-devretteki fiyatların yüzde 50 ucuzuna fiyat almakta
yız. Yani, bu rekabet ortamı, bir yandan yasal düzenlemeler, bir yandan önceki düzenlemelerin 
şimdi yeni yapılacak düzenlemelere adaptasyonu sonucunda bu piyasayı gerçekleştirme imkânımız 
olacaktır diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2.- 3996 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5.- Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şir

ket arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabidir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan 

Polat; buyurun efendim. 
FP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi

nizi saygıyla selamlarım. 
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Biraz önce genel konu üzerinde konuşuyordum; fakat, vakit kalmadığı için bir şeyleri bırak
mıştım; devam etmek istiyorum. 

Sayın Bakanımız enerji konusunda çok hassas; doğrudur. Benim şahsi kanaatim, Türkiye'de 
üretilen enerjinin kullanılanıama durumu değil de, bir başka konu var Sayın Bakanım; o da, doğal-
gaz çevrim santrallan konusudur. "Biz, mesela iran'dan doğalgaz alacağız; iran'daki doğalgazı ge
tireceğiz ve bu doğalgaz da 1998 senesinde Erzurum'a gelecek" demiştiniz ve ona istinaden de İğ
dır veya Erzurum'da bir çevrim santralı planlanmıştı; ama, başlamadı. Şimdi, siz gidiyorsunuz, 
Devlet Planlama Teşkilatına diyorsunuz ki: "Biz, iran'dan doğalgaz getireceğiz; bu, 1998'de Erzu
rum'a veya İğdır'a gelecek." Bunun için bir başka firma size müracaat ediyor, diyor ki: "Ben de, İğ
dır'da veya Erzurum'da bir doğalgaz çevrim santralı yapmak istiyorum." Siz de buna müsaade etti
ğiniz zaman bir problem meydana geliyor. Siz, eğer, doğalgazı zamanında getirirseniz -ki, onu öy
le kabul edelim- ama çevrim santralını zamanında yapamazsanız, o gelen doğalgaza, mukavele ge
reği, çevrim santralı bitinceye kadar para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Onun için, bu noktada, 
Devlet Planlama Teşkilatıyla sizin aranızda bir anlaşmazlık meydana geliyor. 

Şunu da samimi söylüyorum, size karşı saygım sonsuz, yanlış anlamayın; ama, siz, bir hukuk
çu olarak bu projeleri hep doğru yapıyorsunuz da, bütün teknik elemanların ve mühendislerin bu
lunduğu Devlet Planlama Teşkilatı mı bu hesabı yapamıyor?! Ben, burada, bunu, bir meslektaş ola
rak kabul edemiyorum; kusura bakmayın. Size de saygım sonsuz, onlara da saygım sonsuz; ama, 
bu iş hesaba gelirse, DPT bunu sizden daha iyi yapar diye de düşünüyorum. 

Bu noktada bir şeyi daha söyleyelim. Türkiyemizde 1995 yıllarında fert başına ortalama 1 378 
kilovat/saat elektrik enerjisi üretiliyordu; bu, OECD ülkelerinde 7 800 kilovat/saat, dünya ortala
ması ise 2 250 kilovat/saat. Demek ki, biz, hâlâ, elektrik üretiminde dünya ortalamasının hemen he
men yarısı kadar aşağısındayız. O halde, biz, ne yapıp yapıp elektrik üretmek zorundayız. 

Bir konu daha var o da şu : Doğalgaz geliyor; bunun ihtiyaçlarını nasıl hesaplıyoruz? Diyoruz 
ki, bir, meskenlerde kullanacağız; iki, sanayide kullanacağız; üç, doğalgaz çevrim santrallarında 
kullanacağız. Burada en önemli rakam da, doğalgaz çevrim santrallarında oluyor. 

Şimdi, doğalgaz çevrim santrallarını yerine göre tayin edemezsek, o zaman artı bir iletişim so
runu çıkıyor ve bu var bugün. Devlet Planlama Teşkilatının size bir itirazı da bu. Türkiye'de bazı 
sayın bakanlar ve ağırlıklı siyasetçilerin hâkim olduğu bölgelerde ihtiyaçtan fazla doğalgaz çevrim 
santralının temeli atılmaya başlandığı da bir gerçek. Neden oluyor bu? Siyasî hatadan oluyor ve bir 
bölgede ihtiyaçtan fazla doğalgaz çevrim santralı başlayınca, orada üretilen o elektrik enerjisi, is
ter istemez, diğer kullanılacak yerlere bir artı iletişimle nakledilmek zorunda kalınıyor ve bu da ne 
yapıyor; zaten finans sıkıntısı olan ülkemizde bir finans sorunu meydana getiriyor. Devlet Planla
ma Teşkilatının size bir itirazı da buradan meydana geliyor. 

Sayın Bakanım, önemli olarak söylediklerimizden bir tanesi de şu; bunun üzerinde durmak is
tiyorum : Yap-işlet-devret metotlarını netice olarak getirirsek kimsenin buna itiraz etmeye bence 
hakkı yok; çünkü, sizin her sene 4,5-5 milyar dolarlık bir enerji yatırımına ihtiyacınız olduğuna gö
re, bizim de bu sene bütün yatırımlara ayırdığımız parayı hemen hemen 5 milyar dolar kabul eder
sek, bütün yatırımları da bu devlet size teslim edemeyeceğine göre, siz dışarıdan yap-işlet-devret 
metotlarıyla enerjiyi getirmek zorundasınız. Bunun için de tahkim, biz istesek de istemesek de dün
yanın kabul ettiği... 

Şimdi DSP'li arkadaşlar buna biraz hassaslar; doğru. Ben de 1968 İTÜ mezunu olarak, o yıl
ları yaşayan bir insan olarak ne de olsa o yönden gelen bir esintiyle ben de o MAI anlaşmalarına 
biraz karşı çıkıyorum; ama, realist olarak düşündüğümüz zaman, buna mecbur olduğumuzu da 
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düşünüp bu gerçeği kabul etmek zorunda kalıyoruz. O düşünce, o gençlik yıllan başka, ama bu
günkü realite de başka. 

Daha fazla vaktinizi almadan bir de şunu söylemek istiyorum: Son bir 3 üricü madde var. Ben 
şahsen, iki türlü konuşmayı sevmem. Bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna hükümet tasarısı ola
rak ilk geldiği zaman 2 maddeydi; hükümet tasarısına 3 üncü madde bir önergeyle geldi. Bu arada, 
ben ona belki yorgunluktan, belki fark edemediğimden, itiraz edemedim, imzaladım; doğru, ama 
bir yanlış yaptım, yanlış yaptığımı sonradan düşünüp kabul ettim. îlk 2 maddeye yine aynı şekilde 
onayım vardır; ama, 3 üncü maddede itirazım var; doğrusu bu, hata yapmışsak söyleyelim. Neden; 
çünkü, bazı projeler çok hızlı geliyor ve insanlar onu tartışamadan, yorumlayamadan geliyor. 

Şimdi, Sayın Bakanım, size bir soru soracağım; yani, ben, sadece samimî olarak soracağım: 
Bu tasarının 1 inci maddesinde ne demişsiniz; demişsiniz ki "haberleşme kelimesinden sonra gel
mek üzere, enerji üretim, iletişim, dağıtım ve ticareti ibaresi eklensin." Yani, sizin bu getirdiğiniz 
tasarıda konu enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretini tahkime sokmak. Peki, 3 üncü maddede 
getirdiğiniz ne; "3096 ve 3465 sayılı Kanunlara tabi projeler de buna girsin" demişsiniz. Peki, 3465 
ne; 3465, Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü, yani, Karayolu 
(Otoyol) Yapımı, Bakımı ve işletmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun. Şimdi, bir insan sor
maz mı yani; hükümet tasarısı olarak gelmeyen, kanuna önergeyle giren bu maddede, enerji mad
delerinin arasında, bu otoyol ihalelerinin burada işi ne?! Yani, istediğiniz kadar haklı olsanız bile, 
bu konuda vatandaşlar bunu hayra yoramaz. Bunu isterseniz, ne derseniz... Kimseyi itham için söy
lemiyorum; ama, bu noktada kim buna "evet" derse desin, bu ikaz edildikten sonra ıstırap duyar. 
Niye; çünkü, mademki, Karayolları bunu istiyor; o da sizin gibi tasarı getirsin, Plan-Bütçcye getir
sin, altkomisyonda, üstkomisyonda tartışılsın, ikna edilsin, geçsin. Birinci olarak burada itirazım 
var; yani, birinci itirazım şu: Diyorum ki, elektrik enerjileriyle ilgili olarak gelen bu projenin içe
risine, hükümet tasarısı olarak gelmeyen 3 üncü madde olarak bir önergeyle ilâve edilen, otoyolla
rın- geriye dönük hem de- yap-işlet-devret ihaleleri buraya neden sokulmuş oluyor?! Bunu, ister
seniz ne derseniz deyin, herkes bu konudan rahatsız olmuştur, Parlamento da rahatsız olmuştur. Ha, 
bunu kimseyi itham için söylemiyorum; belki siz de farkına varmadınız; ama, bu bir yanlıştır. 

İkincisi, elektrik ihalelerini geriye dönük yaptığımız zaman... İşte burada bir konu var; bu ko
nu gelmiş, Adalet Komisyonunda tartışılmış, bayağı da münakaşa olmuş -tutanakları var- Adalet 
Komisyonu bunu reddetmiş; reddetmesinin de sebebi, geriye dönük neden oluyor diye. İki sene ön
ceden bunlar, ileride bir Tahkim Yasası çıkacağı nereden anlaşıldı da buraya konuldu diye, Adalet 
Komisyonu reddetmiş. Şimdi, Adalet Komisyonunun reddettiği ve 1998'den bugüne kadar olanla
rı buna sokarsak, bir konu meydana gelir; konu da şu: Tahkim Yasasını getirmeden evvel, vatan
daşlar, ülkedeki belki hukuk durumuna belki siyasî durumumuza güvenemedikleri için fazla fiyat 
yermişler. Demin bahsettim, dünya fiyatları 3,35 sent iken, biz 6,7,8 sentten elektrik alacağımıza 
dair anlaşma yapmışız. Şimdi siz bir vatandaşsınız, anlaşma yapmışsınız; vatandaş daha henüz bu
na başlamamış, niye başlamamış; "ben para bulamıyorum, kredi bulamıyorum, Tahkim Yasası ol
madıkça yabancı sermaye gelmiyor" demiş ve pahalı, 2 misli 2,5 misli, bugün dünya rayiçleri üze
rinde size fiyat vermiş. Siz, hiç başlamayan, sadece bir mukavele lafı var diye, bunlara tahkim şar
tını, avantajını getireceksiniz... Ondan sonra diyorsunuz ki, "ben Bakanlar Kurulu olarak onunla 
pazarlık edeceğim, onunla anlaşacağım." Ya anlaşamayacak olursanız; ne kadar zarar edecek sen 
anlaşamazsan! 

Zaten çok paramız yok; bir taraftan 21 katrilyon içborcumuz var, dünya kadar para bulacağız 
diyoruz, diğer taraftan da pahalı enerji projelerini böyle gece saat 03.00'te, 04.00'te komisyondan 
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hükümet tasarısı olarak değil de, önergelerle getirdiğiniz maddeyi getirip buraya sokarsak ve ge
riye dönük uygulamaya kalkarsak, bundan birtakım insanlar rahatsız olur; haklı veya haksız, ora
yı ben tartışmıyorum; ama, bir gerçek var ki, o konuda Parlamento da, biz de rahatsız oluruz. 

Bunun dışında, yani, 3 üncü maddeyi çıkarırsanız, Plan ve Bütçe Komisyonunda da dediğim 
gibi, burada da ilk 2 maddenin arkasındayız. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Gruplar adına başka söz talebi?..Yok. 

Şahısları adına, Aydın Milletvekili Sayın Sema Pişkinsüt; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasayla ve 
tahkimle de birlikte enerji sektöründe yabancı sermayenin de ülkemize girmesi ve onların da önü
nün açılması planlanmaktadır. 

Bir ülkeye yabancı sermaye, haklı olarak belli bir kâr güdüsüyle gelir; ancak, bunun için de, 
tabiî olarak, elverişli bir yatırım ortamı arar. Burada belirtilmek istenen, fınansal araçlarla para ka
zanmayı hedefleyen sermaye hareketleri değil, reel yatırım amaçlı sermaye girişidir; çünkü, asıl he
def, spekülatif olmayan, uzun vadeli bir yabancı sermaye girişini bu yatırımlarla sağlamak olmalı
dır. Bu tür yatırımcılar ise, yabancı bir ülkede, siyasal ye ekonomik istikrar olması halinde hareke
te geçmektedirler. Bürokrasisi ve devlet çarkının işleyişi şeffaf olmayan, siyasal istikrarsızlığı ne
deniyle bir sonraki günde neyle karşılaşacağı bilinemeyen, ekonomisindeki istikrarsızlıkla sık sık 
krizle karşı karşıya gelen ülkelere yabancı yatırımcı kolay kolay gelmez. Nitekim, bugüne kadar, 
alternatif diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, yabancı sermayenin ülkemize yeterli ölçüde çekileme-
diği de gerçektir. 

Uluslararası tahkime izin veren yeni düzenlemelerden sonra, özellikle enerji sektöründe, ya
bancı sermaye girişinin patlama yapması mümkün olabilecek midir? Bu soruya, belki, belli ölçüde 
"evet" cevabı verilebilinir. Ancak, burada, bir konu çok önemlidir, ona değinmek istiyorum: Diğer 
sektörlerde, tahkim öncesinde bir hareketlenme yok ve sonrasında da olmayacak iken -olmayacak; 
çünkü, olsaydı, şimdiye kadar gelirdi; çünkü, onlarda tahkim zaten vardı- enerji projelerinde, ni
çin, bir yabancı sermaye patlaması bekleniyor? İşte, asıl tartışılması gereken konu burasıdır. Ceva
bı da çok açık: Diğer sektörlerde yabancı yatırımcı, serbest ticaret ortamında ve ticarî risk üstlene
rek yatırım yapıyor. Sözgelimi, lastik fabrikası yatırımında yerli ve yabancı rakipleriyle rekabete 
girmek ve bu risk karşılığında kâr etmek söz konusu iken, enerji sektöründeki yatırımlarda hiçbir 
ticarî risk üstlenilmeksizin, tatlı bir kâr garantisi sağlanmaktadır; tahkimle de, bu, daha sağlam ha
le getirilebilinir; neredeyse hiç olmayan bir riske karşılık, normalin üstünde bir getiri ve kâr etme 
olanağı sağlanılabilinir. Yabancı sermayeyi, böyle bir ayrıcalıklı ve imtiyazlı şekilde getirmeyi 
amaçlıyorsak, bunun için YİD modelinin enerji projelerine gereksinimimiz yoktur. Enerji sektörün
deki gibi hammaddeyi ve üretilen malı satın almayı garanti edeceğimiz her sektöre, yabancı serma
ye zaten gelir; hiçbirimizin de amacı bu değildir. Daha açık söylemek gerekirse, girişi tekel, çıkışı 
tekel yapıda olan devlet tekelindeki kamu kaynaklan, özel sektöre tekel halinde ve garantilerle gü
vence altına alınarak yap-işlet-devret modeliyle ihalesiz devredilmiş, bir bakıma devlet eliyle özel 
sektör tekeli yaratılmış olunursa, bu tehlikelidir, bunun faturasını da, korumasız tüketici halk, acı 
bir şekilde öder; halka yansıtmayalım denirse, kamu kuruluşları aracılığıyla bu faturayı devlet öder, 
öderken de yabancı sermayeye soyulur. 
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Enerji sektörü, stratejik önem taşır, ülke güvenliğini ve geleceğini yakından ilgilendirir. Bu 
amaçla -Enerji Bakanlığımızın bu konudaki görüşünü de özellikle öğrenmek istiyorum- bir yüksek 
enerji konseyi oluşturularak, sektörün genel işleyişinde sorumluluk verilemez mi? Konseyde, ülke
nin ulusal stratejisini belirleyen kurum ve kuruluşlarımızın buraya temsilciler göndermesi sağlana
maz mı? Tahkim, sözleşme imzalanırken kazanılır, hepimiz bunu biliyoruz. Enerji sektöründe ya
pısal bir düzenlemeye gidilmesi, regülatör sistemlerin kurulması, sözleşmelerin ondan sonra uzun 
vadeli olarak garanti altına verilmesi, hepimiz için son derece önemlidir, özellikle de Atatürk'ün ül
kesinde bağımsızlığımız için de son derece önemlidir, Sayın Bakanımızın da bunu çok dikkatle göz 
önüne aldıklarını ve ne olursa olsun, regülasyon sistemi, açık rekabet sistemi, ondan sonra sözleş
meler gelmesi gerektiğine inandıklarını zannediyorum, bu konuda kendilerinin açık düşüncelerini 
de almak isterim. 

Teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın PişkinsüL 
Sayın Kamer Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvela, biraz önce yapılan 

konuşmalarda, benim "bakan yalan söylüyor" demekteki amacım şuydu : Yani, konuyu kamuoyu
na yanlış aksettiriyor. (ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika arkadaşlar, bir sözümüzü dinle
yelim. 

Şimdi, her sözleşmede, bir, tip madde vardır, Danıştaydan geçen bütün sözleşmelerde, 9 uncu 
maddede der ki : "Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra mevzuatta meydana gelebilecek deği
şikliklerin tarafları etkileyen hükümleri sözleşme maliyetindeki artış ve azalışlar ve toplam yatırım 
tutarına ve tarifeye ve aynen aksettirilir, yansıtılır." 

Şimdi, bu, bütün sözleşmelerde var; bu, tip maddedir. Burada Sayın Bakan izah ederken de
nildi ki : "İşte, burada böyle bir hüküm var; biz buna istinaden şey ediyoruz..." 

Değerli arkadaşlar, eğer siz bunu tahkime sokarsanız, bu idarî sözleşmeyi tümüyle ortadan kal
dırıyorsunuz; yani, artık bu sözleşme, idarî sözleşme değil, tamamen bir özel hukuk sözleşmesi olu
yor. 

Benim anlayışıma göre, bu getirilen madde de Anayasaya aykırı. Anayasada yaptığımız deği
şiklik, yani 47 nci maddede yaptığımız değişiklik nedir: İşte, şu kişiler tarafından, yani kamu hük
mî şahısları tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmesiyle 
gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir. 

Madde nedir: "Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı 
şirket arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabidir." 

Yani, bana göre, Meclisin yetkisini Yüksek Planlama Kuruluna devrediyoruz. Halbuki, her 
sözleşme için -yani, bu, çok önemli bir kurum- ayrı bir kanun çıkarmamız lazım; çünkü, kamu hiz
meti niteliği bulunan bir hizmeti özel bir şahsa devrediyoruz. 

Biliyorsunuz, kamu hizmetinde, kamu yararı, üstünlük taşır; kamu hizmetinde, hizmetin yapıl
ması, devamlı olması, ucuz olması...' 

Şimdi, özellikle enerjiden bahsedelim: Enerjiyle ilgili bir hizmeti özel bir kişiye devrettiğiniz 
zaman, bu, özel hukuk hükümlerine tabi olur; idarenin müteahhit üzerinde bir etkinliği olmaz. Mü
teahhit hizmeti yerine getirmezse, ancak özel hukuk hükümlerine göre gideceksiniz, mahkemeler
de dava açacaksınız; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemezsiniz. 
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Biraz önce burada yine söylendi, yanlış söylendi. Şimdi, gerek Kepez olsun gerek Çukurova 
olsun gerek Aktaş olsun, bunlar sözleşme hükümlerine riayet etmiyorlar, elektrik dağıtımını sağ
lıklı yapmıyorlar, gerekli yatırımları yapmıyorlar; ama, idare, bunlardan çekindiği için, arkaların
da basın gücü olduğu için, maalesef, bunları sözleşme hükümlerine riayet etmemelerine rağmen 
sözleşmeleri feshetmiyor; bu, güç ister. Burada da, artık, kamusal alandaki bütün faaliyetleri özel-
leştiriyoruz; yani, daha doğrusu, devleti özelleştiriyoruz, devletin hizmetlerini tümüyle özelleştiri-
yoruz. 

Biz, biliyorsunuz, kara Avrupasının hukuk sistemini kabul etmişiz. Kara Avrupasında böyle 
bir örnek yok; yani, devletin bütün kamusal faaliyetlerini özel bir kanunla, tek bir kanunla özel te
şebbüse devret; olmaz. 

Şimdi, arkadaşlar, bu kanun daha önce de gelmiş; 3996 sayılı Kanunun 5 inci maddesi Ana
yasa Mahkemesine gitmiş; bu "özel hukuk hükümlerine tabi olmak" ibaresi Anayasaya aykırı bu
lunduğu için iptal edilmiştir. Denilebilir ki, işte bu Anayasa hükmüyle gelmiştir; ama, Anayasa 
hükmüyle gelince de, böyle tümüyle bir hizmeti değil, tek tek hizmeti nazara almak lazım; alınma
dığı zaman, Türkiye ileride büyük sıkıntılara düşer. 

Özellikle, şimdi arkadaşlarım beni ikaz ettiler "sen kürsüye çıkıp da konuşuyorsun iktidar par
tilerini birleştirerek, sonra ret çıkarsa sorumlusu sensin" dediler. Ben vicdanımın sesini dinliyorum; 
yoksa ki, ben bu maddenin özellikle düzelmesini istiyorum; Türkiye'nin geleceği bunlara bağlı. 

Değerli arkadaşlarım, bu memleket hepimizin. Elbette ki, burada düşüncelerimizi söylemek
ten dolayı birileri eğer bana kızıyorsa bile, hak neyse, hukuk neyse, milletin hakkı neyse ona göre 
karar vermek lazım. Yoksa, bana, Ahmet'e kızarak, Mehmet'e kızarak birtakım hissî karar vermek 
mümkün değil. 

Getirilen yasa tasarısı, bana göre, Anayasaya aykırı. Tek tek hizmetin özel kanunla belirlen
mesi lazım; aksi takdirde, ülkenin başı belaya girecek, memlekette hizmet de yürümeyecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - 1 dakika verebilir misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Özellikle biz, dağlık yöreden, kırsal yöreden gelen yerleri... 

Şimdi düşünün, bir Hakkâri'nin, bir Tunceli'nin, bir Siirt'in elektriğini özelleştirmişsiniz -üretimi 
veya dağıtımını diyelim- oraya kişiler, ne gider yatırım yapar; parayı toplar ve insanlara hizmet git
mez; karanlıkta kalır o insanlar; ancak, devletin kontrolünde olursa, kamu hizmeti niteliğinde olur
sa ve sözleşme hükümlerine bu insanlar riayet ettiği sürece bu şey eder. 

Değerli arkadaşlarım, bu arkadaşlarımız, yani şu 48 adet enerji projesini yapan kişiler, tahkim 
olmadan bu sözleşmeyi imzalamışlar. Deniliyor ki "biz bunlara tahkim tanıyalım." Tahkim şartla
rını getirdiğiniz zaman, sözleşme tümüyle değişecek; yeniden karşılıklı oturacaklar, maliyetleri ye
niden tespit edecekler, yeni hükümler koyacaklar, bir de kendi menfaatlarına uygun bir hakem ata
yacaklar, devleti bir sömürü düzeni haline getirecekler. 

Ben, şimdilik bunu söylemek istedim. 
Saygılar sunuyorum efendim 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Pişkinsüt, buyurun efendim. 
SEMA PlŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, takdirlerinizle, Sayın Bakanımıza şu sorumu arz 

etmek istiyorum. 
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Elektrik fiyatlarının dünyayla rekabetçi bir konuma getirilmesi ve ülke sanayiinin rekabetçi 
gücünün korunmasının sağlanabilmesi için bazı yasalarda değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? 

Enerji sektöründe, yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme haklarının devri ihalelerinde şeffaf bir 
rekabetçi yapı kurulabilmesi, bu amaçla, 3096,3996 ve 4283 sayılı Kanunlarda gerekli değişiklik
lerin yapılabilmesiyle geçerli olur. Bu konuda bir projeniz var mı? 

Gene o sorumu tekrarlamak istiyorum: Enerji piyasası kanununu Parlamentomuza getirmek 
için ne süre vardır, ne beklenmektedir ve bu kanun, bu kadar hızlı çalışan bir Parlamentonun içeri
sinde, zannediyorum ki çok hızlı geçecektir, ondan sonra sözleşmelerin yapılması daha uygun ol
maz mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
Sayın Seven, buyurun. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, aracılığınızla şu soruyu Sayın Bakanıma sormak is

tiyorum : Bu tasarının gerekçesinde "enerji" değil de "elektrik" olarak geçen bir kelime bulunmak
tadır; acaba, bu enerji ile elektrik arasında bir çelişki var mıdır; yoksa, daktilo hatası mıdır, baskı 
hatası mıdır? Ben bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Başka sorusu olan var mı efendim? Yok. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA 

CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Tabiî, biz, enerji piyasası yasasını Dünya Bankasıyla birlik
te hazırlıyoruz ve bu yasanın Meclise sunulabilecek duruma gelmesi için üzerinde biraz daha ça
lışmamız lazım. 

Bugün buradan çıkacak olan yasa, enerji piyasası kanunuyla ilgili yapılacak düzenlemelerimi
zin de esasını teşkil edecek. Yani, şöyle düşünebilirsiniz. Tabiî, bundan sonra dönüp, bir lisans uy
gulaması mı yapılacak, bir ruhsat uygulaması mı yapılacak?.. Bunların tamamını, enerji piyasası 
kanununda tespit edeceğiz. 

Bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz bütün ihaleler şeffaf. Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, arzu eden hangi arkadaşımız varsa, hangi ihaleyle ilgili bilgiyi, belgeyi, değerlendirmeyi gör
mek istiyorsa, hemen gelsin, buyursun Enerji Bakanlığına, kendisine hepsini gösterelim. Yani, 
Enerji Bakanlığında, bizim yaptığımız işlerle ilgili, saklayacağımız, gizleyeceğimiz, gocunacağı
mız en ufak bir husus söz konusu değil. Artı, yaptığımız işlerle ilgili, şimdiye kadar birçok dava 
açıldı ve yaptığımız ihalelerin hiçbirisinin iptaliyle ilgili bir sonuç alınmadı. Gerek dağıtım ihale
lerinde olsun gerekse üretim ihalelerinde olsun, birçok dava hâkim huzurunuza gitti, yapılan değer
lendirmeler değerlendirildi ve neticede hiçbir iptal de söz konusu olmadı. 

Tabiî, Türkiye'nin şu anda -eğer yasa kabul edilirse- seçtiği sistem, şimdiye kadar yapılmış 
olan yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devri, otoprodüktör, bütün bu işlemleri, Türkiye'nin 
tekrar gözden geçirmesini gerektirecektir; belki de bunlara hiç ihtiyaç olmadan, belirlenecek olan 
kıstaslar dahilinde, yönetmeliklerle düzenlenecek usuller dairesinde, enerji piyasasında özel sektö
rün katkılarının alınması sağlanacaktır. 

Diğer soruyla ilgili şunu söylemek istiyorum; Biz burada tabiri .kanundan aldık; doğrudur, 
oradaki, kanundaki tabir, enerji değil, elektriktir; yani, ibare "elektrik üretimi, dağıtımı, iletimi ve 
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ticareti" şeklindedir. Eğer, Genel Kurulun izni olursa, Sayın Başkanımız da uygun görürse, bir re
daksiyon olarak düzeltilebilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederim. 

2 nci madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir efendim. 

3 üncü maddeye geçiyoruz... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, 
izin verir misiniz efendim... 

BAŞKAN - Sayın Şahin, buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Efendim, başlan
gıçta bir ifade düzeltmesi yapılabilirse... Şimdiden üzerinde duralım diye hatırlatmak istedim. Bel
ki geçti; ama, 1 inci maddede... 

BAŞKAN - Efendim, en sonunda yapacağız onu. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - O zaman mı ya
pacağız efendim. 

BAŞKAN - Evet, efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Buradaki "ener
ji" ifadesini... » 

BAŞKAN - "Elektriğe" çevirecektik, önerge vermediler; ama, tümü üzerindeki görüşmeler . 
bittikten sonra onu yapabiliriz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 
sizler ve Genel Kurulumuz uygun görürse, biz, bu 3 üncü maddeyi Komisyonda bir kez daha de
ğerlendirmek, o amaçla da, İçtüzüğün ilgili maddesine göre Komisyona geri çekmek istiyoruz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyon, içtüzüğün 88 inci maddesine göre maddeyi öner
geleriyle birlikte Komisyona geri çekmiştir. Bundan sonraki maddelerin de görüşülmesine imkân 
kalmadığı için, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine başlayacağız; ancak... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Müsaade ederseniz usulle ilgili bir şey söyleyebilir miyim efen
dim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, içtüzüğümüzün 35 inci maddesine göre, Komisyonlar, 
kendisine havale edilen kanun tasarı ve tekliflerini, aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebi
lirler ve kendileri, yeni bir kanun teklif edemezler. 

Bu getirilen 3 üncü madde, yeni bir kanun teklifi niteliğindedir. Bence, buraya alınmaması la
zım; yani, özellikle Komisyonun, içtüzüğün 35 inci maddesine göre bunu müzakere ederken... 

BAŞKAN - Efendim, bunu, Komisyon değerlendirecek Sayın Genç... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Komisyonun dikkatine sunuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - O başka; zaten Komisyona geri çekme meselesi, İçtüzüğün 88 inci maddesine gö
re... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani... 

BAŞKAN - Anladım efendim, zapta geçti. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yetkisiz bir karar vermiş Komisyon efendim. 

BAŞKAN - Komisyon onu değerlendirecek. 

Efendim, diğer kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine geçmeden önce, sahur vaktidir, otu
ruma yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 04.02 

© 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 04.40 

BAŞKAN : Başkanvckili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Vedat ÇINAROĞLU (Samsun), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

^ _ _ . 

BAŞKAN - Sayın miletvekilleri, 36 ncı Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko

misyonu raporunun... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, ne için istiyorsunuz karar yetersayısını?! 
Bir dakika efendim... İstirham ederim... Müsaade edin... 
V. - KANUN TASARI VE TELİKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
4. - Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (11447) (S. Sayısı: 294) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Raporun okunup okunmaması sırasında karar yetersayısının aran

masını istiyorlar. 
BAŞKAN - Sayın Genç, müsaade buyurun, sabredin efendim... İstirham ederim... 
Bakın, başka bir talep var. 
Sayın milletvekilleri, raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, 

yoklama istemi vardır, okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda yeterli çoğunluğun olmadığı anlaşılmıştır. Yoklama yapılmasına izinlerinizi 
arz ederiz. 

BAŞKAN - Yoklama talebinde bulunanların bumda bulunup bulunmadıklarını arayacağım. 
Zeki Çakan?.. Burada. 
Aydın Tümen?.. Burada. 
Süleyman Yağız?.. Burada. 
Sabahat Vardar?.. Burada. 
Lütfi Ceylan?.. Burada. 
Cezmi Polat?.. Burada. 
Ali Işıklar?.. Burada. 
Şevkat Çetin?.. Burada. 
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İrfan Keleş?.. Burada. 
Cemal Enginyurt?.. Burada. 
Adnan Uçaş?.. Burada. 
Burhan Orhan?.. Burada. 

Fatin Özdemir?.. Burada. 
Ahmet Erol Ersoy?.. Burada. 
Cumali Durmuş?.. Burada. 
Metanet Çulhaoğlu?.. Burada. 
Nevzat Taner?.. Burada. 

Basri Coşkun?.. Burada. 
Mehmet Ay?.. Burada. 
Mihrali Aksoy?.. Burada. 
Abdülkadir Akçan?.. Burada. 
Mustafa Tuğmaner?.. Burada. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Yoklama istenmiştir, elektronik cihazla yoklama yapılacaktır efendim. Yoklama 

için 3 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur, birleşime 5 dakika ara veriyo

rum. 

Kapanma Saati:04.50 

© 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 04.55 

BAŞKAN : Başkanvcküi Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Vedat ÇINAROĞLU (Samsun), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

0 . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşiminin Altın
cı Oturumunu açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısının aranılması için elektronik cihazla 

yoklama yapacağız. 
3 dakika süre vereceğim. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Anlaşılan, bir yoklama daha yapsak çoğunluğu bulamayacağız; çünkü, 149 milletvekiline daha 

ihtiyacımız var, sabahın bu saatinde de bu mümkün değil. Onun için, birleşimi kapatmaya karar 
verdim. 

Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Taşanları ile 1998 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Taşanlarını görüşmek için, 19 Aralık 1999 Pazar günü (bugün) saat 
11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 05.00 

© 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kuruluna 

ne zaman atama yapılacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/842) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Recep Önal tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının teminini saygılarımla arz ederim. 

2.10.1999 
Ahmet Derin 

Kütahya 
1. 23 Haziran 1999 gün ve 4389 sayılı yeni Bankalar Yasasına göre, Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulunun Üst Kurul atamalan 23 Eylül'e kadar yapılması gerektiği halde niçin ya
pılamamıştır? 

2. Atama yapılmamasının hukukî sorumluluğu yok mudur? 
3. Atamanın yapılmama sebebi hükümet ortaklarının anlaşma sağlayamaması olduğu doğru 

mudur? 

T.C. 
Başbakanlık 14.12.1999 

Hazine Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.02.1.HM.0.BAK.02.04/52121-l/91500 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 16.11.1999 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-2705, 
b) 9.12.1999 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3052 sayılı yazılarınız. 
İlgi yazınız eki Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in 7/842 esas sayılı soru önergesine ilişkin 

açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 
Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Ku

rumun karar organı, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşan Bankacılık Dü
zenleme ve Denetleme Kuruludur. Kurul Başkanı, kurumun da başkanıdır. Üyelerin, hukuk, ikti
sat, maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mü
hendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları gerekir. Üyeler, Hazine Müs
teşarlığınca önerilecek dört aday arasından iki, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Türkiye Ban
kalar Birliği, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tara
fından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. Bakan
lar Kurulu, atanan adaylardan birini başkan olarak görevlendirir. Başkanın teklifi ve Kurulun ona
yı ile üyelerden biri ikinci başkan olarak seçilir. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerden; 

a) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından önerilecek 
adayların tamamı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafın
dan önerilecek adayların yarısının bankacılık veya fınans alanında fiilen oniki yıl çalışmış ve üst 
düzey yöneticilik yapmış olanlardan, 

b) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önerilecek 
diğer adayların ise fiilen oniki yıl çalışmış ve bankacılık ve ticaret hukuku alanında temayüz etmiş, 
bankacı, hukukçu ve akademisyenler arasından, 
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c) Maliye Bakanlığınca önerilecek adayların, maliye alanında en az oniki yıl üst düzey yöne
tici veya denetim elemanı olarak görev yapmış olanlardan, teklif edilmesi gerekir." hükmü yer al
maktadır. 

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinin ataması ile 
Kurumun faaliyete geçeceği tarihler, 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 1 inci maddesinin (a) 
ve (b) fıkralarında düzenlenmiştir. 

Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinin atanmasının 
23.9.1999 tarihine kadar yapılması ve Kurumun bu tarihi izleyen bir yıl içinde faaliyete başlaması 
öngörülmüştür. Bu çerçevede, ilgili kurumlardan adaylarını bildirmeleri istenmiş ve bildirilen aday 
listeleri Bakanlar Kumluna sunulmuştur. 

Djğer taraftan, geçen süre zarfında meydana gelen gelişmeler sonucu, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu üyelerinin atanmalarına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, Kanunun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi gündeme gelmiştir. 

Bu itibarla, 4389 sayılı Bankalar Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı tas
lağı TBMM'ne sevk edilmiştir. Yakın zamanda kanunlaşması beklenen bu tasanda, Bankacılık Dü
zenleme ve Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinin 31.3.2000 tarihine kadar atanması ve Kurumun 

31.8.2000 tarihine kadar faaliyete geçmesi önerilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Recep Önal 

Devlet Bakam 
2. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'mm, Marmara depreminde zarar görenler için top

lanan yardım miktarına ve dağıtım şekline ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan 'in cevabı (7/855) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mahmut Göksu 

Adıyaman 

1. Malum depremde toplam ne kadar zarar tespit edilmiştir? 

2. Depremle ilgili olarak gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından hangi ülkeler, kurum, ku
ruluş ve şahıslar ayrı ayrı toplam ne kadar nakdî yardım yapmışlardır? 

3. Depremzedeler için bugüne kadar toplanan yardımların miktarı nedir? 

4. Bu yardımlar hangi bankalarda bekletilmektedir ve hesap numaraları nedir? 

5. Bu yardımların halka dağıtılması, hangi Bakanın koordinasyonunda ve nasıl yapılıyor? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 17.12.1999 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.002/2474 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 23.11.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/855-2533/6447 sayılı yazıları. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit'e tevcih ettiği 
ve tarafımdan cevaplandırılması istenen 7/855-2533 esas nolu yazılı soru önergesi, TBMM İçtüzü
ğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla rica ederim. 
H. Hüsamettin Özkan 

Devlet Bakanı ' 
Başbakan Yardımcısı 
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SORU - 1 : Malum depremde ne kadar zarar tespit edilmiştir ? 

Tablo: 9-KESİN HASAR TESPİT DURUMU 28.11.1999 

İLİ 
BOLU 

nmsA 
SAKARYA 
YALOVA 
KOCAELt 
GÖLCÜK 

{STANBUL 

ESKİŞFJIİII 

TOPLAM 

YIKIK VE AĞIR 
HASARLI 

[İŞY 
KONUT 1 ERİ 

3.095 
63 

19.043 
9.462 
19.315 
12.310 
3.073 

80 

66.441 

649 
5 

4.068 
727 

3.031 
1.870 
532 

19 

10.901 

ORTA II 

KONU! 

4.180 
434 

12.200 
7.917 

21.287 
7.789 
13.339 

96 

67.242 

ASARLt 
[fiŞYE 
| Rİ 

1.015 
19 

1.963 
1.036 
3.001 
886 

1.999 

8 

9.927 

AZ HASARLI 
}7$YE 

KONUT 1 Rİ 

3.303 
940 

18.712 
12.685 
22.452 
9.299 
12.455 

314 

80.160 

482 
68 

1.675 
1.881 
3.227 
1.118 
1.239 

22 

9.712 

TOPLAM 

12.724 
1.529 

57.661 
33.708 
72.313 
33.272 
32.637 

539 

244.383 

SORU - 2 : Depremle ilgili olarak gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından hangi ülkeler, 
kurum, kuruluş ve şahıslar ayrı ayrı toplam ne kadar nakdi yardım yapmışlardır ? 

SORU - 3 : Depremzedeler için bugüne kadar toplanan yardımların miktarı nedir ? 

SORU - 4 : Bu yardımlar hangi bankalarda bekletilmektedir ve hesap numaraları nedir ? 

2, 3,4 SORULARIN YANITLARI EK -1 VE 2 'DEDİR. 

SORU - 5 : Bu yardımların halka dağıtılması, hangi Bakanın koordinasyonunda ve nasıl 
yapılıyor ? 

Toplanan yardımlar Afet Bölge Koordinatörlüğünün, Afet Bölgesindeki Valiliklerle 
kurduğu iletişim ve işbirliği çerçevesinde, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, Başbakanlık 
Kriz Yönetim Merkezinin bilgi ve değerlendirilmesiyle kullanılmaktadır. 
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T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesinde açılan "Marmara Bölgesi Depremzedelerine Merkezi 
Yardım Hesabı"nda 26.11.1999 tarih ve 17:30 itibariyle yurt içinden ve dışından toplanan 

yardımlar: 

Hesap No 

38400/555555.3 
38599/400001.2 
38599/400003.9 
38599/400008.4 
38599/400004.8 
38599/400005.7 
38599/400006.6 
38599/400007.5 
38599/400000.3 
38599/400002.1 

Tüm Toplanan Paralar Tüm Toplanan Paraların TL Karşılığı 

54.932.840.718.779 TL 
31.554.349,66 USD 
39.879.420,00 DEM 

22.547,00 GBR 
140.499,01 FRF 
12.775,00 NLG 
4.500,00 SEK 

32.052,50 CHF 
2.309.900,00 BEC 

30.500,00 ATS 

54.932.840.718.779 
16.111.650.936.396 
10.590.179.378.100 

18.554.692.898 
11.124.571.113 
3.010.875.875 

272.884.500 
10.405.619.758 
29.739.962.500 

1.151.192.000 

GENEL YARDIM TOPLAMI 81.708.930.831.918 

Tüm İç ve Dış Nakdi Yardımİar günlük olarak yukarıda belirtilen hesaplarda toplanmaktadır. 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

ULUSLARARASI SİYASİ KURUL USLAR 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

V 
> 

w>-

REPUBLIC QF TURKEY 
MINISTRY OFFOREIGNAFFAIRS 
DEPUTY GENERAL DIRECTORATE 

OF INTERNATIONAL POLITICAL 
1- 0RGAN1ZATI0NS 

^fjAM^ 

TELEFAKSMESAJI 
Kapak Sayfası 

FAX MESSAGE 
Cover Sheet 

<V)v-o 

Kimden/From : Dıg.1?le/Î £ a U n \ (ğ' £ r t e fHecltea? ~ U £ 6 V - - 2 L 

Kime/To ; 8*şJboWUU. İ£r*ia Vein<2#»rr> f T W U i 2 Î 1 3 ^ ' s r ' ' 

FaksNo : ^//9 Û O ^ 

Tarih /Date : İ S Kas w \%*\ 

Bu faks mesajı kapak dahil „{h. sayfadır. 
This fax message consist of Jb. page(s), including this cover. 

Tam alınmadığı takdirde (312) 285 46 20-21 numaraya faks çekilmesi veya 285 46 17-18-19 
numaralı telefonla temas kurulması rica olunur, 

in case of mcomplete reception, please contact fax no: (+90-312-285 46 20 - 21, or the 
follovving phone numbers 285 46 17 - 18 - 19) 

REMARKS : 
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UKGY 25 Kasım 1999 

DÜZCE DEPREMİ NEDENİYLE 
PİS ÜLKELERDEN YAPİLAN VE VAADEDILEN YARDİMLAR 

(MALZEME YARDIMH 

o YAPILMIŞ OLAN ÜLKE YARDİMLARİ: 

Ülkeler 

1. ABD 
2. ALMANYA 

ve Alman 
NGO'lar 
- Inter Moda ve 
Seda Modeli 
firmaları 
- TİTAB 

3. ARNAVUTLUK 
NGO'su 

4. AVUSTURYA 
5. BELÇİKA 

- Belçika'da kain 
muhtelif dernekler 

r B.A.E. 
.. BULGARİSTAN 

"Svetlina Vakfı" 
tarafından toplanan 

8. CEZAYİR-
9. FAS 
10. FRANSA 
11. FİNLANDİYA 
12. HOLLANDA 

13.INGILTERE 
- DFID-Tirana 

14. İSPANYA 
- İspanyol Kızılhaçı 

Türü 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 
ayni 
ayni 
ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

Ge ld iğ i 
Tar ih 
belirsiz 
13,14 Kasım 

19 Kasım 
(yola çıkış) 
19 Kasım 
(yola çıkış) 
23 Kasım 

15 Kasım 
13 Kasım 

14 Kasım 

19 Kasım 
(yola çıkış) 

16 Kasım 
19 Kasım 

19 Kasım 
(yola çıkış) 

13 Kasım 
14 Kasım 
13 Kasım 
13 Kasım 
15 Kasım 

17 Kasım 

12-15 Kasım 
(gemiyle) 

Aç ık lama 

-500 çadır 
- Çadır, battaniye, tıbbi malzeme, mama, 
kışlık giysi,ambulans, yiyecek, uyku tulumu. 

- 260 Bin Alman Markı değerinde yeni 
giyecek malzemesi. 
- Muhtelif yardım malzemesi. 

- 330 battaniye, 48 çadır. 

- Muhtelif yardım malzemesi. 
* Çadır, battaniye, yatak ve muhtelif 
malzeme. 
- 2120 battaniye, 250 sedye, 2 büyük koli 
serum, uyku tulumu. 
- Tıbbi malzeme, çeşitli giyim eşyası, 
kırtasiye, battaniye, yatak, çadır, ceset 
torbası, muhtelif bebe malzemesi. 
-13,322 kg. ağırlığında tıbbi malzeme. 
- 40 büyük çadır, 30 çadır, 500 battaniye, 50 
soba ve 300 soba borusu 
-18990 kg. gıda maddesi, 253 battaniye, 115 
yün battaniye 19 yorgan, 18 yastık, 2 yatak, 
215 yolluk, ayakkabı ve giyecek. 
- 2 ton yardım malzemesi 
- 4000 battaniye, 250 çadır, ilaç 
- Muhtelif yardım malzemesi 
- 3 ton yardım malzemesi 
- 2000 kışlık çadır, 20.000 yatak ve çarşaf, 
4000 adet palto ve bot. 

-40 adet kışlık çadır 

- Sağlık malzemesi, 95 çadır, 2 jeneratörlü, 
aydınlatmalı ve ısıtmalı çadır, 30 soba, 
elektrotıp aletleri. 
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İSPANYA 
•Önce Vakfı 

15. İSRAİL 

16. İSVEÇ 
17. İTALYA 

18. JAPONYA 
19. KANADA 
20. KKTC (Dışişleri ve 

Savunma 
Bakanlıkları) 

21. MALEZYA 

22. NORVEÇ 
23. ÖZBEKİSTAN 

- Türk İşadamları 
Derneqi 

24. POLONYA 

25. PORTEKİZ 

26. ROMANYA 
27. RUSYA 
28. S.ARABİSTAN 

.YUNANİSTAN 
- Medecins Du 
Monde-Greece 
- Yunan Sosyal 
Sigortalar 
Kurumu 

- Yunanistan 
Kadın Eşitliği 
Genel Müdürlüğü 

ayni 

ayni 
ayni 
ayni 

... ayH! 
aynı 

ayni 
ayni 
ayni 

ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

ayni 
sağlık 
ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

24 Kasım 

14-16 Kasım 
14 Kasım 
22 Kasım 
13 Kasım 
19 Kasım 

19 Kasım 
22 Kasım 
23 Kasım 

20-22 Kasım 

19 Kasım 
17 Kasım 

15 Kasım 
17 Kasım 
24 Kasım 

14 Kasım 
13 Kasım 
16 Kasım 

13 Kasım 
16 Kasım 

21 Kasım 

22 Kasım 

200 tekerlekli sandalye, 200 koltuk değneği, 
1300 baston, 200 tekerlekli sandalye 
pompası ve 200 adet tekerlekli sandalye 
lastik içi. 

- 1 sahra hastanesi. 
-1000 adet uyku tulumu. 
-Tıbbi malzeme. 
- Çadır ve muhtelif malzeme. 
-100 çadır, 1600 battaniye, 100 soba, 4 
jeneratör, 4 motopompa. 
- 4000 battaniye ve 1000 şilte. 
- 454 kg. giysi, 185 kg. ilaç. 
- Muhtelif giysi ve ayyakkabı. 

- 41 palet ilaç ve tıbbi malzeme, 49 kutu 
ameliyat ipliği, 18 kutu giyim eşyası. 
- 450 adet çadır. 
-177 çadır. 

- Muhtelif yardım malzemesi. 
- 840 battaniye, 300 uyku tulumu, 70 çadır. 
- 720 battaniye, 46 kutu tıbbi malzeme ve 
ilaç, 147 kutu kışlık giysi ve ayakkabı. 
- 2 ton yardım malzemesi. 
• Seyyar hastane. 
- 4 ton tıbbi malzeme, 2000 karton gıda 
maddesi, 1 anestezi cihazı, 2000 çadır, 1000 
battaniye, 1000 kilim, 10 ton hurma. 
- Muhtelif yardım malzemesi. 
- 350 ısıtıcı, 3500 battaniye. 

- Battaniye, uyku tulumu, ilaç ve muhtelif 
yardım malzemesi. 
- 5000 adet hijyenik malzeme, 2000 adet 
çocuk bezi, 3000 adet ıslak mendil, 12000 
adet çocuk maması. 

. YAPILMIŞ OLAN ÖRGÜT YARDIMLARI: 

Uluslararası 
Örgütler 

1. BM/UNICEF. 

2. BM/UNHCR 

Türü 

ayni 

ayni 

Geldiği 
Tarih 

13 Kasım 

belirsiz 

Açıklama 

100 çadır, 10 jeneratör, 500 uyku tulumu, 
6000 battaniye ve 565 odun sobası. 
100 çadır, 500 battaniye 
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* VAADEDILMİS OLAN ÜLKE YARDIMLARI: 

Ülkeler 

1. AVUSTURYA 
VN Gazetesi 

2. DANİMARKA 
DEMA Acil Yardım 
Ajansı 

3. HIRVATİSTAN 

4. HOLLANDA 
Türk İşadamları 
Vakfı 

5. İSRAİL 
6. İTALYA 

7. LETONYA 
8. LİTVANYA 

9. SLOVAKYA 

Türü 

ayni 

ayni 

ayni 

ayni 

ayni 
ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

Geldiği 
Tarih 

vaadedilcn 

vaadedilen 
(24 Kasım) 

vaadedilen 
(24 Kasım) 

vaadedilen 

vaadedilen 
vaadedilen 

vaadedilen 
vaadedilcn 
(25 Kasım 
2 Aralık) 

vaadedilen 
(26 Kasım) 

Açıklama 

- 30 çadır, 150 uyku tulümü, 30 çadır ısıtıcısı, 
200 battaniye ve muhtelif kışlık giysi, 11 
jeneratör. 
7000 battaniye, 2 seyyar mutfak, 20 seyyar 
yiyecek konteyneri. 

100 çadır, 1000 uyku tulumu, 6000 battaniye, 
20 ton balık konservesi, 30 ton sığır ve dana 
eti konservesi, istenilirse 2000 ton un. 
100 karavan 

-1000 adet uyku tulumu. 
- Bolu, Düzce ve Kaynaşlı için 10'ar bin 
kişilik üç seyyar mutfak. 
-10.000 battaniye. 
- 900 uyku tulumu, 1200 battaniye 

-2000 battaniye, 2000 çift iş ayakkabısı, 
çocuk maması. 

VAADEDİLMİS OLAN ÖRGÜT YARDIMLARI: 

Uluslararası 
Örgütler 

1. EU-Avrupa Birliği 

Türü 

aynı 

Geldiği 
Tarih 

vaadedilen 

Açıklama 

3 milyon Euro (3.1 milyon ABD Dolan) 
tutarında insani yardım malzemesi __«_ 
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ÜKGY 25 Kasım 1999 

DÜZCE DEPREMİ NEDENİYLE 
DIŞ ÜLKELERDEN GELEN YARDIMLAR 

(ÇADIR DURUMU) 

GÖNDERİLEN 
Ülke/Kurum 

1. ABD 
2. ALMANYA 
3. ALMANYA - Carltas 
4. ALMANYA -

Maltecer Hilfsdienst 
S. ARNAVUTLUK 
6. BELÇİKA 
7. BULGARİSTAN 
8. S.ARABİSTAN 
9. FAS 
10. HOLLANDA Kızılhaçı J 
11. İNGİLTERE - DFID-Tirana 
12. İSVEÇ 
13. İTALYA 
14. NORVEÇ Kızılhaçı 
13. POLONYA 
14.Ö2BEKİSTAN 
Özbek Türk İşadamları Derneği 
15.UNICEF 
16.UNHCR 

TOPLAM 

Adet 
500 

i Belirsiz 
10 
15 

48 
Belirsiz 

70 
2000 
250 

2000 
40 

Belirsiz 
100 
450 
70 

177 

100 
100 

5930 

Yer 

Düzce 

VAADEDILEN 
Ulke/Kurum 

i'. "ALMANYA 
2. AVUSTURYA/ 

Vorarlberger Nachrichten 
Gazetesi 

3. BELÇİKA/Muhtelif Dernekler 
4. HIRVATİSTAN 
5. İSPANYA Kızılhaçı 

TOPLAM 

Adet 
Belirsiz 

30 

Belirsiz 
100 
95 

225 

Yer 
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U K G Y 25 Kasım 1999 

DÜZCE DEPREMİ NEDENİYLE 
YABANCI ÜLKE VE KURULUŞLARCA 

YAPILAN VE YAPILACAĞI AÇIKLANAN 
NAKDİ YARDIMLAR 

• YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR : 

ÜLKE / ULUSLARARASI KURULUŞ 

1. ALMANYA / Infineon Technoloqies 
2. TAYVAN 

TOPLAM ABD DOLARI 
TOPLAM ALMAN MARKI 

MİKTAR 

52,870 Alman Markı 
200.000 ABD Doları 

200.000 ABD Doları 
52.870 Alman Markı 

• YAPILACAĞI AÇIKLANAN NAKDİ YARDİMLAR : 

ÜLKE/ULUSLARARASI KURULUŞ 

1. ALMANYA (Bolu için) 
2. CİN HALK CUM. /Ankara Büyükelçili 
3. ÇİN KIZILHACI (Kızılay'a) 
4. JAPONYA 
5. ŞİLİ Kızılhaçı 
6. KANADA (IFRC'ye) 

KANADA (UNlCEF'e) 
KANADA (Serdivan'da Okul Yapımı için) 

TOPLAM ABD DOLARI 
TOPLAM ALMAN MARKI 

TOPLAM KANADA DOLARI 

MİKTAR 

1.500.000 DM 
20.000 ABD Doları 
30.000 ABD Doları 

500.000 ABD Dolan 
4.100 ABD Doları 

250.000 ABD Doları 
100.000 Kanada Doları 
125.000 Kanada Doları 

804.100 ABD Dolan 
1.500.000 Alman Markı 

225.000 Kanada Dolan 
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U K QY 25 KASIM 1999 

DÜZCE DEPREMİ NEDENİYLE YARDIMDA BULUNAN 
ÜLKE VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

A| ÜLKELER 

1.ABD 

80 kişilik ve 5 özel köpekli bir arama kurtarma ekibini C-5 uçağıyla 
göndermiştir. Sözkonusu ekibin beraberinde ağır teçhizat yüklü bir 
kamyonu da getirmekte olduğu bildirilmiştir. 

ABD yetkilileri ayrıca, ilk olarak 390 adet ve 110 adet olmak üzere toplam 
500 adet kışlık çadırı ülkemize ulaştırmışlardır. 

2. ALMANYA 

- BERLİN: Alman Kızılhaçı 24 kişi ve 13 köpekten oluşan arama-kurtarma 
ekibini göndermiştir. 

Büyükelçiliğimizle temasa geçen Johanniter Unfallhilfe isimli yardım 
örgütü temsilcileri, ellerinde 11 ton çadır, battaniye ve tıbbi malzeme 
bulunduğunu belirterek Türkiye'ye nakliye için yardım istemiştir. THY'nin 
tarifeli uçaklarıyla taşınması mümkün olmadığı öğrenilen yardım 
malzemesi için kargo uçağı gönderilmesi için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Alman Caritas'ı 50-60. kişilik 10 adet ısıtılabilir çadır ve ambulans 
göndermiştir. 

Technisches Hilfsvverk isimli kuruluş 42 personel, 6 köpek ve muhtelif 
yardım teçhizatı göndermiştir. 

Almanya, Bolu ilindeki yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1,5 
milyon Mark tutarında yardımda bulunacağını veyardım projesiyle ilgili 
olarak Aİman teknik İşbirliği Ajansı'nın yetkili kılınacağını açıklamıştır. 

- FRANKFURT: Johanniter Unfallhilfe isimli kuruluşun 22 personel ve 10 
köpekten oluşan arama-kurtarma ekibinin teçhizatlarıyla birlikte geldiği 
bildirilmiştir. Aynı kuruluş tarafından tedarik edilen 86 parça yaklaşık 3 
tonluk çadır ve muhtelif kalemlerden oluşan insani yardım malzemesi 14 
Kasım akşamı THY uçağıyla İstanbul'a gönderilmiştir. 
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Almanya Kurtarma Köpekleri Derneği'nin 14 personel ve 11 köpekten 
oluşan bir ekibinin gönderildiği bildirilmiştir. 

- KÖLN: Malteser Hilfsdienst isimli yardım kuruluşunun 6 personel ve 6 
köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibi, kurtarma teçhizatı ile birlikte 
gelmiştir. Ayrıca 25'er kişilik 15 adet ısıtılabilir çadır gönderilmiştir. 

- BONN: Technisches Hilfsvverk isimli kuruluş, 42 personel, 6 köpek ve 
çok sayıda teknik ekipman göndermiştir. 

- MÜNİH: İlaç, mama ve kışlık giysiden oluşan 120 ton yardım 
malzemesini taşıyan bir TIR, 13 Kasım 1999 tarihinde Münih'ten Düzce'ye 
gönderilmiştir. 

- STUTTGART: Freiburg Köpeklî Arama Ekibi yetkilisi, 4 personel, bir 
tercüman ve 4 köpekten oluşan bir grubun gönderileceğini bildirmiştir. 

3. ARNAVUTLUK 

Arnavutluk'ta kain bin hükümet-dışı kuruluş tarafından sağlanan 330 
battaniye ve 48 çadır 23 Kasım 1999 tarihinde Tirana'ya giden askeri 
kargo uçağımız tarafından Türkiye'ye getirilmiştir. 

4. AVUSTURYA 

17 Ağustos depreminde görev alan Avusturya Kurtarma Servisi'nden 31 -
kişilik bir ekip gönderilmiştir. 

Avusturya Silahlı Kuvvetlerinden 56 kişilik bir ekip, 29 köpek ve 6 ton 
malzemeyle birlikte bölgeye gelmiştir. 

15 Kasım günü bir uçakla insani yardım malzemesi gönderilmiş, 
Avusturya gazetesi "Nachrichten Vorarlberger" Gazetesi ülkemizdeki 
depremzedelere insani yardım için tahsis ettiği 300 bin şilin ile 30 aileye 
kışa dayanıklı çadır,150 uyku tulumu, 30 çadır ısıtıcısı, 200 battaniye, 11 
jeneratör ve kışlık giysi satın almıştır. Anılan gazete yardım 
malzemesinin teslimi vesilesiyle depremzedeier ile bir söyleşi yapmak 
istemektedir. 

5. BELÇİKA 

21 personel ve 14 köpekten oluşan bir ekibin geldiği bildirilmiştir. 

24 kişi ve 16 kurtarma köpeğinden oluşan bir arama-kurtarma ekibi ile 
çadır, battaniye, yatak ve diğer yardım malzemesini taşıyan bir askeri 
uçak gönderilmiştir. 
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6.BİRLESİK ARAP EMİRLİKLERİ 

Birleşik Arap Emirliklerimde mukim Modern Pharmacy-MPC Abu Dhabi 
isimli kuruluş tarafından bağışlanan 13,322 kg. ağırlığında 1135 koli tıbbi 
malzemenin 16 Kasım tarihinden itibaren TK-1169 sefer sayılı THY 
uçağıyla ülkemize gönderileceği bildirilmiştir. 

7. BULGARİSTAN 

2 helikopterle toplam 37 kişi ve 5 köpekten oluşan bir arama-kurtarma 
ekibi, İstanbul'a gelmiş ve bölgeye intikal etmiştir. 

17 Ağustos depremi sonrasında kurtarma çalışmalarına katılan ve 16 
kişiden oluşan ikinci bir ekibin de karayolundan Türkiye'ye geleceği 
öğrenilmiştir. 

Bulgaristan ayrıca, depremzedeler için 40 büyük çadır, 30 çadır, 500 
battaniye 50 soba ve 300 soba borusu göndermiştir. 

"Svetlina (Işık) Vakfı" tarafından toplanan 18990 kg gıda maddesi, 253 
battaniye, 115 keçeli yün battaniye, 19 yorgan, 18 yastık, 2 yatak, 215 
yolluk, 252 çift ayakkabı ve 113 çuval giysi TIR'la ülkemize 
gönderilmiştir. 

8. CEZAYİR 

Aralarında birkaç doktor da bulunan 35 kişilik arama-kurtarma ekibi ile 2 
ton yardım malzemesini taşıyan C-130 tipi bir uçağın gönderildiği 
bildirilmiştir. 

9. CEK CUMHURİYETİ 

14 kişilik, kurtarma köpekleri de bulunan ve özel teçhizatlı bir arama 
kurtarma ekibinin gönderildiği bildirilmiştir. 

10. CİN HALK CUMHURİYETİ 

ÇHC'nin Ankara Büyükelçiliği'nin 20.000 ABD Doları, ÇHC Kızılhaçı'nm 
ise Kızılay'a 30.000 ABD Doları tutarında nakdi yardım yapacakları 
bildirilmiştir. 
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11. DANİMARKA 

Danimarka Acil Kurtarma Örgütü (DEMA) yetkililerince, Cenevre'den 
hareket eden B.M. Felaket Yardım ve Koordinasyon (UNDAC) ekibine 
katılmak ve İstanbul'da koordinasyonu sağlamak üzere bir elemanlarının 
Budapeşte'den İstanbul'a geleceği, ayrıca, yaklaşık 40 personel ve 9 
kurtarma köpeğinden oluşan arama-kurtarma ekibinin de gönderildiği 
bildirilmiştir. 

Danimarka İçişleri Bakanlığı'na bağlı DEMA Acil Yardım Ajansı 23-24 
Kasım 1999 tarihlerinde Kızılay'a ulaştırmak üzere 7000 kışlık battaniye, 
2 seyyar mutfak ve 20 seyyar yiyecek konteyneri göndereceğini 
bildirmiştir. 

12, ERMENİSTAN 

25 personel, 2 köpek ve teçhizattan oluşan arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir. 

13. FAS 

14 Kasım 1999 tarihinde 4000 adet battaniye, 250 çadır ve ilaçtan oluşan 
insani yardım malzemczi göndermiştir. 

14. FRANSA 

11 kişilik bir ekip yardım malzemesi ile gelmiştir. Bilahare 18 kişilik ikinci 
bir arama-kurtarma ekibi daha gönderilmiştir. 

15. FİNLANDİYA 

28 kişilik bir kurtarma ekibi ile 3 ton yardım malzemesi gönderilmiştir. 

İ6.G.AFRİKA CUMHURİYETİ 

7 kişilik bir arama-kurtarma ekibi 13 Kasım'da gönderilmiştir. 

17. HIRVATİSTAN 

Hırvat hükümeti, 18 Kasım 1999 tarihinde depremzedelere yardım için 
100 çadır, 1000 uyku tulumu, 6000 battaniye, 20 ton balık konservesi, 30 
ton sığır ve dana eti konservesi ve istenildiği takdirde 2000 ton un 
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gönderme kararı almış olup, sözkonusu yardımın ülkemize nakli için 
mümkünse bir uçak tahsis etmemiz ricasında bulunmuştur. 

18. HOLLANDA 

4 kişi ve 5 köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibi göndermiş, ayrıca 
2000 kışa dayanıklı çadır, 20.000 yatak.ve çarşaf ile 4000 palto ve bot 
yollamıştır. Hollanda Türk İşadamları Derneği ise 100 karavan bağışlamış 
olup, karavanların ülkemize nakliyesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

19.İNGİLTERE 

İngiltere Uluslararası Kalkınma ve Dışişleri Bakanlıklarının 
koordinatörlüğünde hazırlanan yaklaşık 50 kişilik bir arama-kurtarma 
ekibinin teçhizatlarıyla birlikte Türkiye'ye gönderildiği öğrenilmiştir. 

Dört kişiden oluşan ikinci bir arama-kurtarma ekibi ile iki adet acil 
yardım aracı gönderilmiştir. 

Ayrıca, bölgede seyreden bir savaş gemisi (doktor ve sağlık ekibi olan) 
ile iki adet arama helikopterinin de bölgeye sevkedileceği bildirilmiştir. 

Tirana'da kain ingiliz DFID adlı kuruluş 40 adet kışlık çadır 
göndermiştir. 

20.İSPANYA 

50 kişi ve 18 köpekten oluşan dört arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 
Ayrıca Madrid'de kain "Önce.Vakfı" 200 tekerlekli sandalye, 200 koltuk 
değneği, 1300 baston, 200 Tekerlekli sandalye pompası ve 200 adet 
tekerlek içi gönderme vaadinde bulunmuştur. 

İspanyol Kızılhaçı arama-kurtarma ekipleri ile sağlık malzemesi 
göndermiş, ayrıca Bolu Devlet Hastanesi ve Bolu Çocuk Hastanesine 
10'ar çadır, 10'ar soba ve Bolu SSK Hastanesi'ne 60 çadır, 10 soba, 
jeneratör, ışıklandırma ve ısıtma sistemli 50 metrekarelik iki çadır ve 
Adapazarı Toyota Hastanesi'ne 15 çadır yollamıştır. 

21. İSRAİL 

45 kişilik (doktor, güvenlik ve Dışişleri mensupları) bir ekip gönderilmiş, 
bilahare 20 kişilik sağlık ekibinin de yer aldığı 160 kişilik bir arama-
kurtarma ekibi daha gelmiştir. 

15 Kasım tarihinde bir adet sahra hastanesi ile sağlık ekipleri ve 
teçhizatını taşıyan 5 uçak gelmiş, 1000 adet uyku tulumu gönderilmiştir. 
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İsrail ayrıca, 1000 adet uyku tulumu daha göndermeyi vaadetmiş, 22 
Kasım tarihinde bir kargo uçağıyla tıbbi malzeme ve personel 
göndermiştir. 

22. İSVEÇ 

40 kişi ve 6 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi ile çadır ve diğer 
insani yardim malzemesi gönderilmiştir. 

Ayrıca, deprem sonrası ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi amacıyla üç 
kişiden oluşan Kurtarma İşleri Ajansı Heyeti'nin de gönderileceği 
bildirilmiştir. 

Halen Kosova'da bulunan iki kamyon ve bir Jeep tipi aracın da yola 
çıkarıldığı ifade olunmuştur. 

23. İSVİÇRE 

6 kişilik bir arama-kurtarma ekibi 3 köpekle beraber gönderilmiştir. 

Ayrıca, 100 civarında uzmandan oluşan arama-kurtarma- ekiplerinin 
köpekleriyle birlikte geleceği bildirilmiştir. 

24. İTALYA 

25 kişi ve dört köpekten oluşan iki özel arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir, italya ayrıca 100 çadır, 1600 battaniye, 100 soba, 4 
jeneratör ve 4 motopompa yollamış, Bolu, Düzce ve Kaynaşlı için 10'ar 
bin kişiye hizmet verebilecek 3 seyyar mutfak gönderme vaadinde 
bulunmuştur. 

25. JAPONYA 

4 kişi ve 3 köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibi 14 Kasım'da 
gelmiştir.Japonya'nın yapacağı yardımların ön hazırlıklarını yürütmek 
üzere Dışişleri Bakanlığından bir, Japon Uluslararası İşbirliği 
Ajansı'ndan (JICA) iki kişinin yeraldıgı bir heyetin 14 Kasım'da 
gönderileceği bildirilmiştir. Japon hükümeti 15 Kasım 1999 tarihinde iki 
hafta süreyle görev yapmak üzerev deprem bölgesine 19 kişilik sağlık 
ekibi göndermiş, 24.770.000 Japon Yeni (yaklaşık 238 bin ABD Doları) 
tutarında acil ayni yardım (4000 battaniye ve 1000 şilte) ulaştırmış ve 500 
bin ABD Doları acil nakdi yardım yapmaya karar vermiştir. 
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26.KANADA 

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu aracılığıyla kışlık çadır 
temininde kullanılmak üzere 250.000 Dolar yardımda bulunulacağı, 
ayrıca, 2 kişilik bir arama-kurtarma ekibinin deprem bölgesindeki BM 
ekibine katılmak üzere gönderildiği açıklanmıştır. 

Kanada ayrıca, deprem bölgesinde ilkokul öğrencilerinin 
desteklenmesine yönelik UNICEF Programları için 100 bin ABD Doları, 
Serdivan'da bir okul yapımı için ise 125 bin ABD Doları tahsis ettiğini 
açıklamıştır. Öte yandan 22 Kasım 1999 tarihinde Kanada Yahudi İnsani 
Yardım ve Kurtarma Komitesi'nin dört üyesi ülkemize gelecek olup, 
yanlarında 454 kg giysi ve 185 kg ilaç getirecekleri bildirilmiştir. 

27. KIRGIZİSTAN 

21 personel ve 2 köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibini 2 ton 
malzemeyle birlikte göndermiştir. 

28. KKTC 

10 kişilik deneyimli bir arama kurtarma ekibi gelmiştir. Ayrıca Mersin 
üzerinden 10 kişilik bir ekip yollanmıştır. Ayrıca KKTC Dışişleri ve 
Savunma Bakanlıkları tarafından derlenen muhtelif giysi ve ayakkabıdan 
oluşan yardım malzemesi DMEDD kanalıyla deprem bölgelerimize 
iletilmek üzere 23 Kasım tarihinde gönderilmiştir. 

29.LETONYA 

Letonya hükümeti 11 Kasım 1999 tarihinde depremzedelere yardım 
amacıyla 10 bin adet battaniye göndermeye karar vermiştir. 

30.LİTVANYA 

Litvanya hükümeti ikinci deprem felaketinden sonra ülkemize yaklaşık 
37.500 ABD Doları tutarında insani yardım malzemesi göndermeyi 
kararlaştırdığını belirtmiştir, 900 uyku tulumu ve 1200 battaniyeden 
oluşan yardımın ilk partisi 25 Kasım tarihinde gelmiş olup, ikinci 
partinin 2 Aralık 1999 tarihinde geleceği açıklanmıştır. 
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31.MACARİSTAN 

Depremin ilk günü göndermiş olduğu 13 kişi ve 3 köpekten oluşan ekibe 
ilave olarak 14 Kasım'da 7 kişilik bir ekip daha göndermiş ve böylece 
ülkemizde görev yapan Macar ekibi 20 kişiye ulaşmıştır. 

32.MALEZYA 

20 Kasım 1999 tarihinde 41 palet ilaç ve tıbbi malzeme, 49 kutu ameliyat 
ipliği ve 18.kutu giyim eşyasının gönderileceği bildirilmiştir. 

33. ÖZBEKİSTAN 

Özbekistan Türk işadamları Derneği tarafından 177 adet çadır 
gönderilmiştir. 

34. POLONYA 

57 personel ve 11 köpekten oluşan arama-kurtarma ekipleri ile 
teçhizatını taşıyan Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın gönderildiği 
bildirilmiştir. Polonya ayrıca, 15 Kasım 1999 tarihinde uyku tulumu, 
battaniye, çadır vs. insani yardım malzemesi taşıyan bir uçak 
göndermiş, 17 Kasım tarihinde Polonya Kızılhaçı tarafından 840 
battaniye, 300 uyku tulumu ve 70 çadır iletilmiştir, 

35 PORTEKİZ 

Portekiz'den 24 Kasım 1999 tarihinde 720 battaniye, 46 kutu tıbbi 
malzeme ve ilaç, 147 kutu kışlık giysi ve ayakkabı gönderilmiştir. 

36. ROMANYA 

15 kişilik arama-kurtarma ekibini 3 özel köpek ve 2 ton yardım 
malzemesiyle gönderdiğini bildirmiştir. 

37. RUSYA 

Doğal Afetler Bakanlığı'na ait arama-kurtarma ekibi ile aynca bir seyyar 
hastane malzemesi gönderilmiştir. 
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38. SUUDİ ARABİSTAN 

16 Kasım 1999 tarihinde iki uçakla 4 ton tıbbi malzeme, 2000 karton gıda 
malzemesi, 1 anestezi cihazı, 2000 çadır, 1000 battaniye, 1000 kilim ve 10 
ton hurmadan oluşan insani yardım malzemesi göndermiştir. 

39. SLOVAKYA 

19 personel bir çevirmen, 9 köpek ve muhtelif teçhizattan oluşan 3 
kurtarma ekibi göndermiştir. Slovak hükümeti ayrıca, 2000 battaniye, 
2000 çift iş ayakkabısı ve çocuk maması gönderme vaadinde 
bulunmuştur. 

40. SLOVENYA 

14 kişi ve 12 köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 

41. TAYVAN 

Tayvan hükümeti ülkemizdeki depremzedeler için 200 bin ABD Doları 
bağışta bulunmuştur. Ayrıca battaniye, uyku tulumu ve kışlık giysi 
göndermeyi vaadetmiştir. 

42. UKRAYNA 

30 kişi, 2 köpek ve iki tonluk teçhizattan oluşan arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir. 

43. YUNANİSTAN 

3 adet C-130 ile toplam 56 kişilik arama-kurtarma ve ayrıca sağlık ekibi 
ile insani yardım malzemesi göndermiştir. 

Halen Cmarcık'ta faaliyette bulunan Medecine du Monde - Greece (Dünya 
Doktorları Yunanistan Bölümü) isimli kuruluş 16 Kasım 1999 tarihinde 
iki uçakla 350 ısıtıcı ve 3500 battaniye yollamış, aynı uçakla üç doktor, 
anılan kuruluşun üyeleri ve bir minibüs de ülkemize getirilmiştir. 

Yunan Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından toplanan battaniye, uyku 
tulumu, ilaç ve diğer yardım malzemesinin 21 Kasım tarihinde 
karayolundan ülkemize gönderileceği bildirilmiştir. 
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B) ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

B.M. KURULUŞLARI 

- UNICEF: Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun 19 
personel ve 6 uzmandan oluşan yardım ekibi ile 50 çadır ve çok sayıda 
sobadan oluşan yardım malzemesini taşıyan 3 kamyonu deprem 
bölgesine gönderdiği bildirilmiştir. Kuruluş ayrıca, çadır hastanesi, 5 
jeneratör, 500 uyku tulumu, 6.000 battaniye ve 1000 odun sobasının da 
bölgeye gönderilmek üzero hazırlandığını bildirmektedir. 

- UNDP: Birleşmiş Milletler kalkınma Programı'nın İstanbul'daki faaliyet 
merkezini takviye ettiği, ayrıca bölgedeki Kriz Merkezi'ni desteklemek 
üzere uzmanlardan oluşan bir ekip göndereceği öğrenilmiştir. 

- UNHCR: 100 çadır ve 5.00 battaniye hibe edeceğini açıklamıştır. 

AVRUPA BİRLİĞİ 

3 milyon Euro (3.1 milyoajâBD Dolan) tutarında insani yardım 
malzemesi göndereceğini açıklamıştır. 
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UKGY 29 Kasım 1999 

İZMİT DEPREMİ DOLAYISIYLA TÜRKİYE'YE YARDIMDA BULUNAN 
ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

A. YARDIMDA BULUNAN ÜLKELER : 

1. ALMANYA 

• 75 kişilik ekiple 70 özel köpek, 64 kurtarma görevlisi, 30 geniş çadır, gıda 
maddeleri, giyim, battaniyeler tıbbi malzemeler, 1 sahra hastahanesi, 2 
ambulans, 1 cerrah, doktorlar ve tıbbi ekip, kurtarma uzmanları, 3 kişilik 
değerlendirme ekibi, 3 kişilik deprem ekibi, 3 uzman itfaiyeci, elektronik 
arama aletleri, 2 Antonov tipi yangın söndürme uçağı göndermiştir. 

• Ruhr-Kohle kömür işletmesi deprem bölgemize 120 kişilik arama kurtarma 
ekibi ve 100.000 DM değerinde kurtarma araç-gereci göndermiştir. 

• Yüz maskeleri, steril eldivenler ve ilk yardım setleri. 

• 7 kişilik cenaze kaldırma ekibi, bir ambulans. 

• "Nordklinik" isimli hastahaneden 15 bin plastik eldiven, 50 yüz maskesi, 
46.525 adet gazlı bez, 500 adet rulo sargı bandı ve battaniye gelmiştir. 

• "Malteser" yardım kuruluşundan 1000 portatif yatak ve 10,500 battaniye, 
6000 ceset torbası, 300 sahra yatağı ve çok sayıda maske ile temizlik 
malzemesi gelmiştir. Aynı Kuruluşun Tirana Ofisince 200 uyku tulumu 
gönderilmiştir. 

• Johanniter Kaza Yardımı 30 büyük çadır göndermiştir. 

• Bavyera Eyaleti'nden 150 bin Mark hibe edildiği bildirilmiştir. 

• Alman Protestan Kilisesi 200 bin DM tahsis etttiğini açıklamıştır. 

• Aşağı Saksonya Eyaleti 250 Bin DM yardım da bulunacağını açıklamıştır. 
Ayrıca, Deprem Yardım Komitesi tarafından uyku tulumu, battaniye, ilaç 
gibi yardım malzemeleri 2 TIR ile gönderilmiştir. Ayrıca 38 adet konteyner 
ev ve 16 adet ısıtma tertibatlı konutun ülkemize gönerileceği bildirilmiştir. 

• Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) 1480 adet prefabrike evi hibe olarak 
vereceğini bildirmiştir. 
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• Düsseldorf Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde vatandaşlarımız 
tarafından toplanan 10 çadır, 15 seyyar tuvalet, 16 tekerlekli sandalye ve 
muhtelif yardım malzemelerinin iki tırla, ayrıca temizlik malzemeleri, yatak, 
yorgan, battaniye ve çarşaftan oluşan yardım malzemeleri, 500-600 kişilik 
su geçirmez çadır yollanmıştır. 

• Hamburg Başkonsolosluğumuz tarafından 340 ton sağlık ve temizlik 
malzemesi, tıbbi malzeme, çadır ve battaniye gönderilmiştir. 

• Hamburg Senatosu 100 Bin DM yardımda bulunacağını açıklamıştır. 

• Hamburg'da kain Blohm Voss tersanesi 100 adet askeri tip büyük çadırı 
ülkemize sevketmekte olduğunu bildirmiş ve 100 bin DM nakdi yardımda 
bulunmuştur. 

• Ulusoy Firmasının Münih'te mukim Avrupa temsilciliği 27 adet sahra tipi 
çadırı iki TIR'la göndermiştir. 

• Münih'te kain "Zeithoff and Partner" isimli firma tarafından 10 adet Sanıtar 
(WC/Duş) konteyner, 16 musluklu bir lavabo konteyner, barınma amacıyla 
kullanılabilecek 3 adet inşaat ve 4 adet tuvalet aracı gönderilmiştir. 

• Münih Belediyesi'nden 2 jeneratör, 52 bin plastik eldiven, 1160 ceset 
torbası yollanmıştır. 

"• Münih Başkonsolosluğumuz tarafından başlatılan yardım kampanyası 
çerçevesinde ilaç, tıbbi malzeme, yatak ve tekerlekli sandalye, 40 büyük 
çadır, 18 konteyner, 4 jeneratör gibi yardım malzemeleri toplam 80 TIR'la 
iletilmiştir. Ayrıca 196 ton yardım malzemesi havayoluyla sevkedilmiştir. 

• Münih Başkonsolosluğumuzca başlatılan kampanya çerçevesinde Türk ve 
Alman vatandaşlarından toplanan hastane yatağı ve muhtelif tıbbi 
malzemeleri havi 1 adet TIR Ro-Ro'yla, çeşitli yardım malzemelerini 
taşıyan ayrı bir TIR da karayoluyla İzmit Valiliğine gönderilmiştir. 

• Münih Başkonsolosluğumuzca yürütülen kampanya sonucu toplanan 
çeşitli malzemeler Sakarya Valiliği'ne teslim edilmek üzere 1 TIR'la 
gönderilmiştir. 

• Depremzedelerin yararına Bavyera Eyalet Başbakanı Dr. Stroiber 
himayesinde 11 Ekim 1999 tarihinde Münih'te düzenlenen konserde 
600.000 DM gelir elde edilmiştir. 

• istanbul'da kain Gökçiller A.Ş. isimli firma Germersheim kentindeki 
Amerikan Askeri Üssünden temin ettiği toplam 77 koli çadırı göndermiştir. 

• Köln Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde St. Paul Kilisesi'nde düzenlenen 
yardım konserinde 5465 DM bağış toplanmıştır. Heinrich Böll adlı okulun 
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öğrencileri tarafından toplanan 6113 DM Yalova Çiftlikköy Lisesi'ne 
bağışlanmıştır. Ayrıca Köln'de yaşayan vatandaşlarımız tarafından 428 
ton sıhhi malzeme, 3111 çadır, 30.000 maske ve 73 sakat arabası 
gönderilmiştir. 

• Commerzbank Vakfı'nın Alman Kızılhaç Örgütüne 250 bin Mark 
bağışladığı bildirilmiştir. 

• "Franziskus Hospital" adlı hastahanede görevli KKTC vatandaşı bir doktor 
500 adet tetanoz, 65 adet tifüs ve 300 adet difteri aşısı yollamıştır. 

• Saksonya Eyaleti tarafından 5 adet çadır, ilk yardım ve temizlik 
malzemeleri, plastik eldiven, ortopedik malzeme ve jeneratörden oluşan 
yardım paketi gönderilmiştir. 

• Essen Başkonsolosluğumuz bölgesinde bulunan Türk Genç işadamları 
Demeği'nin 300.000 DM değerindeki malzemeyi gönderdiği 
açıklanmıştır.(171 adet çadır, 696 battaniye, 100 sakat sandalyesi, 479 
çift koltuk değneği ve 1550 koli muhtelif yardım malzemesi.) Ayrıca, 
Essen'deki vatandaşlarımız ve çeşitli dernekler tarafından temin edilen 
çok sayıda ameliyat malzemesi, 28 hasta yatağı ve dolabı, 10 adet 
tekerlekli sandalye, 7 üç ayaklı baston, 2,5 ton temizlik malzemesi, 50 
karton çocuk bezi ve temizlik malzemesinden oluşan yardım paketi bir 
TIR'la gönderilmiştir. 

• Yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşlarımız tarafından temin edilen 
50 adet fotokopi makinası, 1 adet dializ makinesi, 100 karton ilaç ve tıbbi 
malzeme, 2 palet bisküvi, 10 koli çadır yatağı, 225 karton giyim eşyası, 60 
karton havlu, nevresim ve battaniye, 10 karton çocuk bezi ve maması, 47 
karton çocuk elbisesi, ayrıca 4 m3 ilaç ve tıbbi malzeme ülkemize 
yollanmıştır. 

• Mülheim kentinde yerleşik "Pro Humanium E.V." isimli yardım kuruluşu 
tarafından bağışlanan 217 karton muhtelif giyim eşyası, 10 koli çadır 
yatağı, 20 karton havlu, 20 karton battaniye, 20 karton nevresim, 12 adet 
çadır ve 100 adet kullanılmış sırt çantası, 2340 eunova magnezyum 
tableti, 2160 paket eunova calsium tableti ve 1600 kg. bisküviden oluşan 
yardım malzemesi ülkemize peyderpey gönderilmiştir. 

• Mülheim Belediyesi'nin düzenlediği yardım kampanyasında 173.000 DM 
toplanmıştır. 

• Opel Bochum'da çalışan işçiler 113.000 DM toplamışlardır. 

• Tysen-Krupp Stahl şirketinde çalışan işçiler 350.000 DM'lık bağış 
toplamışlardır. 

• Brinkmann Medical isimli bir ilaç şirketi tarafından ilaç yardımında 
bulunulmuştur. 
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• Almanya çapında faaliyet gösteren Mannesmann Firması'nın Essen'de 
yerleşik yan kuruluşu Röhrenwerke AG isimli şirket İzmit'teki 
temsilciliklerine yardım amacıyla ilk etapta 20.000 DM tahsis etmiş, 
ayrıca, 25 karavan ile 300 portatif yatak ve iki doktor ile çok sayıda ilaç 
göndermiştir. 

• Bochum Türk Akademisyenler Derneği tarafından Ankara'daki Türk 
Psikologlar Derneği'nce deprem bölgesindeki çocuklara uygulanacak 
psikolojik tedavide kullanılmak üzere 100 kutu oyuncak gönderilmiş, 
ayrıca, sözlkonusu Dernek tarafından "Kocaeli Üniversitesini yeniden 
kurma" adı altında bir kampanya düzenlenmiştir. 

• Eppingen'de Karlsruhe Spor Kulübü Futbol Takımıyla Baden Klüpleri'nde 
oynayan Türk futbolculardan kurulu karma takım arasında geliri 
depremzedelere tahsis edilmek üzere yapılan maç sonunda 20 bin DM 
hasılat toplanmıştır. 

• Deutz Motor Fabrikası'nda çalışan 500 civarında Türk çalışan tarafından 
57.626,78 DM ve anılan Fabrika'nın Yönetim Kurulu tarafından 25.000 DM 
nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca, enkaz kaldırma çalışmalarında 
kullanılacak 750 bin DM tutarında bir iş makinası yollanmıştır. 

• Etnik ve kültürel azınlıklar konusunda uzmanlaşan "Medya ve Kamuoyu 
Araştırma Enstitüsü - ENFOR"un depremzedeler yararına düzenlediği 
sanat eserleri açık arttırmasında elde edilen 25700 DM'lık gelir Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği kanalıyla depremde ebeveynlerini yitirmiş 
çocuklara bağışlanmıştır. 

• Berlin'den ilaç, tıbbi malzeme, çadır ve gıda maddelerinden oluşan 5 
TIR'lık yardım malzemesi yollanmıştır. 

• Nümberg Başkonsolosluğumuz tarafından 409 ton yardım malzemesi 
gönderilmiştir. 

• Stuttgart Başkonsolosluğumuz görev çevresinde toplanan 815 ton 
muhtelif yardım malzemesi yollanmıştır. 

• Mainz Başkonsolosluğumuz görev çevresinde toplanan 1070 
battaniye,232 seyyar tuvalet, 1 seyyar röntgen ve 3 kamyon yükü temizlik 
ve tıp malzemesi ülkemize sevkedilmiştir. 

• Leipzig Başkonsolosluğumuz tarafından 3800 kg. yardım malzemesi ve 1 
diyaliz makinası gönderilmiştir. 

• Karlsruhe Başkonsolosluğumuz görev çevresinden temin edilen 1 
ambulans, 4 iş makinası, 246 çadır, 134 sakat sandalyesi, 343 çift koltuk 
değneği, 3000 koli temizlik malzemesi yollanmıştır. 
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• Hannover Başkonsolosluğumuz 1 ambulans, 20 seyyar tuvalet 23 
tekerlekli sandalyeve 7000 koli tıbbi malzeme ve gıda maddesi 
göndermiştir. 

• Frankfurt Başkonsolosluğumuz 100 çadır, 40 ton giyim eşyası, sağlık ve 
temizlik malzemesini ülkemize sevketmiştir. 

• Thüringen Eyaletindeki Jena kentinde bulunan Schiller Üniversitesi kliniği 
tarafından tıbbi malzeme gönderilmiştir. 

e Ülkemizdeki depremzedeler yararına düzenlenen futbol karşılaşması 
sonucunda elde edilen 50.000 DM'lık gelir Gölcük Ulaşlı İlköğretim 
Okulu'nun yeniden inşaası için kullanılmak üzere Mainz 
Başkonsolosluğumuza iletileceği bildirilmiştir. 

• Almanya'nın muhtelif kentlerinden toplanan 4 TIR dolusu malzeme 3'ü 
istanbul ve 1 'i Ankara'ya ulaştırılmak üzere gönderilmiştir. 

o Münih Başkonsolosluğumuzca yürütülen kampanya sonucu toplanan 
çeşitli malzemeler Sakarya Valiliği'ne teslim edilmek üzere 1 TIR'la 15 
Ekim 1999 tarihinde gönderilmiştir. 

o 15 Ekim 1999 tarihinde ülkemizdeki depremzedelere yardım amacıyla 
Berlin'de düzenlenen konserde 50 bin DM'lık nakdi yardım toplandığı 
bildirilmiştir. 

« Münih Başkonsolosluğmuzca yürütülen kampanya çerçevesinde toplanan 
yardım malzemelerini taşıyan ve istanbul Valiliği'ne teslim edilecem bir 
TIR, 25 EKİM 1999 tarihinde Münih'ten hareket.etmiştir. 

• MILUPA firması tarafından hibe edilen 1568 kutu (10 TON) çocuk maması 
istanbul Valiliği'ne iletilmek üzere bir TIR'la 26 EKİM 1999 tarihinde 
Münih'ten hareket etmiştir 

• Sakarya Valiliği'ne iletilmek üzere insani yardım malzemesi taşıyan bir 
başka TIR'ın ise 20 EKİM 1999 tarihinde yola çıklış olduğu bindirilmiştir 

• FOCUS isimli Türk öğrenci derneği tarafından toplanan tıbbi malzemeler 3 
TIR'la istanbul Valiliği'ne teslim edilmek üzere 26 EKİM 1999 tarihinde 
Münih'ten yola çıkmıştır. 

• Almanya'daki Türk ve Alman Kişi ve Kuruluşlardan toplanan 75 ton 
ağırlığındaki malzemeler İstanbul Valiliğeine teslim edilmek üzere, 4 
TIR'la Münih'ten hareket etmiştir. 

• Frankfurt ve Kassel Belediyeleri tarafından izmit'te birer yurt inşa edilmesi 
projesine katkı amacıyla Kassel Alman-Yunan Toplumu'nca 23 EKİM 1999 
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tarihinde düzenlenen yardım konserinden 12.000 DM gelir elde edildiği 
bildirilmiştir. 

• "Haerting Benefiz Organization e.V" isimli kuruluşun Bavyera Dükü'nünü 
himayesinde 10 ARALIK 1999 tarihinde Münih'te dünyaca ünlü 
sanatçıların katılımıyla bir yardım galası ve buna ilave olarak ZDF 
Televizyonunun 2000 yılı içerisinde 30 yardım konseri düzenleyecekleri 
bildirilmiş, sözkonusu organizasyonlardın, ülkemizdeki depremden zarar 
görmüş çocuklar için kullanılmak üzere 15-20 milyon DM gelir beklendiği 
belirtilmiştir. 

o Münih itfaiye Müdürlüğü'nün Adapazarı İtfaiyesi'ne 1990 model Mercedes 
marka tam teşekküllü bir ambulans hibe ettiğiObildirilmiştir. Ayrıca Münih 
Blediyesi Ttarafından yürütülen Sakarya Prefabrike Ev Projesi 
kapsamında inşa edilen toplam 40 ailelik evlerin Aralık ayı sonunda 
Teslim edeliceği açıklanmıştır. 

• Ehresman firması tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilen 
18 adet prefabrike konutun 9 TIR'la deniz yoluyla (RO RO) 2 Kasım 1999 
tarihinde Münih'ten yola çıktığı bildirilmiştir. 

• Münih Başkonsolosluğumuzca yürütülen yardım kampanyası 
çerçevesinde toplanan çadır, uyku tulumu, battaniye ve kullanılmış kışlık 
ayakkabıdan oluşan toplam 20 tonluk insani yardım malzemesi Trieste 
üzerinden ülkemize gönderilmek üzere, 2 Kasım 1999 tarihinde yola 
çıkmıştır. 

• Mönchengladbach Belediyesi'nin toplamış olduğu 48.000 DM tutarındaki 
nakdi yardımı deprem bölgesinde 4 adet sosyal hizmet binası inşa etmeyi 
planlayan Avrupa Türk İşadamları Derneği (ATİAD) hesabına 
aktaracağını bildirdiği öğrenilmiştir. 

• Haimhaisen Belediyesi tarafından Yalova Devlet Hastanesine hibe 
edilmek üzere tıbbi araç ve gereç gönderilmiştir. 

• Alman Sendikalar Birliği tarafından depremzedeler için hibe edilen 24 
kişilik bir prefabrik evin malzemeleri 9 kasım 1999 tarihinde 7 adet tırla 
ülkemize müteveccihen Almanya'dan yola çıkmıştır. Sözkonusu ev 
Adapazan'nın Erenler mevkiinde kurulacaktır. Ev malzemesini taşıyan 
kamyonlarda aynı zamanda 120 karton yardım malzemesi bulunmaktadır. 

- Münih Başkonsolosluğumuzda deprem mağdurları için toplanan, kışlık 
çadır, bebek maması ve giyim eşyasından oluşan yardım malzemesi 2 TIR 
ile Türkiye'ye gönderilmiştir. 

« Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğu tarafından Adapazarı-Emirdağ 
çadırkentinde çeşitli Türk ve Alman firmalarından derlenen giyecek, para 
yardımları dağıtılmış, Alman-Türk Sosyal Yardım Derneği tarafından 
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sağlanan 100 bin Alman Marklık ilaç ve 6 adet dializ makinasının bölgeye 
ulaştırılması sağlanmıştır. 

2-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

• Uzmanlar,-hassas malzeme ve köpeklerden oluşan 90 ve 72 kişilik arama-
kurtarma ekipleri, 24 kişilik cerrahi müdahale "ekibi, 3 kişilik tıbbi 
değerlendirme ekibi, 2 kişilik epidemiolog ekibi ve 1 su arıtma mühendisini 
ülkemize göndermiştir. 

• Kızılay'a 25 bin ABD Doları nakdi yardımda bulunmuştur. 

• 4500 ceset torbası ve 10000 ameliyat eldiveni ve maskesi 
göndermişlerdir. 

• Askeri gemi hastahanesi hizmeti görmek üzere USS Kearsarge ve USS 
Gunston Hail gemileri Hereke Limanı'na demirlemişlerdir. Aynı hastahane 
grubuna dahil USS Ponce gemisi Gölcük limanına gelmiştir. (Sözkonusu 
gemi grubunda 631 yatak, 6 ameliyat odası, ambulans ve 22 helikopter ve 
tıbbi personel yer almıştır.) Gemiler bir süre kaldıktan sonra 10 Eylül 199 
tarihinde ülkemizden ayrılmışlardır. 

• USAID Foreign Disaster Assistance biriminden özel donanımlı 70 kişilik 
bir ekip gelmiştir. 

• izmit'te bulunan ekibe ilave olarak 12 kişilik bir ekip daha göndereceğini 
bildirmiştir. 

• ABD Kızılhaçı 100 bin Dolar bağışta bulunacağını bildirmiştir. 

• Hayvan ve Bitki Sağlığı Birimi'nden (APHIS) 3 uzman deprem bölgesinde 
hayvan ve bitkiler üzerinde incelemeler yapmak üzere ülkemize gelmiştir. 

• New York Başkonsolosluğumuzun girişimiyle Din işleri Ataşeliğimize bağlı 
camilerde 33 bin ABD Doları, yardım toplanmıştır. Amerikan Alevi Kü+ltür 
Merkezi depremzedelere 3667 Dolar, italyan toplumuna ait Colombus 
Vakfı da 25 bin Dolar tutarında bağışta bulunmuşlardır. 

• ABD'deki vatandaşlarımızca toplanan diyaliz makinaları ve diğer yardım 
malzemeleri ülkemize gönderilmiştir. 

• American Jevvish Commitee ve Jevvish VVorld Service tarafından sırasıyla 
50.000 ve 125.000 Dolarlık bağışlar yapılmıştır. 
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• Salt Lake City Belediye Başkanlığı tarafından 4 jeneratör ve 9000 Dolar 
gönderilmiştir. 

• Kızılhaç Teşkilatı'nın deprem sonrasında açtırdığı özel hesapta toplanan 
yardımların 12.9 milyon Dolara ulaştığı öğrenilmiştir. 

• Ohio'da kain "VVorld Affairs Council of Greater Cincinnati" tarafından 
Kızılay Derneği'ne 20.088,35 Dolar bağışlanmıştır. 

• Amerikalı Müslümanlar Birliği 30.300 ABD Doları bağışlamıştır. 

o Pennsylvania Türk-Amerikan Müslümanları Kültür Derneği 65.495,81 ABD 
Doları bağışlamıştır. 

• Doğu Amerika Süryani Kilisesi Başpiskoposu tarafından 10.000 Dolarlık 
yardım yapılmıştır. 

•, Rochester Türk Cemiyeti 85.000 Dolar bağışlamıştır. 

• Associated Merchandising Corporation isimli kuruluş. Bangladeş'teki 
fabrikasında üretilmekte olan çadırlardan 1.100 adedini ülkemize hibe 
etmiştir. 

• Operation USA adlı kuruluş 20 tonluk tıbbi malzeme göndermiştir. 

• Americares adlı kuruluş tarafından bağışlanan 75 adet çadır THY 
kanalıyla ülkemize gönderilmiştir. 

• ABD Uluslararası Yardım Teşkilatı (ÜSAID), nakliyesi de kendilerine ait 
olmak üzere ülkemize 1000 adet kışlık askeri çadır hibe etme hazırlığında 
olduklarını açıklamıştır. 

• ABD, bugüne kadar toplam 7023 çadır göndermiştir. 

• American Jevvish Committee New York Başkonsolosluğumuzla işbirliği 
halinde 28 Ekim 1999 tarihinde ülkemizde ki depremzedeler yararına bir 
konser düzenlemiş, 1500 kişinirrkatııldığı konserde 150 bin ABD Dolaırı 
toplanmıştır. Anılan meblağ, " American Jevvish Committee " aracılığıyla 

.deprem bölgesine aktarılacaktır. 

• Türk-Amerikan Demekleri Asamblesi (ATAA) , Amerikan-Türk Konseyi 
(ATC), Washington DC Türk Öğrenci Dernekleri Asamblesi (ATSA-DC) ve 
George Washington Üniversitesi'nin (GWU) destekleriyle Vaşington 
Büyükelçiliğimiz öncülüğünde Fahir Atakoğlu tarafından 7 Kasım 1999 
tarihinde Vaşington'da bir konser düzenlenmiştir. Konserden 30 bin ABD 
Dolan civarında gelir beklenmektedir. 
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« Şikago Başkonsolosluğumuz tarafından depremzedelere yardım amacıyla 
düzenlenen balodan elde edilen 24.700 ABD Doları 'nın Michigan Türk-
Amerikan Kültür Derneği (TACAM) tarafından toplanan 80 bin ABD Doları 
ile birlikte Sakarya'da bir okul yapımı için tahsisi düşünülmektedir. 

« Amerikan "Baxter International" şirketinin sağladığı finansman ile 
AMERICARES tarafından satın alınan 300 adet çadır ülkemizce "Sikorsky" 
şirketinden satın alınan dört adet helikopterin yüklendiği uçakyla birlikte 
Türkiye'ye gönderilmiştir. Sikorsky şirketi ve "United Technologies " 
(UTC) depremzedeler için yüzer bin ABD Doları bağışta bulunmuşlar, UTC 
çalışanları tarafından toplanan 32 bin dolar ise Kızılhaç vasıtasıyla 
ülkemize iletilmiştir. 

• Ohio'nun South VVebster kasabasındaki Middle Bloom ortaokulu 
öğrencileri aralarında topladıkları 1500 ABD Doları'nı Vaşington 
Büyükelçiliğimize teslirri etmişler, anılan meblağ deprem yardım hesabına 
yatırılmıştır. 

3-ARJANTİN 

o Aşı ve süttozundan oluşan yardımın ülkemize gönderildiğini duyurmuştur. 

4-ARNAVUTLUK 

• Arnavutluk Hükümeti tarafından 3.6 ton ağırlığında serum ve ilaç 
yardımında bulunulmuştur. 

5-AVUSTRALYA 

• 1 milyon Avustralya Doları yardım (600 bini BM kuruluşları aracılığıyla, 
400 bini Kızılay'a). 

• 1050 adet çadır, seyyar tuvalet gönderileceği bildirilmiştir. 

• NSW Eyalet Başbakanı Bob Carr ülkemizdeki depremzedeler için 100 Bin 
Avusturalya Doları bağışta bulunmuştur. 

• Batı Avustralya Sağlık Bakanlığı tarafından bağışlanan ve aralarında X-
Ray görüntüleyicilerinin de bulunduğu tıbbi malzemeler THY'na teslim 
edilmiştir. 

• Hard Rock Cafe Sidney Şubesi 4000 adet giyim eşyasını Kızılay 
aracılığıyla ülkemizdeki depremzedelere hibe etmiş, eşyalar 10 Kasım 
tarihinde uçakla Türkiye'ye gönderilmiştir. 
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6-AVUSTURYA 

o 70'i Avusturya Silahlı Kuvvetler mensubu toplam 150 kişilik köpekli arama-
kurtarma ekibi, 30 ton malzeme göndermiştir. 

• Avusturya Kızılhaç'ı 19 görevli ile 16 köpek yollamıştır. 

• 500 bin ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

• Bregenz Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde düzenlenen kampanyada 
148 adet çadır, 101 adet tente, 42 adet tente, 69 adet battaniye, 3 adet 
yorgan ve 7 kutu muhtelif tıbbi malzeme toplanmıştır. Bunlara ilaveten 
ilaç, çocuk maması ve bezi, çocuk giysileri, battaniye, uyku tulumu, çizme, 
nevresim takımı ve çocuk oyuncakları ile kullanılmış 3 adet beton delici 
matkaptan oluşan 212 adet kolinin ülkemize yollandığı açıklanmıştır. 

o Sahra hastanesi göndermiştir. 

« Avusturya Ordusu tarafından 4 üniteden oluşan 12 bin litre su üretim 
kapasiteli su arıtma tesisi gönderilmiştir. 

• Avusturya eski Başbakanı Vranitzky ve eşinin önderliğinde başlatılan 
kampanya çerçevesinde bugüne kadar 53 adet prefabrik ev finansmanının 
sağlandığı, bu rakamın 100'e çıkarılmaya çalışıldığı belirtilmiştir. Konuyla 
ilgili olarak Vranitzky ve eşi ülkemizi ziyaret etmiştir. 

7-AZERBAYCAN 

• Aralarında doktorların da bulunduğu 20 kişilik kurtarma ekibi. Batum 
Limanı üzerinden 2000 ton benzin ve fuel-oil gönderdi. 

« Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliev'in ülkemizi ziyareti vesilesiyle 
Azerbaycan tarafından 31 Ekim 1999 tarihinde 10 adet buzdolabı, 5 adet 
jeneratör, 2000-3000 battaniye ve kışlık giysiden oluşan insani yardım 
malzemesi uçakla ülkemize gönderilmiştir. 

• Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov tarafından 60.000 
Dolarlık nakdi yardım İğdır Valisine teslim edilmiştir. Nahçıvan 'da çeşitli kurum 
ve kuruluşlarca ülkemize yapılan toplam yardım 100.000 Dolar'a ulaşmıştır. 

8-BAHREYN 

• 40 ton acil yardım malzemesi göndermiştir. 
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• Bahreyn Kızılay'ı tarafından 129 çadır, 2220 battaniye ve temizlik 
malzemelerinden oluşan 45 tonluk yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• "Maritime and Mercantile International" adlı kuruluş tarafından 1325 ABD 
Doları bağışlanmıştır. 

• Hilton Oteli yönetimi tarafından bağışlanan battaniye ve giyim 
eşyalarından oluşan 20 kolilik yardım malzemesinin THY kanalıyla 
ülkemize gönderileceği bildirilmiştir. 

9-BANGLADES 

» 100 bin Dolar bağışta bulunmuş, 65 bin Dolar değerinde çadır, battaniye, 
5 ton çay iletmiştir. 

• Bir Profesörün başkanlığında 7 uzmandan oluşan sağlık ekibi 
gönderilmiştir. 

10-BELARUS 

• 44 çadır, 4000 battaniye, 4 adet taşınabilir jeneratör ve tıbbi malzeme 
yollamıştır. 

11-BELÇİKA 

• Belçika Savunma Bakanlığı 6 gün boyunca her gün 2 C-130 tipi askeri 
uçakla hava köprüsü kurarak kurtarma personeli, malzemeleri ve diğer 
gerekli araç-gereci taşımış, bu çerçevede 31 sağlık personeli, 55 kişilik 
arama kurtarma ekibi, 34 köpek, Belçika Silahlı Kuvvetlerinden 51 kişilik 
personel, 5 su arıtma tesisi, 35 mühendis, 6 buldozer, 2 kamyonu 
ülkemize göndermiştir. 

• Belçika Hükümeti 600 bin, Belçika Ordusu da 100 bin Dolar yardımda 
bulunmuştur. Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanlarından 
oluşan bir heyet ülkemizi ziyaret etmiştir. 

• Brüksel ve Mons bölgelerinde toplanan 40 adet kış şartlarına uygun çadır, 
4 adet diyaliz makinası, giyim eşyası, battaniye, çocuk maması ve 
bezinden oluşan yardım paketi gönderilmiştir. 

• Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız tarafımdan toplanan ve aralarında 50 
adet çadırın da bulunduğu 120 m3'lük yardım malzemesi ülkemize 
gönderilmiştir. 

• Anvers Başkonsolosluğumuz görev çevresindeki Maasmechelen kentinde 
yapılan Uluslararası Koro Yarışmasına ülkemizi temsilen katılan "Orfeon 
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Oda Korosu" depremzedeler yararına bir konser vermiş ve anılan konser 
sonunda 37.200 Belçika Frangı toplanmıştır. 

• Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Yönetim Kurulu bünyesinde başlatılan 
yardım kampanyasında çeşitli işçi federasyonları tarafından 330 adet 
askeri tip uyku tulumu, 150 askeri tip çadır, 360 çadır, 1800 adet tek kişilik 
300 adet çift kişilik battaniye, 800 portatif yatak, kamp ocakları ve çocuk 
yatakları ülkemize gönderilecektir. 

• Muhtelif dernekler tarafından toplanan ayakkabı, çeşitli giyim eşyası ve 
kırtasiye malzemelerinden oluşan 18.855 tonluk yardım paketi bir tırla 
ülkemize gönderilmiştir. 

12-BİRLESİK ARAP EMİRLİKLERİ 

• 200 çadır ve battaniyeden oluşan bir uçak dolusu yardım malzemesi 
göndermiştir. 

• 22-29 Ağustos arası hava köprüsüyle içerisinde, çadır, ceset torbaları ve 
50 bin çöp torbasının da yer aldığı insani yardım malzemeleri 
göndermiştir. 

• Al Rumaithy grubu tarafından bağışlanan 710 kutu ilaç, tıbbi malzeme, 
çadır ve battaniye ağırlıklı yardım malzemesinin ülkemize gönderildiği 
açıklanmıştır. 

• Sheik Mohammed Cha'ritable Foundation isimli kuruluş tarafından ağırlıklı 
olarak çadırdan oluşan 80 ton malzeme ve 2688 battaniye 5 uçakla 
ülkemize gönderilmiştir. 

• New Medical Center tarafından 140 bin ABD Doları değerinde tıbbi 
malzeme. 

• Dubai'deki vatandaşlarımız ve işadamlarının katkısıyla toplanan 47 karton 
plastik torba, 100 karton plastik bidon ve 100 karton sudan oluşan 
malzemelerin ülkemize gönderildiği bildirilmiştir. 

• Dubai'de yaşayan .işadamları tarafından 80 çuval pirinç, 63 karton 
battaniye, 12 karton bebek maması ve bezi i|e 40 karton süt ve 
makarnadan oluşan yardım paketi Kızılay'a gönderilmiştir. 

• Dubai Başkonsolosluğumuz görev alanındaki 6 Emirlik'te başlatılan 
yardım kampanyası sonucu toplanan 32 çuval pirinç, 6 koli battaniye, 20 
koli çay ile 40 koli makarna ve sıvı yağdan oluşan toplam 4,5 ton malzeme 
Kızılay'a iletilmek üzere THY'na teslim edilmiştir. 
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13-B0SNA HERSEK 

• 100 bin DM değerinde ilaç ve kan ürünleri. Esenboğa Havaalanında 
bulunan AN-74 tipi uçağı mürettabatıyla birlikte depremzedelerin 
hizmetine sunacağını bildirmiştir. 

• Sağlık Bakanı Yardımcısı beraberinde 6 kişilik bir ekiple ülkemize 
gelmiştir. Ayrıca 20-40 ton klor ve kireç, 20 ton yiyecek malzemesi, çadır, 
battaniye, ilaç ve bir sağlık merkezi kurulması için gerekli tüm ekipmanın 
da Saraybosna'daki Türk Görev Kuvveti'ne ait uçaklarla peyderpey 
gönderileceği açıklanmıştır. 

• Başkent Saraybosna'ya bağlı Merkez, Eski Şehir ve Yeni Şehir 
Belediyelerinin topladıkları 3 bin battaniye, 1.500 adet havlu, 3380 adet 
tıbbi malzeme ve muhtelif gıda maddeleri. 

• Ayrıca, Saraybosna Büyükşehir Belediyesi, Novo Sarayevo Belediyesi, 
Novi Grad Belediyesi, Stari Grad Belediyesi, Saraybosna Merkez 
Belediyesi, ve Zenica Belediyesi tarafından ilaç ve çeşitli ihtiyaç 
malzemeleri gönderilmiştir. 

• Çınarcık'ta kurulmak üzere bir seyyar hastane gönderilmiştir. 

• Bosna-Hersek. Savunma Bakanlığı tarafından ilaç ve çadır yardımı 
yapılmıştır. 

• Bosna Hersek Cumhurbaşkanı izzetbegoviç deprem nedeniyle ülkemize 
gelmiştir. 

• • Bosna'da kain "Saraybosna Kadınlar Merkezi" 20 civarında okuldan 
topladığı 2.2 tonluk kırtasiye ve okul malzemesini depremzedelere 
iletilmek üzere 5 kasım 1999 tarihinde Saraybosna Büyükelçiliğimize 
teslim etmiştir. Sözkonusu malzeme hava kuvvetlerimize ait haftalık kurye 
uçağı ile peyderpey ülkemize sevkedilmektedir. 

Bosna-Hersek makamları depremzedelere yardım amacıyla 24 Kasım 
tarihinde bir. mini futbol turnuvası düzenlemişlerdir. Etkinlikten elde 
edilen gelirin Saraybosna'daki Ziraat Bankası'nıdaki yardım hesabına 
yatırılması öngörülmektedir. 

14-BREZİLYA 

• Rio Grande De Sul eyaletinde kain İbrani Merkezi, ülkemizdeki deprem 
mağdurları için 1880 kg. yiyecek ve giyecek toplamış ve Türkiye'ye 
göndermiştir. 
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15-BULGARİSTAN 

• 9 kişi ve köpeklerden oluşan arama-kurtarma ekibi. Tüpraş yangını için 
itfaiye araçları. 14 doktor ve sağlık görevlisinden oluşan ekip. 100 çadır. 

• SSK Sakarya Hastanesinde ihtiyaç duyulan sağlık kliniğinin tüm ekipman 
ve personeliyle birlikte 31 Ağustos tarihinde göreve başlamıştır. 

« Sofya Askeri Tıp Akademisi'ıice Kızılay'ın Kırklareli deposuna 60 çadır, 
100 yatak, ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildiği duyurulmuştur. 

• Savunma Bakanlığı 60 çadır, 1000 yatak ve çeşitli tıbbi malzemelerden 
oluşan 55 bin DM'lik yardımın 7 kamyonla gönderildiğini bildirmiştir. 

• Mestanlı işadamları Derneği adına 23 çadır, 56 uyku tulumu, 2 top naylon, 
58 yorgan ve 7 paket çocuk bezinden oluşan yardım malzemesi. 

o Princes Corecom isimli firma tarafından çeşitli giyim eşyası. 

• Bir işadamımız tarafından çok sayıda ayakkabı hibe edilmiştir. 

• Hasköy Müslüman Cemaati tarafından 198 adet battaniye, yatak, yorgan, 
yastık ve giyim eşyasından oluşan 46 koli yardım malzesi gönderilmiştir. 

• Kızılhaç tarafından ilaç, battaniye, aşı ve meyve suyundan oluşan yardım 
malzemesi yollanmıştır. 

• "Sparky Eltos" isimli şirket tarafından İstanbul Valiliği'ne 203.575,25 
Alman Markı değerinde ekipman hibe edilmiştir. 

• Burgaz Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde toplanan aralarında 16 
çadır ve 62 adet battaniyenin de bulunduğu mihtelif malzemeler 4 Ekim 
tarihinde 1 TIR'la gönderilmiştir. 

• Burgaz kenti Rotary klubünce gerçekleştirilen resim sergisinden elde 
edilen 2080 DM Burgaz Başkonsolosluğumuza iletilmiştir. 

16-CEZAYİR 

• 30 uzman ve 9 doktordan oluşan arama kurtarma ve ilk yardım ekibi. IL-76 
tipi uçakla ilaç ve tıbbi malzeme. 

• Tıp Birliği tarafından 130 koli tıbbi malzeme gönderilmiştir. 

17-ÇEK CUMHURİYETİ 

• 6 kişi ve 5 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi gelmiştir. 
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• Gölcük'te 80 personeli haiz bir sahra hastahanesi faaliyet göstermektedir.. 

• 12 kişi, 3- köpek ve 5 kamyondan bir diğer arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir. 

• Battaniye, ilaç, sargı bezi, ceset torbası, aşı, sahra hastahanesi için 
gerekli malzeme gönderdiğini bildirmiştir. . 

• Dışişleri Bakanlığı'nca 58 bin dolar değerinde 100 adet sahra tipi çadır, 
ilaç, aşı ve çalışma eldiveninden oluşan yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• Çek Kızılhaç yetkilileri ülkemize 27 adet geçici yerleşim birimi ve 3 adet 
sağlık birimi göndereceğini açıklamıştır. 

• Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vetchy'i Gölcük'teki sahra 
hastahanesini ziyaret etmiş ve beraberinde 36.000 ABD Doları tutarında 
tıbbi malzeme ve ilaç getirmiştir. 

• 5 prefabrik konut taşıyan bir TIR'ın 23 Ekim 1999 tarihinde Kapıkule'ye 
ulaştığını bildirmiştir. 

18-ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

• Çin Kızılay'ı tarafından 60 bin ABD Doları tutarında yardım malzemesi 
gönderilmiştir. 

• Göndereceğini açıkladığı 1000 çadır ve 10.000 battaniyeden oluşan 
yardım malzemesinin ilk partisi 526 çadır ve ilkyardım malzemesini 
göndermiştin Bunlara ilaveten, Ankarada'ki Çin Büyükelçiliği 174 çadır 
daha göndereceğini bildirmiştir. 

• Çin Ordusu 2000 adet battaniye göndermiştir. 

• Bir işadamı 100 adet çadır göndereceğini bildirmiştir. 

• Çin'de mukim bir Türk işadamı tarafından 11 adet yağmura dayanıklı çadır 
iletilmiştir. 

• Hong Kong'daki Türk şirketleri ile yerel kuruluşlar 100 çadır yollanmıştır. 

• Hong Kong Rotary Klübü tarafından 500 adet çadır, 450 adet PVC 
şilteden oluşan yardım paketi. 

• Hong Kong. Hükümeti, Hong Kong Kızılhaçı ve UNICEF Komitesi'ne 
ülkemize yardım malzemesi gönderilmesi için 555.555 dolar tahsis 
etmiştir. , 
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• "Cable and VVireless Hong Kong" Şirketi tarafından kışlık ve kullanılmamış 
14 kartonluk giyim eşyası ülkemize gönderilmiştir. 

19-DANİMARKA 

o 80 kişilik köpekli arama-kurtarma ekibi yollamıştır. 

• 40 bin plastik eldiven, 8 bin adet ilk yardım, 13 bin paket gazlı bez 
kompresi, 10 bin gazlı bez sargı, 100 kutu ilk yardım kiti. 

• Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından vatandaşlarımızdan topladığı 50 
koli çadır, battaniye ve giyim eşyası ülkemize gönderilmiştir. 

• Danimarka'da yaşayan bir işadamımız Pakistan'daki şantiyelerinde 
bulunan 600 adet 10'ar kişilik çadırı ülkemize sevketmiştir. 

• Roskilde Derneği Yardım Vakfı tarafından 100 adet seyyar tuvalet 
bağışlanmıştır. 

20-ENDONEZYA 

• Mashusita Gobel Battery Industry Firması 10 bin adet el feneri ve 72 bin 
adet pil göndermiştir. 

• Cakarta Koreliler Birliği Kilisesi tarafından 100.000 ABD Doları tutarında 
nakdi yardım toplanmıştır. 

• Endonezya Hükümeti tarafından 50 bin Dolarlık nakdi yardım yapılmıştır. 

21-ERMENİSTAN 

• Ermenistan, Olağanüstü Hal Bakanı'nın başkanlığında 8 kişilik bir heyeti, 
ülkemizde 1 ay kalması öngörülen deprem uzmanları ile battaniye, 
yorgan, yastık, iki jeneratör ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir 
uçak insani yardım göndermiştir. 

22-FAS 

• 37 kişilik personel, 12.000 battaniye, 1800 çadır, 100 sedye, 9 ton tıbbi 
malzeme iletmiştir. 

23. FİLİPİNLER : 

• 50 bin ABD Doları nakdi yardım toplanmıştır. 

- 221 -



B.M.M. B:36 17.12.1999 ° 

• Asya Kalkınma Bankası'nın Türk ve yabancı personeli tarafından 6850 
Dolar iletilmiştir. 

24-FİNLANDİYA 

• 23 kişilik arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 

• 203 çadır, 250 kg. gıda malzemesi, 1 tıbbi koordinatör göndermi ve 
237.454 ABD Doları değerinde nakdi yardımda bulunmuştur. 

• Fin Kızılhaçı'ndan 87.946 ABD Doları değerinde 2000 ünite kan ürünleri 
gelmiştir. 

• 2 Finli Kızılhaç görevlisi Türkiye'ye gelmiştir. 

25.FRANSA 

• Toplam 147 kişi, 4 doktor ve köpeklerden oluşan 2 arama4ajrtarma ekibi, 
50 ton malzeme, 4 yangın söndürme uzmanı gönderilmiştir. 

o 6.7 ton teçhizat yardımında bulunmuştur. 

o 1000 adet ceset torbası, 1400 adet ameliyat ve 250 adet koruma maskesi 
ve çok sayıda eldiven göndermiştir. 

• 35 dev.çadır göndermiştir. 

• Vence Belediyesi 10 adet kamp karavanı göndereceğini bildirmiştir. 

• Marsilya'da bulunan Edm-Enfants du Monde Derneği 320 koli malzemeyi 
göndereceğini bildirmiştir. 

• Türk kuruluşu 1000 çadır göndereceğini bildirmiştir. 

• Vatandaşlarımız tarafından ilaç, battaniye ve gıda maddelerinden oluşan 
2 tonluk yardım malzemesi yollanmıştır. 

• La Havre kentindeki vatandaşlarımız tarafından ilaç, battaniye ve tıbbi 
malzemeden oluşan 4 ton yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• Gasino Süpermarketi tarafından 5 ton gıda maddesi ve giyim eşyası 
gönderilmiştir. 

o Damart mağazalar zinciri 2,7 ton giyim eşyası iletmiştir. 
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• Galerie La Fayette, 154 koli giyim eşyası yollamıştır. 

» "L'Etoile Bleue" isimli Polonya -Fransa Derneği 713 koli giyim eşyası 
gönderilmiştir. 

o Türk Dernekleri tarafından çeşitli kuruluşlardan toplanan gıda maddesi, 
giyim eşyası, battaniye ve tıbbi malzemeden oluşan 8 tonluk yardım paketi 
iletilmiştir. 

• Chartes Kenti Kızılhaç Örgütü, 15 tekerlekli sandalye ve 16 hastahane 
yatağı ve çeşitli tıbbi cihazlardan oluşan yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• "Medecins şans frontieres" Adapazarı ve izmit'te 3 dispanser kurmuştur. 

• Evreux Türk Derneği ile çeşitli kişi ve kuruluşlarca toplanan gıda maddesi, 
giyim eşyası, ilaç, battaniye ve tıbbi malzemeden oluşan 8 ton civarında 
yardım malzemesi gönderimiştir. 

• Ortopedik malzeme, çadır, bulgur, proteinli bisküvi, çocuk sütü, şeker, 
mutfak malzemesi, biberon, yatak ve okul malzemelerinden oluşan toplam 
20 tonluk yardım paketi iletmiştir. 

• Strazburg Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde toplanan 120 metreküplük 
yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• Fransa Bordeaux Belediyesi'nce hibe edilen prefabrik okul "Kula" isimli 
yük gemisiyle 24 Eylül 1999 günü Marsilya'dan ülkemize müteveccihen 
yola çıkmıştır. 

« Paris Başkonsolosluğumuz görev çevresindeki çeşitli kişi.ve kuruluşlar 
tarafından gıda malzemesi, giyim eşyası, ilaç, battaniye ve tıbbi 
malzemeden oluşan 5 ton yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• Paris'te kurulu "Epeda" firması 15 Ekim 1999 tarihine kadar ülkemize 
göndermiş olduğu 12 TIR dolusu 1216 adet yatak ve 1170 adet somyaya 
ilave olarak ikişerbin yatak ve somya daha göndereceğini açıklamıştır.. 

• Bordeaux Belediyesi tarafından bağışlanan 1 derslikli prefabrik okul 8 
Ekim 1999 tarihinde gemiyle İstanbul'a gönderilmiştir. 

• Vence Belediyesi itfaiye Teşkilatı tarafından 1 TIR dolusu tıbbi malzeme, 
giyecek ve gıda malzemesi gönderilmiştir. 

• Renault şirketi Kızılhaç tarafından Akyazı'da yaptırılacak okul inşaatına 
400.000 Dolar katkıda bulunacağını açıklamıştır. 
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• Paris Belediyesi Kızılhaç tarafından yürütülen değirmendere öğretmen 
lojmanları ve Gölcük okul inşaatlarına 1.500.000 Frank katkıda 
bulunacağını bildirmiştir. 

• Paris Başkonsolosluğumuz tarafından toplanan gıda, giyim eşyası, ilaç, 
battaniye, çadır, tıbbi ve ortopedik malzemeden oluşan 10 ton yardım 
malzemesi 18 Kasım tarihinde THY kargo servisine teslim edilmiştir. 

26. GÜNEY AFRİKA: 

• Güney Afrikalı "Consulting Engineers" firması 10 kişilik bir arama ve 
kurtarma ekibini gönüllü olarak Türkiye'ye gönderdiğini bildirmiştir. -19 
kişilik bir uzman grubunun geleceği bildirilmiştir. 

• 288 adet çadır göndermiştir. 

• Hükümet tarafından 10 ton yardım malzemesi, Benoni kentindeki bir 
okul tarafından 10 ton giyim malzemesi gönderilmiştir. 

27. GÜNEY KORE: 

• 17 uzmandan oluşan bir arama-kurtarma ekibi. 70 bin Dolarlık yardım 
taahhüdü. "Vivien. Corporation" adlı bir Kore şirketinden 5 bin Dolar bağış. 

• 1 şişme olmak üzere toplam 501 çadır gönderilmiştir. 

• Kore Ana Muhalefet Partisi Başkanı 3000 ABD Doları bağışta 
bulunmuştur. 

• "iyi komşular" isimli NGO tarafından gönderilen 2 doktor, 3 hemşire ve 3 
kurtarma görevlisinden oluşan ekip ülkemize ulaşmıştır. 

• Kore Savunma Bakanlığı personeli 10.000 ABD Doları bağışlamış, 
200.000 ABD Doları tutarında 1000 battaniye, tıbbi malzeme getirecek 
sağlık ekibini de ülkemize gönderdiğini bildirmiştir. 

• 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme iletilmiştir. 

• "HKD International" isimli şirket tarafından 1100 çadır yollamıştır. 

• Dong-A llbo Gazetesi'nin yardım kampanyası sonucunda 515.806 ABD 
Doları nakdi yardım ile 535.000 ABD Doları değerinde ayni yardım 
toplanmıştır. 
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28. GÜRCİSTAN: 

• 30 kişilik kurtarma ekibi, tıbbi malzeme, 8 çadır, 30 uyku tulumu, 30 
battaniye, 25 gaz maskesi, 60 solunum maskesi, 5 telsiz ve jeneratör 
gönderilmiştir. 

• Savunma Bakanlığı Kızılay'a 1 adet tekerlekli sandalye, 1440 adet bandaj, 
60 paket pamuk ve 30 adet askeri çadır gönderdiğini bildirmiştir. 

o Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yatak, yastık, tıbbi malzeme ve 
ilaçtan oluşan yardım malzemesi göndermiştir. Ayrıca, Kadınlar Barış ve 
Hayat Derneği tarafından çocuk maması, şırıngadan oluşan yardım 
malzemesi ve 5.000 dolarlık nakdi yardım yapılmıştır. 

29. HIRVATİSTAN: 

• CL-145 tipi bir yangın söndürme uçağını 7 personelle birlikte Tüpraş'a 
göndermiştir. 

• Bir adet jeneratör, 10 adet büyük çadır, 100 adet seyyar yatak ve çeşitli 
tıbbi araç-gereçten oluşan 5,5 ton malzeme. 

• 30 çadır gönderilmiş, 20'şer kişilik 5 çadırın daha gönderileceğini 
bildirmiştir. 

• Sağlık Bakanlığı tarafından 5 adet çadır ve 100 seyyar yatak 
gönderilmiştir. 

• Pliva D. D. Firması, antiseptik ve antibiyotik göndermiştir. 

• Hırvatistan Kızılhaç Örgütü tarafından 20.000 Alman Markı nakdi 
yardımda bulunulmuştur. 

30. HİNDİSTAN: 

• ilk etapta ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardım paketi göndermiştir. 

• Çadır ve battaniye göndereceğini bildirmiştir 

31-HOLLANDA 

• Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu aracılığıyla Kızılay'a 50 bin 
ABD Dolan bağışta bulunduğunu bildirmiştir. 
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• 8 kişilik köpekti arama-kurtarma ekibi, yangın söndürmek için kimyasal 
madde göndermiş ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç aracılığıyla 750 bin 
Hollanda Florini bağışta bulunmuştur. 

o Shell şirketi tarafından bir uçak yangın söndürme malzemesi ve uzman 
gönderilmiştir. 

o 500 adet ceset torbası, 1000 çift plastik eldiven, 855 çadır yollanmıştır. 

• 2.5 milyon ABD Doları tutarında yardım malzemesi gönderileceği ifade 
edilmiştir. 

• TÜPRAŞ yangını hasar onarımı için pompa gönderilmiştir. 

• Roterdam Belediyesi depremzelerin bedensel ve psikolojik tedavisi için 
başlatılan kampanyaya 1 milyon Hollanda Florini bağışladığını ve 12 ton 
yardım malzemesi göndereceğini bildirmiştir. 

• Ajax-Türkiyem Spor arasında yapılan futbol karşılaşması sonunda elde 
edilen 250 bin Dolarlık hasılat depremzedelere bağışlanmıştır. 

• Hollanda'nın "People in Need" kuruluşu 400 çadır göndereceğini 
bildirmiştir. 

• Kızılhaç tarafından 1000 adet 12 metrekarelik çadırın 6 Eylül'de ülkemize 
gönderildiği açıklanmıştır. 

• Hollanda'da ülke çapında başlatılan kampanyada yaklaşık 25 milyon ABD 
doları tutarında nakit para toplanmıştır. 

• Hollanda Kızılhaçı tarafından 2000 adet kış çadırı, 10.000 yatak ve 
sünger, 10.000 adet çarşaf takımı ve 2000 adet soba gönderilmekte 
olduğu bildirilmiştir. 2000 çadırın her hafta 300-500 adet olmak üzere 
ülkemize sevkedileceği, ilk parti olarak 285 çadırın alıcısı Kızılay olarak 
Türkiye'ye gönderilmiş olduğu iletilmiştir. 

• Groningen Üniversitesi Türk Öğrenci Derneğinin girişimiyle üniversite 
bünyesinde başlatılan kampanya sonucunda toplanması öngörülen 9.500 
ABD Dolarının İzmit Üniversitesi'nin yeniden inşaasına katkıda bulunmak 
amacıyla hibe edileceği açıklanmıştır. 

32-IRAK 

• Ülkemize hibe ettiği 10 milyon Dolar karşılığı 530.886 varil ham petrolün 
BOTAŞ Ceyhan tesislerinde pompaj işlemleri tamamlanmıştır. 
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33-İNGİLTERE 

o Toplam 90 kişilik köpekli 4 arama-kurtarma ekibi, 7 uçak dolusu insani 
yardım malzemesi, 250 bin Sterlin değerinde tıbbi malzeme göndermiştir. 

• Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu aracılığıyla Kızılay'a 500 bin 
Sterlin bağışta bulunmuştur. 

• UNICEF tarafından yapılan yardım çağrısına cevaben 185 bin Sterlin 
tahsis etmiştir. 

• Birleşmiş Milletler insani Yardım Örgütü (OCHA)'ne 32 bin Sterlin 
vermiştir. 

o Royal College of Defence Studies tarafından 717 Sterlin toplanmıştır. 

• 3 bin maske, 5 bin plastik eldiven ve 5 bin ceset torbası göndermiştir. 

• British American Tobacco, TRT Hesabına 100 Bin Dolar yardımda 
bulunduğunu açıklamıştır. 

• Toplam 2815 çadır gönderilmiştir. 

• Londra'da yaşayan KKTC vatandaşı Dr. Osman Derviş'in girişimiyle 
Birmingham'da 16.000 Sterlin bağış toplanmıştır. 

• "Guru Nanak Durbar Association" adlı dernek tarafından 2500 Sterlinlik 
yardımda bulunulmuştur. 

• John Shackleton adlı bir ingiliz vatandaşı tarafından Kızılay'a bir 
ambulans hibe edilmiştir. 

• Milton Keynes Anglo Turkish Friendship Society adlı dernek tarafından 
toplanan 3000 Sterlin tutarındaki nakdi yardım Londra Büyükelçiliğimize 
tevdi edilmiştir. 

• Jesus Christ of Latted-Day Saints klişesi (Mormon tarikatı) topladıkları 
9000 sterlin tutarındaki nakdi yardımı Londra büyükelçiliğimize iletmiştir. 

• Londra'daki "Crown Plaza" otelleri grubu 250 bin sterlin tutarında ve 7 ton 
muhtelif yardım malzemesi ve ilaç bağışlamıştır. 
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34. İRAN: 

• İnsani yardım malzemesi taşıyan C-130 tipi bir uçakla 1000 battaniye, 10 
ton pirinç, 500 mutfak kiti, 10 bin konserve, 100 kalem tıbbi malzeme, 500 
çadır gönderildiği bildirilmiştir. 

• İran Kızılay'ı depremzedeler için bir yardım hesabı açtırdığını bildirmiştir. 

• iran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve Sağlık Bakanı başkanlığında bir 
heyet ülkemize gelmiştir. 

• ikinci partide 2000 adet battaniye, 10 ton pirinç, 5000 çift cerrahi eldiven, 
800 koli yemek takımı, 10.000 adet hastane çarşafı, 999 litre strelize eden 
madde, 500 çift cerrahi eldiven, bir adet seyyar banyo gönderildiği 
bildirilmiştir. 

35-İRLANDA 

o 200 bin irlanda Pound'u bağışlanmıştır. Ayrıca 500 bin ABD Doları 
değerinde yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• İrlanda Kızılhaçı tarafından başlatılan yardım kampanyasında bugüne 
kadar 950.000 ABD Doları toplanmıştır. 

36-İSPANYA 

• Donanımlı ve köpekli 9 arama kurtarma ekibi yollamıştır. 

• 290 adet ilk yardım çantası, 680 adet ilk yardım malzemesi, çok miktarda 
içme suyu tableti, bir jeneratör iletmiştir. 

• C-130 uçağıyla 5 kurtarma ve 2 sağlık ekibinden oluşan 58 kişi ve 14 
köpek göndermiştir. 

• CN-235 uçağıyla 25 kişi ve köpeklerden oluşan kurtarma ekibi yollamıştır. 

• Gölcük'te konuşlandırılmak üzere C-130 ve CN-235 tipi uçaklarla 45 
personeli haiz tam teşekküllü askeri sahra hastahanesi yollamıştır. 

• İspanyol Kızılhaçı tarafından 173 çadır, 1 jeneratör, 150 adet ilk yardım 
çantası ve 480 çantalık yedek malzeme, 500.000 adet su arıtım tabletleri, 
2480 adet ceset torbası, önemli miktarda sodium klorat ve glukoz 
gönderilmiştir. 

• 1702 çadır yolladığını bildirmiştir. 
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o ispanya'daki vatandaşlarımızca çadır ve giyecek yardımı yapılmıştır. 

• Madrid Büyükelçiliğimiz ile Mano Amiga adlı hayır kuruluşunun işbirliğiyle 
ülkemizdeki depremzedeler yararına tertiplenen gece sonunda 10.000 
ABD Doları gelir elde edildiği ve sözkonusu meblağın anılan kuruluş 
tarafından, önerilebilecek somut bir projeye hibe edileceği bildirilmiştir. 

37-İSRAİL 

• Gölcük, Yalova, Çınarcık ve Adapazarı'nda görev yapmak üzere 385 
arama-kurtarma ve sağlık personeli gönderilmiştir. 

• Adapazarı'nda 1100 hasta kapasiteli sahra hastanesi kurulmuştur. 

• 40 gönüllü doktor, 267 kg. ilaç, 400 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi 
malzeme yollamıştır. 

• 500 Prefabrik ev göndermiştir. 

• Agresxo firması bir gemiyle 1000 ton taze gıda ve giyimden oluşan insani 
yardım malzemesi göndermiştir. 

• 40 tonluk malzeme insani yardım malzemesi yollamıştır. 

38-İSVEC 

• 30 kişi ve 12 köpekten oluşan kurtarma ekibi 18 ağustos 1999 tarihinde 
ülkemize gelmiştir. 

o Hükümet, depremzedelerin ihtiyaçlarına göre kullanılmak üzere 40 milyon 
Kron tahsis edeceğini açıklamıştır. 

• İsveç Kızılhaçı Kızılay'a 500 çadır göndermiştir. 

• isveç Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç fazlası 7.000 adet soğuğa 
dayanıklı, içi sobalı çadır gönderilmiş, bunların 1500'ü yerel makamlara, 
5500'ü ise Kızılay'a iletilmiştir. 

39-İSVİÇRE 

• 80 uzman ve 40 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi, 18 ton acil 
yardım. Tıbbi malzeme. 1160 adet ceset torbası, 2000 adet plastik 
eldiven ve 5000 adet yüz maskesi göndermiştir. . 

- 2 2 9 -



T.B.M.M. B:36 17.12.1999 O 

• 31 Ağustos günü, yardım kampanyasını hızlandırmak amacıyla Türkiye'ye 
yardım günü ilan edilmiştir. 

• Uzman ve acil ihtiyaç maddelerinin temini için ilave 1 milyon İsviçre Frangı 
tahsis etmiştir. 

• Türkiye'de kalacak 7 uzmanla bundan böyle sağlık, su arıtımı ve deprem 
erken uyarı faaliyetlerinde bulunacaklarını bildirmişlerdir. Ayrıca izmit 
içme suyunu analiz eden uzmanlar bir tehlike olmadığını açıklamışlardır. 

• isviçre makamları bu hafta içinde 2500 mutfak seti ve tıbbi malzeme 
göndereceklerini bildirmiştir. 

• Cenevre Kantonu Konsey Başkanı, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay 
Federasyonu tarafından yapılan yardım çağrısı kapsamında İsviçre 
Kızılhaç Teşkilatı'na 250 bin isviçre Frangı yardımda bulunulmasının 
kararlaştırıldığını bildirmiştir. 

• Zürih'teki Zollikerberg Hastanesi tarafından başlatılan yardım kampanyası 
çerçevesinde 200 çadır, 420 battaniye ve 10 tekerlekli sandalye, şırınga, 
steril eldivenler, ilaç ve serum levazımatı gibi toplam 200.000 isviçre 
Frangı değerinde bağış gerçekleştirilmiştir. 

40-İTALYA 

• Toplam 6 C-130 ve bir G 222 uçağıyla yaklaşık 40 kişilik kurtarma ekipleri 
ve doktorlar ile 7 köpek ve ilk yardım malzemesi getirildi. Ekip 
Adapazarı'nda konuşlandırılmıştır. 

• Pirelli tarafından sağlanan çadırlarla Köseköy'de 1500 kişilik çadırkent 
kurulmuştur. 

• 500 adet prefabrik ev hibe etmektedir. 

• 3 uzmanla birlikte jeneratör, su pompaları ve çadırlardan oluşan 500 bin 
ABD Doları değerinde malzeme göndermiştir. 

• Tüpraş yangını için iki askeri uçakla 160 ton yangın söndürücü köpük 
yollamıştır. 

• Gölcük'e gelen San Giorgi gemisiyle 120 personel, nakliye helikopterleri, 
tıbbi ekip, 130 kişilik sahra hastahanesi, iki ambulans, bir su tankı, 
çadırlar getirmişlerdir. 

• Bir uçak dolusu çadır, portatif tuvalet, seyyar mutfak ve elektrikli aletler 
yollamıştır. 
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• İzmit'teki çadır kentte kullanılmak üzere 10 bin kişiye yemek çıkaran 
seyyar mutfak, yatak, çarşaf ve içme suyu yüklü 10 konteyner yardım 
malzemesi. 

• italyan Caritası tarafından 33 çadır. 

• FIAT firması tarafından 10 ambulans hibe edilmiştir. 

o IVECO firması 10 damperli kamyon vermiştir. 

• ASTALDI firması tarafından 60 bin dolarlık tıbbi malzeme gönderilmiştir. 

• Marche/Ancona Bölgesi Sivil Savunma Kuruluşu ile Marche Türk Kültür 
Derneği tarafından battaniye, giyecek, ve gıda malzemesi gönderilmiştir. 
Ayrıca anılan Sivil Savunma kuruluşu ile Milano Başkonsolosluğumuzun 
yürüttüğü faaliyetler sonucu 3 TIR dolusu ilaç, giyim ve gıda malzemesi 
gönderilmiştir. 

o Andon isimli gemiyle, 240 konteyner içinde 250 çadır, çok sayıda giyim 
eşyası, 420 buzdolabı, fırın, ayakkabı, lastik çizme, şilte ve sudan oluşan 
yardım malzemesi gönderilmiştir. Ayrıca, 200 kadar konteyner yardım 
daha gönderileceği bildirilmiştir. 

o Modena kenti Sivil Savunma kuruluşu 3 TIR dolusu ilaç, giyecek ve gıda 
malzemesi göndermiştir. 

o İtalpasta SPA. isimli şirket tarafından bağışlanan muhtelif yardım 
malzemesi 2 TIR'la ülkemize gönderilmiştir. 

• Eli Kapuano isimli vatandaşımız Radarchim S.R.L şirketi adına 30.DM'lık 
bağışta bulunmuştur. 

41. İZLANDA: 

• 10 kişilik bir arama kurtarma ekibi göndermiştir. 

42. JAPONYA: 

« Kurtarma ekibi. 400 bin Dolar değerinde insani yardım malzemesi. 4400 
battaniye, 170 çadır, 40 jeneratör, 6 su tankı ve uyku tulumları. Japon 
"Asian Volunteers" adlı kuruluş mensubu 1 doktor ve 1 koordinatör. 

o 8 kişilik bir araştırma ekibi, 500 adet radyo. 

• Daha önce ülkemize yapacağı 2,6 milyon Dolarlık nakdi yardım ve bugüne 
kadar yapılan ayni yardımlara ilaveten jeneratör, iş makinası, battaniye, su 
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tankı ve benzeri malzemelerden oluşan 1 milyon Dolarlık ayni yardım 
gönderilmiştir. 

• Altyapı hizmetlerinin onarımı konusunda uzman bir ekip ile ikinci bir sağlık 
ekibini de ülkemize gönderdiğini duyurmuştur. 

• 2500 prefabrike ev hibe edilmesine karar vermiştir. 

• Tarım Bakanlığı tarafından 16 milyon Yen tutarında yiyecek maddesi. 

• Hyogo Valiliği tarafından depremde ebeveynlerini kaybetmiş ilk ve orta 
öğrenim gören 380 öğrenciye 14 yıl süreyle yıllık 240 ABD Dolan eğitim 
yardımı yapılmak üzere 100 milyon Yenlik bir fon oluşturulmuştur. 

• Shanti Volunteer adlı Japon hükümet-dışı kuruluşu tarafından deprem 
bölgesinde gerçekleştirilecek proje için 21,472,912 YEN (yaklaşık 210.000 
ABD Doları) hibe edileceği açıklamıştır. 

43. KANADA: 

• Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu aracılığıyla Kızılay'a 1.5 
(birbuçuk) milyon Kanada Doları gönderileceği bildirilmiştir. Kanada 
Kızılhaç'ı başlattığı kampanyayla 250 bin Kanada Doları yardım 
toplamıştır. Ayrıca Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanması için UNlCEF'e 
50 bin Kanada Doları vermiştir. Adapazan'na 300 kişi kapasiteli askeri 
sahra hastahanesi kurmuştur. Tüpraş yangını için uzman yollamıştır. 

• 21-25 Ağustos tarihleri arasinda İstanbul ile kurulan hava köprüsüyle 100 
varil yangın söndürme köpüğü göndermiştir. 

• 1146 çadır, su arıtma tabletleri ve 2000 ceset torbası yollamıştır. 

• Kanada Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı tarafından 200 kadar çadır ve bir 
miktar çadır malzemesi gönderilmiştir. 

• "Global Aid Network"ün Tirana Ofisi'nce iki adet su arıtma cihazı 
yollanmıştır. 

«v Türk-Kanada Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan yardım 
kampanyası çerçevesinde BPR firması tarafından bağışlanan 16.000 
Kanada Doları Montreal Fahri Başkonsolosumuz tarafından Kanada 
Kızılhaçı'na tevdi edilmiştir.Böylece Kanada Kızıl haçı tarafından organize 
edilen kampanya sonucunda CIDA'nın 1.050.000 Dolarlık katkısıyla 
birlikte yaklaşık 3.000.000 Kanada doları toplanmıştır. 

• Pasteur Merinux Connaught Canada firması tarafından 100.000 dozluk 
tetanoz aşısı ülkemize ulaştırılmak üzere Kanada Türk Dernekleri 
Federasyonu'na iletilmiştir. 
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• Yahudi Kongresi isimli kuruluş tarafından 18.000 Kanada Doları nakdi 
yardımda bulunulduğu bildirilmiştir. 

44-KATAR 

« Katar Kızılayı 50 bin ABD Doları nakdi yardımda bulunduğunu bildirmiştir. 

• 29 Ağustos, 1 Eylül ve 5 Eylül tarihlerinde üç ayrı seferle 15 ton süt, 300 
çadır, 11500 battaniye, 27 ton tıbbi malzeme, 22 jeneratör ve 60 tekerlekli 
sandalye olmak üzere toplam 92.4 ton malzeme göndermiştir. 

• Katar Hayırseverler Derneği 10 000 battaniye, 500 çadır ve 415,000 ABD 
Doları tutarında tıbbi malzeme göndermiştir. 

45. KAZAKİSTAN: 

• Kurtarma aracı ve diğer malzemeyle birlikte 20 kişilik arama-kurtarma 
ekibi yollamıştır. 

• 2 Eylül tarihinde ülkemize gönderilecek yardım malzemeleri konusunda bir 
Kararname çıkarmıştır. 

• Olağanüstü Haller Ajansı 200 çadır, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 
yardım malzemesi göndermiştir. 

•» Kazakistan'da yerleşik Ahıska Türkleri adına Ziyadtin Kassanov tarafından 
20.000 ABD Doları nakdi yardım yapılmıştır. 

• Astana'da kurulu yardım merkezi tarafından 2.460 Dolarlık nakdi yardım 
yapılmış, yardımın üçte birlik bölümü Türk-Kazak Bankası Demirbank 
tarafından sağlanmıştır. 

• Kazakistan'ın tanınmış sanatçılarından oluşan bir grup ülkemizdeki 
depremzedeler yararına 31 Ekim 1999 tarihinde Almati'de bir konser 
vermiştir. 

46. KIRGIZİSTAN: 

• 23 kişilik askeri arama-kurtarma ekibi ile arama-kurtarma faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere 1 minibüs, 1 jip ve 2 köpek göndermiştir. 

• Ahıska Türkleri Federasyonu çok sayıda tıbbi malzeme, 2 çadır ve 117 
battaniyeden oluşan yardım malzemesi gönderdiğini bildirmiştir. 

• Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akaev ülkemizi ziyaret etmiş ve 
Kırgızistan tarafından bağışlanın 30 kıl çadır kullanılarak oluşturulan çadır 
kentin açılışını yapmıştır. 
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47-KUVEYT 

• 12 kişilik köpekli arama-kurtarma ekibi yollamıştır. 

• 8 adet Boeing-747 ile 102 ton ilaç, 540 çadır, 2950 battaniye, 45 ton 
çocuk sütü, 91 ton çeşitli gıda maddesi, su arıtma cihazı ve jenaratörden 
oluşan yardım malzemeleri göndermiştir. 

• Yalova'da kurulmak üzere bir seyyar hastahane ve tıbbi ekip göndermiştir. 

• Kuveyt Kızılayı tarafından altı uçakla 101 çadır, 14750 battaniye, 500 
yastık, 500 yatak ve 3 ambulans gönderilmiştir. 

• Büyükelçiliğimizde düzenlenen yemekli davet sonunda 11.028 ABD Doları 
yardım toplanmıştır. 

• American International School öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 
kampanya sonucunda toplanan toplam 16 kutu insanu yardım malzemesi 
29 Ekim 1999 tarihinde İstanbul'a gönderilecektir. 

48. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: 

o 26 personelden oluşan arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 620 ünite kan 
ve çok sayıda serum göndereceğini bildirmiştir. 

• Bakanlar Kurulu kamu çalışanlarının isteme bağlı olarak iki günlük 
maaşlarının depremzedelere yardım için toplanması kararı almıştır. 

• Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'nun katkısıyla yürütülen maddi 
yardım kampanyasının yoğun bir şekilde sürdüğü belirtilmiştir. 

• Çok sayıda kuruluş tarafından çocuk bezi, süt, konserve, bisküvi, çocuk 
maması ve tıbbi malzemeden oluşan yardım paketleri. 

• Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve işadamları Demeği'nce toplam 6 adet 
jeneratör. 

• KKTC Çiftçiler Birliği ülkemize nakdi yardım yapma kararı almıştır. Bu 
çerçevede şimdiye kadar 22 milyar liralık bir yardım yapılmıştır. 

• ingiltere'de mukim KKTC derneklerinden biri olan Toplumcu Dayanışma 
Derneği (TDD) tarafından 3 Ekim 1999 tarihinde düzenlenen balodan 
elde edilen 10.527 Sterlin Londra Büyükelçiliğimize tevdi edilmiştir. 
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49. KÜBA : 

• 100 bin ABD Doları nakdi yardım yollamıştır. 

50. LÜBNAN: 

• 400 çadır, 13 bin battaniye ve çok sayıda çarşaf yollamıştır. 

51. LETONYA: 

• insani yardım malzemesi göndermiştir. 

52. LIECHTENSTEİN: 

• Kızılay'a 100.000 Frank tutarında maddi yardımda bulunacağını 
açıklamıştır. 

• Hükümet.Adapazarı Devlet Hastanesi'nin patolojik atıklarını yakmak üzere 
"Havol" firmasınca bir tesis kurulması amacıyla 40.000 Frank'lık bir 
ödenek ayrılmasına karar verdiğini bildirmiştir. 

53. LİTVANYA: 

• Litvanya Hükümeti tarafından tahsisis edilen 75 bin ABD Dolarıyla tedarik 
edilen yaklaşık 7 tonluk tıbbi malzeme 6 ve 8 Eylül 1999 tarihlerinde 
Litvanya Havayollan'na ait iki uçakla İstanbul'a gönderilmiştir. 

54-LÜKSEMBURG 

• Muhtelif kullanım amaçlı 21 çadır, 1988 eldiven, 3 jeneratör ve 1000 ceset 
torbası göndermiştir. 

• Depremzedeler için 50 milyon Frank tahsis ettiğini açıklamıştır. Bunun 5 
milyonluk bölümünün BM İnsani Yardım Orgütü'ne (OCHA), 20 milyonluk 
bölümünün ise diğer insani yardım kuruluşlarına ayrıldığını, 20 milyonluk 
kısmının ülkemize gönderilmesi öngörülen 100 prefabrike ev yardımı için 
tahsis edildiğini, geriye kalan 5 milyonluk kısmının ise Belçika Hava 
Kuvvetlerine ait uçakla gönderilen acil yardım malzemesi için 
kullanılmıştır. 

• Steinsel Belediyesi tarafından 30.000 Lüksemburg Frankı tutarında nakdi 
yardım göndermiştir. 
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• Lüksemburg Caritas'ı 27 milyon DM'lik bir bütçe ayırmıştır. 

• Medicins Şans Frontieres tarafından Gölcük ve izmit'te iki dispanser 
kurulmuştur.Dispanserde 6-7 uzman doktor özellikle böbrek yetmezliği 
olan hastalara hizmet vermektedir. 

• "Hommes de Terres" adlı yardım kuruluşu tarafından 70 adet katlanabilir 
yatak gönderilmiştir. 

• Hıristiyan Sosyal Partisi'nin Echtemach şubesi Yerel Kızılhaç Teşkilatına 
ülkemize ulaştırılmak üzere 50.000 Lüksemburg Frangı yardımda 
bulunmuştur. 

55. MACARİSTAN: 

• 11 uzman ve 2 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 

• 500 adet ceset torbası, 200 adet çadır, 400 adet battaniye, tıbbi malzeme 
ve diğer insani yardım malzemesinin kamyonlarla gönderildiğini 
bildirmiştir. 

• Pecs, Mohaç ve Zigetvar belediyeleri tarafından depremzedeler için 
başlatılan yardım kampanyalarında toplanan paralarla şeker, un, yağ, 
gıda konservesi, kimyevi gübre ve 300 adet battaniye alınarak ülkemize 
gönderilmiştir. 

56. MAKEDONYA: 

• Deprem sonrası alınacak acil tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak 
üzere 2 kişilik uzman ekip. 30 uzman , 3 deprem profesörü, Makedonya 
Kızılayı'ndan Türk Kızılayfna 4 kamyonluk insani yardım malzemesi. 

• Makedonya ordusu üç parti halinde kan yardımında bulunacağını 
bildirmiştir. 

• Çevre ve iskan Bakanlığı tarafından 200 adet çadır ve 3000 battaniye 
gönderileceği bildirilmiştir. 

• Makedonya Kızılhaç Derneği Manastır Şubesi'nin, Manastır Fahri 
Başkonsolosluğumuzla koordinasyon halinde başlattığı yardım 
kampanyasında, Manastır Şeker Fabrikası 2 ton şeker, Lozar Manastır ve 
Avrasya Şirketi 15 bin litre maden suyu, Manastır Tıp Merkezi tarafından 
çeşitli tıbbi malzeme, Manastır Süt Fabrikası ise 1000 litre süt bağışında 
bulunmuştur. Kızılhaç Demeği'nce ayrıca, 12,5 ton gıda, çarşaf, temizlik 
malzemesi ve ayakkabı, ilaç ve tıbbi malzeme ve çadır da gönderilmiştir. 

- 2 3 6 -



T.B.M.M. B : 3 6 17 .12 .1999 0 : 6 

• Makedonya Kızılhaç Derneği'nce açılan yardım hesaplarına ise çeşitli 
kurum, kuruluş ve kişiler tarafından 135.000 Denar yatırılmıştır. 

• Rahibe Teresa Yardımlaşma Derneği tarafından Adapazan'ndaki 
depremzedelere yardım amacıyla 30 ton temizlik malzemesi, gıda ve 
battaniyeden oluşan 50 bin DM değerinde insani yardım malzemesi 
gönderildiği bildirilmiştir. 

57. MALEZYA: 

• 24 kişilik arama-kurtarma ekibi. Biri şişme olmak üzere 7 çadır. 

• 100.000 ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

• 1830 kilogram ağırlığında tıbbi malzeme. 

• Çeşitli kuruluş, firma ve şahıslarca battaniye ve muhtelif giyim 
eşyasından oluşan yardım paketi. 

• özel bir hastahane ve ilaç firmasınca 1370 kg. ağırlığında ilaç ve sağlık 
malzemesi ülkemize gönderilmiştir. 

58. MALTA 

• Malta Caritası 87.500 ABD Doları tutarındaki meblağı Türkiye'ye intikal 
ettirmek üzere, Caritas International'la teslim etmiştir. 

• Öte yandan, Malta Kızılhaçı'nın ve Fahri Başkonsolosluğumuzun 
başlattıkları yardım kampanyaları halen devam etmekte olup, toplanacak 
miktar yıl sonunda ülkemize ulaştırılacaktır. 

59. MEKSİKA: 

• 36 kişi ve 4 köpekten oluşan arama-kurtarma ekipleri, 1 doktor, 1 sivil 
savunma uzmanı göndermiştir. 

• 47 kişilik sağlık ekibi gönderime kararı almıştır. 

• İlaç, giyecek, dezenfektan madde, su ve giysi, çadır, iç çamaşırı, konserve 
yiyecek maddelerinden oluşan 16,5 tonluk yardım malzemesi 
gönderilmiştir. 

• "Instituto Technologico Autonomo de Mexico-ITAM" Üniversitesince 5.500 
Peso değerinde bir yardım yapılmıştır. 
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60. MISIR: 

o 6 uçakla tıbbi malzeme, teçhizat, personel, insani yardım. 120 yatak 
kapasiteli seyyar hastahane yollamıştır. 

• Yeni bir seyyar hastahane için C-130 tipi bir uçakla malzeme ve bir 
Boeing tipi uçakla 16 tonluk giyim eşyası, bebek gıdası ve muhtelif 
malzeme göndermiştir. 

• Alexandra isimli gemiyle günlük 15 bin adet ekmek üretme kapasiteli 2 
adet sahra fırını, 800 ton mısır unu ve 200 ton şeker göndermiştir. 

• Total Egypt petrol firması 300 adet battaniye, Mısır Kızıiayı 22 adet 
tekerlekli sandalye yollamıştır. 

• Guatamala Cumhuriyeti'nin Kahire Büyükelçisi 12 adet battaniye 
yollamıştır. 

• Port Sait Fahri Başkonsolosumuz 213 kutu tıbbi malzeme göndermiştir. 

• Selahattin Camii Bayanlar Zekat Komitesi 3 koli el dokuması yeni kilim 
göndermiştir. 

o Japonya'dan Türkiye'ye 500 adetprefabrike ev getirecek askeri 
gemilerden Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücreti olan 500.000 Doları 
almayacağı bildirilmiştir. 

61. MOĞOLİSTAN: 

• 1010 adet yün battaniyeyi 5 Eylül'de ülkemize göndereceğini açıklamıştır. 

62. MONAKO: 

• Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu'na 500 bin Fransız Frankı 
yardımda bulunacağını bildirmiştir. 

63. MOLDOVA: 

• AN-72 tipi bir uçakla tıbbi personel ve yardım malzemesi yollamıştır. 

o Gagoğuz Yeri 4 doktordan oluşan bir ekibi göndereceğini bildirmiştir. 

• Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği 1000 ABD Doları nakdi yardım 
yapmıştır. 
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64. NİJERYA: 

«• 100 Bin ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

65. NORVEÇ: 

o 3 uzman ve 8 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi, 200 yatak kapasiteli 
sahra hastahanesi ile 12 cerrah yollamıştır. 

• 
• 10 bin kişiye yetecek şekilde su arıtım malzamesi, 3500 battaniye, 670 

ceset torbasi, 280 maske, 10 bin eldiven, 20 ameliyat kiti iletmiştir. 

• 670 adet çadır göndermiştir. 

• 10 adet tuvalet ve 10 adet duş ünitesinin Slovenya'dan kamyonlarla yola 
çıktığını bildirmiştir. 

• Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 55 adet 18'er kişilik kış şartlarına 
uygun sobalı çadır, 140 adet uyku tulumu, 30 adet branda, kullanılmamış 
bebek ve çocuk giysileri, battaniye, yün eldiven, ve yün berelerden oluşan 
yardım malzemesi yollanmıştır. 

66. OMAN: 

o 3 uçakla .aralarında 158 çadırın da bulunduğu yardım malzemeleri 
göndermişlerdir. 

67. ÖZBEKİSTAN: 

• 200 bin ABD Doları nakdi yardım. 25 kişilik arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir. 

68. PAKİSTAN 

• Toplam 4 C-130 tipi uçakla insani yardım malzemeleri göndermişlerdir. 

• 1150 çadır yollamıştır. 

• 10.000.000 ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

69. PAPUA YENİ GİNE: 

• Hükümet tarafından 300.000 Kina'lık nakdi yardımda bulunulduğu 
bildirilmiştir. 
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70. POLONYA: 

• Toplam 37 kişi ve 10 köpekten oluşan kurtarma ekipleri, 2,5 tonluk tıbbi 
malzeme, malzemelerin nakliyesi için Polonya Dışişleri Bakanı'nca tahsis 
edilen 80 bin ABD Doları iletmiştir. 

Polonya Kızılhaçı tarafından battaniye, uyku tulumları çadırlar, tıbbi 
malzeme, su arıtma birimleri ve mobil elektrik birimlerinden oluşan 4 
kamyonluk malzeme ve 100 bin ABD Doları yardım göndermiştir. 

• Üst düzey bir heyetle 8 ton tıbbi malzeme göndermiştir. 

Sivil Savunma Örgütü ve Caritas Polska tarafından 6.754 adet uyku 
tulumu, 37 koli bebek ve çocuk giysisi ile iç çamaşırı, battaniye, portatif 
yatak, şilte ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketi yollanmıştır. 

• Polonya'da ülkemizdeki depremzedelere yardım amacıyla toplanan 24 
kutu giysi, ayakkabı, çocuk oyuncağı ve temizlik malzemesi bir kamyonla 
ülkemize gönderilmiştir. 

71-PORTEKİZ 

• Uzman kurtarma ekibi, ilaç ve tıbbi araç-gereçten oluşan 6 tonluk 
malzeme, 316 çadır, 750 ceset torbası, 2320 battaniye, 4 jeneratör ve 49 
koliden oluşan 12 tonluk insani yardım malzemesi göndermiştir. 

• Portekiz Kızılhaçı tarafından Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı vasıtasıyla 
ülkemize 28 bin ABD Doları nakit para yardımı ile gıda yardımı yollamıştır. 

• Vatandaşlarımızca çadır, giysi ve tıbbi malzemeden oluşan 10 kolilik 
yardım paketi iletmiştir. 

• Çeşitli kuruluşlar ve halktan toplanan sağlık malzemesi, battaniye, 
kullanılmamış giyecek ve ayakkabıdan oluşan 18 koli yardım malzemesi 
göndermiştir. 

72. ROMANYA: 

• 14 kişilik bir kurtarma ekibi ve 3 köpek, 55 askeri itfaiyeci ve 10 araçtan 
oluşan ekip, 40 tonluk bir gemi ile römorkör, yangın söndürme uçağı, 11 
kişilik bir sağlık ekibi ile çadır, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan insani 
yardım malzemesi göndermiştir. Daha sonra 5 askeri doktor ve tıbbi 
malzeme ile 140 çadır yollamıştır. 
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• 625 bin ABD Doları değerinde tıbbi malzeme, 46 kişilik sağlık ekibi, 
ambulans, 6 kamyon ile 10 bin battaniye, 10 bin şilte, 10 bin yastık kılıfı 
ve 10 bin iç giyim malzemesi göndermiştir. 

o Romanya'daki Türk İşadamları Dernekleri 350 adet çadır göndermiş, 730 
çadırın daha gönderileceğini bildirmişlerdir. 

• Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanan insani yardım' 
malzemesinin Derince limanına ulaşacağını duyurmuştur. 

73. RUSYA: 

• 80 kişilik köpekti arama-kurtarma ekibi. Tüpraş yangını için söndürme 
uçağı. Ayrıca, insani yardım malzemesi taşıyan bir uçak yollamıştır. 

• Moskova'daki yardım kampanyasında toplanan 4 ton alçılı sargı bezi 
göndermiştir. 

• Kremlin Oda Orkestrası tarafından depremzedeler yararına verilen ve flüt 
sanatçımız Gülsen Tatu'nun da katıldığı konser sonunda 21.702 Dolar 
toplanmıştır. 

• Ingushetia özerk Cumhuriyeti ülkesinde faaliyet gösteren Summa isimli 
Türk Firması aracılığıyla 100 bin ABD Doları yardımda bulunmuştur. 
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Aushev 50 çocuğu bir yıl süreyle psikolojik 
tedavileri yapılmak üzere ülkesine davet etmiştir. 

• Tataristan Olağanüstü Haller Bakanı ve Yardımcısı beraberinde çadır, 
tıbbi malzeme ve ilaç olduğu halde ülkemize gelmiştir. 

74-SİNGAPUR 

• 30 Bin ABD Doları değerinde malzeme, 168 çadır yollamıştır. 

• Türk işadamlarının topladığı 534 kutu yardım malzemesinin 207 kutuluk 
bölümü gönderilmiştir. 

• "Love Turkey" adlı gönüllü grubun, 10 kişilik ikinci ekibinin beraberlerinde 
50 çadırla ülkemize geldiğini bildirmiştir. 

75. SLOVAKYA: 

« 14 kişi ve 13 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 
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• 1.000 battaniye ve 75 çadır yollamıştır. 

76-SLOVENYA: 

» 11 kişi ve 10 köpekten oluşan arama kurtarma ekibi göndermiştir. 

• Perhe/Ljubljana firması tarafından hibe edilen içme suyu yardım paketi 
yollanmıştır. 

• Sivil Savunma Müsteşarlığı ve Kızılhaç tarafından hazırlanan 145 çadır. 5 
sağlık çadırı ve 13 adet depolama çadırından oluşan yardım malzemesi 
yollamıştır. 

77. SUDAN: 

• Aralarında Sudan eski başbakanı Dr. Al-Gizuli Dafa-Allah'ın da bulunduğu 
7 kişilik bir heyet beraberinde 7 doktordan oluşan bir ekiple 5 ton şeker, 5 
ton un, 3 ton ilaç ve 2 ton konserve gıdadan oluşan yardım malzemeleri 
olduğu halde ülkemize gelmiştir. 

78. SURİYE: 

• 3 Ilyuşin 76 uçağı ile 15 ton çocuk maması, 300 çadır, 10 bin battaniye ve 
25 ton tıbbi malzemeden oluşan 120 ton malzeme. Benzer malzemelerden 
oluşan insani yardım ile üst düzey uzmanlardan ve iki doktordan oluşan 
tıbbi ekip taşıyan iki uçak daha göndermiştir. Ayrıca 4 kamyon dolusu 
battaniye göndermiştir. 

79-SUUDİ ARABİSTAN 

o Gıda maddeleri, battaniye ve ilaçtan oluşan 70 tonluk malzeme malzeme 
göndermiştir. 

• Bir işadamı tarafından 14 koli sağlık malzemesi gönderilmiştir. 

• Kızılay Demeği'nce 127 ton yardım malzemesi gönderildiği 
bildirilmiştir. 

• Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde 
başlatılan kampanyada toplanan 501 çadır, 810 battaniye, 50 takım 
yorgan ve nevresim, 150 koli giyim eşyası, 2 koli yeni ayakkabı, 16 adet 
hasır ve 1 adet halı ile çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddesi 
gönderilmiştir. 
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• Riyad'da mukim Almawarid firması tarafından 18.5 tonluk ilaç yardımı 
yapılmıştır. 

e Glaxo VVelIcome Saudi Arabia Ltd. Şirketi tarafından 7013 kg.lık ilaç 
bağışında bulunulmuştur. Anılan firma tarafından sözkonusu ilaçlara 
ilaveten 240 koli ilaç daha gönderileceği bildirilmiştir. 

o Cidde Başkonsolosluğumuzca yürütülen kampanya sonucu toplanan 24 
adet battaniye, 27 adet yorgan, 1 koli ilaç ile 104 koli muhtelif giysi ve 
gıda maddesinden oluşan toplam 108 koli malzeme İstanbul'a 
gönderilmiştir. 

• Suudi Kızılay'ı 5037 kg. tıbbi malzemeden oluşan insani yardım 
malzemesini 20 Ekim 1999 tarihinde istanbul'a göndermiştir. 

• Riyad Büyükelçiliğimiz tarafından Riyad'da bulunan 8 Otel'in ücretsiz 
işbirliğiyle düzenlenen yemekli davet, piyango ve açık arttırma sonucunda 
53 bin ABD Doları nakdi yardım toplandığı bildirilmiştir. 

• . Cidde Başkonsolosluğumuz tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde 
toplanan 271 adet battaniye, 224 adet halı ve 750 çift ayakkabıdan 
oluşan malzemeler 69 koli halinde 21 Ekim 1999 tarihinde istanbul'a 
gönderilmiştir. 

• Suudi Arabistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada 20 EKİM 1999 
tarihinde Suudi Havayollarına ait bir kargo uçağıyla ülkemize 600 bin 
ABD Doları değerinde ilaç ve tıbbi malzeme sevkedildiği böylelikle Suudi 
Arabistan'ıh toplam yardımlarının 1.616.564 ABD Dolarına (250 ton) 
ulaştığı bildirilmiştir. 

• Cidde Başkonsolosluğumuzca yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde 
bağışlanan muhtelif giysi ve oyuncaktan oluşan toplam 61 koli 
malzemenin 31 Ekim 1999 tarihinde istanbul'a sevkedildiği bildirilmiştir. 

80. ŞİLİ: 

• "Esmeralda" adlı okul gemisi 23 Ağustos'ta İstanbul'a gelmiş ve 
hastahane görevi yapmıştır. 

81. SRİ LANKA: 

• Yeni Delhi'deki Sri . Lanka Büyükelçiliği tarafından Sri Lankalı çay 
üreticilerinin ülkemize 2 konteyner çay bağışında bulunduğu bildirilmiştir. 
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82.TAYLAND: 

• Tayland-Japon ortaklığı olan Nissho Corporation firmasından temin edilen 
9 ton tıbbi yardım malzemesi yollamıştır. 

• VVorld Leather Import Export Co.Ltd. tarafından 970 adet ceset torbası 
gönderilmiştir. Ayrıca, 2 koli ceset torbası daha yollanmıştır. 

• Tayland Kızılhaçı, Ulusyararası Kızılhaç Federasyonu kanalıyla 2000 
battaniye, 2 ton ilaç ve 10 bin Dolar değerinde nakdi yardım iletmiştir. 

• BM ESCAP Uluslararası Sekretarya Personeli 2,751 Dolar bağışlanmıştır. 

• Tayland'da kain iki şirket 73 kartonluk giyim eşyası gönderilmiştir. 

o Çeşitli kişi ve kuruluşlarca 8727.6 Dolar yardım toplanmıştır. 

• Takeda ilaç firması 12 kutu ilaç göndermiştir. 

83. Taipei'de (Tayvan) 

• yerleşik "TheMediation Association" adlı kuruluş tarafından 2.474 çadır, 
2.164 uyku tulumu, 358 battaniye, 434 şilte gönderildiği ve 4.000 ABD 
Doları nakdi yardımda bulunulduğu bildirilmiştir. 

84. TUNUS: 

• 1 uçak dolusu insani yardım malzemesi. 500 adet battaniye, 50 çadır 
yollamıştır. 

• Tunus'lu Genç Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından 8,2 tonluk 
deterjan, şampuan ve çocuk bezi yardımı yapılmıştır. 

85. TÜRKMENİSTAN: 

• 100 bin ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

86. UKRAYNA: 

• TU-134 tipi bir uçakla Adapazarı, Gölcük ve Değirmendere' de görev 
yapacak 37 kurtarma görevlisi göndermiştir. 

• TU-134 tipi bir uçakla Olağanüstühal Bakan Yardımcısı başkanlığında 8 
kişilik danışman ekibi yollamıştır. 
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• AN-124 tipi bir uçakla Gölcük ve Değirmendere'de görev yapmak üzere 
52 uzman, 13 köpek, vinç ve kamyon gibi 13 ağır vasıta, askeri mutfak, 
kompresörler göndermiştir. 

• AN-124 Ruslan tipi bir uçakla Körfez'de görev yapmak üzere günlük 400 
hasta kapasiteli bir sahra hastahanesi.göndermiştir. 

• 12 çadır yollanmıştır. 

• iki yangın söndürme uçağı göndermeyi teklifi etmişler ancak yangın 
söndürülmüş olduğu için gerek görülmemiştir. 

• Ukrayna Kızılhaçı tarafından toplanan yardım malzemelerininbir bölümü 6 
Ekim tarihinde THY uçağıyla gönderilmiştir. 

87. ÜRDÜN : 

• Prens Ali Bin Al Sabah başkanlığında 5 kişilik doktor ve 5 kişilk sağlık 
ekibinden oluşan bir heyet ülkemize gelmiş ve beraberinde tıbbi malzeme, 
çadır, battaniye, gıda malzemesi getirmiştir. Ayrıca, yeni bir yardım paketi 
gönderileceği bildirilmiştir. 

• Amman Büyükelçiliğimde düzenlenen konserde yaklaşık 1000 Dolar gelir 
elde edilmiştir. 

88. VENEZUELA: 

• ilaç ve tıbbi malzeme göndermiştir 

89. YEMEN : 

• Yemen Yüksek Yardım Komitesi, yapacağı yardımların ilk bölümü olarak 
tıbbi malzeme ve gıda maddelerinden oluşan 30 tonluk insani yardım 
göndermiştir. 

90. YENİ ZELANDA: 

• Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu aracılığıyla Kızılay'a 250 bin 
ABD Doları göndermiştir.. 

Palmerston North Girls High School isimli okul bünyesinde yürütülen yardım 
kampanyası sonucunda 470 ABD Doları nakdi yardım toplandığı bildirilmiştir. 
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91-YUNANİSTAN 

• 3 C-130 tipi uçakla 4'ü doktor 11 kişilik bir ekiple 2 tam teçhizatıı mobil 
tıbbi birimleri, 30 kişi 4 araç ve 2 köpekten oluşan kurtarma timi, 5 deprem 
uzmanı yollamıştır. 

• TÜPRAŞ yangını için bir CANADIAR-CL 45 tipi yangın söndürme uçağı, 
ERICSSON-SIKORSKY tipi helikopter, 30 personel, yangın söndürme 
köpüğü ve malzemesi taşıyan C-130 tipi bir uçak göndermiştir. 

• 4 adet C-130 tipi uçakla 7 kişilik tıbbi personel, 20 tonluk tıbbi malzeme 
ve bir sahra hastahanesi, 350 çadır, 2000 battaniye, 1000 şilteden oluşan 
32 tonluk yardım, iki araç, 15 kişilik ekip göndermiştir. 

• Bugüne kadar toplam 589 çadır yollamıştır. 

• 150 adet prefabrik ev gönderileceği bildirilmiş, AGİT Zirvesi sırasında 
Başbakan Simitis Sayın Başbakanımıza 150 adet prefabrik ev daha 
bağışlama kararı aldıklarını açıklamıştır. 

• Rodos Ticaret Odası Başkanlığı sağlık malzemesi ve çadır, Yunanlı bir. 
armatör Bakanlığımız hesabına 100 bin ABD Doları nakdi yardım 
yapmıştır. 

• Yunan Parlamentosundan ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 10 tonluk 
malzeme göndermiştir. 

• Onasis Vakfı Boğaziçi Üniversitesi'ne yaklaşık 100 Bin ABD doları nakdi 
yardımda bulunmuştur. 

• Korfu Adası Valiliği depremzedelere 15 Bin Dolar değerinde acil yardım 
malzemesi göndereceğini açıklamıştır. 

• Oniki Ada Valiliği Yunan vatandaşları ve kuruluşlarınca toplanan 
jeneratör, elektrik aksamı, kesici bıçaklar, su kapları, ilaç, çocuk gıdası, 
battaniye, giyecek, yiyecek ve çeşitli eşyadan oluşan 125 kolilik ikinci parti 
yardım göndermiştir. 

• Özel bir şirkete ait "Neptün" isimli geminin afet bölgelerinde barınma yeri 
olarak kullanılmak üzere ülkemize geleceği açıklanmıştır. 

• Atina Baro Başkanı istanbul Baro Başkanı'nı ziyaret ederek 
depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 7.500 Dolarlık nakdi 
yardımda bulunacağını açıklamıştır. 

- 2 4 6 -



T.B.M.M. B : 3 6 17 .12 .1999 0 : 6 

• Oniki Ada Valiliği, Rodos Belediyesi, Rodos Metropolitiği, soydaşlarımız 
ve Yunan vatandaşları tarafından toplanan tıbbi malzeme, ilaç, gıda ve 
giyecek malzemesi ile muhtelif eşyadan oluşan 1051 kolilik yardım 
malzemesi yollanmıştır. 

• Midilli Ticaret Odası, Midilli Belediye Başkanı, ve Kilise yetkilileri 
tarafından organize edilerek toplanan 574 kutu gıda maddesi, 10 adet 
çadır, 264 kutu giyim eşyası, 29 kutu ilaç ve 24 kutu battaniye, yatak 
çarşafı ve içme suyundan oluşan yardım malzemesi gönderilmiştir. 

e 

• Sapçı Belediye Başkanı Dinos Haritopoulos ve anılan Belediye'nin 
Soydaş Meclis üyeleri tarafından çeşitli yardım malzemeleri iletilmiştir. 

« Paşabahçe'nin Yunanistan'daki temsilcisi lalco firması tarafından 1.000 
adet tek kişilik, 500 adet çift kişilik battaniye yollamıştır. 

• Makedonya-Trakya Bölge Sekreterliği topladığı ayni yardım malzemelerini 
2 kamyonla ülkemize göndermiştir. 

• iskeçe Valiliği tarafından toplanan yardım malzemesi izmit'e 
gönderilmiştir. 

• Dünya Eczacıları adlı bir kuruluş tarafından 400 kilo ağırlığında ilaç ve 
tıbbi malzeme yardımı yapılmıştır. 

» Selanik Başkonsolosluğumuz görev çevresinde yeralan Serres Valiliği 
tarafından düzenlenen kampanyada toplanan giysi, gıda maddesi ve bir 
miktar ilaçtan oluşan yardım paketi bir TIR'la ülkemize gönderilmiştir. 

• Yine Selanik civarındaki Kalamaria ve Stavrupoli Belediyeleri ile Yanitsa 
ili Kırru Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyalarda toplanan iki 
kamyon dolusu un, konserve, yiyecek, süt, bakliyat ve battaniyeden 
oluşan yardım malzemesinin ülkemize gönderildiği bildirilmiştir. 

• Gümülcine Belediyesi 1 kamyonluk yardım malzemesi göndermiştir. 

B. ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

1. AVRUPA BİRLİĞİ: 

« AB izmit depremi sonrasında AB İnsani Yardım Kuruluşu ECHO 
aracılığıyla 4 milyon EURO yardımda bulunacağını açıklamış, bu 
meblağın yarısı Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri 
Federasyonu'na , kalan yarısı ise yedi proje kapsamında sivil toplum 
örgütlerine verilmiştir. 
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* AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği toplam toplam 30 milyon EURO acil 
yardımda bulunulacağını açıklamıştır. Ancak sözkonusu yardımın Avrupa 
Parlamentosu İnsani Yardım Komitesi'nin onayından geçmesi 
gerekmektedir. 

2. DÜNYA BANKASI: 

• Deprem bölgelerinin yeniden imarı için 42 milyon ABD Doları vaad 
etmiştir. 

3. BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (UNHCR): 

• Her biri 20-25 kişilik 500 adet çadır göndermiştir. 

• 100 çadır, 250 çarşaf/plastik örtü ve 400 battaniye hibe etmiştir. 

4. BM ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF): 

• Ülkemize tahsis ettiği 300 bin ABD Doları tutarındaki fonla tedarik edilen 
tıbbi malzeme ve sudan oluşan 29 tonluk insani yardım malzemesi 
göndermiştir. 

• Ayrıca 500 bin ABD Doları değerinde ek malzeme temini için girişim 
başlatmıştır. 

• 10 milyon Dolarlık deprem çocuklarına yardım projesinin gerçekleştirilmesi 
için 9 milyon Dolar civarında bağış toplanmıştır. Sözkonusu projede 
kullanılmak üzere isveç Hükümeti tarafından bağışlanan 652 adet büyük 
boy çadırın 148 tanesi, 28 Eylül 1999 tarihinde ülkemize ulaştırılmıştır. 

© Deprem bölgesinde 30 ekip halinde 6000 öğretmene psikolojik 
danışmanlık ve eğitim projesi başlatmıştır. 

« Ayrıca Türk Psikologlar Derneği'nin 52 üyesinden oluşan UNICEF psiko-
sosyal ekipleri, Yalova, Gölcük, izmit, Adapazarı ve Avcılarda bulunan 11 
çadır kentte bulunan depremzede çocuklara psikolojik destek vermektedir. 

« Esentepe ve Yeniköy'de kurulmuş bulunan 70 seyyar tuvalete ek olarak, 
toplam 330 tuvalet ve 132 duş yapımı projesini gerçekleştirmiştir. 

° UNICEF Direktörü Bellamy 29 Eylül - 2 Ekim 1999 tarihleri arasında 
ülkemizi ziyaret etmiştir. 
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5.BİRLESMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI (UNEP): 

• Özellikle İzmit bölgesinde Tüpraş yangını nedeniyle oluşabilecek çevre 
sorunlarının incelenmesi için bölgeye bir UNEP ekibi gönderilmesi 
planlanmıştır. 

6.DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO): 

© Ülkemize 60.000 ABD Doları tutarında fon tahsis ettiğini ve 3 uzmanın 
Türkiye'ye gönderildiğini açıklamıştır. 

7.BM EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO): 

o Ankara'daki UNDP Temsilciliği hesabına 50.000 ABD Doları fon 
aktardığını açıklamıştır. 

8.BM GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO): 

© FAO'nun "özel Yardım işlem Servisi" kanalıyla tarımsal konularla ilgili 
olarak proje bazında 400.000.- ABD Doları tutarında yardım önerisinde 
bulunmuştur. 

o FAO Sekretaryası'nda çalışan Türk uyruklu uluslararası memurların 
öncülüğünde yürütülen yardım kampanyasında 4.500 ABD Doları nakdi 
yardım toplanmıştır. 

9. İSLAM ALEMİ BİRLİĞİ (RABITA): 

• 300 tonluk insani yardım malzemesi göndermiştir. 

10. OPEC ULUSLARARASI KALKINMA FONU : 

• Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonları aracılığıyla 250 bin ABD 
Doları nakdi yardımda bulunacağını bildirmiştir. 

11. AVRUPA YATIRIM BANKASI: 

• Depremden zarar gören bölgelerin altyapısının yeniden imarı amacıyla 
600 milyon EURO'luk kredi tahsisinde bulunacağını açıklamıştır. 

12.INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION 

• 29 Ekim 1999 tarihinde 100 adet battaniye göndermiştir. 
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3. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, 17 Ağustos depreminden sonra Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezinde toplanan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan'ın cevabı (7/898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayln Bülent Ecevit'in yazılı cevap vermesini delaletlerinize 

arz ederim. 

Mustafa Geçer 

Hatay 
5.1. 17 Ağustos 1999 tarihinden bu yana Başbakanlık deprem kriz yönetim merkezinde top

lanan yardım miktarı ne kadardır? 

5.2. Bu toplanan yardımların yurt içi ve yurt dışı miktarları nasıldır? 
5.3. Yurt dışından deprem için gelen yardım miktarlarının ülkelere göre dağılımı nasıldır? 
5.4. Toplanan bu yardımların ne kadarı hangi usullerle depremzedelere aktarıldı? Açıklar mı

sınız? 
5.5. Deprem bölgesinde hizmet veren bazı sivil toplum örgütlerin ve Belediyelerin hizmetle

ri hangi gerekçeler ile engellenmektedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 17.12.1999 
Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.002/2473 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığına 

İlgi: 23.11.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/898-2659/6785 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit'e tevcih ettiği ve ta

rafımdan cevaplandırılması istenen 7/898-2659 esas nolu yazılı soru önergesi, TBMM İçtüzüğünün 
99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla rica ederim. 
H. Hüsamettin Özkan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
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SORU 1 : 17 Ağustos 1999 tarihinden bu yana Başbakanlık Deprem Kriz Yönetim 
Merkezi'nde toplanan yardım miktarı ne kadardır ? 

CEVAP 1 : 17 Ağustos 1999 tarihinden bu yana Başbakanlık Deprem Kriz Yönetim 
Merkezi'nde toplanan yardım 81.708.930.831.918 TL.dir. 

SORU 2 : Bu toplanan yardımın yurt içi ve yurt dışı miktarı nasıldır ? 

CEVAP 2 : Yanıt Ek -2 'de yer almaktadır. 

SORU 3 : Yurtdışından deprem için gelen yardım miktarlarının ülkelere göre dağılımı 
nasıldır ? " 

CEVAP 3 : Yanıt Ek - 3'de yer almaktadır. 

SORU 4 : Bu yardımların ne kadarı depremzedelere aktarıldı ? 

CEVAP 4 : Bu yardımların 8.1 Trilyon T.L. si Afet Bölge Koordinatörlüğü'ne 
21 " " Afetler Fonu'na 
22 " " Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na 
10 " " Prefabrik Konut üstyapısı için 
6 " " Altyapı için harcanmıştır. 

SORU 5 : Deprem Bölgesi'nde hizmet veren sivil toplum örgütleri ve belediye 
hizmetleri hangi gerekçelerle engellenmektedir ? 

CEVAP 5 : Böyle bir engelleme yoktur, sadece yardımların tek elden koordinasyonunu ve 
yardımın gerçek sahibine ulaşmasını sağlamak için çadırkentlerin yönetimi Kızılay'a 
bırakılmıştır. Sivil toplum örgütlerinin ayni yardımlarını, Lojistik Destek Merkezleri'ne 
göndermeleri sağlanmaktadır. 
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E K - 2 : 

Marmara Bölgesi Depremzedelerine Merkezi Yardım Hesabında 26.11.1999 tarih ve 17:30 
itibariyle yurt içinden ve dışından toplanan yardımlar: 

Hesap No Tüm Toplanan Paralar Tüm Toplanan Paraların TL Karşılığı 

38400/555555.3 54.932.840.718.779 TL 54.932.840.718.779 
38599/400001.2 31.554.349,66 USD 16.111,650.936.396 
38599/400003.9 39.879.420,00 DEM 10.590.179.378.100 
38599/400008.4 22.547,00 GBR 18.554.692.898 
38599/400004.8 140.499,01 FRF 11.124.571.113 
38599/400005.7 12.775,00 NLG 3.010.875.875 
38599/400006.6 4.500,00 SEK 272.884.500 
38599/400007.5 32.052,50 CHF 10,405.619.758 
38599/400000.3 2.309.900,00 BEC 29.739.962.500 
38599/400002.1 30.500,00 ATS 1.151.192.000 

GENEL YARDIM TOPLAMI 81.708.930.831.918 

Yardımların Kullanılması 

Yukarıdaki toplam yardımdan 67,1 trilyon TL aktarma yapılmış, bunun 59 trilyon TL 
tutanndaki miktar Afetler Fonuna (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı - Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü), 8,1 trilyon TL tutarındaki miktar Afet Bölge Koordinatörlüğüne tahsis edilmiştir. 

Afetler Fonundaki meblağın kullanılması aşağıdaki biçimdedir: (Milyar TL) 

Aktarılanlar 
Geçici İskan Konutları için 33.000 '• , 
Altyapı için 21.000 
Enkaz kaldırma için 5.000 

Toplam Aktarılan 59.000 

Faiz Gelirleri 176 

Genel Toplam 59.176 

Sarf Edilenler 
Müteahhit Firmalara Geçici İskan Konutları için 25.499 
İller Bankası Genel Müdürlüğü(Altyapı) 20.539 
Karayolları Genel Müdürlüğü(Enkaz Kaldırma) 5.000 

Toplam 50.988 

Mevcut Ödenek (Üst Yapı için) 8.188 
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T.C 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

ULUSLARARASI SİYASİ KURUL USLAR 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

V 
A* -y> 

REPUBLIC OF TURKEY 
MINISTRY OFFOREIGNAFFAIRS 
DEPUTY GENERAL DIRECTORATE 

OF INTERNATIONAL POLITICAL 
1 ORGANIZATIONS 

f\AA\<\<) 

TELEFAKS MESAJI 
Kapak Sayfası 

FAX MESSAGE 
Cover Sheet 

fty/lf'O 

Kimden / From ; D ı ^ U r f ı ^ a n l ^ ' krfa. Cn<zcke*î ~ U£6^-HL 

Kime/To ; Öovş^VanU U. £ r î a VdJna.-Krn f r W U » 2 Î O ı ^ l e r / 
lerns'îlc'îlfS'f 

FaksNo : ^//9 ÛO &3 

Tarih /Date : j?S t a ^ f ^ l ^c f 

Bu faks mesajı kapak dahil ..Ih. sayfadır. 
,This fax message consist of .;/6. page(s), including this cover. 

Tam alınmadığı takdirde (312) 285 46 20-21 numaraya faks çekilmesi veya 285 46 17-18-19 
numaralı telefonla temas kurulması rica olunur. 

in case of incomplete reception, please contact fax no: (+90-312-285 46 20 - 21, or the 
follovving phone numbers 285 46 17-18-19) 

RJEMARKS : 
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UKGY 25 Kasım 1999 

DÜZCE DEPREMİ NEDENİYLE 
PİS ÜLKELERDEN YAPILAN VE VAADEDILEN YARDIMLAR 

(MALZEME YARDIMI) 

* YAPILMIŞ OLAN ÜLKE YARDIMLARI: 

Ülkeler 

1. ABD 
2. ALMANYA 

ve Alman 
NGO'lar 
- Inter Moda ve 
Seda Modeli 
firmaları 
- TİTAB 

3. ARNAVUTLUK 
NGO'eu 

4. AVUSTURYA 
5. BELÇİKA 

- Belçika'da kain 
muhtelif dernekler 

B.A.E. 
BULGARİSTAN 

"Svetlina Vakfı" 
tarafından toplanan 

8. CEZAYİR 
9. FAS 
10. FRANSA 
11.FİNLANDİYA 
12. HOLLANDA 

13.INGILTERE 
- DFID-Tirana 

14. İSPANYA 
- İspanyol Kızılhaçı 

Türü 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 
ayni 
ayni 
ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

Geld iğ i 
Tar ih 
belirsiz 
13,14 Kasım 

19 Kasım 
(yola çıkış) 
19 Kasım 
(yola çıkış) 
23 Kasım 

15 Kasım 
13 Kasım 

14 Kasım 

19 Kasım 
(yola çıkış) 

16 Kasım 
19 Kasım 

19 Kasım 
(yola çıkış) 

13 Kasım 
14 Kasım 
13 Kasım 
13 Kasım 
15 Kasım 

17 Kasım 

12-15 Kasım 
(qemiyle) 

Açıklama 

-500 çadır 
- Çadır, battaniye, tıbbi malzeme, mama, 
kışlık giysi.ambulans, yiyecek, uyku tulumu. 

- 260 Bin Alman Markı değerinde yeni 
giyecek malzemesi. 
- Muhtelif yardım malzemesi. 

- 330 battaniye, 48 çadır. 

- Muhtelif yardım malzemesi. 
- Çadır, battaniye, yatak ve muhtelif 
malzeme. 
«2120 battaniye, 250 sedye, 2 büyük koü 
serum, uyku tulumu. 
- Tıbbi malzeme, çeşitli giyim eşyası, 
kırtasiye, battaniye, yatak, çadır, ceset 
torbası, muhtelif bebe malzemesi. 
-13,322 kg. alırlığında tıbbi malzeme. 
- 40 büyük çadır, 30 çadır, 500 battaniye, 50 
soba ve 300 soba borusu 
-18990 kg. gıda maddesi, 253 battaniye, 115 
yün battaniye 19 yorgan, 18 yastık, 2 yatak, 
215 yolluk, ayakkabı ve giyecek. 
- 2 ton yardım malzemesi 
- 4000 battaniye, 250 çadır, ilaç 
- Muhtelif yardım malzemesi 
- 3 ton yardım malzemesi 
- 2000 kışlık çadır, 20.000 yatak ve çarşaf, 
4000 adet palto ve bot. 

- 40 adet kışlık çadır 

- Sağlık malzemesi, 95 çadır, 2 jeneratörlü, 
aydınlatmalı ve ısıtmalı çadır, 30 soba, 
elektrotıp aletleri. 
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İSPANYA 
•Önce Vakfı 

15. İSRAİL 

16. İSVEÇ 
17. İTALYA 

18. JAPONYA 
19. KANADA 
20. KKTC (Dışişleri ve 

Savunma 
Bakanlıkları) 

21. MALEZYA 

22. NORVEÇ 
23. ÖZBEKİSTAN 

- Türk İşadamları 
Derneği 

24. POLONYA 

25. PORTEKİZ 

26. ROMANYA 
27. RUSYA 
28. S.ARABİSTAN 

.YUNANİSTAN 
- Medecins Du 
Monde-Greece 
-Yunan Sosyal 
Sigortalar 
Kurumu 

-Yunanistan 
Kadın Eşitliği 
Genel Müdürlüğü 

ayni 

ayni 
ayni 
aynî 
ayni 
ayni 

ayni 
ayni 
ayni 

ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

ayni 
sağlık 
ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

ayni 

24 Kasım 

14-16 Kasım 
14 Kasım 
22 Kasım 
13 Kasım 
19 Kasım 

19 Kasım 
22 Kasım 
23 Kasım 

20-22 Kasım 

19 Kasım 
17 Kasım 

15 Kasım 
17 Kasım 
24 Kasım 

14 Kasım 
13 Kasım 
16 Kasım 

13 Kasım 
16 Kasım 

21 Kasım 

22 Kasım 

200 tekerlekli sandalye, 200 koltuk değneği, 
1300 baston, 200 tekerlekli sandalye 
pompası ve 200 adet tekerlekli sandalye 
lastik içi. 

- 1 sahra hastanesi. 
-1000 adet uyku tulumu. 
-Tıbbî malzeme. 
- Çadır ve muhtelif malzeme. 
-100 çadır, 1600 battaniye, 100 soba, 4 
jeneratör, 4 motopompa. 
- 4000 battaniye ve 1000 şilte. 
• 454 kg. giysi, 185 kg. ilaç. 
• Muhtelif giysi ve ayyakkabı. 

- 41 palet ilaç ve tıbbi malzeme, 49 kutu 
ameliyat ipliği, 18 kutu giyim eşyası. 
- 450 adet çadır. 
-177 çadır. 

- Muhtelif yardım malzemesi. 
- 840 battaniye, 300 uyku tulumu, 70 çadır. 
- 720 battaniye, 46 kutu tıbbi malzeme ve 
ilaç, 147 kutu kışlık giysi ve ayakkabı. 
- 2 ton yardım malzemesi. 
• Seyyar hastane. 
- 4 ton tıbbi malzeme, 2000 karton gıda 
maddesi, 1 anestezi cihazı, 2000 çadır, 1000 
battaniye, 1000 kilim, 10 ton hurma. 
- Muhtelif yardım malzemesi. 
- 350 ısıtıcı, 3500 battaniye. 

- Battaniye, uyku tulumu, ilaç ve muhtelif 
yardım malzemesi. 
• 5000 adet hijyenik malzeme, 2000 adet 
çocuk bezi, 3000 adet ıslak mendil, 12000 
adet çocuk maması. 

. YAPILMIŞ OLAN ÖRGÜT YARDIMLARI: 

Uluslararası 
Örqüt ler 

1.BM/UNICEF 

2. BM/UNHCR 

T ü r ü 

ayni 

ayni 

Ge ld iğ i 
Tar ih 

13 Kasım 

belirsiz 

Aç ı k l ama 

100 çadır, 10 jeneratör, 500 uyku tulumu, 
6000 battaniye ve 565 odun sobası. 
100 çadır, 500 battaniye 
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» VAADEDİLMİS OLAN ÜLKE YARDİMLARİ: 

Ülkeler 

1. AVUSTURYA 
VN Gazetesi 

2. DANİMARKA 
DEMA Acil Yardım 
Ajansı 

3. HIRVATİSTAN 

4. HOLLANDA 
Türk İşadamları 
Vakfı 

5. İSRAİL 
6. İTALYA 

7. LETONYA 
8. LİTVANYA 

9.SLOVAKYA 

Türü 

ayni 

ayni 

ayni 

ayni 

ayni 
ayni 

ayni 
ayni 

ayni 

Geldiği 
Tarih 

vaadedilen 

vaadedilen 
(24 Kasım) 

vaadedilen 
(24 Kasım) 

vaadedilen 

vaadedilen 
vaadedilen 

vaadedilen 
vaadedilen 
(25 Kasım 
2 Aralık) 
vaadedilen 

(26 Kasım) 

Açıklama 

- 30 çadır, 150 uyku tulumu, 30 çadır ısıtıcısı, 
200 battaniye ve muhtelif kışlık giysi, 11 
jeneratör. 
7000 battaniye, 2 seyyar mutfak, 20 seyyar 
yiyecek konteyneri. 

100 çadır, 1000 uyku tulumu, 6000 battaniye, 
20 tori balık konservesi, 30 ton sığır ve dana 
eti konservesi, istenilirse 2000 ton un. 
100 karavan 

-1000 adet uyku tulumu. 
- Bolu, Düzce ve Kaynaşlı için 10'ar bin 
kişilik üç seyyar mutfak. 
-10.000 battaniye. 
- 900 uyku tulumu, 1200 battaniye 

-2000 battaniye, 2000 çift iş ayakkabısı, 
çocuk maması. 

VAADEDİLMİS OLAN ÖRGÜT YARDİMLARİ: 

Uluslararası 
Örgütler 

Türü Geldiği 
Tarih 

Açıklama 

1. EU-Avrupa Birliği aynı vaadedilen 3 milyon Euro (3.1 milyon ABD Doları) 
tutarında insani yardım malzemesi ___ 
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UKGY 25 Kasım 1999 

DÜZCE DEPREMİ NEDENİYLE 
PİS ÜLKELERDEN GELEN YARDIMLAR 

(ÇADIR DURUMU) 

GÖNDERİLEN 
Ulke/Kurum Adet 

1. ABD 500 
2. ALMANYA Belirsiz 
3. ALMANYA - Carltas 10 
4. ALMANYA-

Malfeser Hilfsdienst 
15 

5. ARNAVUTLUK 48 
6. BELÇİKA Belirsiz 
7. BULGARİSTAN 70 
8. S.ARABISTAN 2000 
9. FAS 250 
10. HOLLANDA Kızılhaçı 2000 
11. İNGİLTERE - DFID-Tirana 
12. İSVEÇ 

40 Düzce 
Belirsiz 

13. İTALYA 100 
1 4 . N O R V E Ç Kızılhaçı 450 
13. POLONYA 70 
14.0ZBEKISTAN 
Özbek Ttlrk İşadamları Derneği 

177 

15.UNICEF 100 
16.UNHCR 100 

TOPLAM 5930 

VAADEDILEN 
Ülke/Kurum 

1. ALMANYA 
2. AVUSTURYA/ 

Vorarlberger Nachrichten 
Gazetesi 

3 . B E L Ç İ K A / Muhtelif Dernekler 

4. HIRVATİSTAN 
5. İSPANYA Kızılhaçı 

TOPLAM 

Adet 
Belirsiz 

30 

Belirsiz 
100 
95 

225 

Yer 
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UKGY 25 Kasım 1999 

DÜZCE DEPREMİ NEDENİYLE 
YABANCI ÜLKE VE KURULUŞLARCA 

YAPILAN VE YAPILACAĞI AÇIKLANAN 
NAKDİ YARDIMLAR 

o YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR : 

ÜLKE / ULUSLARARASI KURULUŞ 

1. ALMANYA / Infineon Technoloqies 
2. TAYVAN 

TOPLAM ABD DOLARI 
TOPLAM ALMAN MARKI 

MİKTAR 

52.870 Alman Markı 
200.000 ABD Doları 

200.000 ABD Doları 
52.870 Alman Mark! 

• YAPILACAĞI AÇIKLANAN NAKDİ YARDIMLAR : 

ÜLKE/ULUSLARARASI KURULUŞ 

1. ALMANYA (Bolu için) 
2. ÇİN HALK CUM. / Ankara Büyükelçiliği 
3. ÇIN KIZILHAÇI (Kızılay'a) 
4. JAPONYA 
5. ŞİLİ Kızılhaçı 
6. KANADA (IFRC'ye) 

KANADA (UNlCEF'e) 
KANADA (Serdivan'da Okul Yapımı için) 

TOPLAM ABD DOLARI 
TOPLAM ALMAN MARKI 

TOPLAM KANADA DOLARI 

MİKTAR 

1.500.000 DM 
20.000 ABD Doları 
30.000 ABD Dolan 

500.000 ABD Dolan 
4.100 ABD Doları 

250.000 ABD Doları 
100.000 Kanada Doları 
125.000 Kanada Doları 

804.100 ABD Doları 
1.500.000 Alman Markı 

225.000 Kanada Doları 
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UKGY 25 KASIM 1999 

DÜZCE DEPREMİ NEDENİYLE YARDIMDA BULUNAN 
ÜLKE VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

ALÜLKELER 

1.ABD 

80 kişilik ve 5 özel köpekli bir arama kurtarma ekibini C-5 uçağıyla 
göndermiştir. Sözkonusu ekibin beraberinde ağır teçhizat yüklü bir 
kamyonu da getirmekte olduğu bildirilmiştir. 

ABD yetkilileri ayrıca, ilk olarak 390 adet ve 110 adet olmak üzere toplam 
500 adet kışlık çadırı ülkemize ulaştırmışlardır. 

2. ALMANYA 

- BERLİN: Alman Kızılhaçı 24 kişi ve 13 köpekten oluşan arama-kurtarma 
ekibini göndermiştir. 

Büyükelçiliğimizle temasa geçen Johanniter Unfallhilfe isimli yardım 
örgütü temsilcileri, ellerinde 11 ton çadır, battaniye ve tıbbi malzeme 
bulunduğunu belirterek Türkiye'ye nakliye için yardım istemiştir. THY'nin 
tarifeli uçaklarıyla taşınması mümkün olmadığı öğrenilen yardım 
malzemesi için kargo uçağı gönderilmesi için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Alman Caritas'ı 50-60 kişilik 10 adet ısıtılabilir çadır ve ambulans 
göndermiştir. 

Technisches Hilfsvverk isimli kuruluş 42 personel, 6 köpek ve muhtelif 
yardım teçhizatı göndermiştir. 

Almanya, Bolu ilindeki yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1,5 
milyon Mark tutarında yardımda bulunacağını veyardım projesiyle ilgili 
olarak Alman teknik İşbirliği Ajansı'nın yetkili kılınacağını açıklamıştır. 

- FRANKFURT: Johanniter Unfallhilfe isimli kuruluşun 22 personel ve 10 
köpekten oluşan arama-kurtarma ekibinin teçhizatlarıyla birlikte geldiği 
bildirilmiştir. Aynı kuruluş tarafından tedarik edilen 86 parça yaklaşık 3 
tonluk çadır ve muhtelif kalemlerden oluşan insani yardım malzemesi 14 
Kasım akşamı THY uçağıyla İstanbul'a gönderilmiştir. 
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Almanya Kurtarma Köpekleri Derneği'nin 14 personel ve 11 köpekten 
oluşan bir ekibinin gönderildiği bildirilmiştir. 

- KÖLN: Malteser Hilfsdienst isimli yardım kuruluşunun 6 personel ve 6 
köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibi, kurtarma teçhizatı Ne birlikte 
gelmiştir. Ayrıca 25'er kişilik 15 adet ısıtılabilir çadır gönderilmiştir. 

- BONN: Technisches Hilfsvverk isimli kuruluş, 42 personel, 6 köpek ve 
çok sayıda teknik ekipman göndermiştir. 

- MÜNİH: İlaç, mama ve kışlık giysiden oluşan 120 ton yardım 
malzemesini taşıyan bir TIR, 13 Kasım 1999 tarihinde Münih'ten Düzce'ye 
gönderilmiştir. 

- STUTTGART: Freiburg Köpekli Arama Ekibi yetkilisi, 4 personel, bir 
tercüman ve 4 köpekten oluşan bir grubun gönderileceğini bildirmiştir. 

3. ARNAVUTLUK 

Arnavutluk'ta kain bîn hükümet-dışı kuruluş tarafından sağlanan 330 
battaniye ve 48 çadır 23 Kasım 1999 tarihinde Tirana'ya giden askeri 
kargo uçağımız tarafından Türkiye'ye getirilmiştir. 

4. AVUSTURYA 

17 Ağustos depreminde görev alan Avusturya Kurtarma Servisi'nden 31 
kişilik bir ekip gönderilmiştir. 

Avusturya Silahlı Kuvvetlerinden 56 kişilik bir ekip, 29 köpek ve 6 ton 
malzemeyle birlikte bölgeye gelmiştir. 

15 Kasım günü bir uçakla insani yardım malzemesi gönderilmiş, 
Avusturya gazetesi "Nachrichten Vorarlberger" Gazetesi ülkemizdeki 
depremzedelere insani yardım için tahsis ettiği 300 bin şilin ile 30 aileye 
kışa dayanıklı çadır,150 uyku tulumu, 30 çadır ısıtıcısı, 200 battaniye, 11 
jeneratör ve kışlık giysi satın almıştır. Anılan gazete yardım 
malzemesinin teslimi vesilesiyle depremzedeler ile bir söyleşi yapmak 
istemektedir. 

5. BELÇİKA 

21 personel ve 14 köpekten oluşan bir ekibin geldiği bildirilmiştir. 

24 kişi ve 16 kurtarma köpeğinden oluşan bir arama-kurtarma ekibi ile 
çadır, battaniye, yatak ve diğer yardım malzemesini taşıyan bir askeri 
uçak gönderilmiştir. 
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6.BİRLESİK ARAP EMİRLİKLERİ 

Birleşik Arap Emirliklerimde mukim Modern Pharmacy-MPC Abu Dhabi 
isimli kuruluş tarafından bağışlanan 13,322 kg. ağırlığında 1135 koli tıbbi 
malzemenin 16 Kasım tarihinden itibaren TK-1169 sefer sayılı THY 
uçağıyla ülkemize gönderileceği bildirilmiştir. 

7. BULGARİSTAN 

2 helikopterle toplam 37 kişi ve 5 köpekten oluşan bir arama-kurtarma 
ekibi, İstanbul'a gelmiş ve bölgeye intikal etmiştir. 

17 Ağustos depremi sonrasında kurtarma çalışmalarına katılan ve 16 
kişiden oluşan ikinci bir ekibin de karayolundan Türkiye'ye geleceği 
öğrenilmiştir. 

Bulgaristan ayrıca, depremzedeler için 40 büyük çadır, 30 çadır, 500 
battaniye 50 soba ve 300 soba borusu göndermiştir. 

"Svetlina (Işık) Vakfı" tarafından toplanan 18990 kg gıda maddesi, 253 
battaniye, 115 keçeli yün battaniye, 19 yorgan, 18 yastık, 2 yatak, 215 
yolluk, 252 çift ayakkabı ve 113 çuval giysi TIR'la ülkemize 
gönderilmiştir. 

8. CEZAYİR 

Aralarında birkaç doktor da bulunan 35 kişilik arama-kurtarma ekibi ile 2 
ton yardım malzemesini taşıyan C-130 tipi bir uçağın gönderildiği 
bildirilmiştir. 

9. ÇEK CUMHURİYETİ 

14 kişilik, kurtarma köpekleri de bulunan ve özel teçhizatlı bir arama 
kurtarma ekibinin gönderildiği bildirilmiştir. 

10. CİN HALK CUMHURİYETİ 

ÇHC'nin Ankara Büyükelçiliğinin 20.000 ABD Doları, ÇHC Kızılhaçı'nın 
ise Kızılay'a 30.000 ABD Doları tutarında nakdi yardım yapacakları 
bildirilmiştir. 
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11. DANİMARKA 

Danimarka Acil Kurtarma Örgütü (DEMA) yetkililerince, Cenevre'den 
hareket eden B.M. Felaket Yardım ve Koordinasyon (UNDAC) ekibine 
katılmak ve İstanbul'da koordinasyonu sağlamak üzere bir elemanlarının 
Budapeşte'den İstanbul'a geleceği, ayrıca, yaklaşık 40 personel ve 9 
kurtarma köpeğinden oluşan arama-kurtarrna ekibinin de gönderildiği 
bildirilmiştir. 

Danimarka İçişleri Bakaniığı'na bağlı DEMA Acil Yardım Ajansı 23-24 
Kasım 1999 tarihlerinde Kızılay'a ulaştırmak üzere 7000 kışlık battaniye, 
2 seyyar mutfak ve 20 seyyar yiyecek konteyneri göndereceğini 
bildirmiştir. 

12. ERMENİSTAN 

25 personel, 2 köpek ve teçhizattan oluşan arama-kurtarrna ekibi 
göndermiştir. 

13. FAS 

14 Kasım 1999 tarihinde 4000 adet battaniye, 250 çadır ve ilaçtan oluşan 
insani yardım malzcmezi göndermiştir. 

14. FRANSA 

11 kişilik bir ekip yardım malzemesi ile gelmiştir. Bilahare 18 kişilik ikinci 
bir arama-kurtarrna ekibi daha gönderilmiştir. • j 

15. FİNLANDİYA 

28 kişilik bir kurtarma ekibi ile 3 ton yardım malzemesi gönderilmiştir. 

16.G.AFRİKA CUMHURİYETİ . 

7 kişilik bir arama-kurtarrna ekibi 13 Kasım'da gönderilmiştir. 

17. HIRVATİSTAN 

Hırvat hükümeti, 18 Kasım 1999 tarihinde depremzedelere yardım için 
100 çadır, 1000 uyku tulumu, 6000 battaniye, 20 ton balık konservesi, 30 
ton sığır ve dana eti konservesi ve istenildiği takdirde 2000 ton un 
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gönderme kararı almış olup, sözkonusu yardımın ülkemize nakli için 
mümkünse bir uçak tahsis etmemiz ricasında bulunmuştur. 

18. HOLLANDA 

4 kişi ve 5 köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibi göndermiş, ayrıca 
2000 kışa dayanıklı çadır, 20.000 yatak.ve çarşaf ile 4000 palto ve bot 
yollamıştır. Hollanda Türk İşadamları Derneği ise 100 karavan bağışlamış 
olup, karavanların ülkemize nakliyesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

19.İNGİLTERE 

İngiltere Uluslararası Kalkınma ve Dışişleri Bakanlıklarının 
koordinatörlüğünde hazırlanan yaklaşık 50 kişilik bir arama-kurtarma 
ekibinin teçhizatlarıyla birlikte Türkiye'ye gönderildiği öğrenilmiştir. 

Dört kişiden oluşan ikinci bir arama-kurtarma ekibi ile iki adet acil 
yardım aracı gönderilmiştir. 

Ayrıca, bölgede seyreden bir savaş gemisi (doktor ve sağlık ekibi olan) 
ile iki adet arama helikopterinin de bölgeye sevkedileceği bildirilmiştir. 

Tirana'da kain ingiliz DFID adlı kuruluş 40 adet kışlık çadır 
göndermiştir. 

20.İSPANYA 

50 kişi ve 18 köpekten oluşan dört arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 
Ayrıca Madrid'de kain "Önce Vakfı" 200 tekerlekli sandalye, 200 koltuk 
değneği, 1300 baston, 200 tekerlekli sandalye pompası ve 200 adet 
tekerlek içi gönderme vaadinde bulunmuştur. 

İspanyol Kızılhaçı arama-kurtarma ekipleri ile sağlık malzemesi 
göndermiş, ayrıca Bolu Devlet Hastanesi ve Bolu Çocuk Hastanesi'ne 
10'ar çadır, 10'ar soba ve Bolu SSK Hastanesi'ne 60 çadır, 10 soba, 
jeneratör, ışıklandırma ve ısıtma sistemli 50 metrekarelik iki çadır ve 
Adapazarı Toyota Hastanesi'ne 15 çadır yollamıştır. 

21. İSRAİL 

45 kişilik (doktor, güvenlik ve Dışişleri mensupları) bir ekip gönderilmiş, 
bilahare 20 kişilik sağlık ekibinin de yer aldığı 160 kişilik bir arama-
kurtarma ekibi daha gelmiştir. 

15 Kasım tarihinde bir adet sahra hastanesi ile sağlık ekipleri ve 
teçhizatını taşıyan 5 uçak gelmiş, 1000 adet uyku tulumu gönderilmiştir. 
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İsrail ayrıca, 1000 adet uyku tulumu daha göndermeyi vaadetmiş, 22 
Kasım tarihinde bir kargo uçağıyla tıbbi malzeme ve personel 
göndermiştir. 

22. İSVEÇ 

40 kişi ve 6 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi ile çadır ve diğer 
insani yardım malzemesi gönderilmiştir. 

Ayrıca, deprem sonrası ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi amacıyla üç 
kişiden oluşan Kurtarma İşleri Ajansı Heyeti'nin de gönderileceği 
bildirilmiştir. 

Halen Kosova'da bulunan iki kamyon ve bir Jeep tipi aracın da yola 
çıkarıldığı ifade olunmuştur. 

23. İSVİÇRE 

6 kişilik bir arama-kurtarma ekibi 3 köpekle beraber gönderilmiştir. 

Ayrıca, 100 civarında uzmandan oluşan arama-kurtarma ekiplerinin 
köpekleriyle birlikte geleceği bildirilmiştir. 

24. İTALYA 

25 kişi ve dört köpekten oluşan iki özel arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir, italya ayrıca 100 çadır, 1600 battaniye, 100 soba, 4 
jeneratör ve 4 motopompa yollamış, Bolu, Düzce ve Kaynaşlı için 10'ar 
bin kişiye hizmet verebilecek 3 seyyar mutfak gönderme vaadinde 
bulunmuştur. 

25. JAPONYA 

4 kişi ve 3 köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibi 14 Kasım'da 
gelmiştir.Japonya'nın yapacağı yardımların ön hazırlıklarını yürütmek 
üzere Dışişleri Bakanlığından bir, Japon Uluslararası İşbirliği 
Ajansı'ndan (JICA) iki kişinin yeraidığı bir heyetin 14 Kasım'da 
gönderileceği bildirilmiştir. Japon hükümeti 15 Kasım 1999 tarihinde iki 
hafta süreyle görev yapmak üzere deprem bölgesine 19 kişilik sağlık 
ekibi göndermiş, 24.770.000 Japon Yeni (yaklaşık 238 bin ABD Doları) 
tutarında acil ayni yardım (4000 battaniye ve 1000 şilte) ulaştırmış ve 500 
bin ABD Doları acil nakdi yardım yapmaya karar vermiştir. 
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26.KANADA 

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu aracılığıyla kışlık çadır 
temininde kullanılmak üzere 250.000 Dolar yardımda bulunulacağı, 
ayrıca, 2 kişilik bir arama-kurtarma ekibinin deprem bölgesindeki BM 
ekibine katılmak üzere gönderildiği açıklanmıştır. 

Kanada ayrıca, deprem bölgesinde ilkokul öğrencilerinin 
desteklenmesine yönelik UNICEF Programları için 100 bin ABD Doları, 
Serdivan'da bir okul yapımı için ise 125 bin ABD Dolan tahsis ettiğini 
açıklamıştır. Öte yandan 22 Kasım 1999 tarihinde Kanada Yahudi İnsani 
Yardım ve Kurtarma Komitesi'nin dört üyesi ülkemize gelecek olup, 
yanlarında 454 kg giysi ve 185 kg ilaç getirecekleri bildirilmiştir. 

27. KIRGIZİSTAN 

21 personel ve 2 köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibini 2 ton 
malzemeyle birlikte göndermiştir. 

28. KKTC 

10 kişilik deneyimli bir arama kurtarma ekibi gelmiştir. Ayrıca Mersin 
üzerinden 10 kişilik bir ekip yollanmıştır. Ayrıca KKTC Dışişleri ve 
Savunma Bakanlıkları tarafından derlenen muhtelif giysi ve ayakkabıdan 
oluşan yardım malzemesi DMEDD kanalıyla deprem bölgelerimize 
iletilmek üzere 23 Kasım tarihinde gönderilmiştir. 

29. LETONYA 

Letonya hükümeti 11 Kasım 1999 tarihinde depremzedelere yardım 
amacıyla 10 bin adet battaniye göndermeye karar vermiştir. 

30.LİTVANYA 

Litvanya hükümeti ikinci deprem felaketinden sonra ülkemize yaklaşık 
37.500 ABD Doları tutarında insani yardım malzemesi göndermeyi 
kararlaştırdığını belirtmiştir. 900 uyku tulumu ve 1200 battaniyeden 
oluşan yardımın ilk partisi 25 Kasım tarihinde gelmiş olup, ikinci 
partinin 2 Aralık 1999 tarihinde geleceği açıklanmıştır. 
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31 .MACARİSTAN 

Depremin ilk günü göndermiş olduğu 13 kişi ve 3 köpekten oluşan ekibe 
ilave olarak 14 Kasım'da 7 kişilik bir ekip daha göndermiş ve böylece 
ülkemizde görev yapan Macar ekibi 20 kişiye ulaşmıştır. 

32.MALEZYA 

20 Kasım 1999 tarihinde 41 palet ilaç ve tıbbi malzeme, 49 kutu ameliyat 
ipliği ve 18 kutu giyim eşyasının gönderileceği bildirilmiştir. 

33. ÖZBEKİSTAN 

Özbekistan Türk işadamları Derneği tarafından 177 adet çadır 
gönderilmiştir. 

34. POLONYA 

57 personel ve 11 köpekten oluşan arama-kurtarma ekipleri ile 
teçhizatını taşıyan Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın gönderildiği 
bildirilmiştir, Polonya ayrıca, 15 Kasım 1999 tarihinde uyku tulumu, 
battaniye, çadır vs. insani yardım malzemesi taşıyan bir uçak 
göndermiş, 17 Kasım tarihinde Polonya Kızılhaçı tarafından 840 
battaniye, 300 uyku tulumu ve 70 çadır iletilmiştir. 

35 PORTEKİZ 

Portekiz'den 24 Kasım 1999 tarihinde 720 battaniye, 46 kutu tıbbi 
malzeme ve ilaç, 147 kutu kışlık giysi ve ayakkabı gönderilmiştir. 

36. ROMANYA 

15 kişilik arama-kurtarma ekibini 3 özel köpek ve 2 ton yardım 
malzemesiyle gönderdiğini bildirmiştir. 

37. RUSYA 

Doğal Afetler Bakanlığı'na ait arama-kurtarma ekibi ile aynca bîr seyyar 
hastane malzemesi gönderilmiştir. 
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38. SUUDİ ARABİSTAN 

16 Kasım 1999 tarihinde iki uçakla 4 ton tıbbi malzeme, 2000 karton gıda 
malzemesi, 1 anestezi cihazı, 2000 çadır, 1000 battaniye, 1000 kilim ve 10 
ton hurmadan oluşan insani yardım malzemesi göndermiştir. 

39. SLOVAKYA 

19 personel bir çevirmen, 9 köpek ve muhtelif teçhizattan oluşan 3 
kurtarma ekibi göndermiştir. Slovak hükümeti ayrıca, 2000 battaniye, 
2000 çift iş ayakkabısı ve çocuk maması gönderme vaadinde 
bulunmuştur. 

40. SLOVENYA 

14 kişi ve 12 köpekten oluşan bir arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 

41. TAYVAN 

Tayvan hükümeti ülkemizdeki depremzedeler için 200 bin ABD Dolan 
bağışta bulunmuştur. Ayrıca battaniye, uyku tulumu ve kışlık giysi 
göndermeyi vaadetmiştir. 

42. UKRAYNA 

30 kişi, 2 köpek ve iki tonluk teçhizattan oluşan arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir. 

43. YUNANİSTAN 

3 adet C-130 ile toplam 56 kişilik arama-kurtarma ve ayrıca sağlık ekibi 
ile insani yardım malzemesi göndermiştir. 

Halen Çmarcık'ta faaliyette bulunan Medecine du Monde - Greece (Dünya 
Doktorları Yunanistan Bölümü) isimli kuruluş 16 Kasım 1999 tarihinde 
iki uçakla 350 ısıtıcı ve 3500 battaniye yollamış, aynı uçakla üç doktor, 
anılan kuruluşun üyeleri ve bîr minibüs de ülkemize getirilmiştir. 

Yunan Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından toplanan battaniye, uyku 
tulumu, ilaç ve diğer yardım malzemesinin 21 Kasım tarihinde 
karayolundan ülkemize gönderileceği bildirilmiştir. 
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B) ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

B.M. KURULUŞLARI 

- UNICEF: Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun 19 
personel ve 6 uzmandan oluşan yardım ekibi ile 50 çadır ve çok sayıda 
sobadan oluşan yardım malzemesini taşıyan 3 kamyonu deprem 
bölgesine gönderdiği bildirilmiştir. Kuruluş ayrıca, çadır hastanesi, 5 
jeneratör, 500 uyku tulumu, 6.000 battaniye ve 1000 odun sobasının da 
bölgeye gönderilmek üzere hazırlandığını bildirmektedir. 

- UNDP: Birleşmiş Milletler" Kalkınma Programı'nın İstanbul'daki faaliyet 
merkezini takviye ettiği, ayrıca bölgedeki Kriz M.erkezi'ni desteklemek 
üzere uzmanlardan oluşan bir ekip göndereceği öğrenilmiştir. 

- UNHCR: 100 çadır ve 500 battaniye hibe edeceğini açıklamıştır. 

AVRUPA BİRLİĞİ 

3 milyon Euro (3.1 miiyonjABD Doları) tutarında insani yardım 
malzemesi göndereceğini açıklamıştır. 
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UKGY 29 Kasım 1999 

İZMİT DEPREMİ DOLAYISIYLA TÜRKİYE'YE YARDIMDA BULUNAN 
ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

A. YARDIMDA BULUNAN ÜLKELER : 

1. ALMANYA 

• 75 kişilik ekiple 70 özel köpek, 64 kurtarma görevlisi, 30 geniş çadır, gıda 
maddeleri, giyim, battaniyeler tıbbi malzemeler, 1 sahra hastahanesi, 2 
ambulans, 1 cerrah, doktorlar ve tıbbi ekip, kurtarma uzmanları, 3 kişilik 
değerlendirme ekibi, 3 kişilik deprem ekibi, 3 uzman itfaiyeci, elektronik 
arama aletleri, 2 Antonov tipi yangın söndürme uçağı göndermiştir. 

• Ruhr-Kohle kömür işletmesi deprem bölgemize 120 kişilik arama kurtarma 
ekibi ve 100.000 DM değerinde kurtarma araç-gereci göndermiştir. 

• Yüz maskeleri, steril eldivenler ve ilk yardım setleri. 

• 7 kişilik cenaze kaldırma ekibi, bir ambulans. 

» "Nordklinik" isimli hastahaneden 15 bin plastik eldiven, 50 yüz maskesi, 
46.525 adet gazlı bez, 500 adet rulo sargı bandı ve battaniye gelmiştir. 

• "Malteser" yardım kuruluşundan 1000 portatif yatak ve 10,500 battaniye, 
6000 ceset torbası, 300 sahra yatağı ve çok sayıda maske ile temizlik 
malzemesi gelmiştir. Aynı Kuruluşun Tirana Ofisince 200 uyku tulumu 
gönderilmiştir. 

• Johanniter Kaza Yardımı 30 büyük çadır göndermiştir. 

• Bavyera Eyaleti'nden 150 bin Mark hibe edildiği bildirilmiştir. 

• Alman Protestan Kilisesi 200 bin DM tahsis etttiğini açıklamıştır. 

• Aşağı Saksonya Eyaleti 250 Bin DM yardım da bulunacağını açıklamıştır. 
Ayrıca, Deprem Yardım Komitesi tarafından uyku-tulumu, battaniye, ilaç 
gibi yardım malzemeleri 2 TIR ile gönderilmiştir. Ayrıca 38 adet konteyner 
ev ve 16 adet ısıtma tertibatlı konutun ülkemize gönerileceği bildirilmiştir. 

• Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) 1480 adet prefabrike evi hibe olarak 
vereceğini bildirmiştir. 
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• Düsseldorf Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde vatandaşlarımız 
tarafından toplanan 10 çadır, 15 seyyar tuvalet, 16 tekerlekli sandalye ve 
muhtelif yardım malzemelerinin iki tırla, ayrıca temizlik malzemeleri, yatak, 
yorgan, battaniye ve çarşaftan oluşan yardım malzemeleri, 500-600 kişilik 
su geçirmez çadır yollanmıştır. 

• Hamburg Başkonsolosluğumuz tarafından 340 ton sağlık ve temizlik 
malzemesi, tıbbi malzeme, çadır ve battaniye gönderilmiştir. 

• Hamburg Senatosu 100 Bin DM yardımda bulunacağını açıklamıştır. 

• Hamburg'da kain Blohm Voss tersanesi 100 adet askeri tip büyük çadırı 
ülkemize sevketmekte olduğunu bildirmiş ve 100 bin DM nakdi yardımda 
bulunmuştur. , • • 

• Ulusoy Firmasının Münih'te mukim Avrupa temsilciliği 27 adet sahra tipi 
çadırı iki TIR'la göndermiştir. 

• Münih'te kain "Zeithoff and Partner" isimli firma tarafından 10 adet Sanıtar 
(WC/Duş) konteyner, 16 musluklu bir lavabo konteyner, barınma amacıyla 
kullanılabilecek 3 adet inşaat ve 4 adet tuvalet aracı gönderilmiştir. 

• Münih Belediyesi'nden 2 jeneratör, 52 bin plastik eldiven, 1160 ceset 
torbası yollanmıştır. 

• Münih Başkonsolosluğumuz tarafından başlatılan yardım kampanyası 
çerçevesinde ilaç, tıbbi malzeme, yatak ve tekerlekli sandalye, 40 büyük 
çadır, 18 konteyner, 4 jeneratör gibi yardım malzemeleri toplam 80 TIR'la 
iletilmiştir. Ayrıca 196 ton yardım malzemesi havayoluyla sevkedilmiştir. 

• Münih Başkonsolosluğumuzca başlatılan kampanya çerçevesinde Türk ve 
Alman vatandaşlarından toplanan hastane yatağı ve muhtelif tıbbi 
malzemeleri havi 1 adet TIR Ro-Ro'yla, çeşitli yardım malzemelerini 
taşıyan ayrı bir TIR da karayoluyla İzmit Valiliğine gönderilmiştir. 

• Münih Başkonsolosluğumuzca yürütülen kampanya sonucu toplanan 
çeşitli malzemeler Sakarya Valiliği'ne teslim edilmek üzere 1 TIR'la 
gönderilmiştir. 

• Depremzedelerin yararına Bavyera Eyalet Başbakanı Dr. Stroiber 
himayesinde 11 Ekim 1999 tarihinde Münih'te düzenlenen konserde 
600.000 DM gelir elde edilmiştir. 

•» istanbul'da kain Gökçiller A.Ş. isimli firma Germersheim kentindeki 
Amerikan Askeri Üssünden temin ettiği toplam 77 koli çadırı göndermiştir. 

• Köln Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde St. Paul Kilisesi'nde düzenlenen 
yardım konserinde 5465 DM bağış toplanmıştır. Heinrich Böll adlı okulun 
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öğrencileri tarafından toplanan 6113 DM Yalova Çiftlikköy Lisesi'ne 
bağışlanmıştır. Ayrıca Köln'de yaşayan vatandaşlarımız tarafından 428 
ton sıhhi malzeme, 3111 çadır, 30.000 maske ve 73 sakat arabası 
gönderilmiştir. 

• Commerzbank Vakfı'nın Alman Kızılhaç Örgütüne 250 bin Mark 
bağışladığı bildirilmiştir. 

a "Franziskus Hospital" adlı hastahanede görevli KKTC vatandaşı bir doktor 
500 adet tetanoz, 65 adet tifüs ve 300 adet difteri aşısı yollamıştır. 

° Saksonya Eyaleti tarafından 5 adet çadır, ilk yardım ve temizlik 
malzemeleri, plastik eldiven, ortopedik malzeme ve jeneratörden oluşan 
yardım paketi gönderilmiştir. 

• Essen Başkonsolosluğumuz bölgesinde bulunan Türk Genç işadamları 
Derneği'nin 300.000 DM değerindeki malzemeyi gönderdiği 
açıklanmıştır.(171 adet çadır, 696 battaniye, 100 sakat sandalyesi, 479 
çift koltuk değneği ve 1550 koli muhtelif yardım malzemesi.) Ayrıca, 
Essen'deki vatandaşlarımız ve çeşitli demekler tarafından temin edilen 
çok sayıda ameliyat malzemesi, 28 hasta yatağı ve dolabı, 10 adet 
tekerlekli sandalye, 7 üç ayaklı baston, 2,5 ton temizlik malzemesi, 50 
karton çocuk bezi ve temizlik malzemesinden oluşan yardım paketi bir 
TIR'la gönderilmiştir. 

• Yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşlarımız tarafından temin edilen 
50 adet fotokopi makinası, 1 adet dializ makinesi, 100 karton ilaç ye tıbbi' 
malzeme, 2 palet bisküvi, 10 koli çadır yatağı, 225 karton giyim eşyası, 60 
karton havlu, nevresim ve battaniye, 10 karton çocuk bezi ve maması, 47 
karton çocuk elbisesi, ayrıca 4 m3 ilaç ve tıbbi malzeme ülkemize 
yollanmıştır. 

o Mülheim kentinde yerleşik "Pro Humanium E.V." isimli yardım kuruluşu 
tarafından bağışlanan 217 karton muhtelif giyim eşyası, 10 koli çadır 
yatağı, 20 karton havlu, 20 karton battaniye, 20 karton nevresim, 12 adet 
çadır ve 100 adet kullanılmış sırt çantası, 2340 eunova magnezyum 
tableti, 2160 paket eunova calsium tableti ve 1600 kg. bisküviden oluşan 
yardım malzemesi ülkemize peyderpey gönderilmiştir. 

• Mülheim Belediyesi'nin düzenlediği yardım kampanyasında 173.000 DM 
toplanmıştır. 

« Opel Bochum'da çalışan işçiler 113.000 DM toplamışlardır. 

• Tysen-Krupp Stahl şirketinde çalışan işçiler 350.000 DM'lık bağış 
toplamışlardır. 

• Brinkmann Medical isimli bir ilaç şirketi tarafından ilaç yardımında 
bulunulmuştur. 
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• Almanya çapında faaliyet gösteren Mannesmann Firması'nın Essen'de 
yerleşik yan kuruluşu Röhrenvverke AG isimli şirket İzmit'teki 
temsilciliklerine yardım amacıyla ilk etapta 20.000 DM tahsis etmiş, 
ayrıca, 25 karavan ile 300 portatif yatak ve iki doktor ile çok sayıda ilaç 
göndermiştir. 

• Bochum Türk Akademisyenler Derneği tarafından Ankara'daki Türk 
Psikologlar Derneği'nce deprem bölgesindeki çocuklara uygulanacak 
psikolojik tedavide kullanılmak üzere 100 kutu oyuncak gönderilmiş, 
ayrıca, sözkonusu Dernek tarafından "Kocaeli Üniversitesini yeniden 
kurma" adı altında bir kampanya düzenlenmiştir. 

• Eppingen'de Karlsruhe Spor Kulübü Futbol Takımıyla Baden Klüpleri'nde 
oynayan Türk futbolculardan kurulu karma takım arasında geliri 
depremzedelere tahsis edilmek üzere yapılan maç sonunda 20 bin DM 
hasılat toplanmıştır. 

• Deutz Motor Fabrikası'nda çalışan 500 civarında Türk çalışan tarafından 
57.626,78 DM ve anılan Fabrika'nın Yönetim Kurulu tarafından 25.000 DM 
nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca, enkaz kaldırma çalışmalarında 
kullanılacak 750 bin DM tutarında bir iş makinası yollanmıştır. 

• Etnik ve kültürel azınlıklar konusunda uzmanlaşan "Medya ve Kamuoyu 
Araştırma Enstitüsü - ENFOR"un depremzedeler yararına düzenlediği 
sanat eserleri açık arttırmasında elde edilen 25700 DM'lık gelir Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği kanalıyla depremde ebeveynlerini yitirmiş 
çocuklara bağışlanmıştır. 

• Berlin'den ilaç, tıbbi malzeme, çadır ve gıda maddelerinden oluşan 5 
TIR'lık yardım malzemesi yollanmıştır. 

• Nürnberg Başkonsolosluğumuz tarafından 409 ton yardım malzemesi 
gönderilmiştir. 

• Stuttgart Başkonsolosluğumuz görev çevresinde toplanan 815 ton 
muhtelif yardım malzemesi yollanmıştır. 

• Mainz Başkonsolosluğumuz görev çevresinde toplanan 1070 
battaniye,232 seyyar tuvalet, 1 seyyar röntgen ve 3 kamyon yükü temizlik 
ve tıp malzemesi ülkemize sevkedilmiştir. 

• Leipzig Başkonsolosluğumuz tarafından 3800 kg. yardım malzemesi ve 1 
diyaliz makinası gönderilmiştir. 

• Karlsruhe Başkonsolosluğumuz görev çevresinden temin edilen 1 
ambulans, 4 iş makinası, 246 çadır, 134 sakat sandalyesi, 343 çift koltuk 
değneği, 3000 koli temizlik malzemesi yollanmıştır. 
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• Hannover Başkonsolosluğumuz 1 ambulans, 20 seyyar tuvalet 23 
tekerlekli sandalyeve 7000 koli tıbbi malzeme ve gıda maddesi 
göndermiştir. 

• Frankfurt Başkonsolosluğumuz 100 çadır, 40 ton giyim eşyası, sağlık ve 
temizlik malzemesini ülkemize sevketmiştir. 

• Thüringen Eyaletindeki Jena kentinde bulunan Schiller Üniversitesi kliniği 
tarafından tıbbi malzeme gönderilmiştir. 

• Ülkemizdeki depremzedeler yararına düzenlenen futbol karşılaşması 
sonucunda elde edilen 50.000 DM'lık gelir Gölcük Ulaşlı ilköğretim 
Okulu'nun yeniden inşaası için kullanılmak üzere Mainz 
Başkonsolosluğumuza iletileceği bildirilmiştir. 

o Almanya'nın muhtelif kentlerinden toplanan 4 TIR dolusu malzeme 3'ü 
istanbul ve 1'i Ankara'ya ulaştırılmak üzere gönderilmiştir. 

o Münih Başkonsolosluğumuzca yürütülen kampanya sonucu toplanan 
çeşitli malzemeler Sakarya Valiliği'ne teslim edilmek üzere 1 TIR'la 15 
Ekim 1999 tarihinde gönderilmiştir. 

e 15 Ekim 1999 tarihinde ülkemizdeki depremzedelere yardım amacıyla 
Berlin'de düzenlenen konserde 50 bin DM'lık nakdi yardım toplandığı 
bildirilmiştir. 

• Münih Başkonsolosluğmuzca yürütülen kampanya çerçevesinde toplanan 
yardım malzemelerini taşıyan ve istanbul Valiliği'ne teslim edilecem bir 
TIR, 25 EKİM 1999 tarihinde Münih'ten hareket etmiştir. 

• MILUPA firması tarafından hibe edilen 1568 kutu (10 TON) çocuk maması 
İstanbul Valiliği'ne iletilmek üzere bir TIR'la 26 EKİM 1999 tarihinde 
Münih'ten hareket etmiştir. 

• Sakarya Valiliği'ne iletilmek üzere insani yardım malzemesi taşıyan bir 
başka TIR'ın ise 20 EKİM 1999 tarihinde yola çıklış olduğu bindirilmiştir 

• FOCUS isimli Türk öğrenci derneği tarafından toplanan tıbbi malzemeler 3 
TIR'la istanbul Valiliği'ne teslim edilmek üzere 26 EKİM 1999 tarihinde 
Münih'ten yola çıkmıştır. 

• Almanya'daki Türk ve Alman Kişi ve Kuruluşlardan toplanan 75 ton 
ağırlığındaki malzemeler istanbul Valiliğeine teslim edilmek üzere, 4 
TIR'la Münih'ten hareket etmiştir. 

• Frankfurt ve Kassel Belediyeleri tarafından izmit'te birer yurt inşa edilmesi 
projesine katkı amacıyla Kassel Alman-Yunan Toplumu'nca 23 EKİM 1999 
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tarihinde düzenlenen yardım konserinden 12.000 DM gelir elde edildiği 
bildirilmiştir. , 

• "Haerting Benefiz Organization e.V" isimli kuruluşun Bavyera Dükü'nünü 
himayesinde 10 ARALIK 1999 tarihinde Münih'te dünyaca ünlü 
sanatçıların katılımıyla bir yardım gala?;ı ve buna ilave olarak ZDF 
Televizyonunun 2000 yılı içerisinde 30 yardım konseri düzenleyecekleri 
bildirilmiş, sözkonusu organizasyonlardın, ülkemizdeki depremden zarar 
görmüş çocuklar için kullanılmak üzere 15-20 milyon DM gelir beklendiği 
belirtilmiştir. 

• Münih İtfaiye Müdürlüğü'nün Adapazarı itfaiyesi'ne 1990 model Mercedes 
marka tam teşekküllü bir ambulans hibe ettiğiObildirilmiştir. Ayrıca Münih 
Blediyesi Ttarafından yürütülen Sakarya Prefabrike Ev Projesi 
kapsamında inşa edilen toplam 40 ailelik evlerin Aralık ayı sonunda 
Teslim edeliceği açıklanmıştır. 

• Ehresman firması tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilen 
18 adet prefabrike konutun 9 TIR'la deniz yoluyla (RO RO) 2 Kasım 1999 
tarihinde Münih'ten yola çıktığı bildirilmiştir. 

• Münih Başkonsolosluğumuzca yürütülen yardım kampanyası 
çerçevesinde toplanan çadır, uyku tulumu, battaniye ve kullanılmış kışlık 
ayakkabıdan oluşan toplam 20 tonluk insani yardım malzemesi Trieste 
üzerinden ülkemize gönderilmek üzere, 2 Kasım 1999 tarihinde yola 
çıkmıştır. 

• Mönchengladbach Belediyesi'nin toplamış olduğu 48.000 DM tutarındaki 
nakdi yardımı deprem bölgesinde 4 adet sosyal hizmet binası inşa etmeyi 
planlayan Avrupa Türk işadamları Derneği (ATİAD) hesabına 
aktaracağını bildirdiği öğrenilmiştir. 

• Haimhaisen Belediyesi tarafından Yalova Devlet Hastanesine hibe 
edilmek üzere tıbbi araç ve gereç gönderilmiştir. 

• Alman Sendikalar Birliği tarafından depremzedeler için hibe edilen 24 
kişilik bir prefabrik evin malzemeleri 9 kasım 1999 tarihinde 7 adet tırla 
ülkemize müteveccihen Almanya'dan yola çıkmıştır. Sözkonusu ev 
Adapazarı'nın Erenler mevkiinde kurulacaktır. Ev malzemesini taşıyan 
kamyonlarda aynı zamanda 120 karton yardım malzemesi bulunmaktadır. 

• Münih Başkonsolosluğumuzda deprem mağdurları için toplanan,, kışlık 
çadır, bebek maması ve giyim eşyasından oluşan yardım malzemesi 2 TIR 
ile Türkiye'ye gönderilmiştir. 

• Almanya'nın izmir Başkonsolosluğu tarafından Adapazarı-Emirdağ 
çadırkentinde çeşitli Türk ve Alman firmalarından derlenen giyecek, para 
yardımları dağıtılmış, Alman-Türk Sosyal Yardım Derneği tarafından 
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sağlanan 100 bin Alman Marklık ilaç ve 6 adet dializ makinasının bölgeye 
ulaştırılması sağlanmıştır. 

2-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

• Uzmanlar,-hassas malzeme ve köpeklerden oluşan 90 ve 72 kişilik arama-
kurtarma ekipleri, 24 kişilik cerrahi müdahale ekibi, 3 kişilik tıbbi 
değerlendirme ekibi, 2 kişilik epidemiolog ekibi ve 1 su arıtma mühendisini 
ülkemize göndermiştir. 

• Kızılay'a 25 bin ABD Doları nakdi yardımda bulunmuştur. 

• 4500 ceset torbası ve 10000 ameliyat eldiveni ve maskesi 
göndermişlerdir. 

• Askeri gemi hastahanesi hizmeti görmek üzere USS Kearsarge ve USS 
Gunston Hail gemileri Hereke Limanı'na demirlemişlerdir. Aynı hastahane 
grubuna dahil USS Ponce gemisi Gölcük limanına gelmiştir. (Sözkonusu 
gemi grubunda 631 yatak, 6 ameliyat odası, ambulans ve 22 helikopter ve 
tıbbi personel yer almıştır.) Gemiler bir süre kaldıktan sonra 10 Eylül 199 
tarihinde ülkemizden ayrılmışlardır. 

• USAID Foreign Disaster Assistance biriminden özel donanımlı 70 kişilik 
bir ekip gelmiştir. 

• İzmit'te bulunan ekibe ilave olarak 12 kişilik bir ekip daha göndereceğini 
bildirmiştir. 

• ABD Kızılhaçı 100 bin Dolar bağışta bulunacağını bildirmiştir. 

• Hayvan ve Bitki Sağlığı Birimi'nden (APHIS) 3 uzman deprem bölgesinde 
hayvan ve bitkiler üzerinde incelemeler yapmak üzere ülkemize gelmiştir. 

• New York Başkonsolosluğumuzun girişimiyle Din işleri Ataşeliğimize bağlı 
camilerde 33 bin ABD Doları yardım toplanmıştır. Amerikan Alevi Kü+ltür 
Merkezi depremzedelere 3667 Dolar, italyan toplumuna ait Colombus 
Vakfı' da 25 bin Dolar tutarında bağışta bulunmuşlardır. 

• ABD'deki vatandaşlarımızca toplanan diyaliz makinaları ve diğer yardım 
malzemeleri ülkemize gönderilmiştir. 

• American Jevvish Commitee ve Jevvish VVorld Service tarafından sırasıyla 
50.000 ve 125.000 Dolarlık bağışlar yapılmıştır. 
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• Salt Lake City Belediye Başkanlığı tarafından 4 jeneratör ve 9000 Dolar 
gönderilmiştir. 

• Kızılhaç Teşkilatı'nın deprem sonrasında açtırdığı özel hesapta toplanan 
yardımların 12.9 milyon Dolara ulaştığı öğrenilmiştir. 

• Ohio'da kain "VVorld Affairs Council of Greater Cincinnati" tarafından 
Kızılay Derneği'ne 20.088,35 Dolar bağışlanmıştır. 

• Amerikalı Müslümanlar Birliği 30.300 ABD Doları bağışlamıştır. 

• Pennsylvania Türk-Amerikan Müslümanları Kültür Derneği 65.495,81 ABD 
Doları bağışlamıştır. 

• Doğu Amerika Süryani Kilisesi Başpiskoposu tarafından 10.000 Dolarlık 
yardım yapılmıştır. 

• Rochester Türk Cemiyeti 85.000 Dolar bağışlamıştır. 

• Associated Merchandising Corporation isimli kuruluş Bangladeş'teki 
fabrikasında üretilmekte olan çadırlardan 1.100 adedini ülkemize hibe 
etmiştir. 

• Operation USA adlı kuruluş 20 tonluk tıbbi malzeme göndermiştir. 

• Americares adlı kuruluş tarafından bağışlanan 75 adet çadır THY 
kanalıyla ülkemize gönderilmiştir. . 

• ABD Uluslararası Yardım Teşkilatı (USAID), nakliyesi de kendilerine ait 
olmak üzere ülkemize 1000 adet kışlık askeri çadır hibe etme hazırlığında 
olduklarını açıklamıştır. 

• ABD, bugüne kadar toplam 7023 çadır göndermiştir. 

• American Jevvish Committee New York Başkonsolosluğumuzla işbirliği 
halinde 28 Ekim 1999 tarihinde ülkemizde ki depremzedeler yararına bir 
konser düzenlemiş, 1500 kişinin katııldığı konserde 150 bin ABD Dolaırı 
toplanmıştır. Anılan meblağ, '] American Jevvish Committee " aracılığıyla 
deprem bölgesine aktarılacaktır. 

• Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) , Amerikan-Türk Konseyi 
(ATC), Washington DC Türk Öğrenci Dernekleri Asamblesi (ATSA-DC) ve 
George Washington Üniversitesi'nin (GWU) destekleriyle Vaşington 
Büyükelçiliğimiz öncülüğünde Fahir Atakoğlu tarafından 7 Kasım 1999 
tarihinde Vaşington'da bir konser düzenlenmiştir. Konserden 30 bin ABD 
Doları civarında gelir beklenmektedir. 
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• Şikago Başkonsolosluğumuz tarafından depremzedelere yardım amacıyla 
düzenlenen balodan elde edilen 24.700 ABD Doları 'nın Michigan Türk-
Amerikan Kültür Derneği (TACAM) tarafından toplanan 80 bin ABD Doları 
ile birlikte Sakarya'da bir okul yapımı için tahsisi düşünülmektedir. 

o Amerikan "Baxter International" şirketinin sağladığı finansman ile 
AMERICARES tarafından satın alınan 300 adet çadır ülkemizce "Sikorsky" 
şirketinden satın alınan dört adet helikopterin yüklendiği uçakyla birlikte 
Türkiye'ye gönderilmiştir. Sikorsky şirketi ve "United Technologies •" 
(UTC) depremzedeler için yüzer bin ABD Doları bağışta bulunmuşlar, UTC 
çalışanları tarafından toplanan 32 bin dolar ise Kızılhaç vasıtasıyla 
ülkemize iletilmiştir. 

• Ohio'nun South VVebster kasabasındaki Middle Bloom ortaokulu 
öğrencileri aralarında topladıkları 1500 ABD Doları'nı Vaşington 
Büyükelçiliğimize teslim etmişler, anılan meblağ deprem yardım hesabına 
yatırılmıştır. 

3-ARJANTİN 

• Aşı ve süttozundan oluşan yardımın ülkemize gönderildiğini duyurmuştur. 

4-ARNAVUTLUK 

• Arnavutluk Hükümeti tarafından 3.6 ton ağırlığında serum ve ilaç 
yardımında bulunulmuştur. 

5-AVUSTRALYA 

• 1 milyon Avustralya Doları yardım (600 bini BM kuruluşları aracılığıyla, 
400 bini Kızılay'a). 

o 1050 adet çadır, seyyar tuvalet gönderileceği bildirilmiştir. 

• NSVV Eyalet Başbakanı Bob Carr ülkemizdeki depremzedeler için 100 Bin 
Avusturalya Doları bağışta bulunmuştur. 

• Batı Avustralya Sağlık Bakanlığı tarafından bağışlanan ve aralarında X-
Ray görüntüleyicilerinin de bulunduğu tıbbi malzemeler THY'na teslim 
edilmiştir. 

• Hard Rock Cafe Sidney Şubesi 4000 adet giyim eşyasını Kızılay 
aracılığıyla ülkemizdeki depremzedelere hibe etmiş, eşyalar 10 Kasım 
tarihinde uçakla Türkiye'ye gönderilmiştir. 
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6-ÂVUSTURYA 

o 70'i Avusturya Silahlı Kuvvetler mensubu toplam 150 kişilik köpekli arama-
kurtarma ekibi, 30 ton malzeme göndermiştir. 

• Avusturya Kızılhaç'ı 19 görevli ile 16 köpek yollamıştır. 

• 500 bin ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

• Bregenz Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde düzenlenen kampanyada 
148 adet çadır, 101 adet tente, 42 adet tente, 69 adet battaniye, 3 adet 
yorgan ve 7 kutu muhtelif tıbbi malzeme toplanmıştır. Bunlara ilaveten 
ilaç, çocuk maması ve bezi, çocuk giysileri, battaniye, uyku tulumu, çizme, 
nevresim takımı ve çocuk oyuncakları ile kullanılmış 3 adet beton delici 
matkaptan oluşan 212 adet kolinin ülkemize yollandığı açıklanmıştır. 

• Sahra hastanesi göndermiştir. 

• Avusturya Ordusu tarafından 4 üniteden oluşan 12 bin litre su üretim 
kapasiteli su arıtma tesisi gönderilmiştir. 

/ • Avusturya eski Başbakanı Vranitzky ve eşinin önderliğinde başlatılan 
kampanya çerçevesinde bugüne kadar 53 adet prefabrik ev finansmanının 
sağlandığı, bu rakamın 100'e çıkarılmaya çalışıldığı belirtilmiştir. Konuyla 
ilgili olarak Vranitzky ve eşi ülkemizi ziyaret etmiştir. 

7-AZERBAYCAN 

• Aralarında doktorların da bulunduğu 20 kişilik kurtarma ekibi. Batum 
Limanı üzerinden 2000 ton benzin ve fuel-oil gönderdi. 

• Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliev'in ülkemizi ziyareti vesilesiyle 
Azerbaycan tarafından 31 Ekim 1999 tarihinde 10 adet buzdolabı, 5 adet 
jeneratör, 2000-3000 battaniye ve kışlık giysiden oluşan insani yardım 
malzemesi uçakla ülkemize gönderilmiştir. 

• Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov tarafından 60.000 
Dolarlık nakdi yardım İğdır Valisine teslim edilmiştir. Nahçıvan 'da çeşitli kurum 
ve kuruluşlarca ülkemize yapılan toplam yardım 100.000 Dolar 'a ulaşmıştır. 

8-BAHREYN 

• 40 ton acil yardım malzemesi göndermiştir. 
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o Bahreyn Kızılay'ı tarafından 129 çadır, 2220 battaniye ve temizlik 
malzemelerinden oluşan 45 tonluk yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• "Maritime and Mercantile International" adlı kuruluş tarafından 1325 ABD 
Doları bağışlanmıştır. 

• Hiltpn Oteli yönetimi tarafından bağışlanan ' battaniye ve giyim 
eşyalarından oluşan 20 kolilik yardım malzemesinin THY kanalıyla 
ülkemize gönderileceği bildirilmiştir. 

9-BANGLADE5 

• 100 bin Dolar bağışta bulunmuş, 65 bin Dolar değerinde çadır, battaniye, 
5 ton çay iletmiştir. 

o Bir Profesörün başkanlığında 7 uzmandan oluşan sağlık ekibi 
gönderilmiştir. 

10-BELARUS 

• 44 çadır, 4000 battaniye, 4 adet taşınabilir jeneratör ve tıbbi malzeme 
yollamıştır. 

11-BELÇİKA 

o Belçika Savunma Bakanlığı 6 gün boyunca her gün 2 C-130 tipi askeri 
uçakla hava köprüsü kurarak kurtarma personeli, malzemeleri ve diğer 
gerekli araç-gereci taşımış, bu çerçevede 31 sağlık personeli, 55 kişilik 
arama kurtarma ekibi, 34 köpek, Belçika Silahlı Kuvvetlerinden 51 kişilik 
personel, 5 su arıtma tesisi, 35 mühendis, 6 buldozer, 2 kamyonu 
ülkemize göndermiştir. 

« Belçika Hükümeti 600 bin, Belçika Ordusu da 100 bin Dolar yardımda 
bulunmuştur. Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanlarından 
oluşan bir heyet ülkemizi ziyaret etmiştir. 

• Brüksel ve Mons bölgelerinde toplanan 40 adet kış şartlarına uygun çadır, 
4 adet diyaliz makinası, giyim eşyası, battaniye, çocuk maması ve 
bezinden oluşan yardım paketi gönderilmiştir. 

• Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız tarafımdan toplanan ve aralarında 50 
adet çadırın da bulunduğu 120 m3'lük yardım malzemesi ülkemize 
gönderilmiştir. 

<• Anvers Başkonsolosluğumuz görev çevresindeki Maasmechelen kentinde 
. yapılan Uluslararası Koro Yarışmasına ülkemizi temsilen katılan "Orfeon 
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Oda Korosu" depremzedeler yararına bir konser vermiş ve anılan konser 
sonunda 37.200 Belçika Frangı toplanmıştır, 

• Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Yönetim Kurulu bünyesinde başlatılan 
yardım kampanyasında çeşitli işçi federasyonları tarafından 330 adet 
askeri tip uyku tulumu, 150 askeri tip çadır, 360 çadır, 1800 adet tek kişilik 
300 adet çift kişilik battaniye, 800 portatif yatak, kamp ocakları ve çocuk 
yatakları ülkemize gönderilecektir. 

• Muhtelif dernekler tarafından toplanan ayakkabı, çeşitli giyim eşyası ve 
kırtasiye malzemelerinden oluşan 18.855 tonluk yardım paketi bir tırla 
ülkemize gönderilmiştir. 

12-BİRLESİK ARAP EMİRLİKLERİ 

• 200 çadır ve battaniyeden oluşan bir uçak dolusu yardım malzemesi 
göndermiştir. 

• 22-29 Ağustos arası hava köprüsüyle içerisinde, çadır, ceset torbaları ve 
50 bin çöp torbasının da yer aldığı insani yardım malzemeleri 
göndermiştir. 

• Al Rumaithy grubu tarafından bağışlanan 710 kutu ilaç, tıbbi malzeme, 
çadır ve battaniye ağırlıklı yardım malzemesinin ülkemize gönderildiği 
açıklanmıştır. 

• Sheik Mohammed Charitable Foundation isimli kuruluş tarafından ağırlıklı 
olarak çadırdan oluşan 80 ton malzeme ve 2688 battaniye 5 uçakla 
ülkemize gönderilmiştir. 

• New Medical Center tarafından 140 bin ABD Doları değerinde tıbbi 
malzeme. 

• Dubai'deki vatandaşlarımız ve işadamlarının katkısıyla toplanan 47 karton 
plastik torba, 100 karton plastik bidon ve 100 karton sudan oluşan 
malzemelerin ülkemize gönderildiği bildirilmiştir. 

• Dubai'de yaşayan işadamları tarafından 80 çuval pirinç, 63 karton 
battaniye, 12 karton bebek maması ve bezi ile 40 karton süt ve 
makarnadan oluşan yardım paketi Kızılay'a gönderilmiştir. 

• Dubai Başkonsolosluğumuz görev alanındaki 6 Emirlik'te başlatılan 
yardım kampanyası sonucu toplanan 32 çuval pirinç, 6 koli battaniye,' 20 
koli çay ile 40 koli makarna ve sıvı yağdan oluşan toplam 4,5 ton malzeme 
Kızılay'a iletilmek üzere THY'na teslim edilmiştir. 
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13-BOSNA HERSEK 

• 100 bin DM değerinde ilaç ve kan ürünleri. Esenboğa Havaalanında 
bulunan AN-74 tipi uçağı mürettabatıyla birlikte depremzedelerin 
hizmetine sunacağını bildirmiştir. 

• Sağlık Bakanı Yardımcısı beraberinde 6 kişilik bir ekiple ülkemize 
gelmiştir. Ayrıca 20-40 ton klor ve kireç, 20 ton yiyecek malzemesi, çadır, 
battaniye, ilaç ve bir sağlık merkezi kurulması için gerekli tüm ekipmanın 
da Saraybosna'daki Türk Görev Kuvveti'ne ait uçaklarla peyderpey 
gönderileceği açıklanmıştır. 

• Başkent Saraybosna'ya bağlı Merkez, Eski Şehir ve Yeni Şehir 
Belediyelerinin topladıkları 3 bin battaniye, 1.500 adet havlu, 3380 adet 
tıbbi malzeme ve muhtelif gıda maddeleri. 

• Ayrıca, Saraybosna Büyükşehir Belediyesi, Novo Sarayevo Belediyesi, 
Novi Grad Belediyesi, Stari Grad Belediyesi, Saraybosna Merkez 
Belediyesi, ve Zenica Belediyesi tarafından ilaç ve çeşitli ihtiyaç 
malzemeleri gönderilmiştir. 

• Çınarcık'ta kurulmak üzere bir seyyar hastane gönderilmiştir. 

• Bosna-Hersek Savunma Bakanlığı tarafından ilaç ve çadır yardımı 
yapılmıştır. 

• Bosna Hersek Cumhurbaşkanı izzetbegoviç deprem nedeniyle ülkemize 
gelmiştir. 

• Bosna'da kain "Saraybosna Kadınlar Merkezi" 20 civarında okuldan 
topladığı 2.2 tonluk kırtasiye ve okul malzemesini depremzedelere 
iletilmek üzere 5 kasım 1999 tarihinde Saraybosna Büyükelçiliğimize 
teslim etmiştir. Sözkonusu malzeme hava kuvvetlerimize ait haftalık kurye 
uçağı ile peyderpey ülkemize sevkedilmektedir. 

Bosna-Hersek makamları depremzedelere yardım amacıyla 24 Kasım 
tarihinde bir mini futbol turnuvası düzenlemişlerdir. Etkinlikten elde ~ 
edilen gelirin Saraybosna'daki Ziraat Bankası'nıdaki yardım hesabına 
yatırılması öngörülmektedir. 

14-BREZİLYA 

• Rio Grande De Sul eyaletinde kain İbrani Merkezi, ülkemizdeki deprem 
mağdurları için 1880 kg. yiyecek ve giyecek toplamış ve Türkiye'ye 
göndermiştir. 
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15-BULGARİSTAN 

• 9 kişi ve köpeklerden oluşan arama-kurtarma ekibi. Tüpraş yangını için 
itfaiye araçları. 14 doktor ve sağlık görevlisinden oluşan ekip. 100 çadır. 

• SSK Sakarya Hastanesinde ihtiyaç duyulan sağlık kliniğinin tüm ekipman 
ve personeliyle birlikte 31 Ağustos tarihinde göreve başlamıştır. 

• Sofya Askeri Tıp Akademisi'nce Kızılay'ın Kırklareli deposuna 60 çadır, 
100 yatak, ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildiği duyurulmuştur. 

• Savunma Bakanlığı 60 çadır, 1000 yatak ve çeşitli tıbbi malzemelerden 
oluşan 55 bin DM'lik yardımın 7 kamyonla gönderildiğini bildirmiştir. 

• Mestanlı işadamları Derneği adına 23 çadır, 56 uyku tulumu, 2 top naylon, 
58 yorgan ve 7 paket çocuk bezinden oluşan yardım malzemesi. 

• Princes Corecom isimli firma tarafından çeşitli giyim eşyası. 

• Bir işadamımız tarafından çok sayıda ayakkabı hibe edilmiştir. 

• Hasköy Müslüman Cemaati tarafından 198 adet battaniye, yatak, yorgan, 
yastık ve giyim eşyasından oluşan 46 koli yardım malzesi gönderilmiştir. 

• Kızılhaç tarafından ilaç, battaniye, aşı ve meyve suyundan oluşan yardım 
malzemesi yollanmıştır. 

« "Sparky Eltos" isimli şirket tarafından İstanbul Valiliği'ne 203.575,25 
Alman Markı değerinde ekipman hibe edilmiştir. 

• Burgaz Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde toplanan aralarında 16 
çadır ve 62 adet battaniyenin de bulunduğu mihtelif malzemeler 4 Ekim 
tarihinde 1 TIR'la gönderilmiştir. 

• Burgaz kenti Rotary klubünce gerçekleştirilen resim sergisinden elde 
edilen 2080 DM Burgaz Başkonsolosluğumuza iletilmiştir. 

16-CEZAYİR 

• 30 uzman ve 9 doktordan oluşan arama kurtarma ve ilk yardım ekibi. IL-76 
tipi uçakla ilaç ve tıbbi malzeme. 

• Tıp Birliği tarafından 130 koli tıbbi malzeme gönderilmiştir. 

17-CEK CUMHURİYETİ 

• 6 kişi ve 5 köpekten oluşan arama4<urtarma ekibi gelmiştir. 
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• Gölcük'te 80 personeli haiz bir sahra hastahanesi faaliyet göstermektedir.. 

• 12 kişi, 3 köpek ve 5 kamyondan bir diğer arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir. 

• Battaniye, ilaç, sargı bezi, ceset torbası, aşı, sahra hastahanesi için 
gerekli malzeme gönderdiğini bildirmiştir. 

• Dışişleri Bakanlığı'nca 58 bin dolar değerinde 100 adet sahra tipi çadır, 
ilaç, aşı ve çalışma eldiveninden oluşan yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• Çek Kızılhaç yetkilileri ülkemize 27 adet geçici yerleşim birimi ve 3 adet 
sağlık birimi göndereceğini açıklamıştır. 

• Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vetchy'i Gölcük'teki sahra 
hastahanesini ziyaret etmiş ve beraberinde 36.000 ABD Doları tutarında 
tıbbi malzeme ve ilaç getirmiştir. 

o 5 prefabrik konut taşıyan bir TIR'ın 23 Ekim 1999 tarihinde Kapıkule'ye 
ulaştığını bildirmiştir. 

18-ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

• Çin Kızılay'ı tarafından 60 bin ABD Doları tutarında yardım malzemesi 
gönderilmiştir. 

• Göndereceğini açıkladığı 1000 çadır ve 10.000 battaniyeden oluşan 
yardım malzemesinin ilk partisi 526 çadır ve ilkyardım malzemesini 
göndermiştin Bunlara ilaveten, Ankarada'ki Çin Büyükelçiliği 174 çadır 
daha göndereceğini bildirmiştir. 

• Çin Ordusu 2000 adet battaniye göndermiştir. 

• Bir işadamı 100 adet çadır göndereceğini bildirmiştir. 

• Çin'de mukim bir Türk işadamı tarafından 11 adet yağmura dayanıklı çadır 
iletilmiştir. 

• Hong Kong'daki Türk şirketleri ile yerel kuruluşlar 100 çadır yollanmıştır. 

• Hong Kong Rotary Klübü tarafından 500 adet çadır, 450 adet PVC 
şilteden oluşan yardım paketi. 

• Hong Kong Hükümeti, Hong Kong Kızılhaçı ve UNICEF Komitesi'ne 
ülkemize yardım malzemesi gönderilmesi için 555.555 dolar tahsis 
etmiştir. 
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• "Cable and VVireless Hong Kong" Şirketi tarafından kışlık ve kullanılmamış 
14 kartonluk giyim eşyası ülkemize gönderilmiştir. 

19-DANİMARKA 

• 80 kişilik köpekli arama-kurtarma ekibi yollamıştır. 

• 40 bin plastik eldiven, 8 bin adet ilk yardım, 13 bin paket gazlı bez 
kompresi, 10 bin gazlı bez sargı, 100 kutu ilk yardım kiti. 

• Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından vatandaşlarımızdan topladığı 50 
koli çadır, battaniye ve giyim eşyası ülkemize gönderilmiştir. 

• Danimarka'da yaşayan bir işadamımız Pakistan'daki şantiyelerinde 
bulunan 600 adet 10'ar kişilik çadırı ülkemize sevketmiştir. 

• Roskilde Derneği Yardım Vakfı tarafından 100 adet seyyar tuvalet 
bağışlanmıştır. 

20-ENDONEZYA 

• Mashusita Gobel Battery Industry Firması 10 bin adet el feneri ve 72 bin 
adet pil göndermiştir. 

• Cakarta Koreliler Birliği Kilisesi tarafından 100.000 ABD Doları tutarında 
nakdi yardım toplanmıştır. 

• Endonezya Hükümeti tarafından 50 bin Dolarlık nakdi yardım yapılmıştır. 

21-ERMENİSTAN 

• Ermenistan, Olağanüstü Hal Bakanı'nın başkanlığında 8 kişilik bir heyeti, 
ülkemizde 1 ay kalması öngörülen deprem uzmanları ile battaniye, 
yorgan, yastık, iki jeneratör ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir 
uçak insani yardım göndermiştir. 

22-FAS 

• 37 kişilik personel, 12.000 battaniye, 1800 çadır, 100 sedye, 9 ton tıbbi 
malzeme iletmiştir. 

23. FİLİPİNLER : 

• 50 bin ABD Doları nakdi yardım toplanmıştır. 
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• Asya Kalkınma Bankası'nın Türk ve yabancı personeli tarafından 6850 
Dolar iletilmiştir. 

24-FİNLANDİYA 

• 23 kişilik arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 

• 203 çadır, 250 kg. gıda malzemesi, 1 tıbbi koordinatör göndermi ve 
237.454 ABD Doları değerinde nakdi yardımda bulunmuştur. 

• Fin Kızılhaçı'ndan 87.946 ABD Doları değerinde 2000 ünite kan ürünleri 
gelmiştir. 

• 2 Finli Kızılhaç görevlisi Türkiye'ye gelmiştir. 

25.FRANSA 

• Toplam 147 kişi, 4 doktor ve köpeklerden oluşan 2 arama-kurtarma ekibi, 
50 ton malzeme, 4 yangın söndürme uzmanı gönderilmiştir. 

• 6.7 ton teçhizat yardımında bulunmuştur. 

o 1000 adet ceset torbası, 1400 adet ameliyat ve 250 adet koruma maskesi 
ve çok sayıda eldiven göndermiştir. 

• 35 dev çadır göndermiştir. 

• Vence Belediyesi 10 adet kamp karavanı göndereceğini bildirmiştir. 

• Marsilya'da bulunan Edm-Enfants du Monde Derneği 320 koli malzemeyi 
göndereceğini bildirmiştir. 

• Türk kuruluşu 1000 çadır göndereceğini bildirmiştir. 

• Vatandaşlarımız tarafından ilaç, battaniye ve gıda maddelerinden oluşan 
2 tonluk yardım malzemesi yollanmıştır. 

• La Havre kentindeki vatandaşlarımız tarafından ilaç, battaniye ve tıbbi 
malzemeden oluşan 4 ton yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• Casino Süpermarketi tarafından 5 ton gıda maddesi ve giyim eşyası 
gönderilmiştir. 

• Damart mağazalar zinciri 2,7 ton giyim eşyası iletmiştir. 
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• Galerie La Fayette, 154 koli giyim eşyası yollamıştır. 

• "L'Etoile Bleue" isimli Polonya -Fransa Derneği 713 koli giyim eşyası 
gönderilmiştir. 

• Türk Dernekleri tarafından çeşitli kuruluşlardan toplanan gıda maddesi, 
giyim eşyası, battaniye ve tıbbi malzemeden oluşan 8 tonluk yardım paketi 
iletilmiştir. 

• Chartes Kenti Kızılhaç Örgütü, 15 tekerlekli sandalye ve 16 hastahane 
yatağı ve çeşitli tıbbi cihazlardan oluşan yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• "Medecins şans frontieres" Adapazarı ve İzmit'te 3 dispanser kurmuştur. 

• Evreux Türk Derneği ile çeşitli kişi ve kuruluşlarca toplanan gıda maddesi, 
giyim eşyası, ilaç, battaniye ve tıbbi malzemeden oluşan 8 ton civarında 
yardım malzemesi gönderimiştir. 

• Ortopedik malzeme, çadır, bulgur, proteinli bisküvi, çocuk sütü, şeker, 
mutfak malzemesi, biberon, yatak ve okul malzemelerinden oluşan toplam 
20 tonluk yardım paketi iletmiştir. 

• Strazburg Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde toplanan 120 metreküplük 
yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• Fransa Bordeaux Belediyesi'nce hibe edilen prefabrik okul "Kula" isimli 
yük gemisiyle 24 Eylül 1999 günü Marsilya'dan ülkemize müteveccihen 
yola çıkmıştır. 

• Paris Başkonsolosluğumuz görev çevresindeki çeşitli kişi ve kuruluşlar 
tarafından gıda malzemesi, giyim' eşyası, ilaç, battaniye ve tıbbi 
malzemeden oluşan 5 ton yardım malzemesi gönderilmiştir. 

o Paris'te kurulu "Epeda" firması 15 Ekim 1999 tarihine kadar ülkemize 
göndermiş olduğu 12 TIR dolusu 1216 adet yatak ve 1170 adet somyaya 
ilave olarak ikişerbin yatak ve somya daha göndereceğini açıklamıştır.. 

• Bordeaux Belediyesi tarafından bağışlanan 1 derslikli prefabrik okul 8 
Ekim 1999.tarihinde gemiyle İstanbul'a gönderilmiştir. 

• Vence Belediyesi itfaiye Teşkilatı tarafından 1 TIR dolusu tıbbi malzeme, 
giyecek ve gıda malzemesi gönderilmiştir. 

• Renault şirketi Kızılhaç tarafından Akyazı'da yaptırılacak okul inşaatına 
.. 400.000 Dolar katkıda bulunacağını açıklamıştır. 
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• Paris Belediyesi Kızılhaç tarafından yürütülen değirmendere öğretmen 
lojmanları ve Gölcük okul inşaatlarına 1.500.000 Frank katkıda 
bulunacağını bildirmiştir. 

• Paris Başkonsolosluğumuz tarafından toplanan gıda, giyim eşyası, ilaç, 
battaniye, çadır, tıbbi ve ortopedik malzemeden oluşan 1.0 ton yardım 
malzemesi 18 Kasım tarihinde THY kargo servisine teslim edilmiştir. 

26. GÜNEY AFRİKA: 

• Güney Afrikalı "Consulting Engineers" firması 10 kişilik bir arama ve 
kurtarma ekibini gönüllü olarak Türkiye'ye gönderdiğini bildirmiştir. 19 
kişilik bir uzman grubunun geleceği bildirilmiştir. 

o 288 adet çadır göndermiştir. 

• Hükümet tarafından 10 ton yardım malzemesi, Benoni kentindeki bir 
okul tarafından 10 ton giyim malzemesi gönderilmiştir. 

27. GÜNEY KORE: 

• 17 uzmandan oluşan bir arama-kurtarma ekibi. 70 bin Dolarlık yardım 
taahhüdü. "Vivien Corporation" adlı bir Kore şirketinden 5 bin Dolar bağış. 

• 1 şişme olmak üzere toplam 501 çadır gönderilmiştir. 

• Kore Ana Muhalefet Partisi Başkanı 3000 ABD Doları bağışta 
bulunmuştur. 

• "iyi komşular" isimli NGO tarafından gönderilen 2 doktor, 3 hemşire ve 3 
kurtarma görevlisinden oluşan ekip ülkemize ulaşmıştır. 

• Kore Savunma Bakanlığı personeli 10.000 ABD Doları bağışlamış, 
200.000 ABD Doları tutarında 1000 battaniye, tıbbi malzeme getirecek 
sağlık ekibini de ülkemize gönderdiğini bildirmiştir. 

• 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme iletilmiştir. 

• "HKD International" isimli şirket tarafından 1100 çadır yollamıştır. 

e Dong-A llbo Gazetesi'nin yardım kampanyası sonucunda 515.806 ABD 
Doları nakdi yardım ile 535.000 ABD Doları değerinde ayni yardım 
toplanmıştır. 
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28. GÜRCİSTAN: 

• 30 kişilik kurtarma ekibi, tıbbi malzeme, 8 çadır, 30 uyku tulumu, 30 
battaniye, 25 gaz maskesi, 60 solunum maskesi, 5 telsiz ve jeneratör 
gönderilmiştir. 

• Savunma Bakanlığı Kızılay'a 1 adet tekerlekli sandalye, 1440 adet bandaj, 
60 paket pamuk ve 30 adet askeri çadır gönderdiğini bildirmiştir. 

• Acara özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yatak, yastık, tıbbi malzeme ve 
ilaçtan oluşan yardım malzemesi göndermiştir. Ayrıca, Kadınlar Barış ve 
Hayat Derneği tarafından çocuk maması, şırıngadan oluşan yardım 
malzemesi ve 5.000 dolarlık nakdi yardım yapılmıştır. 

29. HIRVATİSTAN: 

• CL-145 tipi bir yangın söndürme uçağını 7 personelle birlikte Tüpraş'a 
göndermiştir. ' 

• Bir adet jeneratör, 10 adet büyük çadır, 100 adet seyyar yatak ve çeşitli 
tıbbi araç-gereçten oluşan 5,5 ton malzeme. 

• 30 çadır gönderilmiş, 20'şer kişilik 5 çadırın daha gönderileceğini 
bildirmiştir. 

• Sağlık Bakanlığı tarafından 5 adet çadır ve 100 seyyar yatak 
gönderilmiştir. 

• Pliva D. D. Firması, antiseptik ve antibiyotik göndermiştir. 

• Hırvatistan Kızılhaç Örgütü tarafından 20.000 Alman Markı nakdi 
yardımda bulunulmuştur. 

30. HİNDİSTAN: 

• ilk etapta ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardım paketi göndermiştir. 

• Çadır ve battaniye göndereceğini bildirmiştir. 

31-HOLLANDA 

• Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu aracılığıyla Kızılay'a 50 bin 
ABD Doları bağışta bulunduğunu bildirmiştir. 
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• • 8 kişilik köpekli arama-kurtarma ekibi, yangın söndürmek için kimyasal 
madde göndermiş ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç aracılığıyla 750 bin 
Hollanda Florini bağışta bulunmuştur. 

• Shell şirketi tarafından bir uçak yangın söndürme malzemesi ve uzman 
gönderilmiştir. 

• 500 adet ceset torbası, 1000 çift plastik eldiven, 855 çadır yollanmıştır. 

«> 2.5 milyon ABD Doları tutarında yardım malzemesi gönderileceği ifade 
edilmiştir. 

• TÜPRAŞ yangını hasar onarımı için pompa gönderilmiştir. 

• Roterdam Belediyesi depremzelerin bedensel ve psikolojik tedavisi için 
başlatılan kampanyaya 1 milyon Hollanda Florini bağışladığını ve 12 ton 
yardım malzemesi göndereceğini bildirmiştir. 

• Ajax-Türkiyem Spor arasında yapılan futbol karşılaşması sonunda elde 
edilen 250 bin Dolarlık hasılat depremzedelere bağışlanmıştır. 

• Hollanda'nın "People in Need" kuruluşu 400 çadır göndereceğini 
bildirmiştir. 

• Kızılhaç tarafından 1000 adet 12 metrekarelik çadırın 6 Eylül'de ülkemize 
gönderildiği açıklanmıştır. 

• Hollanda'da ülke çapında başlatılan kampanyada yaklaşık 25 milyon ABD 
doları tutarında nakit para toplanmıştır. 

• Hollanda Kızılhaçı tarafından 2000 adet kış çadırı, 10.000 yatak ve 
sünger, 10.000 adet çarşaf takımı ve 2000 adet soba gönderilmekte 
olduğu bildirilmiştir. 2000 çadırın her hafta 300-500 adet olmak üzere 
ülkemize sevkedileceği, ilk parti olarak 285 çadırın alıcısı Kızılay olarak 
Türkiye'ye gönderilmiş olduğu iletilmiştir. 

• Groningen Üniversitesi Türk Öğrenci Demeğinin girişimiyle üniversite 
bünyesinde başlatılan kampanya sonucunda toplanması öngörülen 9.500 
ABD Dolarının İzmit Üniversitesi'nin yeniden inşaasına katkıda bulunmak 
amacıyla hibe edileceği açıklanmıştır. 

32-IRAK 

• Ülkemize hibe ettiği 10 milyon Dolar karşılığı 530.886 varil ham petrolün 
BOTAŞ Ceyhan tesislerinde pompaj işlemleri tamamlanmıştır. 
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33-İNGİLTERE 

• Toplam 90 kişilik köpekli 4 arama-kurtarma ekibi, 7 uçak dolusu insani 
yardım malzemesi, 250 bin Sterlin değerinde tıbbi malzeme göndermiştir. 

« Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu aracılığıyla Kızılay'a 500 bin 
Sterlin bağışta bulunmuştur. 

• UNICEF tarafından yapılan yardım çağrısına cevaben 185 bin Sterlin 
tahsis etmiştir. 

• Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütü (OCHA)'ne 32 bin Sterlin 
vermiştir. 

• Royal College of Defence Studies tarafından 717 Sterlin toplanmıştır. 

• 3 bin maske, 5 bin plastik eldiven ve 5 bin ceset torbası göndermiştir. 

• British American Tobacco, TRT Hesabına 100 Bin Dolar yardımda 
bulunduğunu açıklamıştır. 

• Toplam 2815 çadır gönderilmiştir. 

• Londra'da yaşayan KKTC vatandaşı Dr. Osman Derviş'in girişimiyle 
Birmingham'da 16.000 Sterlin bağış toplanmıştır. 

• "Guru Nanak Durbar Association" adlı dernek tarafından 2500 Sterlinlik 
yardımda bulunulmuştur. 

• John Shackleton adlı bir ingiliz vatandaşı tarafından Kızılay'a bir 
ambulans hibe edilmiştir. 

• Milton Keynes Anglo Turkish Friendship Society adlı dernek tarafından 
toplanan 3000 Sterlin tutarındaki nakdi yardım Londra Büyükelçiliğimize 
tevdi edilmiştir. 

• Jesus Christ of Latted-Day Saints klişesi (Mormon tarikatı) topladıkları 
9000 sterlin tutarındaki nakdi yardımı Londra büyükelçiliğimize iletmiştir. 

• Londra'daki "Crown Plaza" otelleri grubu 250 bin sterlin tutarında ve 7 ton 
muhtelif yardım malzemesi ve ilaç bağışlamıştır. 
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34. İRAN: 

o insani yardım malzemesi taşıyan C-130 tipi bir uçakla 1000 battaniye, 10 
ton pirinç, 500 mutfak kiti, 10 bin konserve, 100 kalem tıbbi malzeme, 500 
çadır gönderildiği bildirilmiştir. 

• İran Kızılay'ı depremzedeler için bir yardım hesabı açtırdığını bildirmiştir. 

• iran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve Sağlık Bakanı başkanlığında bir 
. heyet ülkemize gelmiştir. 

• ikinci partide 2000 adet battaniye, 10 ton pirinç, 5000 çift cerrahi eldiven, 
800 koli yemek takımı, 10.000 adet hastane çarşafı, 999 litre strelize eden 
madde, 500 çift cerrahi eldiven, bir adet seyyar banyo gönderildiği 
bildirilmiştir. 

35-İRLANDA 

© : 200 bin irlanda Pound'u bağışlanmıştır. Ayrıca 500 bin ABD Doları 
değerinde yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• irlanda Kızılhaçı tarafından başlatılan yardım kampanyasında bugüne 
kadar 950.000 ABD Doları toplanmıştır. 

36-İSPANYA 

• Donanımlı ve köpekli 9 arama kurtarma ekibi yollamıştır. 

o 290 adet ilk yardım çantası, 680 adet ilk yardım malzemesi, çok miktarda 
içme suyu tableti, bir jeneratör iletmiştir. 

• C-130 uçağıyla 5 kurtarma ve 2 sağlık ekibinden oluşan 58 kişi ve 14 
köpek göndermiştir. 

• CN-235 uçağıyla 25 kişi ve köpeklerden oluşan kurtarma ekibi yollamıştır. 

• Gölcük'te konuşlandırılmak üzere C-130 ve CN-235 tipi uçaklarla 45 
personeli haiz tam teşekküllü askeri sahra hastahanesi yollamıştır. 

• İspanyol Kızılhaçı tarafından 173 çadır, 1 jeneratör, 150 adet ilk yardım 
çantası ve 480 çantalık yedek malzeme, 500.000 adet su arıtım tabletleri, 
2480 adet ceset torbası, önemİİ miktarda sodium klorat ve glukoz 
gönderilmiştir. 

• 1702 çadır yolladığını bildirmiştir. 
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• ispanya'daki vatandaşlarımızca çadır ve giyecek yardımı yapılmıştır. 

• Madrid Büyükelçiliğimiz ile Mano Amiga adlı hayır kuruluşunun işbirliğiyle 
ülkemizdeki depremzedeler yararına tertiplenen, gece sonunda 10.000 
ABD Doları gelir elde edildiği ve sözkorıusu meblağın anılan kuruluş 
tarafından, önerilebileceksomut bir projeye hibe edileceği bildirilmiştir. 

37-İSRAİL 

• Gölcük, Yalova, Çınarcık ve Adapazarı'nda görev yapmak üzere 385 
arama-kurtarma ve sağlık personeli gönderilmiştir. 

• Adapazarı'nda 1100 hasta kapasiteli sahra hastanesi kurulmuştur. 

• 40 gönüllü doktor, 267 kg. ilaç, 400 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi 
malzeme yollamıştır. 

• 500 Prefabrik ev göndermiştir. 

• Agresxo firması bir gemiyle 1000 ton taze gıda ve giyimden oluşan insani 
yardım malzemesi göndermiştir. 

• 40 tonluk malzeme insani yardım malzemesi yollamıştır. 

38-İSVEÇ 

• 30 kişi ve 12 köpekten oluşan kurtarma ekibi 18 ağustos 1999 tarihinde 
ülkemize gelmiştir. 

• Hükümet, depremzedelerin ihtiyaçlarına göre kullanılmak üzere 40 milyon 
Kron tahsis edeceğini açıklamıştır. 

• İsveç Kızılhaçı Kızılay'a 500 çadır göndermiştir. 

• isveç Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç fazlası 7.000 adet soğuğa 
dayanıklı, içi sobalı çadır gönderilmiş, bunların 1500'ü yerel makamlara, 
5500'ü ise Kızılay'a iletilmiştir. 

39-İSVİÇRE 

• 80 uzman ve 40 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi, 18 ton acil 
yardım. Tıbbi malzeme. 1160 adet ceset torbası, 2000 adet plastik 
eldiven ve 5000 adet yüz maskesi göndermiştir. 
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• 31 Ağustos günü, yardım kampanyasını hızlandırmak amacıyla Türkiye'ye 
yardım günü ilan edilmiştir. 

• Uzman ve acil ihtiyaç maddelerinin temini için ilave 1 milyon İsviçre Frangı 
tahsis etmiştir. 

• Türkiye'de kalacak 7 uzmanla bundan böyle sağlık, su arıtımı ve deprem 
erken uyarı faaliyetlerinde bulunacaklarını bildirmişlerdir. Ayrıca izmit 
içme suyunu analiz eden uzmanlar bir tehlike olmadığını açıklamışlardır. 

• İsviçre makamları bu hafta içinde 2500 mutfak seti ve tıbbi malzeme 
göndereceklerini bildirmiştir. 

• Cenevre Kantonu Konsey Başkanı, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay 
Federasyonu tarafından yapılan yardım çağrısı kapsamında İsviçre 
Kızılhaç Teşkilatfna 250 bin İsviçre Frangı yardımda bulunulmasının 
kararlaştırıldığını bildirmiştir. 

• Zürih'teki Zollikerberg Hastanesi tarafından başlatılan yardım kampanyası 
çerçevesinde 200 çadır, 420 battaniye ve 10 tekerlekli sandalye, şırınga, 
steril eldivenler, ilaç ve serum levazımatı gibi toplam 200.000 İsviçre 
Frangı değerinde bağış gerçekleştirilmiştir. 

40-İTALYA 

• Toplam 6 C-130 ve bir G 222 uçağıyla yaklaşık 40 kişilik kurtarma ekipleri 
ve doktorlar ile 7 köpek ve ilk yardım malzemesi getirildi. Ekip 
Adapazarı'nda konuşlandırılmıştır. 

• Pirelli tarafından sağlanan çadırlarla Köseköy'de 1500 kişilik çadırkent 
kurulmuştur. 

• 500 adet prefabrik ev hibe etmektedir. 

• 3 uzmanla birlikte jeneratör, su pompaları ve çadırlardan oluşan 500 bin 
ABD Doları değerinde malzeme göndermiştir. 

o Tüpraş yangını için iki askeri uçakla 160 ton yangın söndürücü köpük 
yollamıştır. 

• Gölcük'e gelen San Giorgi gemisiyle 120 personel, nakliye helikopterleri, 
tıbbi ekip, 130 kişilik sahra hastahanesi, iki ambulans, bir su tankı, 
çadırlar getirmişlerdir. 

• Bir uçak dolusu çadır, portatif tuvalet, seyyar mutfak ve elektrikli aletler 
yollamıştır. 
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• İzmit'teki çadır kentte kullanılmak üzere 10 bin kişiye yemek çıkaran 
seyyar mutfak, yatak, çarşaf ve içme suyu yüklü 10 konteyner yardım 
malzemesi. 

• İtalyan Caritası tarafından 33 çadır. 

o FIAT firması tarafından 10 ambulans hibe edilmiştir. 

• IVECO firması 10 damperli kamyon vermiştir. 

• ASTALDI firması tarafından 60 bin dolarlık tıbbi malzeme gönderilmiştir. 

o Marche/Ancona Bölgesi Sivil Savunma Kuruluşu ile Marche Türk Kültür 
Derneği tarafından battaniye, giyecek, ve gıda malzemesi gönderilmiştir. 
Ayrıca anılan Sivil Savunma kuruluşu ile Milano Başkonsolosluğumuzun 
yürüttüğü faaliyetler sonucu 3 TIR dolusu ilaç, giyim ve gıda malzemesi 
gönderilmiştir. 

o Andon isimli gemiyle, 240 konteyner içinde 250 çadır, çok sayıda giyim 
eşyası, 420 buzdolabı, fırın, ayakkabı, lastik çizme, şilte ve sudan oluşan 
yardım malzemesi gönderilmiştir. Ayrıca, 200 kadar konteyner yardım 
daha gönderileceği bildirilmiştir. 

• Modena kenti Sivil Savunma kuruluşu 3 TIR dolusu ilaç, giyecek ve gıda 
malzemesi göndermiştir. 

• Italpasta SPA. isimli şirket tarafından bağışlanan muhtelif yardım 
malzemesi 2 TIR'la ülkemize gönderilmiştir. 

• Eli Kapuano isimli vatandaşımız Radarchim S.R.L. şirketi adına 30.DM'lık 
bağışta bulunmuştur. 

41. İZLANDA: 

• 10 kişilik bir arama kurtarma ekibi göndermiştir. 

42. JAPONYA: 

• Kurtarma ekibi. 400 bin Dolar değerinde insani yardım malzemesi. 4400 
battaniye, 170 çadır, 40 jeneratör, 6 su tankı ve uyku tulumları. Japon 
"Asian Volunteers" adlı kuruluş mensubu 1 doktor ve 1 koordinatör. 

• 8 kişilik bir araştırma ekibi, 500 adet radyo. 

• Daha önce ülkemize yapacağı 2,6 milyon Dolarlık nakdi yardım ve bugüne 
kadar yapılan ayni yardımlara ilaveten jeneratör, iş makinası, battaniye, su 
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tankı ve benzeri malzemelerden oluşan 1 milyon Dolarlık ayni yardım 
gönderilmiştir. 

• Altyapı hizmetlerinin onarımı konusunda uzman bir ekip ile ikinci bir sağlık 
ekibini de ülkemize gönderdiğini duyurmuştur. 

o 2500 prefabrike ev hibe edilmesine karar vermiştir. 

• Tarım Bakanlığı tarafından 16 milyon Yen tutarında yiyecek maddesi. 

o Hyogo Valiliği tarafından depremde ebeveynlerini kaybetmiş ilk ve orta 
öğrenim gören 380 öğrenciye 14 yıl süreyle yıllık 240 ABD Doları eğitim 
yardımı yapılmak üzere 100 milyon Yenlik bir fon oluşturulmuştur. 

• Shanti Volunteer adlı Japon hükümet-dışı kuruluşu tarafından deprem 
bölgesinde gerçekleştirilecek proje için 21,472,912 YEN (yaklaşık 210.000 
ABD Doları) hibe edileceği açıklamıştır. 

43. KANADA: 

• Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu aracılığıyla Kızılay'a 1.5 
(birbuçuk) milyon Kanada Doları gönderileceği bildirilmiştir. Kanada 
Kızılhaç'ı başlattığı kampanyayla 250 bin Kanada Doları yardım 
toplamıştır. Ayrıca Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanması için UNlCEF'e 
50 bin Kanada Doları vermiştir. Adapazarı'na 300 kişi kapasiteli askeri 
sahra hastahanesi kurmuştur. Tüpraş yangını için uzman yollamıştır. 

• 21-25 Ağustos tarihleri arasında istanbul ile kurulan hava köprüsüyle 100 
varil yangın söndürme köpüğü göndermiştir. 

o 1146 çadır, su arıtma tabletleri ve 2000 ceset torbası yollamıştır. 

• Kanada Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı tarafından 200 kadar çadır ve bir 
miktar çadır malzemesi gönderilmiştir. 

• "Global Aid Network"ün Tirana Ofisi'nce iki adet su arıtma cihazı 
yollanmıştır. 

• Türk-Kanada Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan yardım 
kampanyası çerçevesinde BPR firması tarafından bağışlanan 16.000 
Kanada Doları Montreal Fahri Başkonsolosumuz tarafından Kanada 
Kızılhaçı'na tevdi edilmiştir.Böylece Kanada Kızıl haçı tarafından organize 
edilen kampanya sonucunda CIDA'nın 1.050.000 Dolarlık katkısıyla 
birlikte yaklaşık 3.000.000 Kanada doları toplanmıştır. 

• Pasteur Merinux Connaught Canada firması tarafından 100.000 dozluk 
tetanoz aşısı ülkemize ulaştırılmak üzere Kanada Türk Dernekleri 
Federasyonu'na iletilmiştir. 
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• Yahudi Kongresi isimli kuruluş tarafından 18.000 Kanada Doları nakdi 
yardımda bulunulduğu bildirilmiştir. 

44-KATAR 

o Katar Kızılayı 50 bin ABD Doları nakdi yardımda bulunduğunu bildirmiştir. 

• 29 Ağustos, 1 Eylül ve 5 Eylül tarihlerinde üç ayrı seferle 15 ton süt, 300 
çadır, 11500 battaniye, 27 ton tıbbi malzeme, 22 jeneratör ve 60 tekerlekli 
sandalye olmak üzere toplam 92.4 ton malzeme göndermiştir. 

• Katar Hayırseverler Derneği 10 000 battaniye, 500 çadır ve 415,000 ABD 
Doları tutarında tıbbi malzeme göndermiştir. 

45. KAZAKİSTAN: 

• Kurtarma aracı ve diğer malzemeyle birlikte 20 kişilik arama-kurtarma 
ekibi yollamıştır. 

• 2 Eylül tarihinde ülkemize gönderilecek yardım malzemeleri konusunda bir 
Kararname çıkarmıştır. 

• Olağanüstü Haller Ajansı 200 çadır, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 
yardım malzemesi göndermiştir. 

• Kazakistan'da yerleşik Ahıska Türkleri adına Ziyadtin Kassanov tarafından 
20.000 ABD Doları nakdi yardım yapılmıştır. 

• Astana'da kurulu yardım merkezi tarafından 2.460 Dolarlık nakdi yardım 
yapılmış, yardımın üçte birlik bölümü Türk-Kazak Bankası Demirbank 
tarafından sağlanmıştır. 

• Kazakistan'ın tanınmış sanatçılarından oluşan bir grup ülkemizdeki 
depremzedeler yararına 31 Ekim 1999 tarihinde Almati'de bir konser 
vermiştir. 

46. KIRGIZİSTAN: 

• 23 kişilik askeri arama-kurtarma ekibi ile arama-kurtarma faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere 1 minibüs, 1 jip ve 2 köpek göndermiştir. 

• Ahıska Türkleri Federasyonu çok sayıda tıbbi malzeme, 2 çadır ve 117 
battaniyeden oluşan yardım malzemesi gönderdiğini bildirmiştir. 

• • Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akaev ülkemizi ziyaret etmiş ve 
Kırgızistan tarafından bağışlanın 30 kıl çadır kullanılarak oluşturulan çadır 
kentin açılışını yapmıştır. 
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47-KUVEYT 

• 12 kişilik köpekli arama-kurtarma ekibi yollamıştır. 

o 8 adet Boeing-747 ile 102 ton ilaç, 540 çadır, 2950 battaniye, 45 ton 
çocuk sütü, 91 ton çeşitli gıda maddesi, su arıtma cihazı ve jenaratörden 
oluşan yardım malzemeleri göndermiştir. 

• Yalova'da kurulmak üzere bir seyyar hastahane ve tıbbi ekip göndermiştir. 

• Kuveyt Kızılayı tarafından altı uçakla 101 çadır, 14750 battaniye, 500 
yastık, 500 yatak ve 3 ambulans gönderilmiştir. 

• Büyükelçiliğimizde düzenlenen yemekli davet sonunda 11.028 ABD Doları 
yardım toplanmıştır. 

« American International School öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 
kampanya sonucunda toplanan toplam 16 kutu insanu yardım malzemesi 
29 Ekim 1999 tarihinde İstanbul'a gönderilecektir. 

48. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: 

• 26 personelden oluşan arama4<urtarma ekibi göndermiştir. 620 ünite kan 
ve çok sayıda serum göndereceğini bildirmiştir. 

• Bakanlar Kurulu kamu çalışanlarının isteme bağlı olarak iki günlük 
maaşlarının depremzedelere yardım için toplanması kararı almıştır. 

» Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'nun katkısıyla yürütülen maddi 
yardım kampanyasının yoğun bir şekilde sürdüğü belirtilmiştir. 

• Çok sayıda kuruluş tarafından çocuk bezi, süt, konserve, bisküvi, çocuk 
maması ve tıbbi malzemeden oluşan yardım paketleri. 

• Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve işadamları Demeği'nce toplam 6 adet 
jeneratör. 

• KKTC Çiftçiler Birliği ülkemize nakdi yardım yapma kararı almıştır. Bu 
çerçevede şimdiye kadar 22 milyar liralık bir yardım yapılmıştır. 

• ingiltere'de mukim KKTC derneklerinden biri olan Toplumcu Dayanışma 
Derneği (TDD) tarafından 3 Ekim 1999 tarihinde düzenlenen balodan 
elde edilen 10.527 Sterlin Londra Büyükelçiliğimize tevdi edilmiştir? 
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49. KÜBA : 

• 100 bin ABD Doları nakdi yardım yollamıştır. 

50. LÜBNAN: 

• 400 çadır, 13 bin battaniyeye çok sayıda çarşaf yollamıştır. 

51. LETONYA: 

• insani yardım malzemesi göndermiştir. 

52. LIECHTENSTEIN: 

• Kızılay'a 100.000 Frank tutarında maddi yardımda bulunacağını 
açıklamıştır. 

• Hükümet.Adapazarı Devlet Hastanesi'nin patolojik atıklarını yakmak üzere 
"Havol" firmasınca bir tesis kurulması amacıyla 40.000 Frank'lık bir 
ödenek ayrılmasına karar verdiğini bildirmiştir. 

53. LİTVANYA: 

o Litvanya Hükümeti tarafından tahsisis edilen 75 bin ABD Dolarıyla tedarik 
edilen yaklaşık 7 tonluk tıbbi malzeme 6 ve 8 Eylül 1999 tarihlerinde 
Litvanya Havayolları'na ait iki uçakla istanbul'a gönderilmiştir. 

54-LÜKSEMBURG 

• Muhtelif kullanım amaçlı 21 çadır, 1988 eldiven, 3 jeneratör ve 1000 ceset 
torbası göndermiştir. 

• Depremzedeler için 50 milyon Frank tahsis ettiğini açıklamıştır. Bunun 5 
milyonluk bölümünün BM insani Yardım Orgütü'ne (OCHA), 20 milyonluk 
bölümünün ise diğer insani yardım kuruluşlarına ayrıldığını, 20 milyonluk 
kısmının ülkemize gönderilmesi öngörülen 100 prefabrike ev yardımı için 
tahsis edildiğini, geriye kalan 5 milyonluk kısmının ise Belçika Hava 
Kuvvetlerine ait uçakla gönderilen acil yardım malzemesi için 
kullanılmıştır. 

• Steİnsel Belediyesi tarafından 30.000 Lüksemburg Frankı tutarında nakdi 
yardım göndermiştir. 

- 298 -



T.B.M.M. B : 36 17 .12 .1999 O 

« Lüksemburg Caritas'ı 27 milyon DM'lik bir bütçe ayırmıştır. 

o Medicins Şans Frontieres tarafından Gölcük ve İzmit'te iki dispanser 
kurulmuştur.Dispanserde 6-7 uzman doktor özellikle böbrek yetmezliği 
olan hastalara hizmet vermektedir. 

• "Hommes de Terres" adlı yardım kuruluşu tarafından 70 adet katlanabilir 
yatak gönderilmiştir. 

• Hıristiyan Sosyal Partisi'nin Echternach şubesi Yerel'Kızılhaç Teşkilatına 
ülkemize ulaştırılmak üzere 50.000 Lüksemburg Frangı yardımda 
bulunmuştur. 

55. MACARİSTAN: 

o 11 uzman ve 2 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 

• 500 adet ceset torbası, 200 adet çadır, 400 adet battaniye, tıbbi malzeme 
ve diğer insani yardım malzemesinin kamyonlarla gönderildiğini 
bildirmiştir. 

• Pecs, Mohaç ve Zigetvar belediyeleri tarafından depremzedeler için 
başlatılan yardım kampanyalarında toplanan paralarla şeker, un, yağ, 
gıda konservesi, kimyevi gübre ve 300 adet battaniye alınarak ülkemize 
gönderilmiştir. 

56. MAKEDONYA: 

• Deprem sonrası alınacak acil tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak 
üzere 2 kişilik uzman ekip. 30 uzman , 3 deprem profesörü, Makedonya 
Kızılayı'ndan Türk Kızılayı'na 4 kamyonluk insani yardım malzemesi. 

• Makedonya ordusu üç parti halinde kan yardımında bulunacağını 
bildirmiştir. 

• Çevre ve iskan Bakanlığı tarafından 200 adet çadır ve 3000 battaniye 
gönderileceği bildirilmiştir. 

• Makedonya Kızılhaç Derneği Manastır Şubesi'nin, Manastır Fahri 
Başkonsolosluğumuzla koordinasyon halinde başlattığı yardım 
kampanyasında, Manastır Şeker Fabrikası 2 ton şeker, Lozar Manastır ve 
Avrasya Şirketi 15 bin litre maden suyu, Manastır Tıp Merkezi tarafından 
çeşitli tıbbi malzeme, Manastır Süt Fabrikası ise 1000 litre süt bağışında 
bulunmuştur. Kızılhaç Demeği'nce ayrıca, 12,5 ton gıda, çarşaf, temizlik 
malzemesi ve ayakkabı, ilaç ve tıbbi malzeme ve çadır da gönderilmiştir. 
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• Makedonya Kızılhaç Derneği'nce açılan yardım hesaplarına ise çeşitli 
kurum, kuruluş ve kişiler tarafından 135.000 Denar yatırılmıştır. 

« Rahibe Teresa Yardımlaşma Derneği tarafından Adapazan'ndaki 
depremzedelere yardım amacıyla 30 ton temizlik malzemesi, gıda ve 
battaniyeden oluşan 50 bin DM değerinde insani yardım malzemesi 
gönderildiği bildirilmiştir. 

57. MALEZYA: 

• 24 kişilik arama-kurtarma ekibi. Biri şişme olmak üzere 7 çadır. 

• 100.000 ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

• 1830 kilogram ağırlığında tıbbi malzeme. 

• Çeşitli kuruluş, firma ve şahıslarca battaniye ve muhtelif giyim 
eşyasından oluşan yardım paketi. 

• Özel bir hastahane ve ilaç firmasınca 1370 kg. ağırlığında ilaç ve sağlık 
malzemesi ülkemize gönderilmiştir. 

58. MALTA 

• Malta Caritası 87.500 ABD Doları tutarındaki meblağı Türkiye'ye intikal 
ettirmek üzere, Caritas International'la teslim etmiştir. 

• Öte yandan, Malta Kızılhaçfnın ve Fahri Başkonsolosluğumuzun 
başlattıkları yardım kampanyaları halen devam etmekte olup, toplanacak 
miktar yıl sonunda ülkemize ulaştırılacaktır. 

59. MEKSİKA: 

• 36 kişi ve 4 köpekten oluşan arama4aırtarma ekipleri, 1 doktor, 1 sivil 
savunma uzmanı göndermiştir. 

• 47 kişilik sağlık ekibi gönderime kararı almıştır. 

• ilaç, giyecek, dezenfektan madde, su ve giysi, çadır, iç çamaşırı, konserve 
yiyecek maddelerinden oluşan 16,5 tonluk yardım malzemesi 
gönderilmiştir. 

• "Instituto Technologico Autonomo de Mexico-ITAM" Üniversitesince 5.500 
Peso değerinde bir yardım yapılmıştır. 
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60. MISIR: 

• 6 uçakla tıbbi malzeme, teçhizat, personel, insani yardım. 120 yatak 
kapasiteli seyyar hastahane yollamıştır. 

• Yeni bir seyyar hastahane için C-130 tipi bir uçakla malzeme've bir 
Boeing tipi uçakla 16 tonluk giyim eşyası, bebek gıdası ve muhtelif 
malzeme göndermiştir. 

• Alexandra isimli gemiyle günlük 15 bin adet ekmek üretme kapasiteli 2 
adet sahra fırını, 800 ton mısır unu ve 200 ton şeker göndermiştir. 

• Total Egypt petrol firması 300 adet battaniye, Mısır Kızılayı 22 adet 
tekerlekli sandalye yollamıştır. 

•• Guatamala Cumhuriyeti'nin Kahire Büyükelçisi 12 adet battaniye 
yollamıştır. 

• Port Sait Fahri Başkonsolosumuz 213 kutu tıbbi malzeme göndermiştir. 

• Selahattin Camii Bayanlar Zekat Komitesi 3 koli el dokuması yeni kilim 
göndermiştir. 

• Japonya'dan Türkiye'ye 500 adetprefabrike ev getirecek askeri 
gemilerden Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücreti olan 500.000 Doları 
almayacağı bildirilmiştir. 

61. MOĞOLİSTAN: 

• 1010 adet yün battaniyeyi 5 Eylül'de ülkemize göndereceğini açıklamıştır. 

62. MONAKO : 

• Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu'na 500 bin Fransız Frankı 
yardımda bulunacağını bildirmiştir. 

63. MOLDOVA: 

• AN-72 tipi bir uçakla tıbbi personel ve yardım malzemesi yollamıştır. 

• Gagoğuz Yeri 4 doktordan oluşan bir ekibi göndereceğini bildirmiştir. 

• Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği 1000 ABD Doları nakdi yardım 
yapmıştır. 
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64. NİJERYA: 

• 100 Bin ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

65. NORVEÇ: 

• 3 uzman ve 8 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi, 200 yatak kapasiteli 
sahra hastahanesi ile 12 cerrah yollamıştır. 

• • • 

• 10 bin kişiye yetecek şekilde su arıtım malzamesi, 3500 battaniye, 670 
ceset torbasi, 280 maske, 10 bin eldiven, 20 ameliyat kiti iletmiştir. 

o 670 adet çadır göndermiştir. 

o 10 adet tuvalet ve 10 adet duş ünitesinin Slovenya'dan kamyonlarla yola 
çıktığını bildirmiştir. 

• Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 55 adet 18'er kişilik kış şartlarına 
uygun sobalı çadır, 140 adet uyku tulumu, 30 adet branda, kullanılmamış 
bebek ve çocuk giysileri, battaniye, yün eldiven, ve yün berelerden oluşan 
yardım malzemesi yollanmıştır. 

66. OMAN: 

• 3 uçakla .aralarında 158 çadırın da bulunduğu yardım malzemeleri 
göndermişlerdir. 

67. ÖZBEKİSTAN: 

• 200 bin ABD Doları nakdi yardım. 25 kişilik arama-kurtarma ekibi 
göndermiştir. 

68. PAKİSTAN 

• Toplam 4 C-130 tipi uçakla insani yardım malzemeleri göndermişlerdir. 

• 1150 çadır yollamıştır. 

• 10.000.000 ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

69. PAPUA YENİ GİNE: 

• Hükümet tarafından 300.000 Kina'lık nakdi yardımda bulunulduğu 
bildirilmiştir. 
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70. POLONYA: 

• Toplam 37 kişi ve 10 köpekten oluşan kurtarma ekipleri, 2,5 tonluk tıbbi 
malzeme, malzemelerin nakliyesi için Polonya Dışişleri Bakanfnca tahsis 
edilen 80 bin ABD Doları iletmiştir. 

Polonya Kızılhaçı tarafından battaniye, uyku tulumları çadırlar, tıbbi 
malzeme, su arıtma birimleri ve mobil elektrik birimlerinden oluşan 4 
kamyonluk malzeme ve 100 bin ABD Doları yardım göndermiştir. 

• Üst düzey bir heyetle 8 ton tıbbi malzeme göndermiştir. 

Sivil Savunma Örgütü ve Caritas Polska tarafından 6.754 adet uyku 
tulumu, 37 koli bebek ve çocuk giysisi ile iç çamaşırı, battaniye, portatif 
yatak, şilte ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketi yollanmıştır. 

• Polonya'da ülkemizdeki depremzedelere yardım amacıyla toplanan 24 
kutu giysi, ayakkabı, çocuk oyuncağı ve temizlik malzemesi bir kamyonla 
ülkemize gönderilmiştir. 

71-PORTEKİZ 

• Uzman kurtarma ekibi, ilaç ve tıbbi araç-gereçten oluşan 6 tonluk 
malzeme, 316 çadır, 750 ceset torbası, 2320 battaniye, 4 jeneratör ve 49 
koliden oluşan 12 tonluk insani yardım malzemesi göndermiştir. 

• Portekiz Kızılhaçı tarafından Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı vasıtasıyla 
ülkemize 28 bin ABD Doları nakit para yardımı ile gıda yardımı yollamıştır. 

• Vatandaşlarımızca çadır, giysi ve tıbbi malzemeden oluşan 10 kolilik 
yardım paketi iletmiştir. 

• Çeşitli kuruluşlar ve halktan toplanan sağlık malzemesi, battaniye, 
kullanılmamış giyecek ve ayakkabıdan oluşan 18 koli yardım malzemesi 
göndermiştir. 

72. ROMANYA: 

• 14 kişilik bir kurtarma ekibi ve 3 köpek, 55 askeri itfaiyeci ve 10 araçtan 
oluşan ekip, 40 tonluk bir gemi ile römorkör, yangın söndürme uçağı, 11 
kişilik bir sağlık ekibi ile çadır, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan insani 
yardım malzemesi göndermiştir. Daha sonra 5 askeri doktor ve tıbbi 
malzeme ile 140 çadır yollamıştır. 
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• 625 bin ABD Doları değerinde tıbbi malzeme, 46 kişilik sağlık ekibi, 
ambulans, 6 kamyon ile 10 bin battaniye, 10 bin şilte, 10 bin yastık kılıfı 
ve 10 bin iç giyim malzemesi göndermiştir. 

• Romanya'daki Türk işadamları Dernekleri 350 adet çadır göndermiş, 730 
çadırın daha gönderileceğini bildirmişlerdir. 

• Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanan insani yardım 
malzemesinin Derince limanına ulaşacağını duyurmuştur. 

73. RUSYA: 

• 80 kişilik köpekli arama-kurtarma ekibi. Tüpraş yangını için söndürme 
uçağı. Ayrıca, insani yardım malzemesi taşıyan bir uçak yollamıştır. 

• Moskova'daki yardım kampanyasında toplanan 4 ton alçılı sargı bezi 
göndermiştir. 

• Kremlin Oda Orkestrası tarafından depremzedeler yararına verilen ve flüt 
sanatçımız Gülsen Tatu'nun da katıldığı konser sonunda 21.702 Dolar 
toplanmıştır. 

• Ingushetia özerk Cumhuriyeti ülkesinde faaliyet gösteren Summa isimli 
Türk Firması aracılığıyla 100 bin ABD Doları yardımda bulunmuştur. 
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Aushev 50 çocuğu bir yıl süreyle psikolojik 
tedavileri yapılmak üzere ülkesine davet etmiştir. 

• Tataristan Olağanüstü Haller Bakanı ve, Yardımcısı beraberinde çadır, 
tıbbi malzeme ve ilaç olduğu halde ülkemize gelmiştir. 

74-SİNGAPUR 

o 30 Bin ABD Doları değerinde malzeme, 168 çadır yollamıştır. 

• Türk işadamlarının topladığı 534 kutu yardım malzemesinin 207 kutuluk 
bölümü gönderilmiştir. 

• "Love Turkey" adlı gönüllü grubun, 10 kişilik ikinci ekibinin beraberlerinde 
50 çadırla ülkemize geldiğini bildirmiştir. 

75. SLOVAKYA: 

• 14 kişi ve 13 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi göndermiştir. 
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• 1.000 battaniye ve 75 çadır yollamıştır. 

76-SLOVENYA: 

• 11 kişi ve 10 köpekten oluşan arama kurtarma ekibi göndermiştir. 

• Perhe/Ljubljana firması tarafından hibe edilen içme suyu yardım paketi 
yollanmıştır. 

• Sivil Savunma Müsteşarlığı ve Kızılhaç tarafından hazırlanan 145 çadır. 5 
sağlık çadırı ve 13 adet depolama çadırından oluşan yardım malzemesi 
yollamıştır. 

77. SUDAN: 

• Aralarında Sudan eski başbakanı Dr. Al-Gizuli Dafa-Allah'ın da bulunduğu 
7 kişilik bir heyet beraberinde 7 doktordan oluşan bir ekiple 5 ton şeker, 5 
ton un, 3 ton ilaç ve 2 ton konserve gıdadan oluşan yardım malzemeleri 
olduğu halde ülkemize gelmiştir. 

78. SURİYE: 

• 3 ilyuşin 76 uçağı ile 15 ton çocuk maması, 300 çadır, 10 bin battaniye ve 
25 ton tıbbi malzemeden oluşan 120 ton malzeme. Benzer malzemelerden 
oluşan insani yardım ile üst düzey uzmanlardan ve iki doktordan oluşan 
tıbbi ekip taşıyan iki uçak daha göndermiştir. Ayrıca 4 kamyon dolusu 
battaniye göndermiştir. 

79-SUUDİ ARABİSTAN 

• Gıda maddeleri, battaniye ve ilaçtan oluşan 70 tonluk malzeme malzeme 
göndermiştir. 

• Bir işadamı tarafından 14 koli sağlık malzemesi gönderilmiştir. 

• Kızılay Derneği'nce 127 ton yardım malzemesi gönderildiği 
bildirilmiştir. 

• Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Başkonsolosluğumuz eşgüdümünde 
başlatılan kampanyada toplanan 501 çadır, 810 battaniye, 50 takım 
yorgan ve nevresim, 150 koli giyim eşyası, 2 koli yeni ayakkabı, 16 adet 
hasır ve 1 adet halı ile çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddesi 
gönderilmiştir. 
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• Riyad'da mukim Almavvarid firması tarafından 18.5 tonluk ilaç yardımı 
yapılmıştır. 

• Glaxo VVelIcome Saudi Arabia Ltd. Şirketi tarafından 7013 kg.lık ilaç 
bağışında bulunulmuştur. Anılan firma tarafından sözkonusu ilaçlara 
ilaveten 240 koli ilaç daha gönderileceği bildirilmiştir. 

• Cidde Başkonsolosluğumuzca yürütülen kampanya sonucu toplanan 24 
adet battaniye, 27 adet yorgan, 1 koli ilaç ile 104 koli muhtelif giysi ve 
gıda maddesinden oluşan toplam 108 koli malzeme İstanbul'a 
gönderilmiştir. 

• Suudi Kızılay'ı 5037 kg. tıbbi malzemeden oluşan insani yardım 
malzemesini 20 Ekim 1999 tarihinde İstanbul'a göndermiştir. 

• Riyad Büyükelçiliğimiz tarafından Riyad'da bulunan 8 Otel'in ücretsiz 
işbirliğiyle düzenlenen yemekli davet, piyango ve açık arttırma sonucunda 
53 bin ABD Doları nakdi yardım toplandığı bildirilmiştir. 

• Cidde Başkonsolosluğumuz tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde 
toplanan 271 adet battaniye, 224 adet halı ve 750 çift ayakkabıdan 
oluşan malzemeler 69 koli halinde 21 Ekim 1999 tarihinde istanbul'a 
gönderilmiştir. 

• Suudi Arabistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada 20 EKİM 1999 
tarihinde Suudi Havayollarına ait bir kargo uçağıyla ülkemize 600 bin 
ABD Doları değerinde ilaç ve tıbbi malzeme sevkedildiği böylelikle Suudi 
Arabistan'ıh toplam yardımlarının 1.616.564 ABD Dolarına (250 ton) 
ulaştığı bildirilmiştir. 

• Cidde Başkonsolosluğumuzca yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde 
bağışlanan muhtelif giysi ve oyuncaktan oluşan toplam 61 koli 
malzemenin 31 Ekim 1999 tarihinde İstanbul'a sevkedildiği bildirilmiştir. 

80. SİLİ: 

• "Esmeralda" adlı okul gemisi 23 Ağustos'ta İstanbul'a gelmiş ve 
hastahane görevi yapmıştır. 

81. SRİ LANKA: 

• Yeni Delhi'deki Sri . Lanka Büyükelçiliği tarafından Sri Lankalı çay 
üreticilerinin ülkemize 2 konteyner çay bağışında bulunduğu bildirilmiştir. 
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82.TAYLAND: 

• Tayland-Japon ortaklığı olan Nissho Corporation firmasından temin edilen 
9 ton tıbbi yardım malzemesi yollamıştır. 

o VVorld Leather Import Export Co.Ltd. tarafından 970 adet ceset torbası 
gönderilmiştir. Ayrıca, 2 koli ceset torbası daha yollanmıştır. 

• Tayland Kızılhaçı, Ulusyararası Kızılhaç Federasyonu kanalıyla 2000 
battaniye, 2 ton ilaç ve 10 bin Dolar değerinde nakdi yardım iletmiştir. 

• BM ESCAP Uluslararası Sekretarya Personeli 2,751 Dolar bağışlanmıştır. 

• Tayland'da kain iki şirket 73 kartonluk giyim eşyası gönderilmiştir., 

•» Çeşitli kişi ve kuruluşlarca 8727.6 Dolar yardım toplanmıştır. 

• Takeda ilaç firması 12 kutu ilaç göndermiştir. 

83. Taipei'de (Tayvan) 

• yerleşik "The Mediation Association" adlı kuruluş tarafından 2.474 çadır, 
2.164. uyku tulumu, 358 battaniye, 434 şilte gönderildiği ve 4.000 ABD 
Doları nakdi yardımda bulunulduğu bildirilmiştir. 

84. TUNUS: 

• 1 uçak dolusu insani yardım malzemesi. 500 adet battaniye, 50 çadır 
yollamıştır. 

• Tunus'lu Genç Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından 8,2 tonluk 
deterjan, şampuan ve çocuk bezi yardımı yapılmıştır. 

85. TÜRKMENİSTAN: 

• 100 bin ABD Doları nakdi yardım yapmıştır. 

86. UKRAYNA: 

• TU-134 tipi bir uçakla Adapazarı, Gölcük ve Degirmendere' de görev 
yapacak 37 kurtarma görevlisi göndermiştir. 

• TU-134 tipi bir uçakla Olaganüstühal Bakan Yardımcısı başkanlığında 8 
kişilik danışman ekibi yollamıştır. 
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• AN-124 tipi bir uçakla Gölcük ve Değirmendere'de görev yapmak üzere 
52 uzman, 13 köpek, vinç ve kamyon gibi 13 ağır vasıta, askeri mutfak, 
kompresörler göndermiştir. 

• AN-124 Ruslan tipi bir uçakla Körfez'de görev yapmak üzere günlük 400 
hasta kapasiteli bir sahra hastahanesi göndermiştir. 

• 12 çadır yollanmıştır. 

• iki yangın söndürme uçağı göndermeyi teklifi etmişler ancak yangın 
söndürülmüş olduğu için gerek görülmemiştir, 

• Ukrayna Kızılhaçı tarafından toplanan yardım malzemelerininbir bölümü 6 
Ekim tarihinde THY uçağıyla gönderilmiştir. 

87. ÜRDÜN : 

• Prens Ali Bin Al Sabah başkanlığında 5 kişilik doktor ve 5 kişilk sağlık 
ekibinden oluşan bir heyet ülkemize gelmiş ve beraberinde tıbbi malzeme, 
çadır, battaniye, gıda malzemesi getirmiştir. Ayrıca, yeni bir yardım paketi 
gönderileceği bildirilmiştir. 

• Amman Büyükelçiliğim'de düzenlenen konserde yaklaşık 1000 Dolar gelir 
elde edilmiştir. 

88. VENEZUELA: 

• İlaç ve tıbbi malzeme göndermiştir 

89. YEMEN : 

• Yemen Yüksek Yardım Komitesi, yapacağı yardımların ilk bölümü olarak 
tıbbi malzeme ve gıda maddelerinden oluşan 30 tonluk insani yardım 
göndermiştir. 

90. YENİ ZELANDA: 

• Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu aracılığıyla Kızılay'a 250 bin 
ABD Doları göndermiştir.. 

Palmerston North Giriş High School isimli okul bünyesinde yürütülen yardım 
kampanyası sonucunda 470 ABD Doları nakdi yardım toplandığı bildirilmiştir. 
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91-YUNANİSTAN 

• 3 C-130 tipi uçakla 4'ü doktor 11 kişilik bir ekiple 2 tam teçhizatlı mobil 
tıbbi birimleri, 30 kişi 4 araç ve 2 köpekten oluşan kurtarma timi, 5 deprem 
uzmanı yollamıştır. 

• TÜPRAŞ yangını için bir CANADIAR-CL 45 tipi yangın söndürme uçağı, 
ERICSSON-SIKORSKY tipi helikopter, 30 personel, yangın söndürme 
köpüğü ve malzemesi taşıyan C-130 tipi bir uçak göndermiştir. 

o 4 adet C-130 tipi uçakla 7 kişilik tıbbi personel, 20 tonluk tıbbi malzeme 
ve bir sahra hastahanesi, 350 çadır, 2000 battaniye, 1000 şilteden oluşan 
32 tonluk yardım, iki araç, 15 kişilik ekip göndermiştir. 

o Şugüne kadar toplam 589 çadır yollamıştır. 

• 150 adet prefabrik ev gönderileceği bildirilmiş, AGİT Zirvesi sırasında 
Başbakan Simitis Sayın Başbakanımıza 150 adet prefabrik ev daha 
bağışlama kararı aldıklarını açıklamıştır. 

• Rodos Ticaret Odası Başkanlığı sağlık malzemesi ve çadır, Yunanlı bir 
armatör Bakanlığımız hesabına 100 bin ABD Doları nakdi yardım 
yapmıştır. 

• Yunan Parlamentosu'ndan ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 10 tonluk 
malzeme göndermiştir. 

• Onasis Vakfı Boğaziçi Üniversitesi'ne yaklaşık 100 Bin ABD doları nakdi 
yardımda bulunmuştur. 

o Korfu Adası Valiliği depremzedelere 15 Bin Dolar değerinde acil yardım 
malzemesi göndereceğini açıklamıştır. 

• Oniki Ada Valiliği Yunan vatandaşları ve kuruluşlarınca toplanan 
jeneratör, elektrik aksamı, kesici bıçaklar, su kapları, ilaç, çocuk gıdası, 
battaniye, giyecek, yiyecek ve çeşitli eşyadan oluşan 125 kolilik ikinci parti 
yardım göndermiştir. 

• Özel bir şirkete ait "Neptün" isimli geminin afet bölgelerinde barınma yeri 
olarak kullanılmak üzere ülkemize geleceği açıklanmıştır. 

• Atina Baro Başkanı istanbul Baro Başkanı'nı ziyaret ederek 
depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 7.500 Dolarlık nakdi 
yardımda bulunacağını açıklamıştır. 
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• Oniki Ada Valiliği, Rodos Belediyesi, Rodos Metropolitiği, soydaşlarımız 
ve Yunan vatandaşları tarafından toplanan tıbbi malzeme, ilaç, gıda ve 
giyecek malzemesi ile muhtelif eşyadan oluşan 1051 kolilik yardım 
malzemesi yollanmıştır. 

• Midilli Ticaret Odası, Midilli Belediye Başkanı, ve Kilise yetkilileri 
tarafından organize edilerek toplanan 574 kutu gıda maddesi, 10 adet 
çadır, 264 kutu giyim eşyası, 29 kutu ilaç ve 24 kutu battaniye, yatak 
çarşafı ve içme suyundan oluşan yardım malzemesi gönderilmiştir. 

• 
• Sapçı Belediye Başkanı Dinos Haritopoulos ve anılan Belediye'nin 

Soydaş Meclis üyeleri tarafından çeşitli yardım malzemeleri iletilmiştir. 

• Paşabahçe'nin Yunanistan'daki temsilcisi lalco firması tarafından 1.000 
adet tek kişilik, 500 adet çift kişilik battaniye yollamıştır. 

• Makedonya-Trakya Bölge Sekreterliği topladığı ayni yardım malzemelerini 
2 kamyonla ülkemize göndermiştir. 

• Iskeçe Valiliği tarafından toplanan yardım malzemesi izmit'e 
gönderilmiştir. 

• Dünya Eczacıları adlı bir kuruluş tarafından 400 kilo ağırlığında ilaç ve 
tıbbi malzeme yardımı yapılmıştır. 

• Selanik Başkonsolosluğumuz görev çevresinde yeralan Serres Valiliği 
tarafından düzenlenen kampanyada toplanan giysi, gıda maddesi ve bir 
miktar ilaçtan oluşan yardım paketi bir TIR'la ülkemize gönderilmiştir. 

• Yine Selanik civarındaki Kalamaria ve Stavrupoli Belediyeleri ile Yanitsa 
ili Kırru Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyalarda toplanan iki 
kamyon dolusu un, konserve, yiyecek, süt, bakliyat ve battaniyeden 
oluşan yardım malzemesinin ülkemize gönderildiği bildirilmiştir. 

» Gümülcine Belediyesi 1 kamyonluk yardım malzemesi göndermiştir. 

B. ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

1. AVRUPA BİRLİĞİ: 

o AB İzmit depremi sonrasında AB İnsani Yardım Kuruluşu ECHO 
aracılığıyla 4 milyon EURO yardımda bulunacağını açıklamış, bu 
meblağın yarısı Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri 
Federasyonu'na , kalan yarısı ise yedi proje kapsamında sivil toplum 
örgütlerine verilmiştir. 
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• AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği toplam toplam 30 milyon EURO acil 
yardımda bulunulacağını açıklamıştır. Ancak sözkonusu yardımın Avrupa 
Parlamentosu İnsani Yardım Komitesi'nin onayından geçmesi 
gerekmektedir. 

2. DÜNYA BANKASI: 

• Deprem bölgelerinin yeniden imarı için 42 milyon ABD Doları vaad 
etmiştir. 

3. BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (UNHCR): 

o Her biri 20-25 kişilik 500 adet çadır göndermiştir. 

• 100 çadır, 250 çarşaf/plastik örtü ve 400 battaniye hibe etmiştir. 

4. BM ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF): 

• Ülkemize tahsis ettiği 300 bin ABD Doları tutarındaki fonla tedarik edilen 
tıbbi malzeme ve sudan oluşan 29 tonluk insani yardım malzemesi 
göndermiştir. 

« Ayrıca 500 bin ABD Doları değerinde ek malzeme temini için girişim 
başlatmıştır. 

o 10 milyon Dolarlık deprem çocuklarına yardım projesinin gerçekleştirilmesi 
için 9 milyon Dolar civarında bağış toplanmıştır. Sözkonusu projede 
kullanılmak üzere isveç Hükümeti tarafından bağışlanan 652 adet büyük 
boy çadırın 148 tanesi, 28 Eylül 1999 tarihinde ülkemize ulaştırılmıştır. 

o Deprem bölgesinde 30 ekip halinde 6000 öğretmene psikolojik 
danışmanlık ve eğitim projesi başlatmıştır. 

o Ayrıca Türk Psikologlar Demeği'nin 52 üyesinden oluşan UNICEF psiko-
sosyal ekipleri, Yalova, Gölcük, izmit, Adapazarı ve Avcılar'da bulunan 11 
çadır kentte bulunan depremzede çocuklara psikolojik destek vermektedir. 

© Esentepe ve Yeniköy'de kurulmuş bulunan 70 seyyar tuvalete ek olarak, 
toplam 330 tuvalet ve 132 duş yapımı projesini gerçekleştirmiştir. 

o UNICEF Direktörü Bellamy 29 Eylül - 2 Ekim 1999 tarihleri arasında 
ülkemizi ziyaret etmiştir. 
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5.BİRLESMİS MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI (UNEP): 

• özellikle izmit bölgesinde Tüpraş yangını nedeniyle oluşabilecek çevre 
sorunlarının incelenmesi için bölgeye bir UNEP ekibi gönderilmesi 
planlanmıştır. 

6.DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO): 

o Ülkemize 60.000 ABD Doları tutarında fon tahsis ettiğini ve 3 uzmanın 
Türkiye'ye gönderildiğini açıklamıştır. 

7.BM EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO): 

•» Ankara'daki UNDP Temsilciliği hesabına 50.000 -ABD Doları fon 
aktardığını açıklamıştır. 

8.BM GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO): 

• FAO'nun "özel Yardım işlem Servisi" kanalıyla tarımsal konularla ilgili 
olarak proje bazında 400.000.- ABD Doları tutarında yardım önerisinde 
bulunmuştur. 

© FAO Sekretaryası'nda çalışan Türk uyruklu uluslararası memurların 
öncülüğünde yürütülen yardım kampanyasında 4.500 ABD Doları nakdi 
yardım toplanmıştır. 

9. İSLAM ALEMİ BİRLİĞİ (RABITA): 

• 300 tonluk insani yardım malzemesi göndermiştir. 

10. OPEC ULUSLARARASI KALKINMA FONU : 

• Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonları aracılığıyla 250 bin ABD 
Doları nakdi yardımda bulunacağını bildirmiştir. 

11. AVRUPA YATIRIM BANKASI: 

• Depremden zarar gören bölgelerin altyapısının yeniden imarı amacıyla 
600 milyon EURO'luk kredi tahsisinde bulunacağını açıklamıştır. 

12.INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION 

• 29 Ekim 1999 tarihinde 100 adet battaniye göndermiştir. 
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4. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar hol'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasını sağ
lamaya yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz 'in cevabı 
(7/949) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından sözlü olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farkı giderek büyümektedir. 
Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemiz onlarca yılın ihmali ile ekonomik ve sosyal geri kal

mışlıktan bir türlü kurtulamamaktadır. Sosyal devletin en önemli görevi elindeki imkânları ülkenin 
her yöresinde yaşayan insanlara dengeli şekilde paylaştırmaktır. 

Güneydoğu Anadolu'nun kalkınmasını sağlamak üzere kısa, orta ve uzun vadede alınmasını 
planladığınız önlemler nelerdir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 17.12.1999 

Sayı : B.02.0.010/031-5061 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 9.12.1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/949-2165/5797 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 15.12.1999 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-85-8/6258 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'a ait soru önergesi incelenmiş ve soru önergesiyle ilgili 
olarak hazırlanan cevap metni ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Soru Önergesi Cevap Metni 

Ülkemizde 1960'lı yıllarda planlı dönemin başından beri benimsenmiş olan temel bölgesel 
kalkınma politikası, ekonomik faaliyetlerin dağılımını etkileyerek ülke düzeyinde daha dengeli bir 
gelişme sağlamak olmuştur. Bu politikanın uygulanmasına 1970'lerin başında, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde başlanmış, "Kalkınmada Öncelikli Yöreler" ayrımı getirilerek bölgelerarası geliş
mişlik göstergeleri itibariyle farklılıkların giderilmesine yönelik somut tedbirlerin uygulanmasına 
geçilmiştir. 

Bu dönemden itibaren, ekonomimizin genel karakteri çerçevesinde kırsal-kentsel gelişme bağ
lamında, tarım ve hayvancılıkta üretimi artırmak ve kırsal kesime götürülen hizmetlerin geliştiril
mesini sağlamak üzere Dünya Bankası ve diğer uluslararası teknik yardım ve finansman kuruluş
larından alınan kredilerle ülkemizin çeşitli yörelerinde kırsal kalkınma projeleri uygulamaya konul
muştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi ile Bin-
göl-Muş Kırsal Kalkınma Projeleri bunlardan bazılarıdır. 

Bölgelerarası gelişmede daha dengeli bir kalkınma sağlayabilmek için yürütülen bir diğer uy
gulama bütçe tahsislerinde göreceli bir artış sağlayarak ve öncelikli yörelere ağırlık vererek kamu 
yatırımlarının ve bu kapsamda organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılması şeklinde olmuştur. 
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Öte yandan özel sektör yatırımlarını bu bölgelere yönlendirebilmek amacıyla, "yatırım teşvik
leri" sistemi giderek daha fazla oranlarda bölgeselleştirilerek uygulamaya alınmış bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de uygulanmakta olan genel teşvik sisteminde "Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler" statüsü önemli bir teşvik türü niteliği taşımaktadır. Örneğin, Güneydoğu Anadolu Bölge
si kapsamında Gaziantep hariç, bütün yöre "Kalkınmada Öncelikli Yöre" statüsünün getirdiği 
avantajlara sahip bulunmaktadır. Hükümetimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini kapsa
yan özel bir politika uygulamaktadır. Her iki bölgenin de ekonomik ve sosyal gelişmesinde belir
leyici bir öneme sahip olan GAP'in en kısa sürede öngörülen hedeflere ulaşmasını sağlamak husu
sunda Hükümetimiz tam bir kararlılık içinde bulunmaktadır. Bu nedenle, iç ve dış özel sektör ya
tırımlarını bölgeye çekilcbilmek için yatırım teşvikleri kapsamında genel teşvik mevzuatına ve kü
çük ve orta boy işletmelere (KOBl) ilişkin mevzuata özel hükümler getirmiş ve uygulamaya koy
muş bulunmaktadır. Örneğin, OHAL Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamına giren 
mücavir illerde istihdam yaratılması ve daha fazla yatırım yapılması için 4325 sayılı Kanunla özel 
girişimci açısından oldukça çekici muafiyet ve istisnalarla birlikte bedelsiz arsa tahsisi gibi tedbir
leri getirmiştir. OHAL Bölgesindeki yatırımlara yüzde 50 indirimli enerji desteği ciddî bir teşvik 
aracı olarak görülmektedir. 

Teşvik sisteminin sağlam malî kaynaklara dayandırılarak etkenliğinin daha da artırılması, et
kin denetim ve izleme açısından kurumsal altyapı noksanlığının giderilmesine ilişkin tedbirlerin 
alınması gündemimizin önemli konuları arasında bulunmaktadır. 

Ülkemizde günümüze kadar bir çok bölgesel plan ve projeler geliştirilmiş, ancak Güneydoğu 
Anadolu'nun kalkındırılmasına verilen önemin göstergesi olarak ilk defa bir bölgesel kalkınma ida
resi kurulmuştur. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ülkemiz için bir kurumsal yenilik olmuştur. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve onunla özdeşleşmiş olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 
bu bölgenin sosyo-ekonomik bütün sektörlerini içine alan çok yönlü entegre bir bölgesel kalkınma 
projesidir. Ana amaç; GAP bölgesi halkının gelir düzeyini ve hayat standardını yükselterek bu böl
ge ile diğer gelişmiş bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, tarım başta olmak 
üzere kırsal kesime götürülen hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmak, istihdam olanakları
nı artırmak suretiyle sosyal istikrar ve ekonomik büyüme gibi ulusal hedeflere katkıda bulunmak
tır. 

Haziran 1998'de Bakanlar Kurulu ile GAP'taki tüm yatırımların tamamlanması için 2010 yılı 
hedef olarak belirlenmiş ve GAP'ın tüm bileşenleri ile birlikte 2010 yılında tamamlanması için ge
rekli koordinasyon ve planları yapma görevi GAP İdaresine verilmiştir. GAP İdaresi, belirlenen he
def yılı itibariyle yapılacak tüm çalışmaların yıllık planlamalarının yanısıra ortaya çıkan yeni kav
ram ve yaklaşımları da içerecek şekilde GAP Master Planının revize edilmesine ilişkin çalışmala
ra başlamıştır. 

Hazırlanacak yeni Planın, Kamu Yatırımları ve Programları, Özel Sektör Katılımı ve Sürdü
rülebilir İnsanî Kalkınma olmak üzere Uç temel dayanağı olan bir kalkınma programı olması öngö
rülmektedir. Bu çalışmanın amacı; başta finansman darboğazı ve olumsuz bölge koşullan nedeniy
le tam uygulanamamış olan mevcut GAP Master Planının amaçlarını, hedeflerini, boyutlarını ve 
zamanlamasını, sürdürülebilir kalkınma ölçütlerine ve 2010 yılına kadar GAP Bölgesinde ortaya 
çıkacak yeni koşullara uygun biçimde yeniden gözden geçirip güncelleştirmektir. 

GAP'ın tamamlanabilmesinde yine ağırlıklı olarak kamu sektörü öncelik taşıyacak, yıllık baz
da hazırlanacak kamu yatırım ve programlarının, özel sektörü ye uluslararası girişimcileri bölgeye 
çekecek ekonomik ve sosyal altyapının gerçekleştirilebilmesi için devlet bütçesinden artan oranlar
da tahsisler yapılması gerekecektir. 
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Özel sektörün, gerek ulusal gerekse uluslararası girişimcilerin bölgede uygun alanlarda yatı
rım yapmalarını özendirecek önlemlerin zamanında alınması yoluna gidilmektedir. Bu çerçevede, 
yukarıda değinildiği gibi bölgeye verilen yatırım teşvikleri genişletilmiş, uluslararası tahkim gibi 
yabancı sermaye girişini kolaylaştırmak üzere anayasada değişiklikler yapılmış, iç ve dış yatırım
cıyı yönlendirecek ve cezbedecek adımlar atılmıştır. Bu kapsamda, GAP İdaresi ve Birleşmiş Mil
letler Kalkınma Programı birlikteliğinde TOBB, KOSGEB, UNIDO ve yerel ticaret ve sanayi oda
larının katılımıyla yürütülen GAP Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezlerinde (GAP Gİ-
DEM) GAP Bölgesinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıya danışmanlık hizmet
leri verilmektedir. 

GAP'ın 10 yıl içindeki geleceğini belirleyecek yeni planın yürütülmesinde ve projenin özel 
kesime düşen bölümünün gerçekleştirilmesinde Önem taşıyan faktör girişimci potansiyelinin hare
kete geçirilmesi ve halkın projeye sahip çıkarak etkin katılımının sağlanmasıdır. Projenin gerek 
planlama aşamasında gerekse uygulama aşamasmda,geniş anlamda halkın bilgilendirilip, karar al
ma sürecine katılmasını sağlayacak uygulamalara gidilmektedir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında uygulamaya alınması programlanan yeni 
plan, "Sürdürülebilir İnsanî Kalkınma" felsefesi doğrultusunda projenin finansmanı dahil, özel sek
törün rolünü, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik kalkınma programlarının hazırlanıp uy
gulanmasını, yeni iş alanları yaratılmasını, kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi
ni, çevrenin korunmasını ve Gümrük Birliği düzenlemeleri de dahil bölgesel kalkınma üzerinde 
doğrudan etkisi olan bütün politika değişkenlerini içerecektir. 

Hükümetimiz GAP'ın öngörülen sürede tamamlanabilmesine yönelik olarak, 
- Bölgenin ekonomik hayatına ivme kazandıracak sulama yatırımlarının tamamlanması, sula

mada etkinliği artıracak tarla-içi hizmetlerin yerine getirilmesi, 
- Bölgedeki sağlık ve eğitim göstergelerinin ülke ortalamasına getirilmesi, 
- Bölgedeki doğal kaynakların korunması ve kullanılmasına yönelik tedbirlerin alınması, 

erozyonun önlenmesi, ağaçlandırmanın hızlandırılması, çoraklaşmayı önleyici programların uygu
lanması, 

- Daha sağlıklı bir kentsel çevre yaratabilmek ve bölgeye nitelikli personel çekebilmek için 
kentsel altyapının iyileştirilmesi, 

- Kırsal kesimdeki eksik altyapının tamamlanması, 
- Bölge içi ve bölgelerarası ulaşılabilirliğin artırılması, 
- Bölgede mevcut ve kurulması muhtemel sanayinin altyapı ihtiyacının karşılanması, 
- İstihdam imkânlarının artırılması 
hususlarında gerekli önlemlerin alınması yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. 
Ancak, GAP'ın planlandığı şekilde etken ve verimli olarak gerçekleştirilebilmesi, projelerin 

zamanında ve eşgüdümlü olarak tamamlanmasına bağlıdır. Bu nedenle kuruluşlar arası koordinas
yonun sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

5. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, depremzedeler için İstanbul Valiliğince başlatılan 
yardım kampanyasında toplanan paraya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'tn ceva
bı (7/945) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 
13.10.1999 

Ahmet Güzel 
İstanbul 
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Soru: 

1. İstanbul'da vuku bulan depremde mağdur olan felaketzedelere toplanan yardımlarda suiis
timal bulunduğu basında yer almıştır. 

a) Depremin ilk günlerinde İstanbul Valiliğince başlatılan yardım kampanyası gereği toplanan 
para miktarı nedir? 

b) İstanbul Vali Yardımcısı Bülent Karaçöl'ün 25.8.1999 tarihli yazısı ile talep ettiği üzere bu 
tarihe kadar hesapta toplanan para Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna aktarıldı mı? Akta
rıldı ise miktarı nedir? 

c) İstanbul Valisi Sayın Erol Çakır Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinden T.C. Ziraat Ban
kası Merkez Şubesine devredilmesini istediği deprem yardımlarının devrini neden geciktirmiştir? 

d) Valilik kontrolünde toplanan paraların T.C. Ziraat Bankasına devri ile ilgili gecikmenin ne
deni? Yardım paralarının Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonuna aktarılıp aktarılmadığı konusunda 
bir soruşturma başlatıldı mı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.12.1999 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050İLİ0060001.213/1115-10648 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.12.1999 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-3058 sayılı yazınız. 
17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen ve İstanbul İlini de etkileyen 

depremden zarar gören vatandaşlarımız için İstanbul Valiliğince başlatılan kampanya çerçevesin
de toplanan yardımlar hakkında İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güzel tarafından verilen 7/945 
sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, Körfez Bölgesinde cereyan eden ve büyük can ve mal kaybına sebep olan 17 
Ağustos depremi İstanbul İlimizi de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu depremde İstanbul'da 981 va
tandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 073 konut, 532 işyeri ağır, 13 339 konut, 1 999 işyeri orta ve 
12 455 konut ve 1 239 işyeri de hafif derecede olmak üzere cem'an 32 637 konut ve işyeri hasara 
uğramıştır. 

İstanbul Valiliği depremin yaralarını sarmak amacıyla, deprem günü sabahı depremzede va
tandaşlar için yardım kampanyası başlatarak; T.C. Ziraat Bankası Cağaloğlu, T. Emlak Bankası 
Merkez, T. Vakıflar Bankası ve T. Halk Bankası Sirkeci Şubelerinde hesap açtırmış, hayırsever va
tandaşlara çağrıda bulunarak yardımların bu hesaplara yatırılmasını, bu hesaplarda toplanacak yar
dımlarla da İstanbul'daki depremzedelerin yaralarının sarılacağını duyurmuştur. 

Valilik, toplanan yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalı ile felaketzede
lerin geçici iskân sorununu çözmek amacıyla kira yardımı yapılması için Başbakanlık ve Bakanlı
ğımızdan izin talebinde bulunmuştur. 

1 Eylül 1999 tarihi itibariyle; banka hesaplarında toplanan 1 446 863 283 705 Türk Lirası, 
67 183 ABD Doları ve 48 850 Alman Markı aynı tarihte İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Vakfı hesabına aktarılmıştır. 

Toplanan yardımların Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi adına açılan hesaba aktarılmayıp, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca harcanacağı yolunda basında çıkan haberle ilgili ola
rak Valilikten bilgi istenilmiş, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinin "nakdî yardımların tek elde 
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toplanması" konulu emirleri gereğince toplanan yardımlann T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez 
Şubesinde açılan "Marmara Bölgesi Depremzedelerine Yardım Hesabı"na aktarılması konusunda 
talimat verilmiştir. 

Valilik, toplanan yardımları nemaları ile birlikte 20 Eylül 1999 tarihinde yukarıda belirtilen 
hesaba aktarmıştır. 

23 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 576 sayılı KHK'nin 1 inci maddesinde yeralan "doğ
rudan afet illeri valiliklerine ve Kızılay'a yapılacak aynî ve nakdî yardımlar bu Valilikler ve Kızı
lay tarafından kullanılır" hükmü gereğince yardım kampanyalarında toplanan paraların bu il için de 
kullanılma imkânı doğmuştur. 

Ayrıca, Devlet tarafından afetzedelere yapılan barınma ve az hasar gibi yardım faaliyetleri de 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmaktadır. 

Bu durumda; istanbul Valiliğince toplanan yardım paralarının aktarılmasında bir gecikme söz-
konusu olmayıp, yürütülen faaliyet ve işlemlerde de mevzuata aykırılık görülmemiştir. 

Diğer taraftan, deprem nedeniyle toplanan yardımlar ve bu yardımlardan yapılan harcamalar 
belgeleri ile birlikte hükümetimizin şeffaflık politikası ve 576 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
gereğince Başbakanlık ve maliye müfettişleri ile bankalar yeminli murakıplanndan oluşturulan bir 
komisyon tarafından muntazaman denetlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sadettin Tantan 
İçişleri Bakanı 

© 

- 3 1 7 -





Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 292) 

Danıştay Kanunu ve idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/577) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11.11.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.101101-147215565 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.11.1999 ta

rihinde kararlaştırılan "Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
14.8. 1999 tarih ve 23786 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 13.8.1999 tarih ve 4446 sayılı 

Kanun ile, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125 ve 155 inci maddelerinde yapılan de
ğişikliklere uygulama kabiliyeti kazandınlabilmesi için, 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile 2577 sa
yılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Bu cümleden olarak; 

- Danıştayın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesi
ni bildirmesini, 

- Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden 
doğan uyuşmazlıkların ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda bakılmasını, 

- Danıştayın, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesi
ni Danıştaya geliş tarihinden itibaren iki ay içinde bildirmesini, 

- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, 
kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idarî sözleşmelerden dolayı çıkan 
uyuşmazlıklara ilişkin davaların idarî dava türlerinden birisi olduğu hususuna açıklık getirilmesini, 

Sağlamak amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Danıştayın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında 

düşüncesini bildirmesi sağlanmaktadır. 
Madde 2. - Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleş

melerinden doğan idarî davaların Danıştayda ilk derece mahkemesi olarak bakılmasını sağlamak 
için bu düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 3. - Danıştay Birinci Dairesinin görevleri arasında bulunan bayındırlık imtiyazları ile 
madenlerin imtiyaza bağlanması ve maden imtiyazlarının bozulması işleri, kamu hizmetleri ile ilgi
li imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri kapsamında olduğundan bu değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 4. - Danıştayın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında 
düşüncesini, Danıştaya geliş tarihinden itibaren iki ay içinde bildirmesi esası benimsenmektedir. 

Ayrıca, kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasanlarmın görevli daire dışında başka bir daire ve
ya kurulda bir daha görüşülmeyeceğine dair Anayasada sınırlama bulunmadığından bu konuda ka
nunla düzenleme yapılması uygun görülmeyerek ikinci cümle madde metnine alınmamıştır. 

Madde 5. - Danıştay Kanununun 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi ve (2) nu
maralı fıkrası hükümleri gereğince kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin 
Danıştay Başkanının havalesi halinde veya ilgili Bakanın isteği üzerine İdarî İşler Kurulunda görü
şülme olanağı bulunduğundan, maddenin (b) bendi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 6. - Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlık
lar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idarî sözleşmelerden dola
yı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalann idarî dava türlerinden birisi olduğu husu
suna açıklık getirilmektedir. 

Madde 7. - Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 8. - Yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 10.12.1999 
Esas No.: 11577 
Karar No.: 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı, Adalet Bakanı Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün, Adalet ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komis
yonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş 
ve Tasarı, Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanv ekili 

Emin Karaa Turhan Tayan 
Kütahya Bursa 
Sözcü Kâtip 

Mehmet Nacar Mustafa İlimen 
Kilis Edirne 
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Üye 
Adnan Fotin Özdemir 

Adana 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İsmail Aydınlı 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
A. Nazlı Ilıcak 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

(Bir kısmına muhalifim) 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 
(Muhalifim) 

Üye 
•Ali Arabacı 

Bursa 
(2 ve 6 ncı maddeye muhalifim) 

Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 

Üye 
Süleyman Turan Çirkin 

Hatay 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Gül 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Nazire Karakuş 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

(Muhalifim) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

DANIŞTAY KANUNU VE İDARÎ YARGI
LAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL

MASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 6.1.1982 tarihli ve 2575 sa
yılı Danıştay Kanununun 23 üncü maddesinin 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Tüzük tasarılarını inceler; kamu hiz
metleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşme
leri hakkında düşüncesini bildirir." 

MADDE 2. - Danıştay Kanununun 24 ün
cü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) ben
dinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları 
ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri 
ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden 
doğan idarî davaları karara bağlar." 

MADDE 3. - Danıştay Kanununun 42 nci 
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"c) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şart
laşma ve sözleşmelerini," 

MADDE 4. - Danıştay Kanununun 48 in
ci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kanun ve tüzük taşanları ile kamu 
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmelerinin görüşülmesi 

Madde 48. - Danıştay, kanun tasarı ve tek
lifleri ile tüzük tasarıları üzerindeki incelemesi
ni, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildir
meyi, geliş tarihinden itibaren iki ay içinde so
nuçlandırmak zorundadır." 

MADDE 5. - Danıştay Kanununun 46 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. - 6.1.1982 tarihli ve 2577 sa
yılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

DANIŞTAY KANUNU VE İDARÎ YARGI
LAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL

MASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasarının 6 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 292) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şart
laşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlık
lar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütül
mesi için yapılan her türlü idarî sözleşmelerden 
dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara 
ilişkin davalar." 

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakam 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof. Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakam 
M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncııoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Çay 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlıı 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

F. Ay tekin 

En. ve Tab. Kay. Bak.ve Başb. Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

M. A. İrtemçelik 
İçişleri Bakanı 

5. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof Dr. N. Çağan 

i©' 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 298) 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-Işlet-Devret Modeli Çerçe
vesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerin
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ye 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/588) 
T.C. 

Başbakanlık . 
Kanunlar ve Kararlar 10.12.1999 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG.0.101101-64816152 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.12.1999 tarihinde kararlaştırılan "Bazı Yatı
rım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Anayasamızda yapılan değişiklikle özelleştirmenin hukuki temeli 47 nci maddede düzenlenmiş 
bulunmaktadır.Anayasa hükmü gereği, kamu tüzel kişilerince yürütülmekte olan yatırım ve hizmet
lerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabileceği hususu ka
nunla belirlenmesi öngörülmektedir. 

İleri teknoloji ve yüksek finansman gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin yalnızca bütçe kay
naklarından karşılanarak kamu idareleri eliyle yürütülmesi uygulamasının yanısıra, yerli veya ya
bancı özel teşebbüsleri devreye sokan ve uygulanabilir bir finansman modeli olan yap-işlet-devret 
modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla, 3996 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu 
Kanun kapsamında sayılan yatırım ve hizmetlerin benzeri olan ve ileri teknoloji ve yüksek finans
man gerektiren elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti ile ilgili yatırımların yerli veya yabancı 
şirketlere özel hukuk sözleşmeleriyle yaptırılması hedeflenmiştir. Ülkemiz enerji yatırımlarının du
rumu ve enerji ihtiyacı dikkate alınarak özel hukuk hükümlerine göre enerji yatırım ve hizmet pro
jelerinin biran önce gerçekleştirilmesini sağlamak bakımından bu taslak hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesine, "enerji, üretim, iletim, dağıtım ve ticareti" ilgili 
faaliyetler dahil edilmiştir. Böylece Kanunun kapsamı genişletilerek, ülkemizdeki enerji yatırım 
projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- Getirilen düzenleme ile Anayasanın 47 inci maddesi değişikliğine uyum sağlanarak, 
kanun kapsamındaki yatırım ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleri çerçevesinde yaptırılacağı be-
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lirtilmiştir. Kanunda öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı sermayenin gel
mesi özendirilerek, hızlı kalkınma sürecine gidilmesi hedeflenmiştir. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. - Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 15.12.1999 
Esas No. : 1/588 
Karar No. : 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca, 10.12.1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça, 13.12.1999 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun, 15.12.1999 tarihinde yapmış oldu
ğu 27 nci birleşimde Hükümeti temsilen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur ErsUmer ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
temsilcilerinin de katılımıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Anayasanın 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle özelleştirmenin hukuki te
meli oluşturulmuş bulunmaktadır. Anayasanın sözkonusu maddesinde kamu tüzel kişileri tarafın
dan yürütülmekte olan yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek ve
ya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceğine ilişkin hususların kanunla belirleneceği 
öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, ileri teknoloji ve yüksek finansman gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin sade
ce bütçe imkanları ile gerçekleştirilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, yerli ve
ya yabancı özel kuruluş kaynaklarının bu yatırımların gerçekleştirilmesi için kullanılması zorunlu
luk arzetmektedir. Bu nedenle 8.6.1994 tarih ve 3996 sayılı Kanun ile Yap-İşlet-Devret modeli uy
gulamaya konulmuştur. Enerjinin günümüzde olduğu gibi önümüzdeki yıllarda de en önemli ihti
yaç olacağı aşikardır. Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ise büyük malî kaynaklar gerektir
mektedir. Bu kaynakların bütçe imkânları ile karşılanması ise mümkün görülmemektedir. Bu ne
denle, Ülkemiz enerji yatırımlarının durumu ve enerji ihtiyacı dikkat alınarak özel hukuk hükümle
rine göre yapılacak sözleşmelerle; şirketlere elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti amacıyla ya
tırım yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarının bu amaçla hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

. Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 

Kanunun Kapsama ilişkin 2 nci maddesine, enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticareti ile ilgili faali
yetler dahil edilerek, ülkemizin ihtiyacı olan enerji yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinin, 

- Anayasanın 47 nci maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanarak, Kanun kapsamındaki 
yatırım ve hizmetlerin özel hukuk çerçevesinde yapılacak sözleşmelerle gerçekleştirilebilmesinin, 

amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Enerji ticaretinin Yap-îşlet-Devrct modeli kapsamında yer almasının gerekli olup olmadığı, 

getirilen değişiklikler sonucunda sağlanacak malî kaynakların nasıl kullanılacağı, 
- Tasarı ile mevcut sözleşmelerin statülerinin değiştirilmesinin önemli hukukî problemler do

ğurabileceği, sözleşmelerin imzalandıkları şartlara göre bitirilmeleri gerektiği, 
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- Ülkelerin kalkınmasında enerjinin hayati önem taşıdığı, ülkemizde enerji yatırımlarının yıl
lardır ihmal edilmesi sonucunda çok yakında enerji darboğazına girilmek üzere olduğu, bir bakıma 
yapılacak düzenlemeler için gecikilmiş bile sayıldığı, 

- Yap-İşlet-Devret modelinin son derece yararlı bir model olmasına rağmen son yıllarda olduk
ça ihmal edildiği, ayrıca, Yap-İşlet-Devret modelinin yerine Yap-İşlet-Dcvam Et modelinin uygu
lanmasının daha yararlı olacağı, bu konudaki yasal çerçevenin de bir an önce oluşturulmasında fay
da görüldüğü, 

- Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, Ülkemizin önümüzdeki yıllarda çok büyük enerji so
runları ile karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu, bu nedenle Tasarının bir an önce hayata geçirilerek, 
gerekli yatırımların yapılmasının büyük önem arzettiği, 

- Enerji açığının giderilmesinde rol oynayacak her türlü girişimin desteklenmesi gerektiği, bu çer
çevede, Tasarının yasalaşması halinde ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir adım atılmış olacağı, 

- Bütün yatırımların Yap-İşlet-Dcvam Et modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesinin olumsuz 
sonuçları olabileceği, bu nedenle bazı yatırımların işletildikten bir süre sonra teknolojisi eskiyen ya
tırımların Yap-İşlet-Devam Et modeliyle, diğer yatırımların ise Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıl
ması gerektiği, 

- Yasanın geriye yürütülmesinin sonuçlarının neler olacağı, enerji santrallerinde alınan elektri
ğin fiyatındaki farklılıkların nereden kaynaklandığı, 

şeklindeki görüş, eleştiri ve soruları takiben hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 
- Uluslararası tahkime imkân tanıyan Anayasa değişikliğinden sonra buna uyum sağlamak 

amacıyla hazırlanan yasa tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bulunduğu, 
Tasarının da bu çerçevede hazırlanmış olduğu, 

- Anayasa'da özelleştirme ile ilgili bir hüküm bulunmadığı için 3996 sayılı Kanunun 5 inci mad
desinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği, daha sonra Anayasa'da yapılan değişiklikle bu huku
kî engelin ortadan kaldırılmış olduğu, Tasarının bu değişikliğe uyum sağlamak üzere hazırlandığı, 

- Tasarının yasalaşması halinde çok yüksek maliyeti olan ve bütçe imkânları ile gerçekleştiril
mesi mümkün olmayan enerji yatırımlarının yerli ve yabancı özel sermaye ile gerçekleştirilebilme
si yolunun açılacağı, bunun da ülkemizin gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanması açısından bü
yük önem taşıdığı, 

- Teknolojik gelişmelerden olabildiğince yararlanabilmemiz için daha fazla enerjiye ihtiyacı
mız olduğu, oysa ülkemizde kişi başına düşen enerji tüketiminin gelişmiş ülkelerin oldukça gerisin
de bulunduğu, bu nedenle yakın zamanda enerji darboğazı ile karşılaşılmaması için yeni yatırımla
ra ihtiyaç duyulduğu, Tasarının yasalaşması halinde bu yatırımların önünün açılacağı, 

- Ülkemizin enerji ihtiyacının her yıl yaklaşık % 10 oranında arttığı, bu yıl ise artış oranının % 
6 olarak gerçekleştiği, bu durumun Marmara Bölgesinde meydana gelen depremden kaynaklandığı, 

- Bir yandan artan enerji ihtiyacının karşılanması için yeni yatırımlar yapılması gerektiği, di
ğer yandan mevcut tesislerin rehabilitasyonuna ihtiyaç duyulduğu, bu yatırımların her yıl 4-5 mil
yar dolarlık bir kaynak gerektirdiği, bu kaynağın bütçe imkânları çerçevesinde karşılanmasının 
mümkün olmadığı, 

- Halen Yap-İşlet-Devret modeli ve işletme hakkı devri çerçevesinde toplam 4.2 milyar dolar
lık 23 adet proje için sözleşme imzalandığı, ancak, finansman kaynağı bulunamadığı için yatırım
lara başlanamadığı, 14.3 milyar dolar değerinde 135 adet projenin ise Devlet Planlama Teşkilatının 
görüşüne sunulduğu, 

- İmzalanmış olan sözleşmeler için Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde 7 milyar dolar, işlet
me hakkı devri çerçevesinde ise 1.24 milyar dolarlık kaynak sağlandığı, bu kaynakların kullanıla
bilmesi için bu düzenlemenin en kısa zamanda yasalaşması gerektiği, 

- Ülkemiz için vazgeçilmez nitelikte bulunan ancak henüz sonuçlandırılamamış bazı sözleşme
lerin finans sorununun da henüz çözülcmediği, 
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- Enerji ticaretinin Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına dahil edilmesinin yeni bir düzenleme 
olmadığı, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ile elektrik ticaretinin zaten Yap-İşlet-
Devret modelinin kapsamına alınmış olduğu, 

- Elektrik enejisinin satışına ilişkin bir Tasarının halen hazırlık aşamasında olduğu, önümüzde
ki yıllarda vatandaşlann elektriği en ucuza alabilecekleri bir ortamın oluşturulacağı, bu Tasarının da 
aynı amaca yönelik bir adım olduğu, 

- Enerji santrallerinden alınan elektriğin fiyatındaki farklılıkların bugünkü tercihlerin sonucu 
olmadığı, sözleşmelerden kaynaklandığı, elektrik fiyatının ucuzlamasına rağmen, sözleşmeler gere
ği sabit fiyat üzerinden elektrik alınmakta olduğu, sözleşmelerin süresi sona erince bu fiyatların ye
niden belirlenebileceği, 

- Nükleer santrallere ilişkin spekülasyonlara bir an önce son verilmesi gerektiği, inşaa edilecek 
nükleer santralde çağımızın en ileri teknolojisinin kullanılacağı, 

Yapılan bu görüşmelerden sonra Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
- 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 

- 3096 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesini öngören ve 
Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde 3096 ve 3465 sayılı Kanunlara göre yapılmış proje ve işler
de de yapılan bu düzenlemeden yararlanılabilmesinin; görevli şirketin Tasarının kanunlaşmasını 
müteakip bir ay içerisinde başvurusu ve ilgili idarenin müracaatı üzerine alternatif projelerdeki fi
yat, süre ve diğer unsurlar esas alınarak ilgili şirketle yeniden müzakere edilmiş olması şartıyla, Ba
kanlar Kurulunca karara bağlanacağına ilişkin bir düzenlemenin metne yeni 3 üncü madde olarak 
ilave edilmesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise, metne eklenen madde nedeniyle 4 
ve 5 inci maddeler olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Metin Şahin 
Antalya 
Sözcü 

Nihat Gökbulut 
Kırıkkale 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Üye 

Ali Uzunırmak 
Aydın 

Başkanvckili 
Mehmet Hanifi Tiryaki 

Gaziantep 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 
Üye 

Abdülkadir Akçan 
Afyon 

Üye 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 
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Üye 
Oğuz Tezmen 

Bursa 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Hakkı Duran 

Çankırı 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

Üye 
Ali Er 

İçel 
Üye 

Ali Coşkun 
İstanbul 

Üye . -
Masum Türker 

İstanbul 
Üye 

İlhamı Yılmaz 
Karabük 

Üye 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Üye 

Kemal Kabataş 
Samsun 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Bekir Gündoğan 
Tunceli 

(İmzada bulunamadı) 
MUHALEFET ŞERHİ 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya verilen önerge ile eklenen 3 üncü madde, mevcut YİD 

sözleşmelerini de özel hukuk hükümlerine tabi tutulmasına olanak vermektedir. Birçok kamu kuru
luşu tarafından YİD modeli ile ihaleler yapılmıştır. İhale açıldığı dönemde ihaleye giren firmalar 
bu modelle yapılan ihalelerin imtiyaz sözleşmesi niteliğinde olduğunu bilerek teklif vermişler ve 
tekliflerine risk primini de eklemişlerdi. Ayrıca bir çok şirketlerin de işin kamu hukukuna tabi bir 
ihale olması nedeni ile teklif vermekten imtina etmiş oldukları da bilinmektedir. 

Geriye dönük olarak ihalesi yapılmış, sözleşmeleri imzalanmış bu tür sözleşmelerin geriye 
dönük olarak özel hukuka tabi kılınarak tahkim şartının getirilmesi hukukun ve rekabetin açık ihlali 
niteliğindedir. 

Teklif vermeyen diğer firmaların girmesi halinde oluşacak fiyatı, diğer bir deyimle risk primi
ni teknik olarak hesaplamak olanaksızdır. 

Yapılan bu uygulama ciddi hukukî sıkıntılar yaratacak niteliktedir. 
Açıklanan nedenlerle bu maddeye muhalifiz. 

-Arz ederiz. 
Kemal Kabataş Oğuz Tezmen 

Samsun Bursa 

Üye 
M. Al tan Karapaşaoğlu 

Bursa 

Üye 
Süleyman Coşkuner 

Burdur 
Üye 

Mücahit Himoğlıı 
Erzurum 

Üye 
Ramazan Gül 

İsparta 
Üye 

Aydın Ayaydın 
İstanbul 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 
Üye 

Hasan Metin 
İzmir 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Veysi Şahin 

Mardin 

Üye 
Hasan Özgöbek 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 298) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN 
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇE
VESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA 
KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 8.6.1994 tarihli ve 3996 sa

yılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak
kında Kanunun 2 nci maddesine "haberleşme" 
kelimesinden sonra gelmek üzere "enerji, üre
tim, iletim, dağıtım ve ticareti" ibaresi eklen
miştir. 

MADDE 2.- 3996 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5.- Yüksek Planlama Kurulunca 
belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yaban
cı şirket arasında yapılacak sözleşme, özel hu
kuk hükümlerine tabidir." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN 
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇE
VESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA 
KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - 3996 Sayılı Kanunun Ge
çici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak birinci fıkrada belirtilen proje ve 
işler ile 3096 ve 3465 sayılı Kanuna tabi proje 
ve işlere de bu Kanun hükümlerinin uygulan
masına, görevli şirketin Kanunun yayımı tari
hinden itibaren bir ay içerisinde başvurusu ve 
ilgili idarenin müracaatı üzerine; alternatif pro
jelerdeki fiyat, süre ve diğer unsurlar esas alı
narak ilgili şirketle yeniden müzakere edilmiş 
olması şartıyla Bakanlar Kurulunca karar veri
lebilir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3.- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4 - Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 4. -Tasarının 3 üncü maddesi 4 
üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -Tasarının 4 üncü maddesi 5 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

D. Bahçeli 
Devlet Bakanı 

R.Önal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel 
Devlet Bakanı 

M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

F. Ünlü 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

İsmail Cem 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

H. H. Özkan 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. T. Toskay 
Devlet Bakanı 

S. Somuncuoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. R. Mirzaoğlıı 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı V. 

Ş. Üşenmez 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 

A. K. Tanrıkulu Yaşar Okuyan 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Kültür Bakanı 

M. C. Ersümer M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M.C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 

Y. Yalova 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

M. A. trtemçelik 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. E. Öksüz 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
Çevre Bakanı 

F. Aytekin 

\m\ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
36 NCÎ BİRLEŞİM 17 . 12 . 1999 CUMA Saat : 13.00 

1 _ _ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

**$* •«aSgfrX®'^C£Sa»"*y^*' 

$ E Ç 1 M 

__4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

. .^.—«sS^O^Gs»—.^,. 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAtR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, amatör sporun 
sorunlarının araştırılarak aksaklıkların tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

2. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ile uygulanan eğitim politikalarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/8) 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygula
masının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/9) 

5. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve kon
feksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

6. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'mn bugünkü 
durumunun araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

7. — Konya Milletvekili Veysel Candan' ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığı'nın 
sorunlarının araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

8. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarımızın daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su 
sorununa çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

9. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk 
sorununun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/15) 

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının 
araştırılarak köy kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

12. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa
dışı olarak dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

13. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuru
luşlarının kamu imkânlarından basla kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

14. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkın
daki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

15. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

\ 16. — Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörü
nün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tarım sektörünün so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/22) 

18. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/23) 
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19. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılarındaki 
balık çiftliklerinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

20, — Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının 
içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

2Î< — Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Ta
raflı Yatırım Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

22. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde 
yaşanan ekonomik krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

23< — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite 
kurulacak illerin tespiti ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

24, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan 
İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

25 i — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite ku
rulacak illerde aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacıl,ık sek
törünün sorunlarının ve devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

27. — izmir Milletvekili Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının. Dünya Bankası ta
rafından desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

28. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destele 
yeren ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
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104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/35) 

29. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının 
nedenlerinin ve göçten kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

30j — Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekono
mik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunları ile özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, 
özel sektörü teşvik edici tedbirler ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin 
ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

31'< — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/38) 

32j — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin so
runları ve uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

33< — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu' 
nun bölgesel kalkınması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 
98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/3) 

34. — İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşımn, Türkiye'nin bilgi ve 
bilgi teknolojisi kaynaklarının etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

35. - - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana Hinin sınaî, 
tarımsal, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak almması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

36. — Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

37. — Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zey
tinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 
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38. — Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlan
dığı iddia edilen bir rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

39. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve 
belgelerin bazı aracı kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağladığı iddia
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/45) 

40. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

41. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik 
iliği bankası kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya 
hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

42. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açlmasma ilişkin önergesi (10/48) 

43. — İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM 
otoyolunun Çamlıca ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

44. — Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamala
rı üzerindeki parlamenter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

45. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasa
sının ve borsalarla ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunların araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/52) 

46. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle 
ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

47. — Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted-
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birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

48. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısı
nın korunması ve güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

49. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür poli
tikalarının incelenmesi ve millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

50. — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığı
nın ve çay üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/58) 

51. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an 
önce bitirilmesi için gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında 
yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/59) 

52. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşa
nan gelişmeler ve uygulanan politikalarla ilgili olarak Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 

53,, —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Ka
nuna göre kurulan resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikayet iddiaları ile bu vakıf
ların gelirlerinin nerelerde kullanıldığının tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

54. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek lisele
rinin eğitimdeki yeri, günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunla
rın değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

55. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin, uygulanan politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlar
daki sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/62) 

56. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 52 arkadaşının, Kuzey Irak'ta ya
şanan son gelişmeler ile uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/5) 
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57a — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa Hinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

58j — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin 
korunması, kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

59. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin 
ekonomik boyutları ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, ülkemizde meydana 
gelen deprem felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınların zararla
rını en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/72) 

62. — İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, pratisyen hekimn 
lerin sorunlarının araştırılarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine 
petrol atığı bırakıldığı iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

64. — Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurula
cak illerde aranacak kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/77) 

65K — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde 
meydana gelen olayların ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

66. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu ba
sınının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

67. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün modernize edilerek daha etkin ve verimli hizmet vere
bilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/80) 

68. — Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon ilinin ekono
mik, sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla ya
rarlandırılması için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/81) 

69. — Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştiril
me ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

70., — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tarım sektörünün 
ve çiftçilerin içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

71. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan 
doğalgazının Türkiye içi dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri sü
rülen iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

72. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 23 arkadaşının, Ankara'nın 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak örnek bir başkent ol
masını sağlamak için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/86) 

73. — Adıyaman Milletvekili Mehmet özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman ili
nin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

74< — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğuda bazı illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kal
kınmayı sağlayacak kalıcı önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/88) 

— 9 — (36 ncı Birleşim) 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

75. — FP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent 
Arınç'ın, Ahmet Taner Kışlalı cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/89) 

70. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt İlinin 
ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınma
sı gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

77. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

78. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin eko
nomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

79. — Edirne Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekono
mik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

80. — Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak ço
cuklarının sorunlarının saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

81'. — İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşının, tütün mamulle
rinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal ted
birlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

82. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğret
menliğin yeniden saygınlık kazanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi için alına
cak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

83. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Bü-
yükorhan, Harmancık, Orhaneli ve Keleş İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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84. — Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, İç Anadolu Böl
gesinin modern bir yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/100) 

85,, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm 
bulunması için alınması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

86. — Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve 27 arkadaşının, Van İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

87.1 — Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 35 arkadaşının, Kayseri 
İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

88. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müessese
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

89. -~. Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 23 arkadaşının, antep
fıstığı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

— U — 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun SSK Hastanesinin sağ
lık personeli ihtiyacına ve yeni hastane binasının ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) (1) 

2. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, borsa şirketlerinden Kepez Elektri
ğin yaptığı işlemlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/219) (1) 

3. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, borsada yasadışı işlemler yaptığı id
dia edilen iki firmaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) (1) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa ili Siverek 
İlçesinde bulunan tarihî eserlerin restorasyonuna ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) (1) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline bağlı 
köy yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) (1) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) (1) 

7. — Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, Antalya - Çandır Beldesi 
ve civarında meydana gelen dolu afetinden mağdur olan çiftçilere yardım yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Emlak Bankasının deprem bölge
sinde bulunan bina ve lojmanlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/232) (1) 

9. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Emlak Bankası Genel Müdürlü
ğünce yayınlanan bir duyuruya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/234) (İ) 

10. — Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Konya İlinin sağlık personeli ve 
hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) (1) 

11. —Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, demiryolu taşımacılığına 
ve bakanlık bünyesindeki atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/241) 

12. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Adana - İskenderun hattına 
mavi tren konulmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/242) 

13. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa'ya bağlı 
Viranşehir İlçesinin derslik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/243) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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14. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, büyük marketlerin ku
ruluş yerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

15. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Havaalanı inşaatının ne 
zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

16. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Organize Sanayi Bölgesi 
Projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

17. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Sevimli Barajı inşaatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/250) 

18. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ladik Devlet Hastanesi pro
jesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) 

19. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline bağlı 
ilçe ve köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/253) 

20. — Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük Kültür Merkezi pro
jesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) 

21. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yapımı planlanan Samsun Öğrenci Yurdu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/255) 

22< — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Vezirköprü ve Havza 
Meslek Yüksek Okulları inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/256) 

23'. — Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, «Bitki Besleme» adlı kitabın bir 
yabancı yayından isim verilmeksizin tercüme edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

24. — Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Yasemin Dalkılıç'ın, kırdığı 
Dünya rekoruna TRT'de yer verilmemesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/258) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, iki basın mensubunun gö
zaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

26. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa - Hilvan'da 
kamulaştırılan bir caddesinin bedelinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, SHÇEK ile ilgili iddia
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

28. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, pancar kotasının kaldırılıp kal
dırılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 

~ 13 — 
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29. — Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, Denizli Adliye Binası inşaatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

30. — istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 17 Ağustos Marmara Dep
reminden sonra gönderilen yardımların kullanımına ve depremzedelerin konut ihti
yacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

31. —Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara Gölbaşı Mogan, Gölündeki 
çevre kirliliğinin önlenmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 

32. — Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, sağlık ocaklarındaki personel açığı
na ve Ankara Şereflikoçhisar Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

33. — Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Tuz Gölündeki çevre kirliliğinin 
önlenmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

34. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa - Yenişehir İlçesi Köp-
rühisar Köyü sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

35. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, ulusal televizyon ve radyoların 
TÜRKSAT aboneliği için TELEKOM'a- ödedikleri kira bedellerine ilişkin Ulaştımıa 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

36. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, telefon faturası tahsilatı yapan özel 
bankalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

37. —Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, NMT araç telefonlarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

38. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, internet aboneliğine ve denetimine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

39. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'm, demiryollarının depremden 
zarar görüp görmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

40. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa İlindeki belediyelerin 
deprem yardımı alıp almayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/275) 

41. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, 8.9.1999 tarih ve 10197 sayılı 
ve 15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı genelgeler kapsamına giren yerleşim merkezlerin
deki inşaatlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

42. —• Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun Bursa Bölgesinde uygulanan 
erken üretim primine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

43. — Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İline yapılan yatırım
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/278) 

— 14 — 
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44. — Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlinin veteriner hekim 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

45. — Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak'ta içme suyu amaçlı 
yapılan tesis, kuyu, montaj sayısına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/280) 

46. — Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak İlinde yapılan yatırım
lara ve atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, sorgulama ve gözaltı 
yöntemlerinde değişiklik yapılması için 'bir çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

48. — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde yaşandığı 
iddia edilen yolsuzluklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/283) 

49. — Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, Denizli'nin sulama suyu ve toplulaş
tırma projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcı

sından sözlü soru önergesi (6/284) 
50. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - İliç Millî Eğitim 

Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

51. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - İliç İlçesinde ya
ğışların neden olduğu zararlara karşı alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

52. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - İliç Devlet Hasta
nesinin bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

53. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - İliç İlçesinin yolla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

54. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - İliç- İlçesinin içme 
suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

55. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - İliç İlçesinde Ka
dastro Müdürlüğü açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/291) 

56. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, amatör spor faaliyetlerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

57. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Olağanüstü Hal Bölge
sindeki Çocuk Esirgeme Kurumlarında görevli öğretmenlerin kademe ilerlemelerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

5 S, —Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, okullarda idareci ola
rak çalışan öğretmenlerin makam tazminatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/294) 
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59. —Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 
hayvan sevkiyatı konusunda uygulanan ambargonun ,ne zaman kaldırılacağına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

60. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa İli İnegöl İlçesinde 
uygulanan taşımalı eğitime ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

61. —İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK Dokümantasyon Merkezin
de yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/297) 

62. — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, ÖSYM sınavına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/298) 

63. —İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK ve İstanbul Üniversitesi hak
kındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

64. — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde garanti 
kapsamında bulunan araçların yüksek fiyata tamir ettirildiği ve sosyal tesislerden 
elde edilen gelirin öğrenci yararına kullanılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/300) 

65. — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK Başkanı hakkındaki bazı id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) 

66. — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, istanbul Üniversitesi Rektörünün 
bazı yolsuzluklara karıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

67. — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde ihalelere 
fesat karıştırıldığı ve bazı yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/303) 

68. — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde ihale ya
salarına uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/304) 

69. — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay de
netim elemanlarınca hazırlanan raporların YÖK Başkanı tarafından dikkate alınma
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) 

7Öj — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde öğrenci 
harcamaları için ayrılan ödeneğin rektörün seyahat harcamalarında kullanıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/306) 

.71'< — İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK Başkanı hakkında bir işlem 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/307) 

72. -" İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis
lerinden elde edilen gelirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/308) 

73. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, sürücü kurslarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

74. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, polis okullarının eğitim süre
sine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 
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75. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde 
meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/311) 

76. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa - Pınarcık Kayak Mer
kezi Projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

77. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa - Ceylanpınar'da 
topraksız çiftçiye toprak dağıtımı için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

78. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa - Akçakale - Hil-
van - Siverek - Diyarbakır demiryolu inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/314) 

19t — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa - Suruç'un içme. 
suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

80. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'da din turizmi
nin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/316) 

81'. —•Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Birecik'te baraj göl saha
sında kalan köylerin istimlak programlarının yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerci ve 
Tabiî Kaynaklar Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/317) 

82. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman - Gerger Belediye 
Başkanının kaybolmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

83. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt İli Alkumru ve Pervari 
Hidroelektrik Santrali Projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/319) 

84. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, gübre fiyatlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

85., — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Başbakanlığa yeni alı
nacak makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

86. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, sınır kapılarından yapı
lan mazot ticaretine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/322) 

87. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt'i Van'a bağlayan karayo
luna ve Cevizlik Beldesinin yol sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/323) 
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1. — Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 14.12.1999) 

2. — Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/577) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 13.12.1999) 

3. — Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/588) (S. Sayısı : 298) (Da
ğıtma tarihi : 16.12.1999) 

4. — Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/447) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi : 14.12.1999) 

5. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve 4 Arkadaşının, Sosyal Güvenlikle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı ödenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 297) 
(Dağıtma tarihi : 16.12.1999) , 

6. — Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı: 186) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/345) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tarihi: 
5.8.1999) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/355) (S. Sayısı : 108) (Dağıtma ta
rihi : 9.8.1999) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/268) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil-
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gi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/361) (S. Sayısı : 106) (Dağıt
ma tarihi : 3.8,1999) 

X 12. — Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz 
Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (i/373) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sınır Olay ve Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye 
Ait Ek 1 ve 2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki 
Tarafında Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava 
Vasıtalarının Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu-
oa Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/314) (S. Sayısı : 35) (Da
ğıtma tarihi : 15.7.1999) 

14. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarealı'nın; Siyasî Ahlak Komisyonu Ka
nunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tari
hi : 15.7.1999) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tari
hinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi : 19.7.1999) 

X 16.— Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine 
ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 20.7.1999) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X İ 8. —Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 4 Temmuz 1966 Ta
rihinde Brüksel'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Getıel Sözleşmenin Re
vizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık, .Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/354) (S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
ı " • 

Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/356) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/372) (S, 
Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

23., — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/396) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

24. — Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/461) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X .25. —Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonîaü 
raporları (1/326) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/342) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

27. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

X 28. —Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/362) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 
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X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

31. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

32. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı : 73) (Dağıtma târihi : 26.7.1999) 

33. — Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (1/439) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar , Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/327) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X 35. — Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/324) (S. Sayısı : 81) 
(Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X' 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/315) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong 
özel İdarî Bölge Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 
29.7.1999) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 29.7.1999) 

XI 39. — [Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasındaki Hava Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Muta
bakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/368) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 
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X 40, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 79) (Dağıtma târihi : 30.7.1999) 

X 41. .—Uluslararası Sergilere ilişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) 
(S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 42. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre komisyonları 
raporları (1/393) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 43. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/285) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma 
tarihi : 30.7.1999) ' 

X 44. - - Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para 
Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 45. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/316) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasın
da Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/357) (S. Sa
yısı : 97) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 47. ~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/369) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındtrhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/274) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayo
lu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/343) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 
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X 50. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îtnar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 94) 
(Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

«X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lctonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tu
rizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/267) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 52, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma ta
rihi : 3.8J999) 

54. —• Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/402) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

55. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri ile Ma
dalya ve Nişanlar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma ta
rihi : 3.8.1999) 

X 56. -~ Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sa
yısı : 115) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 58. — Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/364) (S. 
Sayısı : 118) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 
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59. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 

X 60. —Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/279) (S. Sayısı : 125) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

61. — Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Ci
simlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
vo Millî Savunma komisyonları raporları (1/433) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 
12.8.1999) 

62. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi : 12.8.1999) 

63. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Rapora (1/385) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 13.8.1999) 

64. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Daiı 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) 
(S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 14.8.1999) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/293) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 25.8.1999) 

X 66. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/308) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 25.8.1999) 

XI 67. — Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği 
Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/351) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 
25.8.1999) 

X 68. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/302) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 

X1 70. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı : 163) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 7L — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı : 
164) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Say.sı : 
165) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 73, — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret 
ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/313) 
(S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

XI 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ce
zaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı : 167) (Da
ğıtma tarihi : 1.10.1999) 

75 < — Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüş
vetin önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (î/367) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1999) 

X 76. —Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı : 
169) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 77. — Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve 
Eki'ni Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İliş
kin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1999) 

78. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy-
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işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma ta
rihi : 13.10.1999) 

,X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/489) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/499) (S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 19.-10.1999) 

81. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/191) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

X 82„ — Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Ge
nel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sa
yısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X' 83. — Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/518) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X 84. —Türkiye'de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık örgütü, 
Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/520) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X: 85. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/519) (S. Sayısı: 179) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

X 86. — Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/530) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

X 87 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/542) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 
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88. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

89. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/18) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma 
tarihi : 2.11.1999) 

90. — Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. 
Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 2.11.1999) 

91'. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 4.11.1999) 

X 92. — Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 
Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 8.11.1999) 

93. — Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/548) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1999) 

X 94. — EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişiklikle
rin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji,. Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/529) (S. Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X 95., — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/531) (S. Sayısı : 
201) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X 96. — Uluslararası Denizcilik örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/549) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma 
tarihi : 15.11.1999) 

X 97. — Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İş
birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/535) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X 98. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Karşılıklı- Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine 
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İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

99. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 
15.11.1999) 

100. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/381) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) 

X 101. — Tüm Göçmen işçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/539) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) 

102. — İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 3 Arkadaşının, Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/87) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) 

iX 103. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/541) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 18.11.1999) 

104. — Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/119) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 25.11.1999) 

105. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/378, 1/532) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma 
tarihi : 26.11.1999) 

106. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyiş
leri Komisyonu raporu (1/513) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 26.11.1999) 

X 107. — Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması 
İle İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/360) (S. Sayısı : 
121 ve 121'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihleri : 9.8.1999 ve 6.12.1999) 

X 108. — Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Ulus
lararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre 
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ve Dışişleri komisyonları raporları (1/359) (S. Sayısı : 122 ve 122'ye 1 inci ek) (Dağıt
ma tarihileri : 10.8.1999 ve 6.12.1999) 

109. — Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan özgöbek'in, Yükseköğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

110. — Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin; Konya Ovası ve Orta Ana
dolu Bölge Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/4) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 8.12.1999) 

'(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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