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Diğer taraftan, kamu-özel sektör iş birliği ile yapılan işin kalitesini artırmış oluyoruz. Neden
kalitesini artırmış oluyoruz? Çünkü talebe duyarlı bir katkı payı ödeme sistemi getiriyoruz değerli ar
kadaşlar. Eğer siz talebe duyarlı bir katkı payı sistemi getirirseniz bu işi yapan şirket, bu işi gerçek
leştiren girişimci yapacağı işi kaliteli yapmak zorunda olacaktır. İşte biz bu sorunu çözmek için bu
kanunu buraya getirdik, bu değişikliği buraya getirdik.
Bu tür kamu-özel sektör iş birliği mekanizması dünyanın birçok ülkesinde uygulanmıştır. Bir
çok ülkenin başarı hikâyeleri vardır, bunu hepiniz biliyorsunuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Elvan, devam ediniz.
LUTFİ ELVAN (Devamla) - Dolayısıyla eğer biz ülkemizin hızla kalkınmasını istiyorsak, ya
tırımlarımızın hızlandırılmasını istiyorsak, yatırımlarımızın bir an evvel ekonomiye kazandırılma
sını istiyorsak bu tasarıya destek vermeliyiz, diyor ve hepinize saygılar sunuyorum.
Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Elvan.
Şahıslan adına ikinci söz Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'a aittir.
Buyurun Sayın Yılmaz. (AK Parti sıralarından alkışlar)
CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun
tasarısının 5'inci maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Az önce konuşan arkadaşım bu kanunun genel olarak getireceği yararlara değindi. Ben de bu
maddeyle ilgili getirilen hususlar konusunda yorumlarımı sizlerle paylaşmak isterim.
Burada 3996 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesindeki fıkraya yeni bir fıkra ilave edilmektedir ve söz
leşmelerde idare tarafından ödemelerin geciktirilmesi hâlinde uygulanacak gecikme faizine ilişkin hü
kümlere yer verilebileceği hükmü getirilmektedir. Öncelikle, bir zorunluluk değil bu, idareye tanınan
bir yetki söz konusudur burada.
Burada ne tür bir yarar öngörülmüştür diye baktığımızda ben iki tane temel yararını tespit edi
yorum. Birincisi: Bu husus kamuyu disipline edecektir. Eğer biz, özel sektör olarak yaptığımız bir
takım ihlallerde bazı cezalarla karşı karşıya kalıyorsak aynı şeyin kamu için de geçerli olması gerekir.
Bu, hukuk devletinin gereğidir, kamunun kendisini disipline etmesinin gereğidir. İkinci yararı bu ge
tirilen düzenlemenin: Yatırımcılar için belirsizlikleri azaltacaktır bu düzenleme. Dolayısıyla, muh
temel yatırımcılardan daha uygun şartlarda, daha uygun fiyatlarda teklif almamız söz konusu
olabilecektir.
Bu vesileyle, ben, sözleşme hukukunun önümüzdeki yıllarda son derece önemli olacağını dü
şünüyorum kamu için. Çünkü kamu kaynakları çeşitlenmekte, kamu hizmetleri çeşitlenmektedir ve
kamu hizmetleri sunumunda tek bir yöntemi benimsemek artık ne dünyada ne ülkemizde geçerliliğe
sahip değildir. Sözleşme hukukunun gelişeceği bu şartlar altında sadece iyi kanunlar çıkarmamız yet
meyecektir. Kamuda, mutlaka, nitelikli eleman sayısını artırmamız, hizmet içi eğitime daha büyük
önem vermemiz ve hukuk nosyonu olan birimlerimizi mutlaka geliştirmemiz gerekir diye düşünü
yorum. Bu ve benzeri kanunlarımızın etkin bir şekilde uygulanması için idari kapasite geliştirme hu
susunun da şimdiden altını çizmek istiyorum.
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