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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'ın düşman işgalinden 

kurtarılışının 83 üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
2. - Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Atatürk'ün 65 inci ölüm yıl

dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
3. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Cumhuriyetimizin 80 

inci yıldönümünde ve Atatürk'ü andığımız bir haftada, Türkiye'de kadının 
statüsüne ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Savunma Bakanı Mehmet 
Vecdi Gönül'ün cevabı 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 milletvekilinin, elmayetiş-
tiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 
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2. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, futboldaki 
şike, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve 
maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/138) 400:402 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 402:407 
1. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, Adalet Komis

yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/117) 402 
2. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, İnsan Hakları Komis

yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/118) 402 
3. - TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Almanya Federal Meclisi Baş

kanı Wolfgang Thierse'nin resmî davetine, beraberinde bir Parlamento 
heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/388) 402 

4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar 
ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine 
Kadar Olan Senet Protestolarının ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alın
maması Hakkında Kanun Teklifinin (2/110) doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/119) 403-405 

5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Atatürk Millî Parkı Kanunu 
Teklifinin (2/159) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/120) 405:407 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 408 

1. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 milletvekilinin, İzmit 
Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili id
diaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/4) (S. Sayısı: 265) 408:418 

VI. - SEÇİMLER 418 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 418 
1. - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 418 
2. - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 4 ] g 
VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 419 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 419:463 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, şiddetli yağıştan zarar gören 

Ardahan İlinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1105) 419:421 

2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yoksulluk ve işsizliğe yönelik 
çalışmalara ve bankazedelere yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/1126) 422:424 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Anıtkabir'deki törenlere bazı 
basın mensuplarının ve bazı kurucu üyelerinin alınmamasının nedenlerine 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1130) 424:425 
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4. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bir fuel-oil taşıma ihalesiyle il
gili iddiaya ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül'ün 
cevabı(7/1131) 

5. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Türkiye-KKTC Gümrük Bir
liği Anlaşmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1178) 

6. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Düzce depremzedelerinin konut 
sorunlarını çözmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1188) 

7. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'm, Çanakkale'nin Biga İlçesin
deki bir tersanedeki ve yakınındaki okul inşaatına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1206) 

8. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, kültürel değişim ve mübadele 
anlaşmaları gereği yurt dışına çıkan öğrencilerden alınan çıkış harcına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1234) 

9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Ulu Camiden 
çalınan İznik çinileriyle ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı(7/1246) 

10. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İmar Bankasının TMSF'ye dev
rine ve alacaklar için yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1254) 

11. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Bağdat'a giden Türk 
konvoyundaki şoförlere yapılan silahlı saldırıya ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1256) 

12. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, güreş sporunun geliştirilmesi 
için yapılacak düzenlemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1258) 

13. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekelin özelleştir
me ihale şartnamesinin 14/C maddesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1267) 

14.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Oymapınar Barajı Hidroelektrik 
Üretim Tesislerinin Seydişehir Alüminyum A.Ş.'ye devrine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1269) 

15. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, müzelerimizdeki tarihî 
eserlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun 
cevabı(7/1293) 

16. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TSK'dan adî malûl olarak 
ilişiği kesilen uzman erbaşların emeklilik işlemlerine ilişkin sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1307) 

17. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, yardımcı doçent kad-
rolarındaki sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1317) 
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18. - Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, kamu alacaklarına uy
gulanan gecikme faizi oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1327) 

19. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in DSİ'nin bir töreninin 
TRT'den yayımlanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı (7/1342) 

20. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, POAŞ'ın özelleştirme bedelin
de yapılan borç ötelemesi kararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/1343) 

21. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, milletvekillerinin çalışma 
odalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili İsmail Alptekin'in cevabı (7/1367) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Cumhuriyetimizin 80 inci yıldönümünün kutlandığı 

günümüzde, Erzurum İlinin içinde bulunduğu sorunlara, 
İstanbul Milletvekili Hasan Aydın, İstanbul İlinde yaşanan yoksulluk ve işsizlik sorunlarına, 
Ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı birer kanuşma yaptılar. 
Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya Sigara Fabrikasının sorunlarına ve Tekelin 

özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen cevap verdi. 
Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 

sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/135), 
Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda (10/136), 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin 

gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 
Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kalkındırılması için alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/69,118) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini 
yaptığına ilişkin tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Genel Kurulun 6 Kasım 2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; daha önce gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 275 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden gün
demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasına 
alınmasına ve bu birleşimde çalışma süresinin bu işin bitimine kadar uzatılmasına; 265 sıra sayılı İz
mit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırıl
ması amacıyla kurulan (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun görüş
melerinin 11 Kasım 2003 Salı günkü birleşimde gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yapılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği 
açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146), 
3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152), 
Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları 

henüz gelmediğinden, 
4 üncü sırasına alınan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında 

Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/686)(S. Sayısı: 275) görüş
meleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
I inci sırasında bulunan, Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının (1/224, 1/361) (S.Sayısı: 272), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan 
açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

II Kasım 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.28'de son verildi. 
Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Suat Kılıç Ahmet Küçük 
Samsun Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 24 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

7 Kasım 2003 Cuma 
Teklif 

1. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 4876 Sayılı "T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu 
Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"da Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/191) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003) 

No. : 25 
10 Kasım 2003 Pazartesi 

Tasarı 
1. - 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı (1/698) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003) 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

2. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

3. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı ihtiyacına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

4. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

5. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı inşaatı 
ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

6. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki gayrimenkul-
lerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.11.2003) 

7. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.11.2003) 

8. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilerin kamuda 

istihdamının sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1419) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.11.2003) 

2. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, elma ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde bir sanığın başörtülü ol
duğu için dışarı çıkarılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1421) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.11.2003) 
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4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Irak'taki Türkmenlere ait tapu kayıtlarının imha 
edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

5. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, GSM operatörlerinden tahsil edilmesi gereken 
KDV gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.11.2003) 

6. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, okullardaki din dersinin içeriği ile farklı inanç grup
larına ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1424) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.11.2003) 

7. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Dalaman Belediyesinin borçlarına ve uğradığı hacze iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

8. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, belediyelerin kurdukları iftar çadırlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

9. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Ballıca Sigara Fabrikasının özelleştirilmesi 
halinde işçilerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1427) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.11.2003) 

10. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Seydişehir ETİ Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi 
sürecindeki bazı ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1428) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.11.2003) 

11 . - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri önünde 
vize için bekleyen vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

12. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, AİHM kararlarının uygulamasına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, GSM operatörlerinden tahsil edilen hazine pay
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, 4207 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol yataklarının belirlenmesi çalışmalarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

17. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Suriye ve Irak'ta yaşayan Türkmenlerin nüfusuna 
ve gayrimenkul edinebilme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.2003) 

No. : 26 
11 Kasım 2003 Salı 

Rapor 
1. - Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/687) (S. Sayısı: 276) (Dağıtma tarihi: 11.11.2003) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Başak Sigorta eski Genel Müdürünün emekli ik

ramiyesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1436) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.11.2003) 

2. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'daki yoğun kar yağışının afet kapsamın-
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da değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003) 

3. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'da ağaçların yoğun kar yağışından zarar 
görmesi üzerine yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003) 

4. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'da yoğun kar yağışından zarar gören 
elektrik dağıtım şebekesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003) 

5. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, havaalanlarında VIP salonlarını kullananlarla ilgili bir 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1440) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.11.2003) 

6. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilip 
getirilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.11.2003) 

7. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Başbakanlık burslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2003) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 

araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

2. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.11.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
11 Kasım 2003 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN(Karaman), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini 
açıyorum. 

III.-Y O K L A M A 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik per
sonel aracılığıyla, yine, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, İğdır İlimizin 14 Kasım 1920 tarihinde düşman işgalinden kurtarılışının 

83 üncü yıldönümü münasebetiyle söz isteyen, İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'e aittir. 
Buyurun Sayın Akdemir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'ın düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü yıl

dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, hepinizi say

gılarımla selamlıyorum. 
İğdır'ın 14 Kasım 1920 tarihinde kurtarılışının yıldönümü dolayısıyla, huzurlarınızda 

bulunuyorum. Buradan İğdırlı hemşerilerimin kurtarılış bayramını kutlarken, Yüce Türk Milletine, 
ayrıca, saygılar sunuyorum. 

"İğdır" kelimesi, halk arasında, yöremizde "İğdir" olarak biliniyor; ben, şu anda Yüce Meclis
te İğdır'dan bahsetmek istiyorum; Ağrı Dağı, pancar tarlaları, İğdır Ovası ve pamuğuyla doğunun 
Adanası olan İğdır'dan söz etmek istiyorum. İğdır "İğdir" kelimesinden gelmektedir. 24 Oğuz 
boyundan birisidir ve Oğuz Han'ın torunudur, Cengiz Han'ın oğludur İğdir. Dolayısıyla "iyilik, 
ululuk, büyüklük" anlamına gelen bu kelime, tarihte de önemli yer tutmaktadır. 

Tevrat'ta, Nuh Tufanından sonra Nuh'un gemisinin Ağrı Dağına oturmuş olduğu ve Nuh'un üç 
oğluyla, insanlığın buradan dünyaya yayıldığı söylenmektedir ve İğdır Ovası, "Sürmeli Çukuru" 
olarak bilinir; İğdır, Tuzluca, Aralık buradadır. 

Burada, dünyada kurulmuş olan 25 devlet gelmiş geçmiştir. Bizanslılar, Selçuklular, Moğollar, 
İlhanlılar, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet, İranlılar, Ermeniler, Osmanlılar ve Türkiye 
Cumhuriyeti bu devletlerden bazılarıdır. 

- 3 8 9 -



T.B.M.M. B : 16 11. 11. 2003 O : 1 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; doksan yıl Çarlığın esaretinde kalan İğdır; yani, Sür
meli Sancağı, 1917 ihtilali sırasında Türk-Ermeni Sancağı İcra Komitesince idare edilirken, Er
menilerin burada yaşayan Türk Halkına yapmış olduğu mezalimlere karşı, yörede yaşayan Türkler, 
İğdır'da, Aralık'ta, Tuzluca'da, Karakoyunlu'da toplanarak teşkilatlanmış ve korumasız ahaliyi 
korumaya çalışmışlardır. Osmanlı Ordusu 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi hükümleri 
gereği bölgeden çekilirken, savunmasız kalan halka karşı Ermeniler mezalime girişmişler ve bu 
arada yöre halkı; yani, Nahcivan, İğdır, Tuzluca, Aralık ve Revan'da yaşayan halk bir araya gelmiş 
ve 1918 yılında Araş Türk Hükümetini resmen kurmuşlardır. 

Değerli Başkanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; Araş Türk Cumhuriyeti Hükümetinin 
kuruluşu, 9 uncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa tarafından desteklenmiş ve Ermenilere karşı 
mücadele verilmiştir. 

Bölgede otorite boşluğu olması nedeniyle, İstanbul hükümeti, Kâzım Karabekir Paşayı, 15 in
ci Kolordu Komutanı olarak 1919 yılında Erzurum'a göndermiştir. Kâzım Karabekir Paşa burada 
yaptığı çalışmalarda, İğdır'ın, Sarıkamış'ın, Kağızman'ın ve Oltu'nun mutlaka millî sınırlar içinde 
kalması gerektiğini vurgulayarak çalışmalarını sürdürmüştür; çünkü, Türk yurdunun, Anadolu'nun 
korunması, bu bölgelerin elde olmasından geçiyordu. 

Nihayet, Kâzım Karabekir Paşanın çalışmaları, bölge halkından aldığı destek ve insanlarımızın 
kahramanca mücadelesi sonucu, 14 Kasım 1920 tarihinde İğdır düşmandan kurtarılarak Türk yur
duna katılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada kadirşinaslığın bir örneği olarak, yörede 
mücadeleye katılmış olan ve emeği geçen insanların isminden bahsetmek istiyorum. Katliama maruz 
kalan insanlarımız, İğdır'da, Melekli'de, Aralık'ta, Gaziler'de ve Tuzluca'da bir araya gelmişler; 
Gazilerden Şamil Bey, Tuzluca'dan Hacı Abdullah Ağa, Kadim Sevilmiş, Narvuzali Akkılıç... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Dolayısıyla, kahramanca uğraşan İğdırlılar, İğdır'ı ülkeye kazandırma konusunda büyük gay

retler göstermişlerdir. Büyük Türk Milletinin ve mukaddes Türk yurdunun müdafaası ve ebediyen 
yaşaması uğrunda can veren aziz şehitlerimizin ve ulu geçmişimizin kutsal hatıralarının önünde, bir 
daha, saygıyla eğiliyorum. 

Sayın Başkanım ve değerli milletvekillerini; şu anda, İğdır'ın ekonomik kurtuluşu sırada bek
liyor. Türkiye ortalamasından 6 kat daha az kamu yatırımı yapılan ve millî gelirden fert başına 800 
doların altında pay alan İğdır, çok zor durumdadır. Dolayısıyla, fizikî kurtuluşu sağlanmış; ama, 
fakirlik illetinden kurtulamamıştır. Demin resmini gösterdiğimiz yurdumuzun Doğu Anadolu Böl
gesinin Adanasına yardım gerekiyor. Hükümetimizden bir dileğim var; uzun yıllardan beri, kırküç 
yıldır, tam kırküç yıldır, proje çalışmaları yapılan, 1992 yılında ödenek ayrılması istenilen, 1990'h 
yıllardan bu yana bir türlü programa alınmayan, 2002 yılında ödenek ayrılsın denilen, 2003 yılında 
hükümet tarafından programdan çıkarılan İğdır'ın Ünlendi Barajının programa alınmasını, 83 üncü 
kurtarılış yıldönümünde, İğdırlılar adına, Sayın Başbakanımızdan talep ediyorum. 

Yüce Meclisimizi, tekrar, saygılarımla selamlıyor, Başkanın göstermiş olduğu âlicenaplığa 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Gündemdışı ikinci söz, 10 Kasım münasebetiyle Yüce Atatürk'ün tarihî kişiliği ve dünya 

görüşüne yönelik söz isteyen, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık'a aittir. 
Buyurun Sayın Işık. (Alkışlar) 
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2. - Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Atatürk'ün 65 inci ölüm yıldönümüne ilişkin gündemdışı 
konuşması 

AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 Kasım 2003 Atatürk'ün 
Ölüm Yıldönümü nedeniyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve fikir
lerinin, dünden bugüne olduğu gibi, bugünden de ebediyete kadar yaşayacağını teyit etmek amacıy
la Yüce Önderin tarihî kişiliği ve dünya görüşüne yönelik, gündemdışı söz almış bulunmaktayım; 
bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaşadığı dönem ve konjonktürde, beyan, fikir ve eylem
leriyle, yalnızca onlarca yıl sonraki bugünümüze değil, yüzyıllar sonraki zamana çığır açan Atatürk 
ismini ve düşüncelerini bu kürsüden zikretmenin onurunu yaşıyor, heyecanını hissediyorum. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milletine bırakmış olduğu en büyük eseri, çağdaş ve modern 
Türkiye Cumhuriyetini sağlam temeller üzerine kurması ve geliştirmesidir. Çok yönlü kişiliği, üs
tün zekâsı, olaylar karşısındaki soğukkanlılığını asla kaybetmeden, devlet-millet heyecanını en üst 
düzeyde tutarak, hızlı ve sağlıklı karar alma özelliği, O'nu Atatürk yapan en büyük vasıflardır. O, 
ne yalnızca bir başkomutan ne yalnızca bir lider ne yalnızca bir devlet adamı ne de yalnızca bir öz
gürlük ve bağımsızlık savaşçısıdır. O, bu sıfatlarının yanı sıra, aynı zamanda, bir başöğretmen, bir 
vatan ve millet sevdalısı ve kendini, yurduna, insanlığa adamış sevgi ve barış elçisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Atatürk için, gerçek ve gerçekçilik ancak akıl ve man
tığın sınırları ölçüsünde vardır. Bu nedenle de, gerçekleştirmek istediği tüm atılımlarında ve yenilik
lerde, sürekli olarak, akıl ve mantığı kendisine şiar edinmiştir. Onun ileri görüşlü bir komutan ol
ması ve dünya ölçeğinde lider olma vasfı, O'nda mevcut olan insan sevgisinden ve akla önem ver
mesinden kaynaklanmaktadır. 

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin temelini kültür olarak görmektedir. Ulu Ön
der, beyanında, medeniyet yolunda başarıyı yenileşmeye bağlamakta ve devamla "sosyal hayatta, 
ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için, tek gelişme ve ilerleme yolu budur" 
demektedir. Atatürk, memleketlerin çeşitli, fakat, medeniyetlerin bir olduğunu ifade ederek, Batı'yla 
olan bağların hayatî önemine dikkat çekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Atatürk'e göre en iyi kişi, kendinden çok, ait olduğu sos
yal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendisini adayan insandır. 
Yine, Atatürk "gerçek şudur ki, her kişisel şeref, saygınlık ve kahramanlık, hiçbir kişinin değildir; 
bütün bu kişilerden oluşan milletindir" demektedir. Atatürk'e göre, temel hak ve hürriyetler, olmaz
sa olmazlardandı. Kişisel hürriyete bakış açısını o büyük insan şöyle ifade etmiştir: "Çağdaş demok
raside kişisel hürriyetler özel bir değer ve önem kazanmıştır. Artık, kişisel hürriyetlere, devletin ve 
hiç kimsenin müdahalesi söz konusu değildir. Ancak, bu kadar yüksek ve kıymetli olan kişisel hür
riyetin medenî ve demokrat bir millete neyi ifade ettiği 'hürriyet' kelimesinin 'mutlak şekilde 
düşünülebilen' manasıyla anlaşılamaz; söz konusu olan hürriyet, sosyal ve medenî hürriyettir. Bu 
sebeple, kişisel hürriyeti düşünürken, her kişinin ve nihayet bütün milletin ortak çıkarını ve devletin 
varlığını gözönünde bulundurmak lazımdır. Anlaşılıyor ki, kişisel hürriyet mutlak olmaz; bir baş
kasının hak ve hürriyeti ve milletin ortak çıkarı, kişisel hürriyeti sınırlar." 

Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık anlayışını ise şu şekilde ifade etmektedir: "Bir millette şerefin, 
onurun, namusun ve insanlığın doğup yaşayabilmesi, mutlaka o milletin hürriyet ve bağımsızlığına sahip 
olmasına bağlıdır. Ben, yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı olmalıyım." 

Değerli milletvekilleri, Atatürk, eğitimde, planlı ve akılcı bir çalışmadan yanadır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
AHMET IŞIK (Devamla) - O'nun hedefi, memleketinde okuma yazma bilmeyen tek kişinin 

dahi kalmamasıdır. 
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Eğitim politikasına yönelik ise "çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiş
tireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki, iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır. Çocuk
larımıza esaslı olarak şu ilkeleri benimseteceğiz: Türk Milletine, Türk Devletine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine saygı ve bağlılık. Millî eğitimin gayesi, yalnızca hükümete memur yetiştirmek 
değil; daha çok, memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, atılgan, becerikli, dürüst, 
akıllı, iradeli, hayatta karşılaşacağı engelleri aşacak güçte genç yetiştirmektir. Eğitim programlan 
ve sistemleri bu görüşe uygun olarak düzenlenmelidir" demektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri "benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; 
fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diyen Atatürk, cumhuriyete ve devamına 
yönelik sürece de, tarihî ifadeyle, anlamlı ve kararlı bir şekilde vurgu yapmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk ve düşünceleri, her dönem ve durumda zengin bir yoruma, 
derin bir algılamaya yönelik ince hassasiyete, nesillere kalıcı aktarılmaya yönelik yüksek ideallere 
gereksinim göstermektedir. Büyük lider ve büyük insanı rahmet ve özlemle anarken, Yüce Meclisi, 
tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Gündemdışı üçüncü söz, cumhuriyetimizin 80 inci yıldönümünde Türkiye'de kadının 

durumuyla ilgili söz isteyen, Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye Erbatur'a aittir. 
Buyurun Sayın Erbatur. (CHP sıralarından alkışlar) 
3. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Cumhuriyetimizin 80 inci yıldönümünde ve 

Atatürk'ü andığımız bir haftada, Türkiye'de kadının statüsüne ilişkin gündemdışı konuşması ve Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün cevabı 

N. GAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Atatürk, kadınlara "Tür
kiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi, bugün de en muhterem mev
kide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır" diyecek ölçüde değer vermiştir. Ulu Önder 
Atatürk'ü andığımız bu haftada, kadınlarımızın toplumdaki statülerini yükseltmek için atılması 
gerekli bazı adımları dikkatlerinize sunmak amacıyla, bir kadın milletvekili olarak söz almış 
bulunuyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cumhuriyet, ilerici ve aydın bir toplumsal proje olarak, 
kadına çok büyük önem vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, köhne bir imparatorluğun 
ardında bıraktığı, yıllarca gözardı edilmiş Anadolu'dan, güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen 
bir cumhuriyet yaratmanın, ancak, nüfusun yarısını oluşturan kadınların emeğini ve fikrini bu inan
ca adamasıyla mümkün olduğunu biliyorlardı. 

Osmanlıda uygulanan hukuk sistemi, köklerini şeriat hukukundan alıyordu. Doğal olarak, bu 
sistemde kadın-erkek eşitliği yoktu. Ekonomik ve sosyal yaşamda her zaman var olan; ancak, emek
leri görülmeyen kadınların emeği, ülkemizin Millî Mücadele Savaşına girmesiyle görülür hale gel
di. Kadınlar, erkeklerin savaşa gitmesi nedeniyle ortaya çıkan işgücü açığını kapadılar. Bununla 
yetinmediler; millî mücadelede bizzat görev aldılar, İzmir'in Yunanlar tarafından işgalini kınadılar, 
halkı direnmeye çağırdılar, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde işgalci devletlere telgraf çektiler. 

Bu kadınlar, elbette, cumhuriyetin kuruluşu ve yerleştirilmesinde de aynı sorumluluğu yük
leneceklerdi ve böyle de oldu; ancak, bilinçli bir yapılanma ve cumhuriyet değerlerinin benimsen
mesi için, altıyüz yıl boyunca eve hapsedilen kadının erkeklerle eşit konuma yükseltilmesi, ona, en 
az erkek kadar değerli olduğunun hatırlatılması gerekiyordu. Ulu Önder Atatürk, bir kez daha, 
ulusuna doğru yolu işaret edecekti. O'nun liderliğinde gerçekleştirilen reformlarla, kadın, eşit yurt
taş statüsüne kavuşturuldu. Tevhidi Tedrisat Kanunu, Medenî Kanun, kılık kıyafet kanunu, Türk 
Ceza Kanunu, bu reform sürecinde atılan önemli adımlar oldu. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce belirttiğim gibi, 1926 yılında kabul edilen Türk 
Medenî Kanunuyla kadınların eşit vatandaş olarak tanımlanması, kadınların özgürleşmesi yolunda 
çok önemli bir adımdı. Özel hukuk alanındaki bu reformu, kamu hukukunda köklü reformlar izledi. 
1930'da yerel yönetimlerde, 1934 yılında da genel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
verildi. O dönem parlamentosuna 18 kadın parlamenter girmişti. Bu oran, yüzde 4,8'dir. Bugün 
aradan yetmiş yıl geçmesine rağmen hâlâ o günkü orana ulaşamadık. 

Cumhuriyetle başlayan laik eğitim sistemiyle bugün kız çocuklarının okullaşma oranı oldukça 
artmıştır. Kadınların eğitimi, uluslararası değerlendirmelerde, insanî gelişmeyi gösteren temel öl
çütlerden biridir. Dördüncü Dünya Kadın Konferansında imzaladığımız Pekin Eylem Platformuna 
göre, kadın okuryazarlığının 2000 yılında yüzde 100'e çıkarılacağını taahhüt etmiştik; ancak, bugün 
yüzde 23 oranında okumaz yazmaz kadınımız var. Devlet Planlama Teşkilatının 2000 yılı verilerine 
göre okuryazar olmayan kadın oranı kırsal kesimde yüzde 30,4; kentte yüzde 18,7'dir. Seksen yıl 
önce yüzde 5'ler civarında olan okuryazarlığın, bugün yüzde 77'ye çıkarılmış olması cumhuriyetin 
temel başarılarından biridir; ancak, durmak ve elimizdekiyle yetinmek, Atamızın temellerini attığı 
cumhuriyetimize ve bize yakışmaz; daha yapılacak çok iş var. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyet dönemindeki en önemli kazanımlardan biri 
de kadınların, çalışma yaşamına ve ekonomik hayata katılımlarıdır; ancak, yaşanan ekonomik kriz
ler nedeniyle son yıllarda kadınların işten çıkarılması artmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsünün 2000 
yılı verilerine göre kadınların yüzde 26'sı, erkeklerin yüzde 73'ü çalışmaktadır. Çalışan kadınlar 
içinde işveren durumunda olanların oranı sadece yüzde 0,7'dir, ücretsiz aile işçisi kadınların oranı 
ise yüzde 51 'dir. İş güvencesi olmaması, sosyal haklardan yoksun ve düşük ücretli olması nedeniy
le erkeklere cazip gelmeyen enformal sektörde çoğunlukla kadınlar çalışmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanıza devam edebilirsiniz. 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Kadına yönelik şiddet, kadının fiziksel, cinsel, psikolojik 

zarar görmesi ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan hareketlerle teh
didini, baskıyı ya da özgürlüğü kastî engellemesini içeren, ister toplum önünde ister özel hayatta 
meydana gelen cinsiyete dayalı her tür şiddet anlamına gelmektedir. 

Türkiye'deki her 4 kadından l'i şiddete uğramaktadır. Tecavüze uğrayanların yüzde 50'si 18 yaş 
altındaki çocuklardır. Bunların yüzde 10'u erkek çocukları, yüzde 90'ı kız çocuklarıdır. Cinsel sal
dırganların yüzde 75'i tanıdık biridir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal ve kurumsal 
düzenlemeler yapılmalıdır. Ailenin korunması için aile mahkemelerinin kurulması, bu açıdan atılan 
önemli bir adımdır. İşte bu nedenle, Türk Ceza Kanununda bu konuda yapılacak düzenlemeler de 
bir o kadar önemlidir. 

Türk Ceza Kanununun yeniden yapılandırılmasında gözetilmesi gereken en önemli ilkelerden 
biri, kadınların insan haklarının korunması ve kadınlara karşı ayırımcılığın tam anlamıyla ortadan 
kaldırılması için gerekli yasal zeminin hazırlanmasıdır. Cinsiyetçiliğin hukuk alanından tamamen 
tasfiye edilmesi için, yasaların, toplumun ilerisinde, toplumu daha demokratik ve eşitlikçi düzeye 
taşıyacak nitelikte olması gerekir. 

Türk Ceza Kanunuyla ilgili çalışmalarını sürdüren komisyondan dileğimiz, yasaya, kadın-er-
kek eşitliğini tam anlamıyla gözeten bir bakış açısı kazandırmaları ve gerekli düzenlemelerin yapıl
masını sağlamalarıdır. 

Gündemdeki tasarıda, gerçek anlamda kadın-erkek eşitliğinin yerini bulabilmesi için, yasada 
kullanılan dilin, cinsel suçlar tanımlarının ve bu suçların düzenlemelerinin altında yatan yanlış ve 
ayırımcı değerlerin değiştirilmesi gerekmektedir. 
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Türkiye'de kadın ve çocukların yaşadığı insan hakları ihlallerinin çoğunluğunu oluşturan cin
sel tecavüz, cinsel bütünlüğe tasaddi, namus ve töre cinayetleri, zorla evlendirme, çocukların cinsel 
istismarı gibi suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamı içerisindedir ve bu suçların ihlal ettiği hakları 
korumak Türk Ceza Kanununun temel görevidir. Türk Ceza Kanununda yeni düzenlemelere gidilir
ken, değişikliklerin ana çerçevesi insan hakları normları olmalıdır. 

Kimi yasalar, görünüşte eşitlikten yana olmasına rağmen, uygulamada eşitsizlikler ortaya çık
maktadır. Türkiye'de hukuk sistemindeki cinsiyetlerarası eşitliğe aykırı hükümleri tümüyle ortadan 
kaldıracak, cinsiyetlerarası eşitliği sağlamak için başvurulacak uygulamaları, olumlu ayırımcılık 
önlemlerini düzenleyecek bir çerçeve eşitlik kanunu yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Programında 
belirtildiği gibi, bir çerçeve eşitlik kanunu çıkarılarak, bu eksiklik giderilmelidir. 

Diğer taraftan, yasama organında daimî eşitlik komisyonlarının kurulması da, Partimiz tarafın
dan talep edilen düzenlemelerden biridir. 

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Geçtiğimiz yasama döneminde, 1994 yılından bu yana teşkilat yasası olmaksızın faaliyet gös

teren kadına yönelik ulusal mekanizma, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün teşkilat yasası 
tasarısının çıkarılması yolundaki çabalara destek verdik. Şu anda, yasa tasarısı Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, bir an evvel görüşülerek Genel Kurula gelmesini istiyoruz. 

Diğer taraftan, Medenî Kanunun yürürlüğüne ilişkin 10 uncu maddesinin yeniden düzenlen
mesi ve konunun yürürlüğü girdiği tarihten önceki evlilikleri de kapsaması gerek, 17 000 000 kadını 
mağdur etmemek için bunu yapmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de kadınların konumlarındaki iyileşmeler, çağ
daş bir cumhuriyetin öngördüğü çıtanın altındadır. Bu çıtayı elbirliğiyle yükseltmemiz gerek. Bunu 
başarabileceğimize inanıyorum; çünkü, biz, koca bir cumhuriyeti, imkânsızlıklara rağmen yoktan 
var eden Ulu Önder Atatürk'ü ve O'nun dinlenmek bilmeyen ilerici felsefesini kendimize dayanak 
noktası olarak alıyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbatur. 
Gündemdışı konuşmaya. Hükümet adına. Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül cevap 

vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Gönül. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; Adana Milletvekilimiz Sayın Gaye Erbatur'a, bu önemli konuyu gündeme 
getirdikleri için teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. 

Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitliğin, bir insan hakları sorunu, sosyal adaletin en önemli bir 
şartı ve aynı zamanda kalkınma ve barışın vazgeçilmez bir keyfiyeti olduğunda, bugün artık bütün 
insanlık birleşmiş durumdadır. 

Çağdaş demokrasi anlayışının temel ilkelerinden biri olan kadın-erkek eşitliğine, özellikle 
kadınların etkin ve uzun süren mücadeleleri sonucunda ulaşılmış ve bu anlayış, günümüzde, hemen 
tüm demokratik ülkelerde yasalarla güvence altına alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Türkiye Cumhuriyetinin bu konuda parlak bir sicili var
dır. Pek çok Avrupa ülkesinin kadına seçme ve seçilme hakkını esirgediği bir zamanda, Sayın Er
batur'un da işaret ettiği gibi, 1933 yılında, Türkiye Cumhuriyeti, kadınlara, önce belediyelerde, 
1934 yılında da genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını vermiştir. 
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1970'li yıllarda, bütün dünyaya yayılan kadın hareketi, yeni bir eşitlikçi anlayışı gündeme getir
miş, bu durum ülkemizde de yansımasını bulmuştur. Giderek ivme kazanan kadın hareketi ön
cülüğünde, söz konusu anlayış, hem dünyada hem de ülkemizde toplumsal bir talebe dönüşmüştür. 

Kadın-erkek eşitsizliği sorunu, dünyanın hemen tüm ülkelerinde, farklı bir biçim ve düzeyde 
yaşanmaktadır. Bu konunun bir sorun olarak ele almışı, Birleşmiş Milletlerin teşebbüsüyle ulus
lararası platforma taşınmak suretiyle olmuştur. 

Son yirmibeş yılda, ilki 1975 yılında Mexico City'de, ikincisi 1980'de Kopenhag'ta, 1985'te 
Nairobi'de ve 1995 yılında Pekin'de yapılan Birleşmiş Milletler Kadın Konferansları, toplumsal cin
siyet eşitliği konusunu küresel gündeme yerleştirmekte önemli bir hizmet vermiştir. Bu konferans
lar, dünya ülkelerini, toplumsal cinsiyet eşitliği, kalkınma ve barış ortak hedefleri etrafında birleş
tirmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla, siyasî iradenin oluşturulması ve uygulamaya geçil
mesi için, pek çok ülkede, devlet bünyesinde ulusal mekanizmalar kurulmuştur. Birleşmiş Millet
lerin, kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere, kadınlara karşı her türlü ayırımcılığın önlenmesi 
konusunda yaptığı bir dizi uluslararası toplantı sonucunda ortaya çıkan sözleşme metni, üye ül
kelerin onayına sunulmuştur. 

Türkiye de, Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini 1985 yılında im
zalayarak taraf olmuş ve 1986 yılında onaylayarak yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Kadın Haklan 
Bildirgesi olarak da tanımlanan bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi, ülkemiz açısından önemli bir 
aşamayı temsil etmektedir. Gerek imzaladığımız bu sözleşmenin verdiği yükümlülükler ve yüklen
diği görevler ile gerekse uluslararası platformda alınan kararlar, ulusal düzeyde, özellikle kadın 
konusunda yeni bir bakış açısı, yeni örgütlenme biçimlerinin genişletilmesi ve teşkilatlanması 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu çerçevede, Türkiye'de yıllardır uygulanan sosyal devlet politikalarının sonucu olarak, 
kadının sorunlarını çözümlemek üzere Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, ülkemizde kadın haklarının korunması ve geliştiril
mesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki 
konumlarını güçlendirmek, hak ve fırsat imkânlarından eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak 
üzere kurulmuştur. Genel Müdürlük, bir politika oluşturma ve koordinasyon kuruluşu olup, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıy
la işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

25 Ekim 1990 tarih ve 3670 sayılı Kanunla, kadın konusunda ulusal bir mekanizma olarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulan Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 
Müdürlüğü, 24 Haziran 1991 tarihinde Başbakanlığa bağlanarak, sorumluluğu, kadın konularıyla il
gili bir devlet bakanlığına verilmiştir. 

58 inci hükümet döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi 
gereğince, o tarihte kurumun bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gönderilen genel müdürlüğün teşkilatlanmasına ilişkin kanun tasarısı, 
Temmuz 2003'te Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir. 
Tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından altkomisyona sevk edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki kadın
ların temel sorun alanlarıyla ilgili olarak çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan, uluslararası platform
da alınan karar ve sonuçlan izlemekte, değerlendirmekte ve ülke çapında yaygınlaştırmaktadır. 

Bu çerçevede, 1995 yılında, Pekin'de "Taahhütler Konferansı" olarak da adlandırılan Dördün
cü Dünya Kadın Konferansının sonucunda "Pekin Deklarasyonu" ve "Eylem Platformu" isimli iki 
belge kabul edilmiş ve Türkiye, her iki belgeyi de, hiçbir çekince koymadan kabul ederek, millî 
kodifıkasyonlar arasına dahil etmiştir. 
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Eylem platformunun uygulanması ve izlenmesinde temel görev hükümete verilmiştir. 
Pekin Konferansında, kadın sorunları 12 kritik alanda toplanmıştır. Bunların başhcaları, sağlık, 

eğitim, çalışma yaşamı, kadına yönelik şiddet, karar mekanizmalarına katılım gibi alanlardır. Bu 
alanlarla ilgili çalışmaların koordinasyonunu, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 
yürütmektedir. Bu görevlerini, tüm toplumsal tarafların katılımıyla yerine getirmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün, ülkemizde, eğitim, sağlık, istihdam, karar mekanizmalarına 
katılım gibi, kalkınmanın temel göstergelerine ilişkin verilere bakıldığında, kadının durumunun, 
henüz, kadın-erkek eşitliği açısından arzu ettiğimiz seviyede olmadığını görmekteyiz. Eğitim, 
çalışanlar açısından göstergelerin en olumsuz olduğu alandır. 2000 yılı nüfus sayımına göre, halen, 
ülkemizin 100 kadınından 19,4'ü okuma yazma bilmemektedir. Bu, sayı olarak yaklaşık 5 000 000 
kadına tekabül etmektedir. 

Hızlı nüfus artışı, gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, bizim ülkemizde de bu sorunun 
besleyicilerindendir. Elbette, eğitim, doğurganlığı etkileyen en önemli faktördür. Yüksek doğurgan
lığa bağlı olarak, bebek ve anne ölümü hızı da yüksektir. Annelerin yüzbinde 54'ü doğum sırasında 
ya da doğuma bağlı komplikasyon nedeniyle hayatını kaybederken, doğan 1 000 bebekten 43'ü, 1 
yaşına gelmeden hayatını kaybetmektedir. 

Öte yandan, kadınlarımızın istihdama katılım oranları da yıllar itibariyle azalma göstermek
tedir. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26'dır. İşgücüne katılan kadınların yüzde 61'i tarım 
sektöründe, bunların yüzde 76'sı ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. 

Kırdan kente göçün yoğun yaşandığı ülkemizde, kadın, kentte ya işgücünün dışına çıkmakta ya 
da enformal sektörde düşük ücretle ve her türlü sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaktadır. 
Sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunanlar, çalışan kadınlarımızın, sadece, yüzde 14'üdür. 

Kadınlar, eğitim seviyeleri ve çalışma yaşamındaki durumlarına paralel biçimde, karar alma 
mekanizmalannda da yeterince temsil edilmemektedir. Nitekim, yüzde 4,4 olan kadın parlamenter 
oranı, halen, kadmlann katıldığı ilk genel seçimlerdeki yüzde 4,6 temsil oranına -Gaye Hanımın da 
ifade ettiği gibi- ulaşmamıştır. Ancak, biliyoruz ki, bugün, ülkemizde, farklı sektörlerde çalışan kadın 
sayısı giderek artmakta, önemli başarılara imza atmaktadırlar. Örneğin, üniversitelerde Öğretim 
elemanı kadın oranı yüzde 36 olup, toplam profesörler içerisinde kadın oranı yüzde 25'e ulaşmıştır. 
Mimarlann yüzde 31'i, doktor ve operatörlerin yüzde 29'u, avukatlann yüzde 26'sı kadındır. 

Görüldüğü gibi, bazı alanlarda olumlu göstergeler olmakla birlikte, ülke genelinde kadınlarımızın 
statüsünün yükseltilmesi için tüm kesimlere önemli görevler düşmektedir. Devlet olarak, kurumsal 
düzeyde eğitim, sağlık istihdam alanlarında ve yasal düzeyde pek çok çalışma yapılmaktadır. 

Anılan Genel Müdürlük, 1993 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası destek
li projeler de yürütmekte olup, bu kapsamda, bugün, sayılan 14'e ulaşan üniversite, kadın sorun
larını araştırma ve uygulama merkezlerinin, gönüllü kadın kuruluşlarının projelerini desteklemek 
suretiyle güçlenmelerine katkıda bulunmuştur. 

Saygıdeğer milletvekilleri, yasalarımızın kadın-erkek eşitliği ilkesi doğrultusunda gözden 
geçirilmesi yolunda çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bilindiği gibi, Anayasada yapılan 
değişiklikler çerçevesinde, kadın-erkek eşitliği açısından atılan önemli adımlar söz konusudur. Bun
lardan ilki, Anayasanın 41 inci maddesinde yer alan "Aile, Türk toplumunun temelidir" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve eşler arasında eşitliğe dayanır" ibaresinin eklenmiş olmasıdır. Diğer 
değişiklik ise, Anayasanın 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "yabancı babadan ve Türk anadan 
olan çocuğun vatandaşlığı kanunla düzenlenir" cümlesinin madde metninden çıkarılmasıdır. Bu 
değişiklikler, 17 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilerek 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk 
Medenî Kanunu, yıllarca süren bir çalışmanın sonucudur. Bu çalışma, başta Adalet Bakanlığımız 
olmak üzere, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve gönüllü kadın 
kuruluşlarının emekleri ve işbirliğinin sonucu ortaya çıkan toplumsal bir sözleşme niteliğindedir. 
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Medenî Yasa, yeni şekliyle, kadın-erkek eşitliğini gözeten, cinsiyet ayırımcılığına son veren, 
kadınları, aile içerisinde, yaşamın her alanında erkeklerle tamamen eşit kılan, kadın emeğini 
görünür kılan ve değerlendiren bir düzenlemedir. 

Yeni Medenî Kanunla, özellikle aile hukuku alanında bugüne kadar yaşanan gelişmeler, 
değişim ve sorunlar dikkate alınarak çok önemli adımlar atılmıştır. 

Yeni Türk Medenî Kanununun kabul edilmesi, aile mahkemelerinin kurulmasını da zorunlu 
kılmıştır. Bilindiği gibi, aile bireylerini, özellikle çocuk ve kadınları ilgilendiren aile hukuku alanına 
ait uyuşmazlıklar, günümüzde giderek daha karmaşık, uzmanlık isteyen bir kapsama ulaşmıştır. 
Hükümetimiz tarafından hazırlanan Aile Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı, 18 
Ocak 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Yapılan bir önemli yasal düzenleme de, aileiçi şiddeti önlemek amacıyla, 1998 yılında, 4320 
sayılı Ailenin Korunması Yasasının çıkarılmış olmasıdır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında, cinsiyet ayırımcılığının or
tadan kaldırılmasında, yasal düzenlemeler, elbet çok önemli; ancak, yeterli değildir. Toplumsal an
layış ve davranış biçimlerimizi gözden geçirmemiz, sorgulamamız ve değiştirmemiz gerekmektedir. 
Eşitlik, kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Kadınlarımızın işgücüne katılımını artırıcı, 
geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeylerini yükseltici, 
eğitim olanaklarından daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı, sosyal güvenlik göstergelerini iyileş
tirici ve sağlık sorunlarını azaltmayı hedefleyen aileiçi şiddetin önlenmesi konularında çalış
malarımız devam etmektedir; ancak, bu konuda, daha yapılacak çok iş olduğunun bilincindeyiz. 
Kadınlarımızın statüsünü yükseltmek konusunda hepimizin, toplumumuzun tüm kesimlerinin 
üzerine düşen görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Büyük Atatürk'ün de ifade ettiği gibi "bir 
toplumun gelişmesi, o toplumu oluşturan tüm bireylerin tamamının çalışmalara katılımıyla ve 
sorumlulukları üstlenmeleriyle ancak gerçekleşebilecektir." 

Kadın ve erkeğin eşit bireyler olarak paylaştıkları dünyada herkesin daha mutlu olacağına olan 
inancımı tekrarlıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
Sayın milletvekilleri. Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır; okutuyorum: 
Sunuşların Divan Üyemiz tarafından yerinden, oturarak sunulmasını oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; ilkini okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 milletvekilinin, elmayetiştiriciliğindeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/137) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünyadaki belli başlı elma üreticisi ülkelerden birisi de Türkiye'dir. 
Türkiye, yıllık 2 400 000 ton üretimiyle, Çin ve Amerika Birleşik Devletlerinden sonra üçün

cü sırada gelmektedir. 
Dünyada 57 000 000 ton elma üretiminin yüzde 70'i, sırasıyla şu 10 ülkede gerçekleştirilmek

tedir: Çin, ABD, Türkiye, Fransa, İran, İtalya, Polonya, Rusya, Almanya ve Hindistan. Mevsimsel 
farklılıktan ötürü avantaj sağlayan Arjantin, Şili, Brezilya ve Yeni Zelanda da önemli üretici ül
kelerdir. 

Dünya elma üretiminin yüzde 10'u ihraç edilmektedir. 
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Türkiye'de elma üretiminin yaklaşık yüzde 75'i 10 ilimizde yapılmaktadır. Bu iller, İsparta, 
Karaman, Niğde, Antalya, Denizli, Konya, Kayseri, Çanakkale, Mersin ve Bursa'dır. 

2002 yılında, 125 000 hektarlık üretim alanından 2 500 OOOton verim elde edilmiştir. Hektar 
başına alınan verim ise 20 ton/hektardır. 

Yıllar itibariyle, toplam ekim alanında ve toplam hasatta artışlar kaydedilirken, ağaç başına alman 
verim düşmektedir. 1997-2001 arasında ağaç başına alınan verim yaklaşık yüzde 5 oranında azalmıştır. 

Elma yetiştiriciliğinin, üretimden stoklamaya ve pazarlamaya kadar olan süreçlerde pek çok 
sorunu bulunmaktadır. 

Ülkemizde, genel olarak tarım sektörüne yönelik belirlenmiş bir politikanın bulunmaması, el
ma yetiştiriciliği konusunda da kendisini hissettirmektedir. Hükümetten hükümete, bakandan 
bakana değişen politikalar, kalıcı adımların atılmasını engellemektedir. 

Gelişmiş ülkelerin ve Avrupa Birliğinin sağlamakta olduğu devlet desteğinden uzaktır. 
Üretim, aile işletmeciliği ve küçük işletmeler düzeyinde yapılmaktadır. 
Kaliteli üretimi ve ihracatı hedef alan büyük firmaların sayısı azdır. 
Modern tekniklere dayalı üretim yapılmamaktadır. Bu nedenle, birim alandan alınan verim, ih

racatçı ülkelerle kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. 
Türkiye, üretimin ancak yüzde 2,5'ini ihraç edebilmektedir. Bu oran, Yeni Zelanda'da yüzde 50, 

Fransa'da yüzde 22, Şili'de yüzde 40 civarındadır. 
Sağlıklı ve sertifikalı fidan üretimi, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 
Verimi yüksek çeşitlerin sayısı ve standart kalitede üretim azdır. 
Ambalajlamada eksiklikler vardır. Soğuk hava depo kapasitesi yetersiz ve çağdaş standartların 

altındadır. 
Gübre, ilaç, mazot, elektrik gibi girdilerin fiyatları yüksektir. Girdi fiyatlarının yüksekliği 

yeterli derecede bakım yapılmasını engellemektedir. 
Üreticilerimizin teknik bilgileri yetersizdir. Budama, bakım ve ilaçlama gibi işler zamanında 

ve tekniğine uygun olarak yapılmamaktadır. 
Gereğinden fazla gübreleme, sulamada yapılan yanlışlıklar ve damlama sulama sisteminin ter

cih edilmemesi, üretimi geriletmektedir. 
Verim çağını dolduran ağaçlar üretimde kalmaktadır. 
İhracat miktarının düşük olması nedeniyle üreticilerimiz iç piyasaya bağımlı durumdadır. Bazı 

yıllarda oluşan fiyatlar üreticinin maliyetini bile karşılayamamaktadır. 
Küçük çiftçilerimiz, kendilerinin büyük firmalarla rekabetini sağlayacak üretici birliklerinden 

yoksundur. 
Anılan bu sorunlardan ötürü, elma yetiştiriciliğindeki kârlılık düşük kalmakta, onbinlerce çift

çi ailesi ve küçük işletme emeğinin karşılığını alamamaktadır. Elma üreticileri yoksul ve perişan 
durumdadır. Üreticiler, burada sayılan ve sayılamayan pek çok sorununa çözüm beklemektedir. 

Bu nedenlerle, elma üreticilerinin ve elma yetiştiriciliğinin sorunlarının ve çözüm yollarının 
belirlenmesi için Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri 
gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1-Orhan Eraslan (Niğde) 
2-Feramus Şahin (Tokat) 
3-Zekeriya Akıncı (Ankara) 
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4- Muharrem Doğan 
5- Abdurrezzak Erten 
6- Mustafa Sayar 
7- Enver Öktem 
8- Vezir Akdemir 
9- Mehmet Vedat Yücesan 
10- Emin Koç 
11-Nejat Gencan 
12- Yavuz Altınorak 
13-Ali Dinçer 
14- Hüseyin Bayındır 
15- Yılmaz Kaya 
16- Erdal Karademir 
17-Oğuz Oyan 
18- Zeynep Damla Gürel 
19- Mevlüt Coşkuner 
20- Mahmut Duyan 
2- Mehmet Vedat Melik 
22- Şevket Gürsoy 
23- Memduh Hacıoğlu 
24- Esat Canan 
25- Mehmet Parlakyiğit 
26- İsmet Atalay 
27- Ersin Arıoğlu 
28- Kâzım Türkmen 
29- Orhan Ziya Diren 
30- Ensar Öğüt 
31 - Mehmet Işık 
32- Sedat Pekel 
33- Mehmet Yıldırım 
34- Hakkı Ülkü 
35- İsmail Özay 
36- Mehmet U. Neşşar 
37- Tacidar Seyhan 
38- Uğur Aksöz 
39- Necati Uzdil 
40- Ersoy Bulut 
41- Feridun Ayvazoğlu 
42- Salih Gün 

1 1 . 1 1 . 2003 

(Mardin) 
(İzmir) 
(Amasya) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Eskişehir) 
(Yozgat) 
(Edirne) 
(Kırklareli) 
(Bursa) 
(Kırşehir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(İsparta) 
(Mardin) 
(Şanlıurfa) 
(Adıyaman) 
(İstanbul) 
(Hakkâri) 
(Kahramanmar 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Ordu) 
(Tokat) 
(Ardahan) 
(Giresun) 
(Balıkesir) 
(Kastamonu) 
(İzmir) 
(Çanakkale) 
(Denizli) 
(Adana) 
(Adana) 
(Osmaniye) 
(Mersin) 
(Çorum) 
(Kocaeli) 
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43- Züheyir Amber (Hatay) 
44- Yüksel Çorbacıoğlu (Artvin) 
45- İlyas Sezai Önder (Samsun) 
46- Orhan Sür (Balıkesir) 
47- Ali Kemal Kumkumoğlu (İstanbul) 
48- Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) 
49- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
50- Rasim Çakır (Edirne) 
51-Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
52- Yücel Artantaş (İğdır) 
53- Yakup Kepenek (Ankara) 
54- Bülent Tanla (İstanbul) 
55- Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
56- Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır) 
57-Mehmet Şerif Ertuğrul (Muş) 
58- Bayram Ali Meral (Ankara) 
59- Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
60- Hüseyin Özcan (Mersin) 
61- Hasan Fehmi Güneş (İstanbul) 
62- Mehmet Tomanbay (Ankara) 
63- Mehmet Nuri Saygun (Tekirdağ) 
64- Halil Ünlütepe (Afyon) 
65- Hasan Aydın (İstanbul) 
66- Atilla Kart (Konya) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
2. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 

ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/138) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda, Türk sporu, önemli bir aşama yaparak, özellikle futbol takımlarımız ve millî 

takımımız, uluslararası karşılaşmalarda ve organizasyonlarda, hepimizin göğsünü kabartan başarılı 
sonuçlar almaktadır; ancak, bir süreden beri bazı yazılı ve görsel basında yer alan ve kamuoyunu 
rahatsız eden şike haberleri ve itiraflar bu başarılan gölgelemekle kalmayıp, genel olarak Türk 
sporunu zan altında bırakmaktadır. Esasen, futbolumuzu kemiren şike iddiaları yeni olmayıp, her 
süper ligin sonunda ve özellikle de son maçlarda gündeme gelmekte ve hatta bu alanda mafyalaş
manın olduğu yıllardan beri ileri sürülmektedir. 
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Öyle ki, mafyalaşmanın, bu iddiaları araştırmak ve sorumlularını tespit ederek gereğini yap
makla görevli Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunu da etkisi altına aldığı ve hatta bu 
kurumlara da el attığı iddiaları yaygındır. 

Bütün bunlar, futbolumuzu ve genel olarak da Türk sporunu kirleten gelişmelerdir ve üzücüdür. 
Dolayısıyla, Yüce Meclis bu iddiaları araştırarak doğru olup olmadığını ve doğruysa sorumlularını 
tespit ederek kamuoyunu tatmin etmeli ve Türk futbolunu bu ayıptan arındırmalıdır. 

Ayrıca, son zamanlarda, özellikle futbol karşılaşmalarında, seyirciler arasında ve organize ol
duğu izlenimi veren olaylar yaşanmaktadır. Tribün terörü olarak tanımlanan bu olayların önüne 
geçilmezse, çok büyük ve üzücü sonuçlarla karşılaşılabilir. 

Sunulan nedenlerle, son beş yıldaki süper lig karşılaşmalarında şike yapılıp yapılmadığı, bu 
alanda mafyalaşmanın olup olmadığı ve Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulunun bu id
dialar karşısındaki yeri ve tutumu ile son beş yılda her iki kurulda görev yapan başkan ve üyelerin 
mal varlıklarının araştırılması ve tribünlerde meydana gelen olayların nedenleri ile alınması gerek
li önlemlerin tespiti için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasını talep ederiz. 

1. Ahmet Ersin 
2. Necdet Budak 
3. Feridun Fikret Bal oğlu 
4. Nail Kamacı 
5. Zekeriya Akıncı 
6. Hüseyin Güler 
7. Muharrem Kılıç 
8. Hüseyin Özcan 
9. Şefik Zengin 
10. Bayram Ali Meral 
11. Tacidar Seyhan 
12. Mehmet Ali Arıkan 
13. Mustafa Sayar 
14. N. Gaye Erbatur 
15. Nezir Büyükcengiz 
16. Ahmet Sun Özbek 
17. Mustafa Yılmaz 
18. Ahmet Yılmazkaya 
19. Mahmut Duyan 
20. Züheyir Amber 
21. Mehmet Sefa Sirmen 
22. Şevket Arz 
23. Rasim Çakır 
24. Yavuz Altınorak 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 

(İzmir) 
(Edirne) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ankara) 
(Mersin) 
(Malatya) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Ankara) 
(Adana) 
(Eskişehir) 
(Amasya) 
(Adana) 
(Konya) 
(İstanbul) 
(Gaziantep 
(Gaziantep) 
(Mardin) 
(Hatay) 
(Kocaeli) 
(Trabzon) 
(Edirne) 
(Kırklareli) 
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Önerge gündemde yerinin alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; birincisini okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/117) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan istifa etmek istiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 6.11.2003 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
2. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, İnsan Hakları Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine ilişkin önergesi (4/118) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulundum İnsan Hakları Komisyonu üyeliğinden istifa etmek istiyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

3. - TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Almanya Federal Meclisi Başkam Wolfgang Thierse'nin 
resmî davetine, beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/388) 

11.11.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Almanya Federal Meclisi Başkanı 
Wolfgang Thierse'nin davetine icabet etmek üzere beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Almanya 
Federal Cumhuriyetine resmî ziyarette bulunması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış 
İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır; ayrı 

ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
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İlk önergeyi okutuyorum: 
4. - Niğde Milletvekili Orhan Er aslan'in; Küçük Esnaf ve Sanatkarlar ile Küçük ve Orta Büyük

lükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve Karşılıksız Çek
lerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifinin (2/110) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızın 9.4.2003 tarihinde havale etmiş olduğu (2/110) esas numaralı Küçük Esnaf ve 

Sanatkârlar ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihe Kadar Olan Senet 
Protestolarının ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifimin, TBMM İç
tüzüğünün 37 nci maddesi gereğince Genel Kurulun gündemine alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 17.10.2003 
Orhan Eraslan 

Niğde 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, söz talebiniz var; buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer 

üyeleri; 9.4.2003 tarihinde vermiş olduğum, küçük esnaf ve sanatkârlar ile küçük ve orta büyüklük
teki işletme kredilerindeki senet protestosu ve karşılıksız çeklerin, çek kayıtlarının nazara alın
maması, kredi işlemlerinde nazara alınmaması hakkındaki kanun teklifinin kırkbeş gün içerisinde 
komisyonda ele alınmaması sonucu, İçtüzüğümüzün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınması için söz almış bulunuyorum; Genel Kurulu saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca, kamuoyunda "sicil affı" olarak da bilinen bu kanun teklifi, tarafım
dan, yedi aydan fazla bir süre önce verilmiş idi; ancak, bugüne kadar ne komisyon gündemine alın
dı ne de herhangi bir işlem yapıldı, görüşüldü. Bunun üzerine, doğrudan doğruya Genel Kurul gün
demine alınması için, İçtüzüğümüzün 37 nci maddesine göre başvurmuş bulunuyorum. 

Yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucu, cumhuriyet tarihimizde ilk defa, esnaf olmak için baş
vuranların sayısından daha çok, işyerini kapatanlar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa, işyerini 
terk ve kapatma işlemi için başvuranlar, işyeri için, işyeri açmak için başvuranlardan fazla sayıdadır. 
Burada bir sıkıntı var. Oysa, esnaf ve sanatkârlarımız toplumumuzun temel taşı ve çimentosudur, is
tikrar unsurudur. Küçük esnaf ve sanatkârı güçlü olmayan toplumlarda, ülkelerde istikrar biraz zor 
sağlanır. Esnaf ve sanatkârlarımız, ülkemizdeki bütün işletmelerin yüzde 98,8'ini, istihdamın yüzde 
46'sını, üretimin yüzde 37'sini, yatırımın yüzde 26'sını, ihracatın ise yüzde 8'ini karşılamaktadır. 
Kredilerin ise, bu kesimimiz, sadece yüzde 3,8'ini kullanmaktadır. Bu adaletsizlik içerisinde bir de 
ekonomik krizler, esnaf ve sanatkârlarımıza fatura edilmiştir. Esnaf ve sanatkârlarımızın, Avrupa Bir
liğine girme çabası içinde olduğumuz bugünlerde, 4 000 000'u bulan, emeğini ve sermayesini ortaya 
koyan bu emekçilerimizin, çalışanlarımızın durumu, Avrupa'yla karşılaştırıldığında, hiç de iç açıcı 
değildir. Avrupa, esnaf ve sanatkârlarına alabildiğine teşvikler, alabildiğine kredi imkânları, hibe im
kânları, ar-ge imkânları sunarken, biz ise, bu teşviklerden tamamen yoksun bırakmışız. Kredi... Ver
diğimiz kredi de kredi olsa!.. 10 milyar kredi, 2, 3 kefil, 4 kefil... Yani, herhangi bir bankadan, maaşı 
olan bir vatandaşın 2 kefille alabileceği bir krediyi, müşkül hale getirmişiz ve bu şekilde, esnaf
larımız, sorunlarıyla bir başına bırakılmış bulunmaktadır. 

Esnaflarımıza verilen krediler çok düşük; sorunlarını karşılayamaz durumdadır. Türkiye'de 
toplam kredinin yüzde 3,8 payını, esnaf ve sanatkârlarımız almaktadır. Bu pay, Amerika Birleşik 
Devletlerinde yüzde 42, Japonya'da yüzde 50, İngiltere'de yüzde 27, Almanya'da yüzde 54, İtalya'da 
yüzde 58, Güney Kore'de yüzde 46, Hollanda'da ise yüzde 34'tür. 

Devletin ve sizlerin kapısına aş, iş diye dayanmayan, kendi emeğini, kendi sermayesini 
koyarak katma değer yaratan esnaf ve sanatkârlarımızın desteklenmesi ve orta sınıfın güçlendiril
mesi gerekmektedir. Bunun için, kötü ekonomik koşullarda senedi protesto olan, çeki yazılan esnaf
larımıza bir şans vermeliyiz; Halk Bankası kredilerinde ve esnaf kefalet kooperatifleri kredilerinde 
bu kayıtların nazara alınmaması için bir kanun teklifi hazırladım. 
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Değerli arkadaşlarım esnafa para verelim demiyoruz, cebine bir şey katmıyoruz, herhangi bir 
ulufe de dağıtmıyoruz; sadece, kötü ekonomik krizin, kötü yaşanan ekonomik koşulların faturasını 
bu kesime ödetmeyelim diyoruz. 

Bunun için, bu kanun teklifinin doğrudan doğruya Meclis gündemine, Genel Kurul gündemine 
alınması için hepinizin desteğini bekliyorum. 

Saygılar, sevgiler sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Söz isteyen, Niğde Milletvekili Sayın Erdoğan Özegen; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; değerli hem-

şerim Sayın Orhan Eraslan'ın, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme 
Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve Karşılıksız Çeklerin Nazara 
Alınmaması Hakkında Kanun Teklifiyle ilgili kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Toplumsal barış ve sosyal adaletin sigortası, sağduyunun ve itidalin en güzel örneğini temsil 
eden esnaf ve sanatkârlarımız ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz, ülkemiz ekonomisi 
içinde önemli bir yere sahiptir. AK Parti olarak iktidarı devraldığımız 3 Kasım 2003 öncesi esnaf 
ve sanatkârlarımız ile küçük sanayicimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar hepimiz tarafın
dan bilinmektedir. Bu sıkıntılar öyle bir noktaya geldi ki, cumhuriyet tarihinde ilk kez esnaf ve 
sanatkârlarımız sokağa dökülmek zorunda kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumun bütün kesimleri tarafından derinden hissedilen 
ekonomik krizin etkilerini ortadan kaldırmak için, hükümetimiz, işbaşına geldiği günden itibaren 
yoğun bir gayret ve çalışmanın içinde olmuştur. Bu çerçevede, esnaf ve sanatkârlarımız için, esnaf 
kefalet kooperatiflerimizin takip oranları yüzde 60'lardan yüzde 200'lere çıkarılmış, bununla yetinil-
meyip, Halk Bankası, esnaf ve sanatkârlarımıza düşük faizli kredi kullandırmaya başlamış, bu 
amaçla 2003 yılı bütçesine 100 trilyonluk ödenek konulmuş ve faizler yüzde 62'lerden yüzde 30'lara 
çekilmek suretiyle, esnafımızın ciddî manada bir nefes alması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayrıca, hükümetimizin yürüttüğü bir diğer çalışmayla, 
yine küçük esnafımıza, KOSGEB'in 8 adet olan destekleri 22 ana başlık altında toplam 38 adet des
teğe çıkarılmıştır. Bu destekler için toplam 130 trilyon TL fon ayrılmış; bütün bunlara ilave olarak, 
KOSGEB ve Halk Bankası ortak çalışmasıyla, 100 trilyonluk bir yeni kaynak da esnaf ve sanat
kârımız ile küçük sanayicimizin kullanımına çok yakında sunulacaktır. 

Doğrudan gündeme alınması istenilen kanun teklifi, iyi niyetle hazırlanmış bir teklif olmakla 
beraber, sadece esnaf ve sanatkâr kesimi ile küçük sanayi işletmelerinin ekonomik krizler nedeniyle 
ödenemeyen protestolu çek ve senetlerinden kaynaklanan olumsuzlukları ve Halk Bankasını kap
sayacak şekilde bir sicil affını kapsadığından, bizce, yetersiz kalmaktadır; ancak, olumlu bir tekliftir. 

Hükümetimiz ise, toplumun tüm kesimlerinin yararlanabileceği, tüm bankacılık sektörünü 
içine alan ve malî piyasa yapısını bozmayacak kapsamlı bir sicil affının hükümet tasarısı şeklinde 
düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varmıştır. Konu, Ekonomik Sorunları Değerlendirme 
Kurulu toplantısında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla değerlendirilmiş ve 
hükümet tarafından hazırlanacak tasarının, ekonomik hayata olumlu yönde etki yapacağı sonucuna 
varılmıştır. Konu hakkında, toplumun tüm kesimleri ve bankacılık sisteminin tümünü kapsayacak 
şekilde ve süre olarak da 31.6.2003 tarihine kadar olan karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi 
ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınması hakkında kanun tasarısı hazırlanarak, 
7 Kasım 2003 tarih ve 8331 sayılı yazıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere, Baş
bakanlığa gönderildiğinden, bu konuda hükümetimizin duyarlı bir anlayışa sahip olduğu ortadadır; 
ancak, sayın hemşerim değerli milletvekilimizin, çok dar kapsamlı da olsa, vermiş olduğu teklife 
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hem kişisel olarak hem de AK Parti Grubu olarak destek vereceğiz. Bu, yeni tasarı gelmeden önce, 
belki, bu 2003'ün son diliminde, bir bölüm, Halk Bankasından kredi kullanan esnafımıza bir katkı 
sağlayacaktır. Olumlu oy kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Bir yıldır, gerek küçük esnafımız 
gerek toplumumuzun tüm kesimleriyle ilgili hükümetimizin yürütmüş olduğu çalışmalar ve 
politikalar, hepinizin ve tüm kamuoyunun malumudur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Devamla) - İşte, Ziraat Bankası borçlan, tarım kredi kooperatifleri borç

larının yeniden yapılandırılması, yine, vergi barışının sağlanması, Çek Yasasında yapılan düzenlemeler, 
yine, şirket kurmaya getirilen kolaylıklar ve esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandınlan Halk 
Bankası kredilerine getirilen faiz oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda, gerçekten, 2001-2002 yılın
da, ciddî manada, krizden etkilenen toplumumuzun bütün kesimlerine desteğimiz ve bunların durumunun 
iyileştirilmesiyle ilgili hükümetimizin gayretli çalışmalan sürmektedir. 

Bu önergeye olumlu oy vereceğimizi belirtir; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özegen. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Atatürk Millî Parkı Kanunu Teklifinin (2/159) doğ

rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/120) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince, (2/159) sayılı 3 Temmuz 2003 tarihli kanun teklifimin 
doğrudan gündeme alınması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 20.10.2003 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

BAŞKAN - Sayın Öğüt ve Sayın Mehdi Eker'in söz talepleri var. 
Buyurun Sayın Ensar Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Ardahan'ın Damal 

İlçesi Gündeşler Köyünde 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında akşam oluşan Atatürk siluetinin 
oluştuğu yerin millî park olması için vermiş olduğum kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmama başlamadan önce, üç kuruluşa teşekkür etmek istiyorum. Ar
dahan il merkezine yurt yapımında katkı sunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu'na, yine Ardahan İli Çıldır İlçesine kız yurdu yaptıran Türkiye Yardım Seven
ler Derneğine ve Profesör Esfender Korkmaz'a, yine Ardahan İli Göle İlçesine çok amaçlı lise yap
ma teklifimizi kabul eden Nurol Holding Başkanı hemşerimiz, müstesna insan Nurettin Çarmıklı'ya 
teşekkür ediyor, Ardahanlı çocuklar adına kendilerinin ellerinden öpüyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Ardahan, sınırda olmasına rağmen çok yoksul bir bölge, kalkın
mamış bir bölge. Tanm ve hayvancılığa dayanan ekonomisi, maalesef bugün çok düşük bir noktaya gel
miştir. Hayvanımız yüzde 50 azalmış, tanm ise yok olma noktasına gelmiştir. Tanmda -burada demeden 
geçemeyeceğim- doğrudan gelir desteğinin bayrama yetiştirilmesini hükümetten istirham ediyorum. 

Arkadaşlar, Ardahan Damal İlçesi Yukarı Gündeşler Köyünde oluşan Atatürk siluetiyle ilgili 
vermiş olduğum kanun teklifine gelince: Saat 18.00 sularında güneş batarken Atatürk'ün silueti dağ
ların gölgesinden oluşuyor; böyle bir manzara oluyor. Bu, Allah'ın bir mucizesi, Türkiye coğraf
yasına vermiş olduğu bir hediyedir. Böyle bir coğrafyada devletimizin kurucusu Mustafa Kemal 
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Atatürk'ün, bu müstesna insanın siluetiyle oluşan doğa harikası olan bu muazzam tabloyu yaşatmak 
için ve dünyanın sekizinci harikası yapabilmek için, bu kanun teklifim için, yani o bölgenin bir mil
lî park olması, yaşatılması, tanıtılması ve korunması ve o bölgeye turizmin gelmesi için, kalkınması 
için kıymetli oylarınıza ihtiyacımız vardır. Ben, burada, Sayın Orman Bakanına ve AK Parti 
Grubuna da teşekkür ediyorum; çok olumlu yaklaşım da bulundular. 

Değerli arkadaşlar, yalnız, ben bir şey söylemeden geçmeyeceğim. Gazetede haber çıktıktan 
sonra Amerika'dan bana bir mektup geldi. Nebahat Ölçer diye bir hanımefendi bir mektup gönder
di, şöyle yazıyor, bunu okumak istiyorum: "Sayın Ensar Bey, temsilcisi olduğunuz bölgedeki 
Atatürk mucizesini gazetelerden okuduk. Bu muazzam olay, Allah'ın Ardahan'a verdiği fevkalade 
büyük bir hediye ve ilahî bir nimettir. Dünyanın hiçbir yerinde hiç duyulmamış ve görülmemiş, in
san eliyle yapılması imkânsız muazzam bir olay ve kıymetine paha biçilmeyecek, rakam konul
mayacak kadar değerli, şimdiye kadar kimsenin ele almadığı, normal zannettiği bu olayı, ilk defa 
siz gördünüz, öncülük ederek bugün gündeme getirdiniz. Ben, gerçi -Türk kendisi- bunca yıldır gel
medim; ama, eğer Atatürk'ün siluetinin olduğu bu yerde konaklamalar varsa, oteller varsa, dünyanın 
öteki ucundan Ardahan'a gelmeye hazırım; benimle beraber de binlerce insan gelecek." 

Değerli arkadaşlar, dünyanın sekizinci harika tablosu olan bu muhteşem tabloyu, bugün Atatür-
kümüzün ölüm yıldönümü nedeniyle takdirlerinize arz ediyor ve kıymetli oylarınıza ihtiyacımız ol
duğunu söylüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehdi Eker; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ardahan Mil

letvekili Sayın Ensar Öğüt ve arkadaşlarının, (2/159) esas numaralı Atatürk Millî Parkı Yasası Tek
lifinin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumunuz üzere, yurdumuzdaki millî ve milletlerarası 
değerlere sahip millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesi, 
korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesine ilişkin esaslar ve bunlara yönelik işlemler, 2873 sayılı 
Millî Parklar Kanununda düzenlenmiştir. Söz konusu yasanın 2 nci maddesi, millî parkları, bilim
sel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabiî ve kültürel kaynak değerleri ile 
koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları olarak tanımlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tanım doğrultusunda, bir yerin millî park özelliklerine 
sahip olup olmadığının belirlenmesine ait prosedür de, aynı yasanın ilgili maddelerinde ifade edil
miştir. Buna göre, önetüt çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek arazi çalışmalarıyla elde 
edilecek verilerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek bilgilerle birlikte değerlen
dirilmesi, konuyla ilgili alınacak kararın esasını teşkil etmektedir. Önetüt ve değerlendirme 
sonucunda, kriterlere sahip olduğu belirlenen alanların millî park olarak ilan edilmesi işlemi ise, 3 
üncü maddede şu şekilde ifade edilmektedir: "Milli park karakterine sahip olduğu tespit edilen alan
lar, Millî Savunma, İmar ve İskân ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının olumlu görüşü, gereği halin
de diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile millî park olarak belirlenir." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çerçevede, günümüze kadar 33 adet millî park, 17 
adet tabiat parkı, 35 adet tabiatı koruma alanı ve 102 adet tabiat anıtı yukarıda açıkladığım usul ve 
prosedürlerle belirlenerek ilan edilmiştir. Esasen, bugüne kadar millî parklar için özel yasa düzen
lenmesine de ihtiyaç duyulmamıştır; çünkü, prosedür, ilgili yasada açık ve net olarak belirtilmiştir. 
Ancak, bununla birlikte, CHP'li arkadaşlarımızın Ardahan'da bir millî park kurulmasına dair tek
lifini, biz. iyi niyetle değerlendirdiğimizi ifade ediyor ve bu önergenin lehinde oy kullanacağımızı 
belirtiyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eker. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.18 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.04 

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN(Karaman), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısımda yer alan, Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 milletvekilinin, İzmit Büyükşehir 

Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi ve (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 265 sıra sayılı raporu 
üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kent
sel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/4) (S. Sayısı: 265) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki 

genel görüşmede, ilk söz hakkı, önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci mad
desine göre, siyasî parti grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, 
istemleri halinde, komisyon ve hükümete de söz verilecektir. Bu suretle, Meclis araştırması komis
yonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sahibi 
ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 265 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
İlk söz, önerge sahibi... 
(10/4) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUZAF

FER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Önerge sahibi ve Komisyon adına ben konuşacağım Başkanım. 
BAŞKAN - Önerge sahibi ve komisyon adına siz konuşacaksınız... 
(10/4) ESAS NUMARALI MECLÎS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUZAF

FER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Ben, ikisinin süresini birleştirip konuşma yapacağım. 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak, önce, size söz vermemiz gerekiyor; ama, önerge sahibi 

olarak, birinci imza Sayın Osman Pepe'nin. O nedenle, ya Sayın Osman Pepe'ye söz vereceğiz ya 
da sizi komisyon adına konuşturacağız. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Önerge sahibi adına, komisyonda görev alan kişi konuşamaz. 
(10/4) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUZAF

FER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Sayın Osman Pepe söz hakkını bana veriyor... 

(x) 265 S.Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Ama, onu bize bildirmesi lazım, size değil; bildirmedi; fakat, önerge sahibi olarak, 
önerge sahibine ilk sözü vermemiz gerekir; bize de bildirilmedi Sayın Pepe tarafından... 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Grup adına... 
BAŞKAN - Komisyon adına konuşuyor zaten... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, önerge sahibi söz hakkını kaybetti o zaman... 
BAŞKAN - Sayın Baştopçu, size, önerge sahibi olarak mı, komisyon... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Önerge sahibi olarak olmaz Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge sahibi olarak konuşmacı yok. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, bu dönem, yolsuzlukları araştırma komisyonu raporundan sonra, ikin

ci bir araştırma komisyonu raporu hakkında Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, araştırma komisyonları, seçilen parlamenterlerin, en azından, o komis
yonda görev yaparken, belli titizlikleri, belli özveriyi göstermeleri gereken komisyonlardır. Çalış
maların ve ortaya konulan ürünün son derece dikkatle kaleme alınması gerektiği de açıktır. Yolsuzluk
ları araştırma komisyonunda görev yapan her iki partiden de seçilen arkadaşların tümü, büyük bir öz
veriyle çalıştılar ve geçenlerde Parlamentoda görüştüğümüz raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sundular. Kürsüye gelirken de, komisyonda çalışan bütün CHP'li milletvekili arkadaşlarım, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin huzurunda, Komisyon Başkanının tutumundan dolayı, kendisine teşekkür de 
ettiler; çünkü, çalışmalarda olabildiğince objektif davranılmış ve Komisyon Başkanı, yansızlığını, her 
ortamda, her tartışmada göstermiştir; ama, ne yazık ki, Yuvacık Barajıyla ilgili olarak kurulan araştır
ma komisyonu, yolsuzlukları araştırma komisyonundaki yansız tutumu sergileyememiştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bir araştırma komisyonu raporu veriliyor ve bu raporu burada 
size sunacak, önergenin birinci imza sahibi yok. Yani, bu rapor neyi anlatıyor, size önce bunu an
latmaları lazım ki, biz de gelip muhalefet şerhimizi anlatalım. Şimdi, ilk kez, bir araştırma komis
yonu raporunu tersinden görüşmüş oluyoruz. Bu nedenle, özür dileyerek, anlatmalara tersinden baş
layacağız; inşallah, benden sonra gelen arkadaşlar, başka konulara girmiş olurlar. 

Değerli milletvekilleri, az önce, sizlere, araştırma komisyonunun yansız davranması gerek
tiğini söylemiştim. Hele hele, komisyon başkanının, kendi görüşlerini, daha rapor yazılmadan ön
ce, medyaya, şuraya buraya açıklaması, zaten, mümkün olmaması gereken bir kural; ama, böyle ol
muyor. Bizim Komisyon Başkanımız, seçim tarzı itibariyle de, zaten, araştırma komisyonunda 
görev almaması gereken bir kişi. Neden; suçlanan kişi, ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı; suç
layan kişi, aynı ilde küçük bir ilçenin belediye başkanı; ikisi çatışıyorlar. Önergeyi veren kişi kim? 
Aynı bölge, o kişinin de seçim bölgesi... Şimdi, olaya böyle baktığınız zaman, yansızlık olayının 
daha baştan kaybedildiğini görüyoruz. 

Şimdi, biz toplandık, uzman arkadaşlarımız geldiler, özveriyle çalıştılar. Bakın, şimdi, Komis
yon Başkanımız, daha, ortada rapor yokken, görüş yokken, İzmit'e gidip bir gazeteye, Özgür 
Kocaeli Gazetesine demeç veriyor. Aynen okuyorum: "Aralarında Sirmen'in de bulunduğu sorum
lular hakkında yasal soruşturma istenecektir." Daha, ortada rapor yok, bir şey yok -soruşturma 
komisyonu kurulacağını, soruşturma isteneceğini sana kim söyledi- ama, Sayın Başkan, gidip, bunu 
söylüyor. Haydi, diyelim ki, İzmit özel bir yerdir, kendi seçim bölgesidir, işte, gelen taleplere 
dayanamadı da, böyle bir şeyi söyledi; ama, Sayın Başkan ulusal medyaya da aynı şekilde demeç 
veriyor. Radikal Gazetesine demeç veriyor; diyor ki: "Yuvacık Barajıyla ilgili olarak bir Meclis 
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soruşturması isteyeceğiz." Daha ortada rapor yok... Peki, o zaman, siz, Sayın Başkanın yansızlığına 
inanabilir misiniz? Ben, şahsen inanmadım ve aynı komisyonda görev yapan Cumhuriyet Halk Par
tili hiçbir arkadaşımız da Sayın Başkanın yansız tutum sergilediğine inanmadı. 

Şimdi, başka bir şey, değerli arkadaşlar; dedik ki: "Sayın Başkan, bu rapor ortaya çıkınca 
raporun taslağını bize verirseniz, biz de bu taslağı alır bakarız, hiç değilse görüşlerimizi, kanaat
lerimizi oluştururuz." Sayın Başkan da "evet" dedi. Komisyon tutanaklarında var bunlar. 

Değerli arkadaşlar, sonra, 9 Temmuz 2003 Çarşamba günü saat 18.30'da odamıza rapor gön
derildi ve deniyor ki: "11 Temmuz 2003 Cuma günü saat 10.00'da komisyon toplanacak." 

Şimdi, arkadaşlar, yani, oldukça kalın bir raporu bir günde okuyup, hemen ertesi gün gidip 
komisyonda görüşmek, herhalde, sizler de takdir edersiniz ki, pek kolay bir iş değildir. Biz, araştır
ma yapıyoruz ve kanaat belirtirken de vicdanî kanaatlerimizi belirtmek zorundayız. Şimdi, bu çer
çevede baktığınız zaman, bu da doğru değil. Gittik komisyona, dedik ki, komisyonda herhalde rapor 
görüşülecek. Komisyonda raporun sonuç bölümü dağıtıldı, bu konularda görüşümüz istendi. 

Arkadaşlar, insaf denen bir şey var; raporu bir görüşelim, raporu bir okuyalım, nedir, ne değildir; ama, 
dediğim gibi, yani, iş o kadar önyargılı bir şekilde başladı ki, insanı rahatsız edici bir olay sergilendi. 

Şimdi, Yuvacık Barajında ne oldu arkadaşlar, bir baraj ihalesi yapılıyor Devlet Su İşleri tarafından, 
bitirilemiyor, daha sonra bunun yap-işlet-devret modeline göre yapılması isteniyor; daha sonra bir yasa 
çıkarılıyor, o yasa kapsamına girer mi girmez mi tartışması oluyor; ama, giriyor. Hazinede, Devlet Plan
lama Teşkilatında, Devlet Su İşlerinde pek çok yazışmalar var ve o yazışmalar raporlarda ekli. 

Şimdi, bütün bunlara baktığımız zaman, ortada işin düğümlendiği bir tek temel nokta var ve o 
nokta da şu: Yap-işlet-devret modeline göre yapılan baraj ihale bedelinin, yani, gerçekleşme 
fiyatının yüksek olduğu yönündeki kanaat ve kamunun da bundan zarara uğratıldığı yönünde bir 
görüş var. Araştırma komisyonunun sunduğu raporun temelinde de bu görüş var. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, o kadar garip iddialar var ki... Deniliyor ki "başlangıçta 480 000 000 
dolar olan yatırım maliyeti 890 000 000 dolara çıktı." 1989 tarihinde 480 000 000 dolara teklif 
veriliyor, doğrudur; ama, üç yıl geçtikten sonra bu gerçekleşmiyor, yatırım yapılmıyor; çünkü, yap-
işlet-devrete geçilecek, Devlet Su İşleri ödenek yetersizliğinden bitiremiyor vesaire; pek çok sorun 
var. 1991 yılında Hazine Müsteşarlığına bir rapor veriliyor ve deniliyor ki "709 000 000 dolara biz 
bunu çıkaracağız." Aynı şekilde, Devlet Su İşlerine verilen rapor da var, 714 000 000 dolara 
çıkacağı şeklinde. Yani, başlangıç rakamını alıp, son rakamla mukayese etmenin pek doğru ol
madığı kanısındayız. Nedeni de şu değerli arkadaşlar: Yatırımın yapısında da değişiklik var; baraj 
isale hatları, suyun taşınması, pek çok ek yatırım da devreye girdiği için, bu olay gündeme geliyor. 

Şimdi, biz, CHP'li üyeler olarak, şu nokta üzerinde özellikle durulmasını istedik, dedik ki: 
Burada böyle bir şey olabilir, yatırımlar şişirilmiş olabilir, kamu buradan zarara uğratılmış olabilir; 
ama, bunu kim tespit eder? Hazine kontrolörü arkadaşlar inceleme yapıyorlar ve Hazine Müsteşar
lığı, Devlet Su İşlerine yazı yazıyor "bu inşaat, bu baraj inşaatı kaça biter, bir maliyet çıkarın" diye. 
Önce bir çalışma yapıyorlar, sonra bir komisyon kuruyor Devlet Su İşleri, sonra bundan vazgeçiyor 
ve sonra, Devlet Su İşleri, Hazine Müsteşarlığına "gizli" kaydıyla bir yazı yazıyor. Yazının ilgili 
bölümünü, izninizle, aynen okuyorum: "Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve değerleme 
çerçevesinde ilgi yazıda belirtildiği gibi, zaman kısıtı da olduğu göz önünde bulundurularak, mah
keme kanalıyla yapılacak incelemeye bağlı olarak ihtilaf konusu proje kapsamındaki tesislerin 
maliyetinin mahkeme kanalıyla yaptırılması uygun mütalaa edilmektedir." 

Değerli arkadaşlar, Devlet Su İşleri kime bağlı; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı koltuğunda kim oturuyor; iktidar kanadını oluşturan değerli bir 
Bakanımız oturuyor. Peki, bir maliyet kıyaslamasını Devlet Su İşleri yapmayacak da kim yapacak?! 
Yapılan iş meydanda, faturalar, belgeler duruyor; o belgeler şişirme olabilir, naylonfatura olabilir; 
ama, bir kıyaslama yapılacaksa, o kıyaslamayı yapacak en yetkin makam Devlet Su İşleri. Devlet 
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Su İşleri "ben bunu yapamam, bunu mahkeme yapsın" diyor. Peki -ben merak ediyorum- mah
kemeye bu konuda herhangi bir başvuru olmuş mu; bildiğim kadarıyla o da yok. O zaman, biz neyi 
araştırıyoruz?! Yani, bir şeyi araştırmamız için, bir zarar konusunda ortaya somut bir bilgi koy
mamız lazım. Belki değerli arkadaşlarım hatırlarlar, yolsuzlukları araştırma komisyonunda rakam
lar beyan edilerek buraya gelindi; şu olayda şu kadar milyon dolar kamunun zarara uğradığı şeklin
de beyanlar var. Burada öyle bir beyan da yok. Sadece, 408 000 000 dolarlık bir yatırım, 890 000 
000 dolara çıktı. Çıkabilir; ama, siz, bir şeyi kanıtlamadan, nasıl yapacaksınız?!. Oturacaksınız, bel
gesini, bilgisini alacaksınız, onu kanıtlayacaksınız ve sonuçta da Yüce Parlamentonun önüne 
gelecek ki bu, eğer herhangi bir nedenle yargıya intikal eder veya soruşturma komisyonu kurulur
sa, elde daha somut, daha net bilgiler olsun diye. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi geliyorum bir başka konuya. "Efendim, bu USSA Anlaşması -US-
SA, İzmit'teki suyun satışını öngören uluslararası bir anlaşma- uluslararası tahkim hükmü içermesi 
dolayısıyla, Anayasanın 125 inci maddesine aykırıdır" deniliyor; iddialardan biri bu. 

Arkadaşlar, USSA bir kanun değil ki Anayasaya aykırı olsun! Yani, eğer bir iddiada bulunacak-
sanız, bu iddianın tutar tarafının olması lazım. USSA, özel bir şirket, su satıyor. Özel şirketin ulus
lararası tahkime açık olduğu, ta cumhuriyetin kuruluşundan bu yana bilinmektedir. Bu, bir kamu şir
keti değil ki, siz, uluslararası tahkim için Anayasaya aykırılıktan vesaire söz edeceksiniz; özel 
statüde, belediyenin de yüzde 15 payının olduğu, büyük payların özel sektöre ait olduğu bir şirket. 

Değerli arkadaşlar, bir başka konuya geliyorum. Şimdi, deniliyor ki "yap-işlet-devret modeli 
bu projede beklenen amacı sağlamadı ve bu proje geç gerçekleşti." Tabiî, geç gerçekleşip gerçek
leşmediği tartışılabilir; çünkü, buna 1989 yılında başlanılmış, 1999 yılına kadar geçen on yıllık süre, 
büyük ölçüde, yazışmalarla, Devlet Su İşlerinin kaynaklarının yetersizliğiyle geçen süreler... 
1999'dan sonra yap-işlet-devret modeline geçiliyor ki, sanıyorum, Sayın Başkan, bu modele nasıl 
geçildiğini, dönemin Sayın Cumhurbaşkanının kime nasıl talimat verdiğini açıklayacaktır burada. 
Bu, o çerçevede gerçekleşen, uzayan bir süre; ama, yap-işlet-devret modeline geçildikten sonra, 
1996 yılında başlanılıyor ve üç yılda bitiriliyor. Yani, yatırım süreci içerisinde gecikilen pek bir 
şeyin olmadığını da, bu vesileyle vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir başka olay ve özellikle en çok Sayıştay murakıbı arkadaşların yazdık
ları raporlarda da vurguladıkları bir olay var. Olay şu: Yuvacık Barajından su elde ediliyor. Su yeteri 
kadar tüketilmiyor. Yeteri kadar tüketilmediği için de, bu sular İzmit Körfezine akıtılıyor. Su alım 
garantisi verildiği için, o garanti bağlamında, Hazine Müsteşarlığı, gereksiz yere denize akan bir 
suya para veriyor ve bu para, kamunun zararına yol açıyor. 

Olay böyle mi; olayın büyük bir bölümü böyle. Doğru mu; doğru. Kamu burada zarara uğruyor 
mu; zarara uğruyor. Anlaşma yapılmış mı; yapılmış. Kim yapmış anlaşmayı, nasıl yapılmış anlaş
ma; işin içerisinde Yüksek Planlama Kurulu var, Bakanlar Kurulu var, dönemin Başbakanı var, 
Hazine Müsteşarlığı var, yapılan yazışmalar var; bütün bunların hepsi doğru. 

Peki, değerli arkadaşlar, biz, eğer olayı bu çerçevede ele alırsak, asıl, düğümlenen noktasında 
olaya kilitlenmemiz lazım. Burada getirilen olay, bunun tam tersine, kilitlenen olayın tam tersine. 
hemen hemen herkesi kapsama almış; hatta, bir aylık bakanlık yapan bir değerli milletvekilimiz var, 
onu da bu kapsama almış. Böyle, oldukça geniş bir yapı içerisinde ele alınıp, sözde ihaleye fesat 
karıştırıldı şeklinde bir yola, bir sonuca varılmış. Değerli arkadaşlarım, biz, bu sonuca da katılmadık. 

Eğer, gerçekten Hazinenin burada bir kaybı varsa, ki, var olduğu görülüyor; çünkü, İzmit 
Büyükşehir Belediyesi bu parayı ödeyemiyor. Ödeyememesinin temel nedeni de, belediyenin ken
di kaynaklarının yetersizliğidir. Hazine garanti verdiği için, doğal olarak böyle bir sonuç çıkıyor. 

Değerli milletvekilleri, belki aklımıza şu soru gelebilir: Bu şekliyle ortaya çıkma sadece İzmit 
Büyükşehir Belediyesinde mi; hayır. Bakın, aşağı yukarı bütün belediyelerde, yani, Hazine garan
tili belediye ihalelerinde, belediyelerin ilgili kredileri ödemediği ve bu yükün büyük ölçüde 
Hazinenin sırtında kaldığı da bir başka gerçektir. 
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Değerli arkadaşlar, bir başka konu da şu: Bu yazışmalarda, özellikle Hazine içerisindeki yazış
malarda, Hazinenin zarara uğratılacağına alt bürokratlar tarafından dikkat çekildiği halde, üst 
bürokratların bunlara dikkat etmediği veya siyasal baskıların geldiği yönünde bir görüş var. Biz, bu 
görüşe aynen katılıyoruz. Onayları da raporlarda var. İlgili bürokratlar, dönemin bakanlarını, bu uy
gulamada Hazine zarara uğrayabilir diye uyarıyorlar; ama, ilgili müsteşarın "o cümleyi çıkarın, öy
le getirin" diye rapora, yazının üzerine eklenen kulakçıkları var. Dolayısıyla, biz, işin bu yönünün 
üzerine gidilmesinden yanayız; hiçbir zaman, bunun kapatılmasından yana değiliz. İşin bu yönünün 
üzerine gidilebilmeli, uğraşılabilmeli. Eğer, bu insanlar, gerçekten, Hazine zararını kasıtlı olarak 
doğuracak sonuçları meydana getiriyorlarsa, bu onayları imzalıyorlarsa, o zaman, bunların üzerine 
gitmek bizim görevimizdir. Bizim, bunun üzerine gitmekten de yana olduğumuzu ifade edeyim. 

Değerli arkadaşlar, raporda varılan sonuç da yanlış. Varılan sonuçta deniliyor ki: "İhaleye fesat 
karıştırmaktan ötürü..." Pek çok insan var, bürokrat var, hepsi hakkında soruşturma açılsın deniliyor. 
Ortada yapılan bir ihale yok ki, ihaleye fesat karıştırılsın! Yani, başlangıçta bir ihale var, bir şirket 
alıyor bu işi. Sonra, o şirket, yap-işlet-devret modeline talip oluyor. İzmit Büyükşehir Belediyesi, 
Damştaya "biz bunu ihalesiz verebilir miyiz" diye soruluyor. Danıştay da "evet, ihalesiz verebilir
siniz" diyor. Peki, ihalenin neresine fesat karıştırıldı?! 

Bakın, onaylardaki hataların ve varsa oradaki o hatalar sonucu veya yönlendirmeler sonucu 
oluşan zararların üzerine gidelim, tamam, itirazımız yok; ama, değerli arkadaşlar, ihaleye fesat karış
tırmak da nereden çıktı?! İhale yok ki, fesat karıştırılsın! Eğer bu çerçevede düşünürsek, bakın... 

Değerli arkadaşlar, hatta, bunun örgütlü bir halde olduğu söyleniyor. Buna vardığımız zaman 
şu sonuca çıkıyoruz: Türkiye Cumhuriyetinin başbakanı, bakanları, Hazine, DPT, Devlet Su İşleri 
yetkilileri, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmit Su Anonim Şirketinin üyeleri, yöneticileri hep 
beraber birleşiyorlar ve bir ihaleye fesat karıştırıyorlar. Yani, buna da biraz insafla bakmamız lazım. 
Tamam, burada bir hata var; ama, eğer, siz, intikam hırsıyla "acaba, ben şu kişiyi nasıl yakalarım" 
mantığıyla yola çıkarsanız, işte, böyle bir rapor çıkıyor ortaya. Oysa, biz, gerçekten de, bunu araş
tırıp, bu işin gerçek sorumlularını bulup, Parlamentonun önüne getirebildik ve hep beraber "evet, 
burada şu hatalar vardır, şu yanlışlar vardır, şu kişiler hakkında soruşturma komisyonu kuralım" 
diyebilirdik; görüş ayrılığımız olmayabilirdi. 

Burada hatalar yok mu, hatalar var; yanlışlar yok mu, yanlışlar var; ama, Sayın Başkanın 
tutumu, maalesef, bu raporu, hiç iler tutar tarafı olmayan bir rapor haline getirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hemen bağlayacağım Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, son olarak bir şey daha söyleyeyim. Bu baraj ile İstanbul'daki bir 

barajın kıyaslaması yapıldı ve bu kıyaslamanın doğru olup olmadığını anlamak için veya iki barajı 
da komisyon üyeleri görsünler diye İstanbul'a bir gezi düzenlendi. Bizden iki değerli milletvekili 
katıldı, Adalet ve Kalkınma Partisinden de üyeler vardı. Bizim üyelerimiz, Sayın Başkana "bu İs
tanbul seyahatinin masrafları nasıl karşılanacak" diye soruyorlar; deniliyor ki: "Türkiye Büyük Mil
let Meclisi karşılayacak." İstanbul'a gidiliyor, İstanbul'da otelde kalınıyor ve çok acıdır arkadaşlar, 
otelin masraflarını başka müteahhitler ödüyor ve siz, Komisyon Başkanı olarak, bir baraj dolayısıy
la, yolsuzlukları araştırıyorsunuz!.. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Anlatıldı; ama, arkadaş bir daha anlatsın!.. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - İlk sefer söylüyorum; ama, Sayın Milletvekilim, bel

gesini de, arzu ederseniz, ilk sefer göstereyim. 
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YAHYA BAŞ (İstanbul) - Bir daha anlatılır; siz devam edin. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Tabiî; ama, bakın, hatamız şu değerli arkadaşlar... Biz 

şuna inanıyoruz: Bakın, bana göre, yanlışa sahip çıkmak, en büyük yanlıştır; yanlışa sahip çıkmayalım. 
YEKTA HAYDAROĞLU (Van) - Doğrudur. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Ben, Komisyon Başkanının bunu yaparken bilinçli 

yaptığına da asla inanmıyorum. Bakın, onu da söyleyeyim. Komisyon Başkanı, İSKİ'nin davet et
tiğini ve faturayı İSKİ'nin ödeyeceğini söylemiş. 

YEKTA HAYDAROĞLU (Van) - Doğrudur. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Ben yanlıştır demiyorum arkadaşlar. 
Yanıltan İSKİ'dir o zaman. İSKİ kimdir; İSKİ bir kamu kuruluşudur. Dolayısıyla, böyle bir hata 

ortaya çıktığı zaman, Sayın Komisyon Başkanının çıkıp özür dilemesi lazım. Yani, doğru olanı 
budur, şık olanı budur. Özür dilemek insanları küçültmez, insanları yüceltir. Hata yapmışız denir ve 
gidilir faturanın bedeli ödenir. Ödenir, ben bunu ödüyorum. Biz de hata yapmış olabiliriz arkadaş
lar. Bu yapılmadığı için, bizi rahatsız eden olay bu. Yoksa, dediğim gibi, ben, Komisyon Başkanının 
ve üyelerinin, hele hele böyle bir olayda bilinçli olarak bu işe girecekleri kanısında hiç değilim, onu 
da söyleyeyim, hiç değilim; ama, Komisyon Başkanımız özür dileyip bu olayı daha farklı çözebilir
di ve bizler de belki daha mutlu olurduk. Derdi ki: Evet, bir hatadır. Hiç bunlar gündeme bile gel
meyebilirdi o zaman; ama, bu yapılmadı. 

Değerli arkadaşlar, raporu sizlerin takdirine sunuyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; İzmit Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesiyle ilgili id
diaların araştırılması ve bu amaçla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ve 10/4 esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu raporu hakkında AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.1.2003 tarihinde yapmış ol
duğu 27 nci Birleşimde, kısaca Yuvacık Barajı diye anılan projeyle ilgili iddiaların araştırılmasın
da, yine aynı konuda söz almış ve özet sunumda bulunmuştum. Araştırma komisyonumuzun dört 
aylık titiz çalışmaları sonucu rapor Meclisimizin gündemine geldi ve bugün görüşmekteyiz. 

Bu noktaya gelirken, Sayın Kıhçdaroğlu'nun belirtmiş olduğu gibi, özellikle Komisyon Baş
kanının tarafsız tutumuyla neticeye varılmasının daha doğru olacağına, elbette, biz de katılıyoruz. 
Komisyon Başkanımız ve komisyon üyeleri, aslında, çalışmalarını çok titizlikle, hassasiyetle, taraf
sızlıkla yaptılar; ama, siz, kendinizi sadece bir taraf diye kabul eder de, olayın sadece İzmit boyutun
da değerlendirildiğini düşünür iseniz ve İzmit milletvekilinin komisyon başkanı olamayacağı man
tığıyla bakarsanız, tarafsızlığa o zaman gölge düşürmüş olursunuz. Oysa, bu işin içinde sadece İzmit 
Büyükşehir Belediyesi yok. Cumhurbaşkanlığından bakanlara, müsteşarlara, bürokratlara kadar -
Devlet Su İşlerine- her kademedeki olayların araştırılacağı ve araştırıldığı bir olay olduğunu rapor
dan görüyoruz. Bu bakımdan, her bölgenin milletvekili başkan olabilir. Bu noktada, Başkanın İzmit
li olmasını yadırgamanın doğru olmadığını düşünüyor ve özellikle Sayın Komisyon Başkanımız 
Muzaffer Baştopçu başta olmak üzere, tüm komisyon üyelerinin ve uzmanların ciddî çalışmaların
dan dolayı, Grubum adına, şahsım adına, kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. 

Raporun özetine geçmeden önce, söz konusu projeyi, detaya girmeden bir kez daha özetlemek 
istiyorum. 
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İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi -kısa adı Yuvacık Barajı Projesi- Devlet Su İşleri 
tarafından, 9.2.1987 tarihinde, 15 000 000 dolar keşif bedeliyle, yüzde 64 tenzilatla GAMA AŞ'ye 
ihale edilmiştir. 1999 yılına kadar tesisin takriben yüzde 50'si bitirilerek, baraj inşaat kısmının yüzde 
80 ödemeleri yapılmışken, o dönem sonrası, Devlet Su İşlerinin kendi özkaynaklarıyla bu işin 
çözülemeyeceği kanaati tartışılarak, yap-işlet-devret modeline geçiş çalışmaları başlamıştır. Nitekim, 
24.2.1995 tarih, 95/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla, yap-işlet-devret modeli kapsamına 
alınmış. Uzun çalışmalar sonucu 1999 yılında işletmeye alınan proje, maalesef, ihale yapılmadan -
Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi- yasalara aykırı olarak, Gama-Güriş, İzmit Büyükşehir Belediyesi, 
Thames Water, Mitsui, Sumumito konsorsiyumu tarafından inşa edilerek tamamlanmıştır. 

Bu proje, konusunda uzman olan kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ve araştırmalar 
sonucu, maksimum 217 000 000 dolara bitirilmesi gerekirken, yüzde 10 faizli dış krediyle, ancak 
890 900 000 dolara bitirilebilmiş, 142 000 000 metreküp su satışı karşılığı, onbeş yıl geri ödemey
le anlaşma yapılmıştır. Sözde, bu suyun 100 000 000 metreküpü İstanbul'a, 30 000 000 metreküpü 
sanayi tesislerine, 12 000 000 metreküpü de İzmit'e planlanarak satış garantisi verilmişti. Yanlış 
fizibiliteler sonucu suya pazar bulunamamış ve uzun vadede pahalıya mal olan proje, boşa akan su 
karşılığını da ödemek suretiyle, ülkemize çok pahalıya mal olmuştur. 

Öngörülenin aksine, satılamayan, boşa akan suyun bedeli karşılığında her ay takriben 20 000 
000 dolar civarında, yılık 240 000 000 dolar olmak üzere, 2014 yılına kadar onbeş yıl boyunca tak
riben toplam 4 500 000 000 dolar ödeneceği hesaplanmaktadır. 

Projeye, Hazine garantisi verilirken. Yüksek Planlama Kurulu dahil, pek çok devlet birimi, 
yanlış, kasıtlı veya eksik bilgilendirilmek suretiyle, hakkı olmayan ayrıcalık tanınmış, hatta, 
projenin tasdik edildiği tarihte yürürlükteki mevzuatta olmayan uluslararası tahkim bile konulmuş
tur. O dönemde yürürlükte uluslararası tahkim hakkı yokken, bu projeye ayrıcalık tanındığı için bu 
tahkim dahi konulabilmiş. 

Sayıştay Başkanlığı -ki, Sayıştay, devletin en önemli denetim mekanizmasıdır; aslında, Devlet 
Su İşleri, teknik açıdan gerçekten bu konunun uzmanıdır- ve biraz sonra bahsedecek olduğum diğer 
kurumlar da bu konularla ilgili ciddî çalışmalar yapmışlar ve burada düzenlenen raporda, olayın 
tüm boyutlarının ortaya konulduğu bu projenin, âdeta bir soygun projesi olduğunu ve emsallerin
den kat be kat pahalıya yapılarak, Hazinenin çok ağır bir yük altına sokulduğu belirtilmektedir. 

Devletin tüm ilgili kuruluşları arasında yapılan yazışmalarda projenin yap-işlet-devret modeliy
le yapılması halinde pek çok olumsuzlukların çıkacağı belirtildiği halde, Yüksek Planlama Kuruluna 
sunulan onay yazılarında bu hususların yer almadığı, hatta 3.8.1994 tarihli onay yazıda "su satış 
fiyatının sübvanse edilmesi gerekecektir" ifadesinin çıkarılarak imza altına alındığı görülmüştür. 

Sayıştay, Ocak 2002'de yap-işlet-devret modeliyle yapılan bu projenin tüm olumsuzluklarını 
açıkça belirtmesine rağmen. İzmit Büyükşehir Belediyesi. 9.6.2002 tarihinde 5 ulusal, 3 yerel 
gazetede sayfalar dolusu verdikleri ilanlarda, devletin en güvenilir denetim organı olan Sayıştay ve 
konuyu en yakından takip edip bilen Devlet Su İşleri gibi kurumları sanki tekzip ediyorcasına "İz
mit Su Projesiyle ülkemize hizmet ediyoruz" başlığıyla kamuoyu yanıltılmaya çalışılmış, söz 
konusu ilanda "boşa akan su yoktur" denilirken, İçişleri Bakanlığının komisyonumuzun yazılı 
sorularına verdiği cevapta ve Sayıştay raporunda "boşa akıtılan 100 000 000 metreküp suyun kar
şılığı" Hazine tarafından ödenmiştir" deniliyor. 

Ayrıca. İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığının en yetkili isimlerinden Sayın Kadri Veziroğ-
lu. komisyonumuzu bilgilendirme toplantısında, boşa akan suyun var olduğunu, özellikle deprem 
sonrasında kayıp ve kaçakları yüzde 50-60 dolaylarının altına çekemediklerini belirtmişlerdir. 

Devlet Su İşleri tarafından, kati proje raporunda 60 000 000 dolara çıkabileceği ilk tahmin son
rası 10-12 kat daha pahalı konuma geldiği, Sayıştay raporunda da 10-12 kat gibi fahiş rakamların 
olduğu ifade edilmesine rağmen. İzmit Büyükşehir Belediyesi ilanlarında hâlâ "İzmit Su Projesin
de fahiş rakamlar yoktur" denilmektedir. 
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DSİ'nin son yaptığı raporlarda, maksimum 217 000 000 dolara bitirilebilmesi gereken proje 
890 000 000 dolara mal olurken, onbeş yıllık geri ödemelerin 4 500 000 000 doları bulacağım 
hesaba katarsak, durumun vahametini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamuoyunun dikkatlerine 
ve de takdirlerine arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 28.1.2003 günü, söz konusu projenin araştırılması 
konusunda önerge sahibi adına ve AK Parti Grubu adına yapmış olduğum konuşmamda, İstanbul'da 
eski bir yerel yönetici ve İstanbul Milletvekili olmam sıfatıyla konuyu çok yakinen takip ettiğim ve 
de iyi bildiğimi tahmin ettiğim için, İzmit Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile İstanbul'u, 
Yuvacık Barajı ile İSKİ faaliyetlerini mukayese etmiştim. Bundan rahatsız olan Sayın Sefa Sirmen 
Beyin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldığında kullandığı ifadeleri hatırlatmadan 
geçemiyorum. O hatırlatmada, kısmen de olsa sataşma olduğunu da düşünüyor ve araştırma 
raporuyla birlikte cevap vermek istiyorum. Ne diyordu Sayın Sirmen; aynen tutanaktan okuyorum: 
"Sayın Bayraktar, kendisini, neden İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve İSKİ'yi koruma ve savun
ma ihtiyacında hissetti, anlayamadım! Galiba, suçluluk içinde olduklarını düşünebiliyorum; çünkü, 
biraz sonra, bu konuyla ilgili, bu barajın başladığı gibi bitmemesinin sorumlusunun kim olduğunu 
-zaten, Meclis araştırmasında da çıkacak- resmî belgelerle ifade edeceğim" dedi. Sayın Sefa Sir
men, özetle, 142 000 000 metreküp suyun dağıtımını belirtirken "100 000 000 metreküp suyu da İs
tanbul İSKİ satın alacaktı; bu, 2020 yılına kadar devam edecekti. Devlet Su İşleri, 1990 yılına kadar 
projeye devam etmiş, mevcut ödeneklerle bu projenin bitirilemeyeceği kanaatine varılınca, yap-iş-
let-devret modeliyle bu projeye devam edilmesi kararıyla bir çalışma başlamış; İSKİ'yle 1992 yılın
da da karşılıklı su anlaşmasını imzalamıştık" diyorlar. Devamla birçok şey söylüyor ve sonunda 
"ancak, İstanbul'da, 1994 yılında yönetim değişiyor, Recep Tayyip Erdoğan Başkan seçiliyor ve ön
ce 'araştıralım, bakalım, gereğini yaparız' diyor -doğrudur; Sayın Genel Başkanımız, hep konuya 
anında cevap vermez araştıralım, bakalım, gereğini yaparız der; tabiî, araştırıyor, bakıyor ve 
gereğini yapıyor- sonra, ne olduysa oldu, İstanbul su alımından vazgeçiyor. Sizin adınıza da çok üz
günüm. üzülerek söylüyorum, bu işin tek sorumlusu Sayın Tayyip Erdoğan'dır" diyor Sayın Sirmen. 

MEHMET SEFA SİRMEN (Kocaeli) - Doğru... 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bu kadar olaydan sonraki son sözü bu oluyor. Tabiî. 

devam ediyor, detaylara girmiyorum, raporlarda her şey var. 
Araştırma komisyonumuzun yapmış olduğu tüm çalışmalarından ve raporun detaylarından da 

anlaşıldığı üzere. Devlet Su İşlerinin önfizibilite raporlarında ve İSKİ'nin 1989-1994 dönemi prog
ramlarında, hatta, daha sonraki programlarda ve projeksiyonlarda, İstanbul'a Yuvacık Barajından 
100 000 000 metreküp su öngörülmekte; doğru; Melen Barajı da öngörülmekte; ama, ne zaman 
için?.. Çok kısa sürede bunların hallolması gerekiyordu. Nitekim, dönemin İSKİ Genel Müdürü 
Sayın Göknel bile, 1992 yılında "yap-işlet-devret modeline geçerseniz çok pahalıya mal olacak. 
kısa vadede de bu proje bitmediği takdirde, bu suyu alma imkânımız olmayacak" diye. aynı şekil
de, hukukî olmayan anlaşmaya, yazılı olarak cevap veriyor; nitekim, onun detayları da var. 

DSİ tarafından düşük maliyetle bu proje bitirilemeyip yap-işlet-devret modeline geçilerek yük
sek maliyetlerle İstanbul'a suyun alınamaması ve alınmasının mümkün olmadığı hususundaki bu 
yazılar devam ederken, Göknel'in yazısı sonrası. 1994 yılında, ayrıca, bu konuyla ilgili. İstanbul'a 
su verimi hususunda. Bakanlar Kurulu kararıyla, Yuvacık Barajından İstanbul'a su verilmesi prog
ramdan çıkarılmıştır. 1994 sonrası, İSKİ'nin yeni yönetimi. İstanbul'un çözülemez denilen su ih
tiyaçlarını kendi imkânlarıyla, kısa sürede, ucuz bir şekilde karşılamış, zaten hukukî hiçbir sözleş
menin olmadığı bu hususları, İzmit Büyükşehir Belediyesine ve ilgili makamlara, yazılı ve sözlü 
olarak bildirmek suretiyle, Yuvacık Barajından su almayacaklarını açıkça ifade etmişlerdir. 

Bütün bu gelişmelere rağmen, idarî ve siyasî otoritelerin yanlış ısrarları sonucu, yap-işlet-dev
ret modeliyle, ihalesiz, ilansız, rekabetsiz olarak, 1995 yılında, önce 90 000 000. sonra 190 000 000. 
daha sonra 217 000 000, daha sonra 480 000 000 dolara, konsorsiyuma proje devredilmiş; nihayet 
1999 yılında. 890 000 000 dolar karşılığı tesis bitirilebilmiştir. Şimdi, geri ödemeler devam etmek
te ve 2014 yılına kadar, yaklaşık. 4 500 000 000 dolar ödemenin yapılması gerekmektedir. 

- 4 1 5 -



T.B.M.M. B : 16 11.11 . 2003 O : 2 

Dolayısıyla, Sayın Sefa Sirmen Beyin iddia ettiği gibi "tek sorumlusu Sayın Recep Tayyip Er
doğan'dır" sözünün ne kadar yanlış ve maksatlı olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz gibi, araştırma 
komisyonumuzun çalışmalarında ve raporundan da, Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç sorumlu olmadığı 
anlaşılmaktadır. Evet, Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur; o, ancak İstan
bul'a çok daha kısa sürede, kaliteli ve ucuz suyu temin eden, İstanbul'a âşık, ülkesine âşık, halkına 
hizmet eden, efsanevî yıldız bir başkan, başarılı bir başbakandır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında AK Parti, Sayın Sefa Sirmen'in o günkü ifadelerin-
deki gibi -"ampulünüz sadece kendinizi aydınlatıyor" demişti- ampulüyle kendini aydınlatan bir 
parti değil, karanlıkta olan ülkeyi ve hizmetleriyle halkını aydınlatan bir partidir. Bir yıllık icraat
lar, bu ifadelerimizi açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

Ayrıca, Sayın Sirmen, ifadelerinde, benim, Yuvacık Barajına gidip gitmediğimi sordular ve 
Yuvacık Barajının bir sanat abidesi oluğunu söylediler; doğrudur. Hem belediye başkanı olduğum 
dönemlerde hem de milletvekili olup komisyona girdiğim zaman, komisyon üyeleriyle birlikte 
Yuvacık Barajına gittim. Gerçekten, Yuvacık Barajının arıtma tesisi bir sanat eseri; bunu inkâr etmek 
mümkün değil. Ben, bir teknik eleman olarak, konunun uzmanı olarak araştırdım, inceledim, 
hakikaten tesise diyecek yok; ancak, bu mukayeseyi farklı şekilde yapmak lazım. Tesis mükemmel; 
ama, emsalleriyle, işlev, süre, maliyet mukayeseleri çok önemli. Gidip görerek, hesaplarını in
celeyerek, İSKİ'nin yaptığı aynı kategorideki tesislerle yaptığımız mukayeseler sonucu, Yuvacık 
Barajı ile İkitelli arasındaki fiyat farkı korkunçtur. Kalitede, biraz daha yabancı malzeme kullanıldığı 
için İkitelli'den daha üstün gibi gözüküyor; ama, İkitelli ile Yuvacık Barajı arasındaki mukayeseyi 
rakamlarla yapmak istiyorum. İkitelli Arıtma Tesisi 420 000 metreküp/gün kapasiteli, Yuvacık 480 
000 metreküp/gün kapasiteli. İkitelli Arıtma Tesisinde önozonlama sistemi vardır ki, bu İkitelli'deki 
maliyet, 2 000 000 dolardır özsermayeyle, Yuvacık'ta ne olurdu bilemem. Yuvacık'ta önantma, ozon-
lama sistemi yok; gerek de yok; çünkü, çok temiz bir çevreden suyu alıyorlar. İkitelli arıtma sistemi 
iki yılda bitiriliyor ve 28 000 000 dolara, Yuvacık arıtma sistemi üç yılda bitiriliyor ve 146 000 000 
dolara. Bir de geri ödemelerini mukayese ettiğiniz zaman, muhtemelen 600 000 000-700 000 000 
dolara çıkabileceğini düşündüğümüz zaman, aradaki korkunç farkın ne olduğunu tahmin ederiz. 

Hepimiz, Türkiye'de, yıllarca, ana sorunların başında güven, istikrarsızlık, yolsuzluk ve yoksul
luk olduğunu haykınyorduk. Bu kadar büyük iç ve dış borçların sebebinin, yanlış projeler, hortum-
lamalar ve yanlış yönetim olduğunu söylüyoruz. 1 milyar doların temini ve tasarrufunu ne kadar 
önemsediğimiz ortadayken, İzmit Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hatta Sayın Sirmen bile, zaman 
zaman, İzmit'in merkezî bütçeye her yıl 5 milyar dolar vergi ödediğini belirterek, bunun karşılığında, 
İzmit'e su karşılama hususunda "İzmit Büyükşehir Belediyesine Hazine 1 milyar dolar vermiş, çok 
mu" diyor. Yani, 1 milyar doları azımsıyor. Kocaeli'ne su aksın da, neye mal olursa olsun mantığı doğ
ru mu?! Evet; Kocaeli'ne su aksın, elbette aksın; ama, 1 milyar dolara değil, 4 500 000 000 dolara hiç 
değil; ya kaç milyon dolara aksın; aksın 200 000 000 dolara, buna hiç kimsenin diyeceği yok. 

Bakınız, işsizlik ve istihdam konusundaki sıkıntılarımız ortada. AK Parti Hükümetinin bir yıl
lık başarılı icraatına rağmen, bugün, ekonomik göstergeler olumlu; ancak, istihdam konusunda cid
dî sıkıntılar içinde olduğumuz ortadadır. Neden; günümüz ve geleceğimizin gelirleri, maalesef, bu 
tip yanlış projeler sonucu, gelirlerin tümü ipotek altında olduğu için, bu gibi yanlış yatırımlar 
sebebiyle, gelirlerimiz borç ve faizlerine yetmiyor; nasıl istihdam alanlarına para ayıralım. 

Örnek vermek istiyorum yine İzmit'ten. İzmit'te çok önemli bir kuruluş, bir holding, Kibar Holding, 
Hyundai Assan fabrikası tesislerine yaz aylarında 50 000 000 dolarlık ilave yapıyor. Deprem hasan dahil, 
toplam 200 000 000 dolara bir tesis kuruyor ve 200 000 000 dolarlık tesiste 2 000 insan çalışıyor. 

Şimdi, İzmit-Yuvacık projesinde her ay 20 000 000, senede 240 000 000 ve on senede 
4 500 000 000 dolar fazladan para ödeyeceksek, bu 4 500 000 000 doları 200 000 OOO'a böldüğünüz 
zaman 16 000 insanımıza istihdam sahası oluşturulacak. Sadece bir projedeki tasarrufu düşünürsek, 
Türkiye'deki tasarruflarla nelerin yapılıp yapılmayacağını takdirlerinize sunuyorum. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; araştırma komisyonumuzun dört aylık çalışmaların
da bilgi alıp dinledikleri tüm siyasîler, suçu ve sorumluluğu ya bürokratlara ya da ilgisi olmayan
lara atmaya çalışırken, bürokratlar ise siyasî otoriteye ve siyasîlere atmanın gayreti içinde oldular. 
Kimisi "ben okumadan imzaladım", kimisi "yukarıdan öyle talimat geldi, imzaladım", kimisi 
"yazıyı beğenmediler, 'değiştirin' dediler; ifadelerine göre değiştirdik..." Maalesef, 1989-1995 yıl
ları arasında görev yapan, bu konuyla ilgili yetkililerin hemen hemen tümüne yakını, Dış Ekonomik 
İşler Genel Müdürlüğünün, Devlet Su İşlerinin, Devlet Planlama Teşkilatının ve İSKİ'nin tüm olum
suz uyarılarına rağmen, hatalı, vahim sonucun doğmasına sebep olmuşlardır. 

17 Ağustos 1999 depremi sonrası ise İzmit ve çevresinin baraj ve tesislerinin büyük hasar gör
düğü ifade edilerek, Hazine tarafından, İzmit Büyükşehir Belediyesine "mücbir sebep oluşmuş, 
yeniden durum değerlendirmesi yapılsın" hatırlatmasına rağmen, maalesef, İzmit Büyükşehir 
Belediyesi, konsorsiyuma haksızlık olur inancıyla mücbir sebep hakkını kullanmayarak şirket men
faatini ülke ve devlet menfaatına tercih etmiş, böylece 1 350 000 000 dolar maliyetle kurtulma im
kânı varken, bu hakkını kullanmaması sonucu, Hazinenin -bir kez daha söylüyorum- 4 500 000 000 
dolar zarar edeceği tahmin ediliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak, yürür

lükteki yasalara, meri mevzuata aykırı, ihalesiz, pazarlıksız, rekabetsiz ve değerinin çok üstünde bir 
maliyetle projenin yapımına zemin hazırlayan, ayrıca, dışkredi kullanılması sebebiyle kredi geri 
ödemelerinde doğal olarak uygulanan kredi faizleri, şirketin dünya standartlarının çok üstünde "sair 
gider" adı altındaki harcamaları ve işletme masrafları ile normal verilerin üstündeki kâr paylarının 
Hazine tarafından ödenmesine ve hâlâ da bu olumsuzlukların devamına sebebiyet veren, başta 
GAMA AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer yetkilileri olmak üzere, özel hukuk, gerçek ve 
tüzelkişileri ile kamu gücünü kullanan merkezî ve mahallî idarede yer alan pek çok siyasetçi, yine 
merkezî ve mahallî idarede görevli bürokratların farklı yer, zaman ve birimlerde ancak birbirlerini 
tamamlayan, bir sonraki eylem ve işleme zemin hazırlayan araç suç niteliğinde pek çok eylem ve 
işlemde bulunduklarının yanı sıra, bahse konu projeyi ihalesiz ve fahiş fiyatla İSAŞ'a yaptırma 
amacı doğrultusunda yasal olmayan faaliyetlerde bulunan, İSAŞ içerisinde yer alan Türk ve yaban
cı ortaklara, mevzuata aykırı bir şekilde çıkar sağlayan, böylece, garantör sıfatını haiz Hazine ve 
dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine ağır malî zararın doğması yönünde amaç ve ey
lem birliğinde bulunan, siyasetçi, bürokrat, İzmit Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerçek ve tüzel
kişilerin birbiriyle bağlantılı ve âdeta planlı bir şekilde Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesin
de tanımlanan "alım satım ve yapıma fesat karıştırma" suçuna katıldıkları kanaatine varılmıştır. 

Bu suç nedeniyle; DSİ tarafından belirlenen rakamla maksimum 217 000 000 dolara 
bitirilebilecek olan bir projeyi, konsorsiyumun ilk teklifinde 480 000 000 dolara bitirilebileceğini 
belirtmesine rağmen, projede maliyet artış hesabı yapılmadan 890 900 000 dolara tamamlanmasına 
sebep oldukları ve proje kapsamında temin edilen kredi faizleri ve İSAŞ ortaklarına ödenen özser-
maye getirişi oranlarının yüksek belirlenmesi, İSAŞ tarafından yapılacak işletme maliyetleri tutar
larında herhangi bir sınırlamaya gidilmemesi ve bu suretle yüklenici şirket lehine, kamu menfaati 
aleyhine durum oluşturulduğu, bu şekilde onbeş yıllık ticarî işletme dönemi boyunca İSAŞ'a Hazine 
tarafından toplam 2 400 000 000 dolar ödeme yapılmasına neden olunacağı, Hazine borçlanma 
politikası çerçevesinde projenin kamuya, dolayısıyla Hazineye gerçek maliyetinin 4 500 000 000 
dolar olacağı, böylece Hazinenin milyarlarca dolar zarar etmesine, yüklenici şirket ve ortakların 
haksız kazanç sahibi olmasına sebebiyet verdikleri değerlendirilmektedir. 

Şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu "bütün bunların yanı sıra, yanlışlıkların üzerine gidelim" diyor. Doğ
ru, beraber gidelim, hepsinin üzerine gidelim; ama, ucu biraz bizim üyelere dokunacak olursa, bu, 
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tarafsızlık olmuyor, gibi ifadeleri!.. Kime dokunursa dokunsun, eğer bir yanlışlık varsa, hep birlik
te bu konuda gereği yapılsın diyorum ve bu hususun son sözünü şöyle özetliyorum: Detaylar, rapor 
ve eklerinde var; daha sonraki açıklamalarda, Komisyon Başkanımız teknik detaylarına girecektir. 

Ben, yukarıda açıklandığı üzere, mevcut yasalara istinaden ilgili bürokratlar hakkında gerekli suç 
duyurusunda bulunulması, ilgili siyasîler hakkında da Anayasanın 100 üncü ve Meclis İçtüzüğümüzün 
107 ile 110 uncu maddeleri gereğince soruşturma komisyonu kurulması sonuç ve kanaatine oy çok
luğuyla varıldığını bildiriyor; hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme üzerindeki çalışmalarımızı tamamlayabilmemiz için, yak

laşık 1 saate yakın bir zamana ihtiyacımız var. O nedenle, buna ara vereceğiz; yalnız, çalış
malarımızın bitimine de 2 dakika var; yarın da komisyon çalışmaları var. Adalet Komisyonu ile İn
san Haklarını İnceleme Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen l'er üyelik için 
seçim yapılacaktır. 

Ben, şimdi, Genel Kurulun iznini alarak, bu 2 dakikalık süre içerisinde bu seçimleri yapmak istiyorum. 
Gündemimizin "Seçimler" kısmının yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşek

kür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
VI. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
2. - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Adalet Komisyonunda boşalan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 

üyelik için, Artvin Milletvekili Sayın Yüksel Çorbacıoğlu aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boşalan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 

1 üyelik için, İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güryüz Ketenci aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile 

ilgili iddiaların araştırılması amacıyla kurulan Meclis araştırması Komisyonunun raporunun görüş
melerine devam etmek ve sözlü soru önergeleriyle kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 12 Kasım 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum; iyi ak
şamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARA 
1.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, şiddetli yağıştan zarar gören Ardahan İlinin afet kapsamına 

alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1105) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakam Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz 
ederim.01.08.2003 

Ardahan 8 ay kışı, 4 ay gibi kısa bir yazı yaşayan yoksul bir ilimizdir. Tarım;alanında 
zor şartlarda üretim yapmaya çalışan Ardahanlı, bir de üretim sırasında dolu ve kuraklık 
yaşadığında zaten ürettiği ile ancak gelebildiğinden çok büyük sıkıntılar yaşamakta, 
tarlasını ve hayvanını satmak zorunda kalmaktadır. 25-26 Temmuz 2003 tarihlerinde 
Ardahan'ın ilçe ve koylerind* yağan şiddetli yağmur ve dola neticesinde ekili arazi 
büyük zarar görmüştür. Kalkınmada öncelikli ve Ülkemizin güvenliği açısından büyük 
önem taşıyan sınır ilimiz Ardahan'ın, Afet kapsamına alınarak, acilen hasar tespit 
çahşması ve yardım yapılmast, Ardahanlı için hayati önem taşımaktadır. 

1- 25-26 Temmuz 2003 tarihlerinde Ardahan'ın ilçe ve köylerinde yağan şiddetli dolu ve 
yağmur, büyük hasara yol açmışta. Hasar tespitinin yapılarak, Ardahan ilini afet 
kapsamına almayı düşünüyor musunuz? 
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T X . 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Korulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ 
KONU : Ardahan Milletvekili 

Ensar ÖĞÜT'ün 
Yazılı Soru Önergesi 

\s$t> 
SURELİ 

.J.J2003 

11.1 KASIM 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanhğı'nm 06.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10-
00.02-2878/sayılı yazınız. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, şiddetli yağıştan zarar gören Ardahan 
İlinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Bakanhğuna yönelttiği T.B.M.M. 7/1105 
Esas sayılı Yazılı Önergesi incelenmiş olup, söz konusu önergenin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
ENSAR ÖĞÜT'ÜN 

T.BM.M. 7/1105 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Ardahan 8 ay kışı, 4 ay gibi kısa bir yazı yaşayan yoksul bir ilimizdir. Tanm alanında 
zor şartlarda üretim yapmaya çalışan Ardahanh, bir üretim sırasında dolu ve kuraklık 
yaşadığında zaten ürettiği ile ancak geçinebildiğinden çok büyük sıkıntılar yaşamakta, 
tarlasını ve hayvanını salmak zorunda kalmaktadır. 25-26 Temmuz 2003 tarihlerinde 
Ardahan'ın ilçe ve köylerinde yağan şiddetli yağmur ve dolu neticesinde ekili arazi büyük 
zarar görmüştür. Kalkınmada öncelikli ve Ülkemizin güvenliği açısından büyük önem taşıyan 
sınır ilimiz Ardahan'ın., Afet kapsamına alınarak, acilen hasar tespit çalışması ve yardım 
yapılması, Ardahanh için hayali önem taşımaktadır. 

1- 25-26 Temmuz 2003 tarihlerinde Ardahan'ın ilçe ve köylerinde yağan şiddetli dolu 
ve yağmur, büyük hasara yol açmıştır. Hasar tespitinin yapılarak, Ardahan ilini afet 
kapsamına almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Bakanlığımız tabii afet nedeniyle gelir kaybı ve alt yapı haşatına uğrayan 
belediyelerin, afet katsayısmın belirlenmesinde 10.02.2000 tarih ve 23960 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan "Tabii Afet Nedeniyle Getir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan 
Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ" gereği işlem yapmaktadır. 

Buna göre; tabii afet yaşayan bir belediye öncelikle Valiliği aracılığıyla Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaktadır. Bu aşamadan sonra alt yapı hasarları için İller 
Bankası ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince, üst yapı hasan için de bağlı bulundukları 
Valiliklerin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hasar keşifleri hazırlanmaktadır. Bundan 
sonra toplanı hasar miktarı, İller Bankası tarafından ödenen toplanı gelir payma oranlanarak o 
belediyenin afet yardımı katsayısı belirlenmektedir. 

Aynca, 10.02.2000 gün ve 23960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre 
17-24.07.2002 tarihindeki aşırı yağışlar neticesinde, Bakanlığımıza müracaat eden ve İller 
Bankası ile Karayolları Genel Müdürlüklerinden hasar keşifleri Afet İşleri Genci 
Müdürlüğüne intikal ederek işlemleri tamamlanan Ardahan iline ait belediyeler Taslak 
Kararname eki listede yer almakta olup, Bakanlar Kurulu Kararının çıkması durumunda gelir 
paylarında artış sağlanabilecektir. 

Ancak, yazılı soru önergesinde belirtilen 25-26.07.2003 tarihindeki aşın yağışlar 
nedeniyle Ardahan iline ait belediyelerin hasar tespiti için herhangi bir müracaatı 
bulunmamaktadır. 
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2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yoksulluk ve işsizliğe yönelik çalışmalara ve ban-
kazedelere yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1126) 

Tl IRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazalı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.16.09.2003 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Eylül ayının gelmesiyle birlikte okul masrafları, yakacak, giyecek ve yiyecek gibi 
harcamalar artmaya başlamış ölüp; çiftçi, işçi, memur, "Bağ-Kur emeklileri ve%tiçök 
•esnaf başta olmak Özere dar gelirli yoksul ailelerin bütçeleri zorlanırken, 15 milyon işsiz 
insanımız da çaresizlik içinde kıvranmaya başlamıştır. 

1- AKP iktidar olduğu gün, acil eylem planı açuclayMak, özellikle yoksulluk ve işaSfKg^ 
1 yıl içinde yok edeceğini söylemişti. Aradan 10 ay geçmesine rağmen yoksulluk ve 
işsizlikte hiçbir gerileme olmadığı görülmektedir. İnsanlar çocuklarını oktuk kayıt 
yaptırmak için. parasızlıktan küçük çocuklarıyla okulda temizlik yaparken, AKP 
Hükümeti olarak acil eylem planında şu ana kadar yoksulluğu ve işsizliği ortadan 
kaldırmak için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

2- Ülke ekonomisine katkı sunacak diye kurulan BDDK'run el koyduğu bankalarda 
10 binlerce insan mağdur edilmiş, bu mağdur edilen insanlar çocuklarım okula 
gönderemez duruma gelmiştir. Hükümet olarak okullara bedava kitap verirken, başta 
imar Bankası mağdurları olmak üzere el konulan banka zedelere Eylül ayında okul 
masrafları, yakacak, kışlık giyecek ve yiyecekleri için bir ödeme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI SÜRELİDİR 

Sayı :B.O2.0.0O2/ 6> O Z^~- ANKARA 
K ° n U = //../İ//2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCît :a) TBMıVl Başkanın, 06.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.O.1O.00.02-
7/1 I26-3060/11S46 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın O8.1O.20O3 tarih ve B.O2.0.KKG.O.) 2/106-236-23/4504 
sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ttn, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/1126-3060 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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Ardahan Milletvekili Ensar Öğüf ün Sayın Başbakanımıza vermiş olduğu 7/1126-3060 
esas nolu yazılı soru önergesine verilen yanıt. 

Soru; Eylül ayının gelmesiyle birlikte okul masrafları, yakacak, giyecek ve yiyecek gibi 
harcamalar artmaya başlamış olup, çiftçi, işçi, memur, Bağ-Kur emeklileri ve küçük esnaf 
başta olmak üzere dar gelirli yoksul ailelerin bütçeleri zorlanırken, 15 milyon işsiz insanımız 
da çaresizlik içinde kıvranmaya başlamıştır. 

1- AKP iktidar olduğu gün, acil eylem planı açıklayarak, özellikle yoksulluk ve işsizliği 
1 yıl içinde yok edeceğini söylemişti. Aradan 10 ay geçmesine rağmen, yoksulluk ve 
işsizlikte hiçbir gerileme olmadığı görülmektedir. İnsanların çocuklarını okula kayıt 
yaptırmak için parasızlıktan küçük çocuklarıyla okulda temizlik yaparken, AKP 
Hükümeti olarak acil eylem planında şu ana kadar yoksulluğu ve işsizliği ortadan 
kaldırmak için ne yaptınız ? 

2- Ülke ekonomisine katkı sunacak diye kurulan BDDK'nın el koyduğu bankalarda 10 
binlerce insan mağdur edilmiş, bu mağdur edilen insanlar çocuklarını okula 
gönderemez duruma gelmiştir. Hükümet olarak okullara bedava kitap verirken, başta 
İmar Bankası mağdurları olmak üzere el konulan banka zedelere Eylül ayında okul 
masrafları, yakacak, kışlık giyecek ve yiyecekleri için bir ödeme yapmayı düşünüyor 
musunuz ? 

Yanıt; 

1-) AK Parti iktidarının yönetimindeki Türkiye ekonomisi son bir yıl içinde olağanüstü bir 
gelişme ve performans göstermiştir. Türkiye'de yalnızca Ekim ayı enflasyon oranım bile 
dikkate aldığımızda son 25 yılın en düşük seviyesinde seyretmektedir. Kuşkusuz 59. 
Cumhuriyet Hükümetimizin dikkat ve ilgiyle takip ettiği Acil Eylem Planı bir çok alanda ve 
bir çok kalemden oluşmakta ve bir bütün olarak yalnızca ekonomi de değil, her alanda 
değişim ve reform programlarını uygulamaya koymayı amaçlamaktadır. Programın her 
kalemi, az yada çok. ülkemizde geçmiş dönemlerin birikimiyle oluşan yapısal yoksulluğu ve 
işsizliği ortadan kaldırmayı hedeflemekte ve bu anlamda son derece başarılı bir dönemi geride 
bırakmaktadır. 

Elektrik, su, doğalgaz, benzin ve mazot gibi temel ihtiyaç kalemlerinde büyük indirimler 
gerçekleştirilmiştir. Faizlerde yaşanan indirimler, geri kalmış yörelere uygulanan yatırım 
teşvikleri, SSK, Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılması ile Ziraat Bankası ve 
Tarım ve Kredi Kooperatiflerinden kullandırılan kredilerin geri ödemeleri kolaylaştırılmış ve 
700 bin çiftçimiz için gözle görülür bir iyileştirme sağlanmıştır. 2002-2003 Öğretim yılının 
başlangıcında ilköğretimde okuyan milyonlarca evladımızın ders kitapları devlet tarafından 
ücretsiz olarak karşılanmışür. Tüm bunlar, 3 Kasım 2002'den bu yana, ülkemizde yoksulluk 
ve işsizlikle yapılan başarılı mücadelenin içinden seçilmiş birkaç örneği oluşturmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa'nın en büyük finans kuruluşlanndan Uni Credito İtaliano Grubu tarafından 
yayınlanan New Europe Weekly Monitor'a göre Türkiye, 2003 yılı sonu itibarıyla, AB 
Komisyonu'nun tahminlerinden çok daha iyi bir büyüme performansı yakalamıştır. Buna göre 
Türkiye, AB tarafından tahmin edilen yüzde 5.1 rakamı yerine yaklaşık yüzde 5.8 oranında 
büyümüş olacaktır. Bu oran, AB'ye aday ülkeler arasında en iyi ekonomik büyüme oranı 
anlamına gelmektedir. Değerlendirmeler Türkiye'nin 2005 yılında enflasyonda tek haneli 
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rakamlara inebileceğini ortaya koymaktadır. Bu rakamlar önümüzdeki birkaç yıl içinde 
Türkiye'de yoksulluk ve işsizliğin yapısal bir sorun olmaktan çıkarılabileceğini 
göstermektedir. 

Yanıt ; 

2-) Bankacılık sektöründe geçtiğimiz yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler Türk ekonomisine 
telafisi son derece güç bir mali tablo bırakmıştır. Bu tablonun değişmesi, mali sistemin biran 
önce sağlam, kalıcı ve güven veren istikrarlı bir yapıya kavuşturulabilmesi için AK Parti 
Hükümetleri kararlılık ve dürüstlükle çok önemli başarılar sağlamışlardır. Bu anlamda, 
krizden olumsuz etkilenen şirketlerin mali kesime olan borçlarını ödeyebilmelerine olanak 
tanıyan mekanizmalar işlerlik kazanmış, finansal yeniden yapılandırma programı kapsamında 
Ağustos 2003 tarihi itibarıyla 220 firmaya ait 5 milyar dolar tutarındaki borç yeniden 
yapılandırılmıştır. Alacaklı haklarının daha etkin korunabilmesi için İcra İflas Yasasında 
değişikliğe gidilmiştir. Kuşkusuz bu çerçevede bankacılık sektöründe mevduat garantisi de 
belirli bir miktarla sınırlandırılacaktır. 

Öte yandan, İmar Bankasına mevduatlarını yatıran 378 bin 469 vatandaşlarımızla ilgili olarak 
Hükümetimiz, 10 milyar TL'ye kadar bankada hesabı olan 201 bin 301 vatandaşımıza hemen, 
bu miktarın üz.eri kalan hesapların geri ödenmesini de belli bir takvime bağlayan ödeme 
planını açıklamış bulunmaktadır. Kamuoyunda hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır ki, îmar 
Bankası'nda hesabı bulunan ve şartlara uyan tüm gerçek kişilere son kuruşuna varıncaya 
kadar ödemeleri yapılacaktır. 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Anıtkabir'deki törenlere bazı basın mensuplarının ve 
bazı kurucu üyelerinin alınmamasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Millî Sa\>unma Bakanı M. Vecdi 
Gönül'ün cevabı (7/1130) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i soru la r ımın Mi l l i S a v u n m a B a k a n ı S a y ı n V e c d i G Ö N Ü L 
ta ra f ından yazı l ı o l a r ak cevap land ı r ı lmas ın ı s ayg ı l a r ımla a r z eder im. 

16 .09 .2003 

E m i n Ş İ R İ N 
İ s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L İ 

S o r u l a r : 
1- Bize intikal eden bilgelerden, "Yeni Şafak, Zaman. Kanal 7-, Dünden 

Bugüne Tercüman, Mesaj TV, Milli Gazete, Arıâd<ilu.'*.daVakit, Evrensel" 
gazetelerinin muhabirleri ve kameramanları örneğin -lO-̂ Kasacn ve 29 Elpm 
törenlerine alınmamışlardır. Bu durum çşrçevesinde-Trıeselenin tetkik ' 
edilmesini ve basın kuruluşları arasındaki her tttrlü ayırımın katdmlfnasını 
düşünüyor musunuz? V ". "", -'-.-..- _-t 

2- AK Parti'nin başörtülü Kurucu hanım üyelerinin Anıtkabir törenlerine 
katılamamalarının gerekçesinin Anıtkabir Tören Yönetmeliği olmasmın 
Cumhuriyetin Anayasa'da belirtilen "temel nitelikleri" ile alakası nedir? AK 
Parti'nin (Anayasa Mahkemesi kararıyla başörtülü olarak kurucu üye 
olmalarında bir sakınca olmadığı karara bağlanmış olan) başörtülü Kurucu 
Üyelerinin törenlere kabul edilmemeleri, "Cumhuriyetin Anayasa'da 
belirtilen temel nitelikleri"ne uygun bir anlayış midir? Başörtülü Kurucu 
Üyelerin Anıtkabir törenlerine iştirak etmeleri Anayasa'nın laiklik ilkesini 
zedeler mi? 

3- "Anıtkabir'de yapılan törenler Cumhuriyetin Anayasada da belirtilen temel 
niteliklerine uygun bir anlayışla icra edilmektedir" ifadenizin mefhum-u 
muhalifinden başörtülü hanımların Anıtkabir törenlerine katılmalarının 
Anayasa'yı zedeleyeceğini mi anlamamız gerekir? 

4- öğrenildiğine göre, Anıtkabir'deki törenlere basın mensuplarının çağrılması 
uygulamasını Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı yapmaktadır. Bu Başkanlığın icraatları ne şekilde takip 
edilmektedir ve size bu konuda bilgi sunulmakta mıdır? Bu Dairenin basın 
kuruluşlarını akredite etme kriterleri nelerdir? 
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T.c. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2003/7029-CS («töoıftrİ) * Kf ts ıM 2003 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGt : TBMM.Bşk.lığının 6.10.2003 tarihli ve KAN.KAR.MO.: A.01.0.GNS.0.10.00.02-
2878 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından verilen "Anıtkabir'deki törenlere 
bazı basın mensuplarınrr ve bazı AK Parti kurucu üyelerinin alınmamasının 
nedenlerine" ilişkin 7/1130-3064 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

.Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/1130-3064 SAYILI YAZİLİ SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Genelkurmay Başkanlığı; Anayasa ve yasalar tarafından kendisine verilen yetki ve 
görevler ile bu çerçevede icra edilen faaliyetlerin doğru ve eksiksiz olarak kamuoyuna 
yansıtılması açısından zaman zaman Genelkurmay Başkanı adına görevlendirilen 
Genelkurmay Genel Sekreterliği Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı 
kanalı ile bilgilendirme toplantıları icra etmekte olup, bu toplantıların Anayasal konum 
gereği Millî Savunma Bakanlığı ile ilgisi bulunmamaktadır. 
2. Anıtkabir hizmetleri 2524 sayılı "ANITKABİR Hizmetleri Yürütülmesine İlişkin 
Kanun" ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 28 Şubat 1982 tarihli ve 8/4387 sayılı 
ANITKABİR Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre Genelkurmay Başkanlığının bir 
ünitesi kanalı ile yürütülmektedir. 

Anıtkabir, özel ziyaretlerde kıyafet ayırımı yapılmaksızın tüm insanlığa açık 
bulunmaktadır 
3. 3 ve 4 üncü soru lan n cevaplarını yukarıdaki cevaplar kapsamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 

"^F-M^/ecdi GÖNÜL 
N-~Mîüf Savunma Bakanı 
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4. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, birfuel-oil taşıma ihalesiyle ilgili iddiaya ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1131) 

T Ü R İ C Î Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u m u n M i l l i S a v u n m a B a k a m S a y ı n V e c d i G Ö N Ü L 
ta ra f ından yazı l ı olarak, c evap l and ı r ı lmas ın ı sayg ı l a r ımla a rz ede r im . 

1 6 . 0 9 . 2 0 0 3 

E m i n ŞIRirSf. 
i s t a n b u l >IİjL^|^XVEK!j».İ 

Soru : 

Öze l JCuvvetler K o m u t a n l ı ğ ı t a ra f ından y a p ı l a n 4 5 0 b i n ton fuel-oil t a ş ı m a 
iha les in in , i h a l e d e n çek i l en D o ğ a n G r u b u - İ ş B a n k a s ı o r tak l ığ ı o lan Pe t ro l Ofis i 
A . Ş . ' y e ve r i ld iğ i i dd i a ed i lmek ted i r . B u idd ia d o ğ r u m u d u r ? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2003/7030-CS ( m « t > w ) 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

?• KbsiM 2003 

İLGİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

TBMM.Bşk.lığının 6.10.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.: A.01.0.GNS. 0 1C ÛC 
03/2878say ı l ı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından veri len "Bir fueLoii taşıma ıhalesıyi 
ilgili iddiaya" ilişkin 7/1131-3065 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

^ ^ TvWecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

- 4 2 6 -



T.B.M.M. B : 16 11 . 11 . 2003 O : 2 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/1131 -3065 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Yapılan araştırmada, soru önergesinde belirtilen ihale ile Özel Kuvvetle; 
Komutanlığının herhangi bir alâkası olmadığı, anılan ihalenin Türkmeneli İşbirliği ve Kultt.r 
VaKfı tarafından yapıldığı öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 

5. - İstanbul Milletvekili Onur Oymen'in, Türkiye-KKTC Gümrük Birliği Anlaşmasıyla ilgili açık
lamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1178) 

12 Eylül 2003 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Sayın Dışişleri Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

Onur Öymen 
İstanbul Milletvekili 

Sayın Bakanın, Türkiye ile KKTC arasında bir süre önce imzalanan Gümrük 
Birliği Antlaşmasını "içi boş" olarak nitelendirmesinin ve Meclisin onayına 
sunulmayacağın! söylemesinin gerekçesi nedir? 

Onaylanmayacak bir antlaşma niçin imzalanmıştır? 

Hükümetin bu konuda geri adım atmasında Yunanistan'ın ve bazı AB 
yetkililerinin gösterdikleri tepkinin etkisi olmuş mudur? 

Bu antlaşma yürürlüğe girmediği takdirde KKTG'ye karşı üygujarvan 
ekonomik ambargolar nasıl etkisiz hale getirilecektir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

K u z e y Doğu Akdeniz Genel M ü d ü r Yardımcıl ığı 

5 ttsm 2003 
Sayı : K D G Y - I 4 ^ .£t6/KOcn^/If'S^^OZl 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

c o ı e İ V E P İ 
S Ü R E L İ 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: 06.10.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-2878 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen'in 7/1 178 esas nolu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır 

Saygılarımla arzederim. 

n. ı-, - ı . 1 1 1 - ••- rz 
Dı j iç le r i Bakanı 

B a ş b a k a n Yardıı 

T Ü R K İ Y E - K K T C G Ü M R Ü K B İ R L İ Ğ İ Ç E R Ç E V E A N L A Ş M A S I 

D e v l e t B a k a n ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı S a y ı n A b d ü l l a t i f Ş e n e r v e K K T C 
T u r i z m d e n S o r u m l u D e v l e t B a k a n ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı S a y ı n S e r d a r 
D e n k t a ş ' ı n e ş b a ş k a n h ğ ı n d a 8 A ğ u s t o s 2 0 0 3 tar ih inde K K T C n d e yapı lar ı 
T ü r k i y e - K K T C Ortak l ık K o n s e y i V I ' n c ı top lant ı s ı s ı r a s ı n d a , K ı b r ı s k o n u s u n a 
i l i şk in s o n g e l i ş m e l e r d e ğ e r l e n d i r i l m i ş , ö n ü m ü z d e k i d ö n e m d e i z l e n e c e k o r t a k 
t u l u m k o n u s u n d a g ö r ü ş a l ı ş v e r i ş i n d e b u l u n u l m u ş v e taraflar a r a s ı n d a t e s i s 
e d i l e n Ortak E k o n o m i k A l a n ç e r ç e v e s i n d e iki ü l k e a r a s ı n d a k i t i c a r e t i n d a h a d a 
serbes t ha le ge t i r i l erek i l i şk i l er in d e r i n l e ş t i r i l m e s i , a y r ı c a K u z e y K ı b r ı s T ü r k 
C ı ı m h u ı i y e t i ' n e y ö n e l i k yat ı r ı ın lar ın t e ş v i k i v e ç e ş i t l e n d i r i l m e s i y ö n ü n d e 
var ı lmı ş o l a n m u t a b a k a t bir k e z d a h a t e y i d ed i lmiş t i r . 

A n ı l a n toplant ı s ı ras ında " T ü r k i y e C u m h u r i y e t i H ü k ü m e t i i l e K u z e y 
Kıbr ı s Türk C u m h u r i y e t i H ü k ü m e t i A r a s ı n d a G ü m r ü k B i r l i ğ i Ç e r ç e v e 
A n l a ş m a s ı " d a i m z a l a n m ı ş t ı r . 

H a l e n K K T C ' n i n T ü r k i y e ' y e t o p l a m y ı l l ık ihracat ı 1 5 - 2 0 m i l y o n D o l a r , 
T ü r k i y e ' d e n ithalatı i se 2 5 0 - 3 0 0 m i l y o n D o l a r c i v a r ı n d a d ı r . K K T C ürünler i i s e 
e s a s e n y ü r ü r l ü k l e o l a n v e b a z ı ö z e l d ü z e n l e m e l e r i ç e r e n m e v z u a t ç e r ç e v e s i n d e , 
n e t i c e d e T ü r k i y e ' y e g ü m r ü k s ü z o larak g i r e b i l m e k t e d i r . B u Ç e r ç e v e A n l a ş m a d a n 
g ü d ü l e n a m a ç , T ü r k i y e ' n i n K K T C ' n e v e r m e k t e o l d u ğ u d e s t e ğ i n bir k e z d a h a 
teyididir . A n l a ş m a , a d ı n d a n d a a n l a ş ı l a c a ğ ı ü z e r e b ir ç e r ç e v e n i t e l i ğ i n d e d i r v e 
yürür lüğe g i r e b i l m e s i bazı l e k n i k p r o t o k o l l e r i n s o n u ç l a n d ı r ı l m a s ı n ı v e m e v z u a t 
u y u m u n u n s a ğ l a n m a s ı n ı g e r e k t i r m e k t e d i r . A n l a ş m a y l a i l g i l i b a h s e k o n u t e k n i k 
ça l ı şma lar ın t a m a m l a n m a s ı n d a n ö n c e s ö z k o n u s u a n l a ş m a n ı n o n a y l a n ı p 
y ü r ü r l ü ğ e g i r m e s i g ü n d e m d e b u l u n m a m a k t a d ı r . B u h u s u s H ü k ü m e t i m i z 
a ç ı s ı n d a n o l d u ğ u kadar, e s a s e n a n l a ş m a n ı n t ekn ik ayr ınt ı lar ın ın b e l i r l e n m e s i n i 
m ü t e a k i p , A B m e v z u a t ı y l a u y u m ça l ı şma lar ın ı t a m a m l a m a k d u r u m u n d a o lacak . 
K K T C a ç ı s ı n d a n da varittir. G e r e k t e k n i k ç a l ı ş m a l a r , g e r e k s e o n a y s ü r e ç l e r i n d e 
T ü r k i y e - A B G ü m r ü k B i r l i ğ i ' n d e n d o ğ a n karşı l ıkl ı y ü k ü m l ü l ü k l e r d e d i k k a t e 
al ınacaktır . 

D i ğ e r y a n d a n K K T C C u m h u r b a ş k a n ı S a y ı n D e n k t a ş , a n l a ş m a n ı n 
imza land ığ ı S A ğ u s t o s g ü n ü bîr a ç ı k l a m a d a b u l u n a r a k T ü r k i y e i le y a p ı l a n 
G ü m r ü k B i r l i ğ i d ü z e n l e m e s i y l e a y n ı unsurları t a ş ı y a n b e n z e r i b ir a n l a ş m a n ı n 
ü K R Y i le d e y a p ı l m a s ı ö n e r i s i n d e b u l u n m u ş t u r . B ö y l e c e h e m A d a ' d a , h e m d e 
b ö l g e d e ticari i l i şk i l er in A B n o r m l a r ı n a u y g u n b i ç i m d e s e r b e s t l e ş t i r i l m e s i v e 
d ü z e n l e n m e s i h e d e f l e n m i ş t i r . A n c a k , G K R Y b u ö n e r i y e d e o l u m l u y a n ı t 
v e r m e m i ş t i r . 
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6. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Düzce depremzedelerinin konut sorunlarını çözmek için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1188) 

T B M M BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arzcdcrira. 

Saygılarımla, 

î z^ t ÇETİN 
"*• ""Kocaeli Milletvekili 

1- Düzce Depremi mağdurlarının kalıcı konut sorunlarını çözmek amacıyla 
konut alanı katkısı ve geçici yerleşim alanlarının iyileştirilmesi taleplerine yönelik 
olarak Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

2-Deprem felaketinin yaralaoru, ekonomik, sosyal ve moral bakımdan 
sarabilmek için 2500 üyesi olan Düzce Depremzedeler Demeği'nin taleplerine, 
Bakanlığınızca "sivil toplum kuruluşlarının" görüşlerini alma çerçevesinde ilgi 
gösterilmesi ve destek olunması düşünülmekte midir? 

<5"<^> //k3 4 
T.C. ' 

BAYINDIRLIK VE İ S K A N B A K A N L I Ğ I 
Araşt ırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A N K A R A* 

SÜRELİ 

SAYI : B.09.0.APK.Ü.22.00.00.17/ / 5 6 ^ ...A../2003 
KONU : Kocaeli Milletvekili -4 < J<.AS\M 

İzzet ÇETİN'in 
Yazılı Sorti önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Düzce depremzedelerinin konut sorunlarını 
çözmek için ne gibi çalışmalar yapıldığı hakkında. Sayın Bakanımıza yönelttiği T.B.M.M. 
7/1188 Esas sayılı Yazılı Soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ 
İZZET ÇETİN'İN 

T.B.M.M. 7/1188 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Düzce Depremi mağdurlarının kalıcı konut sorunlarını çözmek amacıyla konut alanı 
katkısı ve geçici yerleşim alanlarının iyileştirilmesi taleplerine yönelik olarak Bakanlığınızca 
ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

2- Deprem felaketinin yararlanın, ekonomik, sosyal ve mora] bakımdan sarabilmek 
için 2500 üyesi olan Düzce Depıemzedeler Derneği!nin taleplerine, Bakanlığınızca "sivil 
toplum kuruluşlarının" görüşlerini almak çerçevesinde ilgi gösterilmesi ve destek olunması 
düşünülmekte inidir? 

CEVAPLAR: 

1- Düzce, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde yapılan incelemelerde; Düzce ilinde 
100 m rl:k konut japıhnası halinde 1800 konut. Sakarya ilinde 3 400 konut, Kocaeli ilinde 
20C0 konut olmak üzere toplam 7200 konutluk alan tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu alanlarda 3414 Sayılı Kanunun geçici 5. Maddesini değiştiren 4608 
Sayılı Kanuna göre 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde zarar gören Marmara 
Bölgesindeki illerden Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde arsa ve ucuz konut üretmek 
için 775 Sayılı Yasanın 7. Maddesine göre Gecekondu Önleme Bölgesi oluşturma çalışmaları 
sürdürülmektedir 

Söz konusu çalışmaların bitirilmesi ile bu bölgedeki depremzedcleriıı ve dargelirh' 
vatandaşların konut yapmaları için kurdukları veya bundan sonra kuracaklan Konut Yapı 
Kooperatiflerine arsa tahsis edilecektir. 

Ayrıca. Düzce Afetzede Yerleşim Alanı ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen plan 
değişikliği talepleri incelenmiş ve okul, otopark, pazaryeri, cami, konut, park. ticaret ve sosyal 
tesis alanların: içeren plan değişiklikleri yapılmıştır. 

2- Düzce Depremzedcler Demeğinin Bakanlığımızdan konut amaçlı arsa üretimi 
konusunda şifa; talepleri olmuş ve kendilerine bu konudaki çalışmaların daha önce başlatılıp, 
sürdürüldüğü bildirilmiştir. 
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7. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Çanakkale'nin Biga İlçesindeki bir tersanedeki ve 
yakınındaki okul inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1206) 

TÜRKİYE BÜYÖK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Biga ilçesi Değinnencik köyü yakınında bulunan Bahattin Gören'firmasına ait gem 
tersanesi İÇDbŞ Çel& Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. tarafmdan saim almarak demi 
çelik üretim tesisi hafine getirilmiştir. ÎÇDAŞ'm bu bölgede büyük kazılar gerçekleştirdiği vt 
denizi doldurduğu ve yem binalar yaptığı bilinmektedir. Bu bilgilerin ışığında aşağıdak 
sorularınım Bayındırlık Bakam Sayın Zeki Ergezen tarafından yanıtlanmasını saygılarımla an 
ederim. U 1 * * v «*•**• 

Çanakkale Milletvekili 

1- Geçtiğimiz yıllarda gemi tersane» olarak inşa edilen tesislerin imar planı hangi tarihte 
onaylammştffJ? Bu plana göre imar kriterleri (Yapılaşma orm,taks>kaks vb..) neferdir? 
2-1990 tarihinden bugüne kadar bu bölgedeki yapılaşmalar için inşaat n i s an verilmiş midir? 
Eğer İnşaat ruhsatlan verildi be yapılana her ûnbeânifi kullanma maksadı, ünite sayı» ve 
yüzölçümleri nedir? Bu alanda runsatiandınlan yapıların kullanma izinleri ne zaman 
verilmiştir? 
3- Daha önce tersane olarak çahşan bu tesislerde halen demir çelik üretimi yapılmaktadır. Bu 
kullanım değişikliği nedeni ile mevzi imar planı değjşÜdîği gerekmektedir. Bu plan 
değişikliği ne zaman yaptjnlnsştır? Bu değişiklik için ÇED raporu istendi mi? 
4- Bu alanda kaçak yapı vaı mıdır? Var ise ne gibi işlemler yan&nışbf? 
5- Tesislerin yakınında bulunan Kemer köyüne İÇDAŞ'ın en büyük ortağı olan Bayram 
Aslan'ın bir yakım olan Tacettin Aslan adına bir okul yapttrılmateachr. Okul inşaatmuı SİT 
alam içerisinde kaldığı iddia edilmektedir. Nitekim teinel kazılan sırasmda kıymetli antik 
eserler bulunmuş ve kazı durdurulmuştur. Okulun yapılması ile 3gili protokol Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ne zaman imzalanmıştır? Okulun yapım ruhsatı ne zaman verilmiştir? Okul 
inşaatı ruhsat almadan başlatıldı ise kaçak inşaat yapanlar hakkmda ve denetlemeyenler 
hakkında ne gjbi bîr işlem yapümışür? 
6- Okul inşaatının yapmu Çanakkale Mt t le tye l^ İbca^ veya oğlunun.j^tak 
olduğu bir şirkete verildiği bilinmektedir. Bu doğrırysa âeVletle sorunları olduğu" bflinen 
İÇDAŞ'ia bağjantısı olan okulun yapım işini bir ntfletvekilimn veya oğlunun ortak olduğa bir 
şirkete verilmesini etik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Bingöl depreminde ölen çocukları 
ve yıkılan okulu düşünerek bu gizemli iüşki içerisinde yamam kontrollerinin Bakanlık 
efemaıîanûi/xa yeterli bir biçimde yapüabüeceğme inamyor JÖUSU nuz? 

İsmail ÖZAY * 
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T.C. 7 ! 

B A Y I N D I R L I K V E İ S K A N B A K A N L I Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A N K A R A 

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.I7/ / 3 5 ^ T 
KONU : Çanakkale Milletvekili 

İsmail ÖZAY'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

../.../2003 
rt.1 KASİM 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'ın, Biga İlçesinde bir 
tersanedeki tesislere ve yakınındaki okul inşaatına ilişkin, Bakanlığımıza yönelttiği 7/1206 
Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

SORULAR: 

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ 
İSMAİL ÖZAY'IN T.B.M.M. 

7/1206 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

1- Geçti ğinıiz yıllarda gemi tersanesi olarak inşa edilen tesislerin imar planı hangi 
tarihte onaylanmıştır? Bu plana göre imar kriterleri (Yapılaşma oranı, taks, kaks vb..) 
nelerdir? 

2- 1990 tarihinden bugüne kadar bu bölgedeki yapılaşmalar için inşaat ruhsatı verilmiş 
midir? 

Eğer inşaat ruhsatları verildi ise yapıların her ünitesinin kullanma maksadı, ünite sayısı 
ve yüzölçümleri nedir? Bu alanda ruhsatlandırılan yapılann kullanma izinleri ne zaman 
verilmiştir? 

3- Daha önce tersane olarak çalışan bu tesislerde halen demir çelik üretimi 
yapılmaktadır, üu kullanım değişikliği nedeni ile mevzi imar planı değişikliği gerekmektedir. 
Bu plan değişikliği ne zaman yaptırılmıştır? Bu değişiklik için ÇED raporu istendi mi? 

4- Bu alanda kaçak yapı var mıdır? Var ise ne gibi işlemeler yapılmıştır? 
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5- Tesislerin yakınında bulunan Kemer k ö y ü n e İÇ D A Ş' ın en büyük ortağı olan 
Bayram Aslan'ın bir yakını olan Tacettin As lan adına bir okul yaptırılmaktadır. Okul 
inşaatının SİT alanı içerisinde kaldığı iddia edilmektedir. Ni tek im temel kazıları sırasında 
kıymetli antik eserler bulunmuş v e kazı durdurulmuştur. Okulun yapılması ile ilgili protokol 
Mill i Eğilim Bakanlığı ile ne zaman imzalanmıştır? Okulun yapım ruhsatı ne zaman 
verilmiştir? Okul inşaatı ruhsat almadan başlatıldı ise kaçak inşaat yapanlar hakkında v e 
denetlemeyenler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

6- Okul inşaatının yapımı Çanakkale Mil letveki l i İbrahim K Ö Ş D E R E ' n i n veya 
oğlunun ortak olduğu bir şirkete verildiği bilinmektedir. B u doğruysa devlet le sorunları 
o lduğu bilinen İÇDAŞ' la bağlantısı olan okulun yapım işini bir mil letvekil inin veya oğlunun 
ortak olduğu bir şirkete verilmesini etik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Bingöl 
depreminde ölen çocukları ve yıkılan okulu düşünerek bu g izemli ilişki içerisinde yapının 
kontrollerinin Bakanlık e lemanlanmzca yeterli bir biçimde yapılabileceğine inanıyor 
musunuz? 

C E V A P r , A R : 
1- Biga İlçesine bağlı Değirmencik K ö y ü sınırları içinde müteşebbis Kıyı Gemi İnşaatı 

A . Ş . sahibi Bahatıin G Ö R E N tarafından tersane yapımına esas olmak üzere 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı yapılması talep edilmiş o lup, s ö z konusu planlar mülga hııar v e İskan 
Bakanlığınca 20 .4 .1976 tarihinde onaylanmıştır. B u planda getirilen yapılanma koşulları 
T A K S : 0.30, K A K S : 0 .70 dir. S ö z konusu plan hükümlerine göre mülga ti İmar 
Müdürlügünce 6 .1 .1978 tarih ve 1/15 sayılı Fabrika Ruhsatı ( 1 9 6 0 ra2), 6 .1 .1978 tarih ve 
1/16 sayılı Atölye Ruhsatı ( 1 2 9 2 2 m2), 6 .1 .1978 tarih v e 1/17 sayılı tşhanı-Büro Ruhsatı 
( 1 5 0 0 m 2 ) düzenlenmiştir. 

2 - 28 .2 . i y y 5 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan 1/25000 ölçekli K u z e y Çanakkale 
Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı 4.3. maddesinde "bu planla getirilen leke kararları içinde bu 
planın onama tarihinden önce onatılı mevzii imar planları geçerlidir" h ü k m ü yer almaktadır. 
Ancak sehven bu planda yer almayan söz konusu 2 0 . 4 . 1 9 7 6 tarihinde onanlı planın 1/250OO 
Kuzey Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planına işlenmesi 14 .8 .1998 tarihinde 
yapılmıştır. 1/1000 ölçekli İskele ve Deniz Dolgusuna ait uygulama imar planı da 14.8 .1998 
tarihinde Bakanlığımızca onanmıştır. 

1/25000 ölçekli Kuzey Çanakkale Kıyı Kes imi Çevre Düzeni Plan notlarının 5.7. 
maddesinde sr"nvi .-.ı<*,-ı!art için yapılanma koşulları E: 0.50, min. İfraz 5 0 0 0 m 2 dir. Bu 
koşullara göre, 2 .12 .1997 tarih ve" 106 sayılı Depo Ruhsatı (2000 m2) , 17 .6 .1999 tarih ve 31 
sayılı İmalathane ve İdari Bina Ruhsatı (2 ünite Top. 2 1 0 2 2 m2) , 15.9.2000 tarih ve 55 sayılı 
Atölye ve İdari Bina Ruhsatı (2 ünite Top. 4 8 1 2 0 m2) , 15.5.2003 tarih v e 17 sayılı Doğa lgaz 
Santrali Ruhsatı (3045O m2) düzenlenmiştir. 

7-6.2001 tarih ve 13 sayı ile İmalathane için Yapı Kullanma îzin Be lges i ( 4 6 7 2 0 m2) 
verilmiştir. 

3 - İ Ç D A Ş Cicini Yapımı İlave Yan Tesisleri içinde Oksijen Tesis i Dökümhane 
Haddehane Teneke Fabrikası kaynak makine Boru, Ağaç İşleri Boya Atölyes i gibi yapılar 
yapılabilmektedir. Bu yapılar ile ilgili plan tadilatının gerekmediği Başbakanlık Denizci l ik 
Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün 30 .10 .1997 gün v e 1728 sayılı 
yazılarında belirtilmiştir. Söz konusu tesis Çevre Kanunundan önce yapıldığı için Ç E D 
kapsamına girmemiştir. Ayrıca daha sonra yapılan yapılarla ilgili olarak (İskele, Do lgu , 
Haddehane, Çelikhane) Çevre İl Müdürlüğü'nün 10 .07 .1998 gün v e 6 1 2 sayılı yazılarında 
Çevresel Etkileri Önemsizdir kararı verilmiştir. 

4 - Bu alanda Çanakkale Valiliği'nce (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) tespit edilen v e 
iş lem yapılan herhangi bir kaçak yapı bulunmamaktadır. 

5- Kemer Köyü Köy Meskun Alanı içinde 458 nolu parselde, İlköğretim Okulu 
yapılabilmesi için gerekli imar planının hazırlanması İl Mill i Eğit im Müdürlüğü'nün 
Ol .07.2003 gün ve 012876 sayılı; 02.07.2003 gün v e 012945 sayılı yazıları ile talep edilmiş 
olup, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nce hazırlanan İlköğretim Okulu amaçlı 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı 11.8.2003 tarihinde Çanakkale Valil iğince onaylanmıştır. S ö z 
konusu alan Sit Alam ve Tampon koruma alanı içinde yer almamaktadır. Ayr ıca bu alanda 
inşai faaliyet için Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bir yapı ruhsatı 
bulunmamaktadır. Ancak ilgili firma tarafından, planların 1 aylık ilan askı süresi dolmadan 
zemin düzeltilmesi faaliyetlerine başlanmış olup, bu esnada arkeolojik kalıntıların bulunması 
sebebi ile yapılan işlem durdurulmuştur. Söz konusu iş lem herhangi bir inşai faaliyet 
niteliğinde olmadığından Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nce bir i ş lem yapılmamıştır. 
Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu kararına göre uygulama yapılacaktır. 

6- S ö z konusu ilköğretim okulu inşaatı i le ilgili Çanakkale Bayındırlık v e İskan 
Müdürlüğü'nce ihale ve sözleşme yapılmamış olup kontrollük hizmetleri içinde Vali l ik 
tarafından Çanakkale Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğümüze herhangi bir görevlendirme 
yapılmamıştır. 
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8. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, kültürel değişim ve mübadele anlaşmaları gereği yurt 
dışına çıkan öğrencilerden alınan çıkış harcına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
Mumcu'nun cevabı (7/1234) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla * 

^Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı, öğrencilerinin 
sanatsal alanda bilgi ve görgülerini arürmalanm temin için, yurt dışındaki bazı 
konservatuar ve festival organizasyonları ile öğrenci ve öğretim elemanları 
değişim programlan ve kültürel mübadele anlaşmalan yapmıştır. Ekonomik 
boyutu yüksek olan bu etkinliklere katılmak, bugüne kadar yönetimin ve 
öğrencilerin kısıtlı olanakları ile ve güçlükle gerçekleştirilebilmiştir. Türkiye'nin 
tanıtımına büyük katkı sağlayan bu etkinliklere, kendi imkanları ile katılan 
öğrenciler,üstelik 50 Dolar çıkış harcı ödemektedirler. 

Çünkü, 2001/2762 sayılı Yurtdışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında, kimlerden harç 
alınmayacağı belirtilmiş, ancak kültürel değişim ve mübadele anlaşmaları 
gereği, yurtdışına çıkması gereken öğrenciler kapsam dışı bırakılmıştır. 

Nitekim,Almanya'nın Bremen kentinde yapılacak olan, Uluslararası 
Gençlik Senfoni Orkestrası etkinliklerine davet edilen İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı yönetimince belirlenen öğrenci grubu, çıkış 
harcı nedeniyle bu etkinliklere katılamamaktadır. 

1-Bu tür etkinliklerde Türkiye'yi temsil etmek üzere, okul ve üniversite 
yönetimlerince belirlenen öğrenci gruplarından, yurt dışı çıkış harcı alınmaması 
için neden bir girişim yapmıyorsunuz? 

2~ Yurt dışındaki etkinliklere kendi imkanları ile katılan öğrencilerin, birde 
50 Dolar çıkış harcı ödemek zorunda kalmaları haksızlık değilmi? 
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T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAVI : B.16.O.APK..0.12.00.01.940 ~ 3 2 _ ^ 5 / O / I I /2003 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLCİ: T.B.M.M. Başkanlığı K.AN.K.AR.MÜD." nün 06 Ekim 2003 gün ve 
A.01.0.GNS.0.1 0.00.02- \ 1 899 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in "Kültürel değişim ve mübadele anlaşmaları 
gereği yurtdışına çıkan öğrencilerden alınan çıkış harcına ilişkin" 7/1234-3152 esas no'lu 
yazılı soru Önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S-
Erk! 

B a k a n 
İZMİR M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN A H M E T ERSİN'İN S O R U Ö N E R G E S İ N E 

İ S T İ N A D E N HAZİRLANAN B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı »grencilerinin sanatsal 
a landa bilgi ve görgülerini arttırmalarını temin için, yurt dışındaki bazı konservatuar ve 
festival organizasyonları île öğrenci ve öğretim elemanları değişim programları ve 
kültürel mübadele anlaşmaları yapmıştır. Ekonomik boyutu y ü k s e k olan bu 
etkinliklere katı lmak, bugUnc kadar yönetimin ve öğrencilerin kısıtlı o lanakları ile ve 
güçlükle gerçekleştirilebilmiştir. Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan bu 
etkinliklere, kendi imkanları ile katılan öğrenciler, üstelik 50 Do lar çıkış harcı 
ödemektedirler. 

Çünkü, 2001/2762 sayılı Yurtdışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında, kimlerden harç al ınmayacağı 
belirtilmiş, ancak kültürel değişim ve mübadele anlaşmaları gereği, yurtdış ına çıkması 
gereken öğrenciler kapsam dışı bırakılmıştır. 

Nitekim Almanya'nın Üremen kentinde yapılacak olan, Uluslar arası Gençl ik 
Senfoni Orkestrası etkinliklerine davet edilen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı yönetimince belirlenen öğrenci grubu, çıkış harcı nedeniyle bu 
etkinliklere katı lamamaktadır. 

SORU 1: Bu etkinliklerde Türkiye'yi temsil etmek üzere, okul ve üniversite 
yönetimlerince belirlenen öğrenci gruplarından, yurt dışı çıkış harcı a l ınmaması için 
neden bir girişim yapmıyorsunuz? 

SORU 2: Yurtdışındaki etkinliklere kendi imkanları ile katılan öğrenci lerin, bir 
de 50 Dolar çıkış harcı ödemek zorunda kalmaları haksızlık değil mi? 

C E V A P 1- 2: 28.07.2001 tarihli ve 24476 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yüı-ürlüge giren "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
2001/2761 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4.maddesinde, kimlerden hangi hallerde yurt 
dışına çıkışlarda harç alınmayacağı belirtilmiştir. 

Okul ve üniversite yönetimlerince belirlenen öğrenci gruplarının ülkemizi temsil 
etmek üzere, kısa süreli etkinlikler için yurt dışında bulunmaları halinde bunlardan 50 A B D 
Doları çıkış harcı alınmamasına ilişkin önerilerinize katılmaktayım. 

Sozkonusu Bakanlar Kurulu Kararı Maliye Bakanlıgı'nın 18.07.2O01 tarih ve 39542 
sayılı yazıları üzerine yürürlüğe konulduğundan, konuyla ilgili olarak yeni düzenleme 
yapılmasına ilişkin teklif de adı geçen Bakanlığın görev alanına girmektedir. 

Bu nedenle, konu Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiği takdirde, önerileriniz 
tarafımdan dikkate alınacaktır. 

i n in M U M C U 
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9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Ulu Camiden çalınan İznik çinileriyle ilgili 
soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in cevabı (7/1246) 

T Ü R K İ Y E BÜyOiC M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ F N A 

Aşağıdaki soruların Vakıflardan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz 
ederim. 

Atilla BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

1. Adana depreminden sonra can güvenliği nedeniyle ibadete kapatılan ve 
restore edilmesine karar verilen; bu nedenle de restorasyon işi, ilgili 
mukavele gereğince yüklenici firmaya verilen tarihi Ulu Camii'den, 
30.09.2003 tarihli yazılı basında da yer aldığı üzere, 16. Yüzyıla ait, 
tarihi değere sahip, çok nadide 178 parça tznik Çinisi çalınmış 
bulunmaktadır. Yapılan ön soruşturmalarda yüklenici firmanın gece 
bekçisi bulundurmadığı anlaşılmakta ve soygunun da gece saatlerinde 
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Müteahhit firmanın 
sorumsuzluğunun ve ilgili devlet mercilerinin denetimsizliğinin, olayın 
gerçekleşmesine sebebiyet verdiği ortadadır. Bu konuyla ilgili olarak; 
C&mii'de gece bekçisi bulundurmayan müteahhit ! firma ve firmayı 
denetlemede yetersiz kalan devlet mercileri hakkında gerekli yasal 
işlemleri yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Aynı Camii'den 12.06.2002 tarihinde de 100 adet İznik Çinisi 
çalınmıştır. Bu konuda gerekli soruşturmalar yapıldı mı; yapıldıysa, 
soruşturmadan elde edilen sonuç nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B .02 .0 .002 /£oZ-^ ANKARA 
Konu : ' 

/£_/i/./2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Baslcnın, 14.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1246-3173/11982 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/1246-3173 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali/ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ ATİLLA BAŞOĞLU'NUN T.B.M.M.BAŞKANUĞINA VERMİŞ OLDUĞU 
7/1246-3173/U982 SAYILI SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR: 

SORU : 1- Adana depreminden sonra can güvenliği nedeniyle ibadete kapatılan ve restore 
edilmesine karar verilen; bu nedenle de restorasyon işi, ilgili mukavele gereğince yüklenici firmaya 
verilen tarihi Ulu Camii'den 30.09.2003 tarihli yazılı basında da yer aldığı üzere, 16. yy. ait, tarihi 
değere sahip, çok nadide 178 parça İznik Çinisi çalınmış bulunmaktadır. 

Yapılan ön soruşturmalarda yüklenici firmanın gece bekçisi bulundurmadığı anlaşılmakta ve 
soygunun da gece saatlerinde meydana geldiği anlaşılmaktadır. Müteahhit firmanın 
sorumsuzluğunun ve ilgili devlet mercilerinin denetimsizliğinin, olayın gerçekleşmesine sebebiyet 
verdiği ortadadır. 

Bu konu ile ilgili olarak; camii'de gece bekçisi bulundurmayan müteahhit firma ve firmayı 
denetlemede yetersiz kalan devlet mercileri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmayı düşünüyor 
musunuz. ? 

CEVAP: 1 Adana İli, Seyhan İlçesi, Ulu Camii Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü adına kayıtlı olan ve Pekerler İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin taahhüdü 
altında onanır» devam eden Ulu Camiin'den 29.09.2003 gecesi çini hırsızlığı meydana gelmiştir. 

Mahallinde yapılan incelemede, camiden değişik ebatlarda toplam 196 adet çini çalındığı 
tesbit edilmiştir. Tesbit sonucunda düzenlenen rapor, envanter fişleri, fotoğraflar çalınan çinilerin 
bulunabilmesi için gerekli mercilere iletilmiştir. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce hazırlanan 
dosya Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiğinde iş yeri teslimi yapılırken tüm emniyet tedbirlerinin 
alınmasından sorumlu olan yüklenici firma hakkında da gerekli yasal işlemlere başlanacaktır. Konu 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce titizlikle takip edilmektedir. 

SORU-.2- Aynı Camiden 12.06.2002 tarihinde de 100 adet İznik Çinisi çalınmıştır. Bu konudaki 
gerekli soruşturmalar yapıldı mı ? Yapıldıysa, soruşturmadan elde edilen sonuç nedir.7 

CEVAP:2- Adana Ulu Camiinden 06.12.2002 tarihinde çalınan 223 adet çini için de mahallinde tesbit 
yapılmış, düzenlenen rapor, fotoğraflar çalınan çinilerin bulunabilmesi ign gerekli mercilere iletilmiş 
olay ile ilgili yasal süreç devam etmekte ve konu Valaflar Genel Müdürlüğünce titizlikle takip 
edilmektedir. 
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10. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İmar Bankasının TMSF'ye devrine ve alacaklar için 
yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdül-
latif Şener'in cevabı (7/1254) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasmı saygılarımla arz ederim. 07.10.2003 

Emin ŞÎÎRİN 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

12.08.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4969 sayılı 
kanunun Geçici ikinci maddesinin ikinci fıkrası, bir dolanlı durumun, sahteciliğin, uygunsuz 
uygulamanın tespitinde, en geniş tanımıyla mal varlıklarının hızla tespiti, tedbir altına 
alınması ve nihayetinde mahkeme kararı ile dolanlı durum, sahtecilik veya uygunsuz 
uygulamanın sübut bulması kaydıyla, mülkiyete el konularak zararların karşılanmasını 
mümkün kılmaktadır. 

İmar Bankası ve Adabank'la ilgili olarak, TMSF, bilindiği kadarıyla, iki kere, 
birincide 3.7 katrilyon, ikincide 1.6 katrilyon olarak yaptığı tespitler için tedbir istemiştir. 
Mahkeme bu tedbirleri vermiş, savcılık uygulamış, emniyet güçleri de tedbir konulan mal 
varlığını güvence altına almıştır. 

İkinci adımda, bu tespitler çerçevesinde banka mudilerine Sigorta Fonuna ödemelerin 
yapılıp, TMSF'nin banka nezdindc, "alacaklı" statüsü kazanarak kesinleşmiş alacaklarının 
takibini başlatması ve bu sayede icra-iflas sürecini çalıştırması gerekmektedir. 

TMSF, "alacaklı" durumuna geçmeden yasal takibi yapamamaktadır; yasal takip 
olmadan ve sonuçlanmadan mülkiyete el konulamamaktadır. Mülkiyete el konulmadan 
varlıklann nakde çevrilmesi süreci başlatılamamaktadır ve "kamu alacağı" niteliğindeki 
alacaklar takibe geçilememektedir. 

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki sorularınım yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim: 

1- Durum bu kadar açıkken, İmar Bankası .mudilerine ödeme peşin ve derhal neden 
yapılamamaktadır? İmar Bankası'nın mudilere olan borcu devlet güvencesi altında 
olduğuna ve Hükümetiniz tarafından her türlü borcun zamanında ödenmesi prensibine 
riayet edildiği iddiasında bulunulduğuna göre bu ödemeler neden geciktirilmektedir? 
Gecikmenin sebebi, rakamın büyüklüğünden kaynaklanan nakit akışına yönelik bir 
sıkıntı mı veya Hükümetinizin uygulamakta olduğu ekonomik programın bozulması 
riski midir? Yoksa, arka planda kamuoyunun bilmediği başka sıkıntılar mı mevcuttur? 

2- TMSF'nin tedbir koyduğu en Önemli varlıklar içinde TELSİM de bulunmaktadır. 
Motorola'mn TELSÎM'e açmış olduğu dava kesinleştiği ve Motorola alacaklarını 
tahsil ettiği takdirde, kamuya gecikme yüzünden bir şey kalmazsa ne yapılacaktır? 
Hükümetin ağır hareket etmesi ve koordinasyon bozukluğu haricinde hiçbir nedeni 
kalmamış böyle bir gecikmenin mesuliyeti Hükümetinizce nasıl göğüsleyecektir? 

3- İmar Bankası'nda ortaya çıktığı iddia edilen çifte kayıt-kayıt dişilik durumu diğer 
bankalarda da mevcut mudur? Bu konuda nasıl bir araştırma yapılmakta ve ne gibi 
tedbirler alınmaktadır? 

4- Bankacılık sektörü dışında da varolduğu tahmin edilen benzeri çift kayıt- kayıtdışılık 
durumlarında ilgili kamu kurumlarının (adalet, emniyet, hazine, gümrükler, hesap 
uzmanları, maliye müfettişleri, istihbarat birimleri vb.) etkin ve etkili tepki 
verebilmelerine yönelik acil müdahale ve uygulama koordinasyon çalışması ne şekilde 
organize edilmiştir veya edilecektir? 

5- Basında, İmar Bankası'nın hakim hissedarlarının yurtdışında da, bir kısmı İsviçre'deki 
bir bankada olmak üzere, varlıkları olduğu iddia edilmektedir? Bu haberler doğru 
mudur? Yurtdışında varlıkların olup olmadığının tespit çalışmaları ne şekilde 
yapılacak ve bu konu nasıl takip edilecektir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01-3390 0^/11/2003 
KONU : 7/1254/3197 esas sayılı yazılı 

soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) 14.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1254-3197/12106 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 16.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-242-2/4603 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 
7/1254-3197 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 06.11.2003 tarih ve BDDK.2003.01.KİK.-1/12868 sayılı 
yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI : BDDK.2003.01 .KİK. 1 - i 2 * 6 * 
KONU: Soru Önergeleri 

0 6 KASIM 2Û03 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Dev-Dr. Abdflllatif ŞENER) 

İLGİ: 20.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3192 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen istanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/1254-3197 sayılı soru önergesinde yer alan 
hususlardan Kurumumuzu ilgilendirenlere ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 
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1- T.lmar Bankası T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme 
izninin 03.07.2003 tarihi itibariyle, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) 
numaralı fıkrasına istinaden kaldırılması ve Bankanın yönetim ve denetiminin anılan Kanunun 
16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca Fona intikali ile birlikte, bankacılık sektöründe 
daha önce karşılaşılmayan çok büyük ölçekli bir organize yolsuzluk olayı ile karşılaşılmıştır. 

Yapılan incelemeler sonucunda; Banka bilgi işlem sisteminin resmi mercileri 
yanıltmaya yönelik olarak Uzan grubu şirketlerinden Merkez Yatırım ve Ticaret A.Ş, 
tarafından organize bir şekilde yönetildiği ve bu suretle banka işlemlerinin kayıt dışı 
bırakıldığı, Banka sahip ve eski yöneticilerinin gerçek mevduat rakamlarını kamu otoritesinden 
gizledikleri ve fiili mevduat ile resmi kayıtlara yansıtılan mevduat arasındaki farkı 
zimmetlerine geçirdikleri, izinsiz ve açığa Devlet İç Borçlanma Senedi satışı 
gerçekleştirdikleri, kamu otoritesine yanıltıcı bilgi verdikleri, vergi kaçırmaya yönelik işlemlere 
başvurdukları, Banka müşterileri ile kamunun zararına fiil ve eylemler gerçekleştirdikleri 
anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinde; Bankalar Kanunu uyarınca 
bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalar nezdindeki 
tasarruf mevduatının, Hazine Müsteşarlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) 
müşterek önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usullere göre 
ilgililere ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

Bu çerçevede, Banka nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı 
niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının anapara ve faiz tutarları toplamının Fon 
tarafından ödenebilmesini teminen, söz konusu Kanun çerçevesinde bir Bakanlar Kurulu 
karar taslağı hazırlanmış ve taslak 12.09.2003 tarihinde gereği için Hazine Müsteşarlığına, 
bilgi için de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif ŞENER ile Devlet 
Bakanı Sayın Ali BABACAN'a gönderilmiştir. Bakanlar Kurulu karar taslağı ile birlikte söz 
konusu yazı ekinde, Banka tarafından açığa satılan Hazine Bonolarıyla ilgili olarak 
Bankacılık Düzenleme ve Deneüeme Kurumu tarafından hazırlanan kanun tasarısı taslağı da 
iletilmiştir. 

Fon. Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Hükümet yetkilileri ile yapılan 
görüşmelerde, söz konusu ödemelerin ülke ekonomisi üzerinde yaratması muhtemel olumsuz 
etkilerin en aza indirgenmesi yönünde gerekli tedbirler ele alınmaktadır. Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ödemelere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesini müteakip tasarruf mevduatı 
sahiplerine ödemeler en kısa süre içerisinde başlayacaktır. 

2- Fonun talebi doğrultusunda, doğrudan veya dolaylı olarak T. imar Bankası T.A.Ş. 
hakim ortak ve yöneticilerine ait olduğu veA'eya onlar adına hareket ettiği belirlenen, 
aralarında TELSİM Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin de bulunduğu 179 şirket 
hakkında, Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2003/442 Müteferrik sayılı kararı ile 31.07.2003 
tarihinde kabul edilen 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası ile 
öngörülen tedbirlerin konulmasına karar verilmiştir. Şişli Sulh Ceza Mahkemelerinden alman 
müteaddit kararlar ile 4969 sayılı Kanun kapsamında toplam 256 tüzel kişi ve 127 gerçek kişi 
hakkında tedbir kararı alınmıştır. Söz konusu tedbir kararı Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
Şişli İcra Daireleri vasıtası ile infaz edilmiştir. 

4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanunu ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca banka tarafından yetkili 
mercilere beyan edilen sigortaya tâbi tasarruf mevduatı tutarı ile Fon tarafından tespit edilen 
tasarruf mevduatı tutarı arasında bir fark bulunması halinde, bu farkın 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde yer alan hükümler dahilinde takip ve tahsiline Fon 
taralından karar verilebileceği belirtilmiş ayrıca, Mahkemece, 4969 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Fon tarafından ödenen ve/veya ödenecek miktarın, sorumlular tarafından Fona 
ödenmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır. 
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Bu çerçevede, Fon tarafından ödenecek farkın, yukarıda belirtilen hükümler 
çerçevesinde tahsiline ilişkin hukuki takip sürecinde, takibe konu alacak kamu alacağı 
niteliğini haiz bulunduğundan, 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, iflas kararı 
alınması halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak edecek, ayrıca, 
Bankalar Kanununun 16 ncı maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca, bankanın iflası halinde 
Fona olan borçları, masanın nakit durumuna göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 232 nci 
maddesinde gösterilen .sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin ödenecektir. Bu kapsamda 
imtiyazlı kamu alacağı olan, sigortaya tâbi tasarruf mevduatı tutan ile Fon tarafından tespit 
edilen tasarruf mevduatı tutan arasındaki fark nisbetinde konulan tedbirin, farkın kesinleşmesi 
ile ilgililerden tahsilinin yürütülmesinde herhangi bir hak kaybının meydana gelmesi 
sözkonusu olmayacaktır. 

Ayrıca, 4969 sayılı Kanun uyarınca, Fon tespit edilen farkın, 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde yer alan hükümler dahilinde takip ve tahsiline karar 
verebilecek ve bu çerçevede 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca takip başlatarak, herhangi 
bir hak kaybına sebebiyet vermeden, 4969 sayılı Kanun kapsamında alınan tedbir kararlan ile 
el konulan mal varlıkları üzerinden kamu alacağını tahsil edecektir. 

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun asli denetim organı olan ve Kurum 
adına denetim yapan Bankalar Yeminli Murakıptan Kurulunun günümüze kadar yürüttüğü 
banka incelemelerinde Türkiye İmar Bankası LA.Ş.'de tespit edilen düzeyde kapsamlı ve 
sistematik bir kayıtdışılığa rastlanılmamıştır. Bankacılık sektörünün rehabilitasyonu 
çerçevesinde çeşitli şekilde sistem dışına çıkan diğer 20 bankanın hiçbirinde mevduatın kayıt 
dışı bırakıldığı konusunda bir tespit mevcut değildir. Bankalar nezdinde yürütülen 
incelemelerde münferiden bazı varlıklann, yükümlülüklerin, hak ve alacakların, taahhüt vb. 
gayrinakdi yükümlülüklerin kayıtdışı bırakıldığı tespit edilmekte olup bu tespitler karşısında 
gereği yapılmak üzere raporlar düzenlenmektedir. Bu raporlar sonucunda kayıtdışı bırakma 
fiilinin ağırlığına ve/veya doğurduğu sonuçlara göre gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Öle yandan, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (b) bendinde bankaların işlemlerinin kayıt dışı bırakılamayacağı ve gerçek 
mahiyetlerine aykırı suretle muhasebeleştircmeyecekleri hükme bağlanmıştu. Kanun koyucu 
bu hüküm ile ekonomi açısından hayati önemi haiz kurumlar olan bankalann emin ve sağlıklı 
bir şekilde faaliyette bulunması için gerekli kayıt düzeninin eksiksiz ve hatasız olarak tesisini 
amaçlamıştır. Anılan bentte yer alan kayıtdışı bırakmanın cezası ise yine aynı Kanunun 22 nci 
maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirlenmiştir. Anılan fıkrada ise kaytt dışı işlemlerin 
müeyyidesi olarak ilgililerin bir yıldan üç yda kadar hapis ve üç milyar liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandınlacağı hükme bağlanmıştır. Görüldüğü üzere 
bankaların bir kısım varlıklannın, hak ve alacaklarının, nakdi ve gayrinakdi tüm 
yükümlülüklerinin kayıtdışı bırakılması fiilinin bir yıldan üç yıla kadar hapis gibi ağır bir 
ceza ile tecziye edilmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, bankaların gözetim ve denetimine ilişkin olarak daha etkin bir sistem 
oluşturulmasını teminen, mevzuat ve BDDK gözetim ve denetim tekniklerine ilişkin 
iyileştirici ve etkinliği arlıncı düzenlemeler konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, 
T.İmar Bankası T.A.Ş.'de yaşanan kayıtdışı uygulamalann yapılış biçimi dikkate alınarak, 
yapılacak incelemelerde özellikle bilgi işlem sistemlerine ilişkin incelemelerin gelecek 
dönemde ayn bir önem kazanacağı görülmektedir. 

5- T.İmar Bankası T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme 
izninin 03.07.2003 tarihi itibariyle, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) 
numaralı fıkrasına istinaden kaldırılması ve Bankanın yönetim ve denetiminin anılan 
Kanunun 16 ncı maddesinin (I) numaralı fıkrası uyarınca Fona intikali ile birlikte, bankanın 
hak ve yükümlülüklerinin bir dökümü olan resmi banka bilançolarına ve alt kayıtlara 
ulaşılması mümkün olmamıştır. 
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Böyle bir ortamda, Lasarmf sahiplerinin haklarının korunması ve Fon tarafından sigorta 
kapsamında olan mevduatın doğru olarak tespit edilmesi ve ödenmesine yönelik çalışmalar 
öncelikli olarak başlatılmış, yapılan tespitler doğrultusunda suç duyumları ivedilikle yapılmış, 
ilgili tüm bakanlık ve kuruluşlarla bilgi ve belge paylaşımı hızla yerine getirilmiştir. Diğer 
taraftan, 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca, Banka hakim ortakları, eski 
yöneticileri. Banka eski çalışanları, bunların eş ve çocukları ile Uzan Grubu adına hareket 
eden halihazırda 490 gerçek ve tüzel kişi hakkında ihtiyati tedbir kararı alınmış ve icra 
edilmiştir. 

T.İmar Bankası T.A.Ş. ve hakim hissedarların varlıklarının tespiti çalışmaları ise, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kamunun diğer 
organlarının da sürdürmekte oldukları çalışmalarla koordineli olarak yürütülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

<^JjjX&^r^*-' v 

Ahmet ŞİRİN / 
İkinci Başkan 
Başkan V. 

11. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Bağdat'a giden Türk konvoyundaki şoförlere 
yapılan silahlı saldırıya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün 
cevabı (7/1256) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLlĞl'NA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül 
tarafından yaxıb olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygılarımla a r / ederiın.07.10.2003 

Mehmet Sevigen 
İstanbul milletvekili 

1-Yabanes ülkeler vatandaşlarının ayağına çakıl taşı değse, özel 
ambulans ve uçaklar göndererek kendi vatandaşlarına sahip 
çıkmalar? bütün dünyaca bilînmektedir.Ekmek parası için 
Bağdama 20 araçla giden Türk konvoyunda kî şoförlerimize 150-
2ÖÖ kişilik grup tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu akıbeti 
belli olmayan 7 vatandaşımız ve bunların aileleri zor durumdadır , 
perişandır. 
Bu konunun ürerinden iki gün geçmesine rağmen Sayın Dışişleri 
Bakam ve Sayın Başbakan tarafından neden kamuoyuna ve 
Meclise bilgi verilmemiştir? 
2-Ru saldırıyı kimler ne için yapmıştır? 
3-Konvoyda kaç araç yanmıştır» sorumluları kimlerdir? 
4-Şoförlerin akıbeti kamışımda bilgi alınmış mıdır? 
5-Şoforîerm can ve mal güvenliği için Dışişleri Bakanlığı ve 
Hükümet nezrinde girişimde bulunulmuş m«d«r? 
6-lrak'takl bu saldırıların son bulması için Hükümetin bir 
çalışması var mıdır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2003/SPGY/440585 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

28.10.2003 
SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 14.10.2003 tarih ve A.O1.O.GNS.O.1O.00.02-7/1256-32O1/12124 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'in 7/1256-3201 Esas No'lu yazılı som 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

^ ? 
,-, Yarcimcisı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET SEVİGEN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. Yabancı ülkelerm vatandaşlarının ayağına çakıl taşı değse, özel ambulans ve ucalclar 
göndererek kendi vatandaşlarına sahip çıkmaları bütün dünyaca bilinmektedir. Ekmek 
parası için Bağdat'a 20 araçla giden Türk konvoyundaki şoförlerimize 150-200 kişilik 
grup tarafından yapılan silahlı saldın sonucu akıbeti belli olmayan 7 vatandaşımız ve 
bunların aileleri zor durumdadır, perişandır. 
Bu konunun ü/erinden iki gün geçmesine rağmen Sayın Dışişleri Bakanı ve Sayın 
Başbakan tarafından neden kamuoyuna ve Meclise bilgi verilmemiştir? 

2. Bu saldırıyı kimler ne için yapmıştır? 

3. Konvoydu kaç araç yanmıştır, sorumluları kimlerdir? 

4. Şoförlerin akıbvti konusunda bilgi alınmış mıdır? 

5. Şoförlerin carı ve nml güvenliği için Dışişleri Bakanlığı ve Hükümet nezdinde girişimde 
bulunulmuş mudur? 

6. İrak'taki bu salgınların son bulması için Hükümetin bir çalışması var mıdır? 
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YANITLAR: 

Bilindiği fibere, ABD önderliğindeki Koalisyon Güçleri'nce icra edilen harekat 
sonrasında İrak genelinde henüz asayiş ve kamu düzeni tesis Edilememiş ve balkın can ve mal 
güvenliği maalesef sağlanamamıştır. 

Irak'la hüküm sttııen bu istikrarsız ortamda, 4 Ekim günü bölgedeki ABD kuvvetlerine 
yakıt sevkiyalı yapan yaklaşık 40 araçlık Türk TIRlarından oluşan konvoyun yüklerini 
boşaltmalarım müteakip, Bağdat-Musul karayolunun 206. kilometresinde, Beyci kasabası 
(Tikrit'in 41 km. kuzeyinde) girişinde saat 10.00-11.00 civarında maaşlarını alamadıkları için 
gösteri yapmakla oları taşlı sopalı ve silahlı yaklaşık 200 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı 
Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Silopi înibat Büromuzca bildirilmiştir. İki aracın yakıldığı 
saldırıda araç sürücülerinden bazılarının darp neticesi yaralandığı öğrenilmiştir. Saldın 
sonrası 20 kadar aracın Zaho'ya ulaştığı, geri kalan araçların da Musul üzerinden Bağdat'a 
geri döndükleri bildirilmiştir. 

Saklırıyu uğrayan Türk kamyon konvoyu hakkında bilgi alınması ve vatandaşlarımızın 
can güvenliklerinin sağlanması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması yönünde Bağdat 
Büyükelçiliğimiz, Irak'taki ABD sivil yönetimi ve CENTCOM nezdinde süratle gerekli 
girişimlerde bulunmuşun. 

Bağdat'a dönen araçların sürücüsü vatandaşlarımızla da temasa geçen Büyükelçiliğimiz, 
kendilerine her konuda yardımcı olmuş, geceyi Bağdat'ta geçirmelerini sağlamı şbr. 
Büyükelçiliğimiz, sözkonusu sürücülere atfen, Cuma hutbesinde hocaların Türk şoförlere 
saldın İmasını istedikleri yönünde duyumlar bulunduğunu, öte yandan, medyada ycralan 
haberlerin aksine, ABD yetkilileri ve Türk şoförlere atfen, ölü olduğuna dair herhangi bir bilgi 
bulunmadığını belirtmiştir. 

Silopi İrtibat Büromuzdan 7 Ekim gücü temin edilen bilgiler ışığında, saldırıya uğrayan 
konvoyda bulunan vatandaşımızdan birisine Bakanlığımızca da telefonla ulaşılarak, 
mütemmim bilgiler sağlanmış, ailelerin durumdan haberdar olduğu teyit edilmiş ve kendisine 
gerekli telkinlerde bulunularak, Silopi İrtibat Büromuz ile bölgedeki unsurlarımızın elden 
gelen çabayı gösterdikleri, ayrıca Bağdat Büyükelçiliğimizce ABD makamları nezdinde 
aralıksız girişimlerde bulunulduğu bildirilmiştir. 

Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Silopi İrtibat Burosu'ndan derlenen tüm bilgiler İçişleri 
Bakanlığına yazılı olarak ve bölgeyle sınırı bulunan Valiliklerimize de şifahen doğrudan 
iletilmiştir. 

Genelkurmay Başkan]ığı'ndan konuyla ilgili olarak alınan yazıda ise, Bağdat'ta görev 
yapan Türk İrtibat Ileycü'nin ABD yetkilileri nezdinde sözkonusu olayian araştırdığı ve 
cevaben ABD yetkililerince yapılan açıklamalarda "Habur Sınır Kapısından Irak'a geçerek 
ABD 101. Hava İndirme Tümeni ve 4. Piyade Tümeni bölgesine akaryakıt ve malzeme 
taşıyan Tüık tanker/kamyonlarının gidiş ve dönüşlerinde ABD birlikleri tarafından 20-25 
araçlık konvoylar halinde eskortlanarak emniyetlerinin sağlandığının, buna rağmen bazı araç 
şoförlerinin yükün boşaltılmasını müteakip konvoy oluşumunu beklemeden, zaman kaybına 
uğramamak maksadıyla münferit haı-eket eimeye çalıştıklarının; bundan dolayı bahsekonu 
olayın meydana geldiğinin ve sözkonusu kamyonların bölgede eskortsuz bir şekilde saldırıya 
maruz kaldıklarının; gelecekle benzer hadiselerin önlenmesi için konvoy içerisindeki 
kamyon/tanker sayısının 10-13'e kadar düşürüleceğinin, münferit gidiş ve gelişlerin Önlenmesi 
maksadı ile gerekli tedbirlerin alınacağının" ifade edildiği belirtilmektedir. 

Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan ve düzenli olarak toplanmaya devam eden Irak'ın 
Yeniden İmarı Daimi Kurulu'ııun 17 Ekim 2003 tarihinde yapılan son toplantısında, yukarıda 
yer alan gelişmeler ışığında, Uluslararası Nakliyeciler Demeği (UND) ve Ro-Ro Gemi 
İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği (RODüR) başta olmak üzere katılımcı özel 
sektör çatı kuruluşlarına Irak'a yapılan sevkıyatlarda konvoy ve eskort düzeni ile hareket 
edilmesi telkin edilmiş olup, anılan kuruluşların temsilcileri konuyu değerlendireceklerini 
ifade etmişlerdir. 
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12. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, güreş sporunun geliştirilmesi için yapılacak düzen
lemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1258) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞVNA 

Aşağıdaki sorularımın sayın DevJet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından YAZILI 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 07.10.2003 

OÂA 
îna lBj 

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Hatay Milletvekili 

Ata sporumuz güreşte büyük bir çöküntü yaşanmaktadır. Art arda yapılan Dünya 
Serbest ve Grekoromen Şampiyonalanndan tek madalya dahi alınmadan dönülmesi, bu 
başarısızlıkların mazereti olarak da gerçek dışı gerekçelerin arkasına saklanılması tüm 
milletimizi üzmüştür. 

1) Bu çöküntünün nedenleri etraflıca araştırılarak sorumluların görevlerinden 
alınması düşünülmekte midir? 

2) 2004 Atina Olirapiyatlan'na yeni ve ehliyetli kadrolarla hazırlanması gerekliliği 
görülmekte midir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.O.OO2/ SS^h ANKARA 
Konu : 

flfc..////2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nın, 14.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.O.10.OO.02-
7/1258-3203/12126 sayılı yazısı 

Hatay Milletvekili Sayın İnal BATU'nun, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/1258-3203 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali (ŞAHIM 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

4 4 5 -



T.B.M.M. B: 16 11 .11 . 2003 0 : 2 
Hatay Milletvekili Sayın İnal BATU'nutı Bakanlığıma tevcih ettiği, 7 /1258-3203 esas no"lu 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Ata Sporumuz güreşte büyük bir çöküntü yaşanmaktadır. Ard arda yapılan Dünya, 
Serbest ve Greko-Romen Şampiyonalarından tek madalya dahi alınmadan dönülmesi, bu 
başarısızlıkların mazereti olarak da gerçek dışı gerekçelerin arkasına saklanılması tüm 
milletimizi üzmüştür. 

SORU 1>Bu çöküntünün nedenleri etraflıca araştırıfarak sorumluların görevlerinden 
alınması düşünülmekte midir? 
S O R U 2)2004 Atina Olimpiyatlarına yeni ve ehliyetli kadrolarla hazırlanması gerekliliği 
görülmekte midir? 
CEVAP 1) Serbest ve Greko-Romen Güreş Milli Takımlarımızın son Dünya 
Şampiyonasında almış olduğu neticeler üzerine, hemen bir durum değerlendirilmesi 
yapılmıştır. 

Buna göre; 

Serbest ve Greko-Romen Güreş Milli Takımlarımızın Teknik Kurulları ayn ayrı 
çalışmalarını ve değerlendirmelerini sürdürmektedir.Teknik Kurullarca da uygun bulunduğu 
taktirde; alınacak diğer tedbirlere ilaveten teknik kadrolarda değişiklikler yapılabilecektir. 

Bilindiği üzere; Spor Federasyonlarının başkanları seçimle işbaşına geldiklerinden 
dolayı,Güreş Federasyonunun Başkanı ve Kurul Üyelerininde doğrudan görevden 
alınmaları söz konusu değildir. 

Sporumuzun dolayısıyla güreşimizin imkânlarının iyileştirilmesine ilişkin 
çalışmalar sonuç aşamasındadır. 

CEVAP 2) 20O4 Atina Olimpiyatlarında büyük başarılar elde etmemiz için Ata Sporumuz 
Güreş başta olmak üzere, bütün spor dallarına gereken önem verilmiş hazırlıklar yapılmış, 
önlemler alınmıştır. Bu kapsamda gereken ve ihtiyaç duyulan her şey yapılacaktır. 

13. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekelin özelleştirme ihale şartnamesinin 
14'C maddesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7 1267) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K İ V M ^ L E T T I V I E C L Î S Î B A Ş K A N L I Ğ I I M A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n İ V İ a l i y e JBaJkLarn s a y ı n K e m a l U n a k ı t a n 
t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o la . r a .k i c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

J C e w ü a l K I L I Ç B A R O Ğ L U 
İ s t a n b u l î v l i l l e t v e k î ] i 

1 . T e k e l ' i n ö z e l l e ş t i r m e i h a l e ş a r t n a m e s i n i n ç a l ı ş a n l a r l a i l g i l i 
1 4 / c m a d d e s i n d e , " H i s s e d e v i r t t s l i ı u i y a p ı l m a d a n ö n c e , T c k e l ' d e 
4 8 5 7 s a y ı l ı İ ş K a n u n u n a g ö r e ç a l ı d a n k a p s a m iç i p e r s o n e l i » 
*»m»ncj ı ıv ı» , h e r t ü r l ü h a k c d i ş l c r i ( K ı d e m t a / . m i n a t ı , i h b a r -ve ö n e l 
tayını i n a t l a r ı i l e i i r ı c e k i y ı l l a r a a i t k u l l a n ı l m a m ı ş iatin { i c r e t l e r i ) 
Tekel t a r a f ı n d a n i ş ç i l e r e ö d e n e r e k i ş a k i t l e r i f e s l i e d i l e c e k t i r . l i a f ı ; » 
s o n r a a l ı c ı f i r m a ç a l ı ş n n l a r ı n ( a t u a ı m n ı y e n i d e » i ş e ç a ğ ı r a c a k t ı r " 
h ü k m ü y e r a l m a k t a m ı d ı r ? 

2 . B u d ü z e n l e m e n i n , e m e k ; ] i l i ğ i l ı e n ü z d o l m a m ı ş b i r i ş ç i n i n , 
i l g i l i firma t a r a f ı n d a n i ş e ç a ğ r ı l d ı k t a n i k i g ü n s o n r a , i ş i n e s o n 
v e r i l m e s i n e o l a n a k s a ğ l a d ı ğ ı n ı B i l i y o r m u s u n u z ? 

3 . İ ş s i z l i ğ i n b ü y ü k b o y u t l a r a u l a ş t ı ğ ı g ü n ü m ü z d e , 
ö z e l l e ş t i r i l e c e k k u r u l u ş l a r d a k i i ş ç i l e r l e i l g i l i o l a r a k ; 
ö z e l l e ş t i r m e n e d e n i y l e i ş t e n ç ı k a r t ı l a n v e e m e k l i l i ğ i n e h a k 
k a z a n a m a m ı ş i ş ç i l e r i n i l ı t i y a ç d u y u l a r ı k a m u k u r u m v e 
k u r u l u ş l a r ı n a y e r l e ş t i r i l m e s i n e o l a n a k s a ğ l a y a c a k y a s a l b i r 
d ü z e n l e m e y a p m a y ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

<4. d ü ş ü n ü y o r s a n ı z , b u y a s a t a s l a ğ ı n ı n e z a m a n B a k a n l a r 
K u r u l u n a s u n a c a k s ı n ı z ? 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
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KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLL) tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na tevcih edilen, 7/1267-3225 esas sayılı yazılı 
soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

SORU i - TEKEL'in Özelleştirme ihale şartnamesinin çalışanlarla 
ilgili 14/c maddesinde, "Hisse devir teslimi yapılmadan öncer TEKEL'de 
4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan kapsam içi personelin tamamının, 
her türlü hakedişleri (Kıdem tazminatı, ihbar ve önel tazminatları ile 
önceki yıllara ait kullanılmamış izin ücretleri) TEKEL tarafından işçilere 
ödenerek iş akitleri feshedilecektir, Daha sonra alıcı firma çalışanların 
tamamını yeniden işe çağıracaktır" hükmü yer almakta mıdır? 

CEVAP 1- İş ve işyeri barışının muhafazası ve çalışanların haklarının 
korunması amacıyla Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanmasından önce, TEKEL-
Sigara, TEKEL-Alkol ve ihaleye konu diğer birimlerde 4857 sayılı İş Kanunu ile 
1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte olan maddeleri kapsamında çalışan kapsam 
içi personelin tamamının iş akitleri feshedilip, kıdem ve ihbar tazminatları ile 
önceki yıllara ilişkin kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve diğer hakları söz konusu 
birimler tarafından ödenecek ve bu işçilerin tamamının, ücret seviyeleri 
değiştirilmeden, yeniden işe başlatılmaları bu şirketler henüz kamu şirketi 
statüsünde iken gerçekleştirilecektir. 

SORU 2- Bu düzenlemenin, emekliliği henüz dolmamış bir işçinin 
ilgili firma tarafından işe çağırıldıktan iki gün sonra işine son verilmesine 
olanak sağladığını biliyor musunuz? 

CEVAP 2- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hareket. .edileceği 
düşünülmektedir. 
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SORU 3- İşsizliğin büyük boyutlara ulaştığı gönümüzde 
özelleştirilecek kuruluşlardaki işçilerle ilgili olarak özelleştirme 
nedeniyle işten çıkartılan ve emekliliğine hak kazanamamış işçilerin 
ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesine olanak 
sağlayacak yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3- Ülkemizde yapılmakta olan özelieştirme çalışmalarının temel 
gayesi kamu kuruluşlarının verimliliğini artırmak için özel teşebbüse devrini 
sağlamaktır. Özelleştirme kısa vadede çalışan sayısında azalma eğilimi gösterse 
bile orta ve uzun vadede etkin istihdamı artırmaktadır, Aynca özelleştirilen 
kuruluşlardaki geçiş surecinin sağlıklı olması için 4046 sayılı Kanun gereğince, 
işsiz kalanlara iş kaybı tazminatı ödenmekte ve diğer sosyal hakları da 
sözleşmeler ile garanti altına alınmaktadır. 

Öte yandan, koordinasyonunu Özelleştirme İdaresi Başkanlığımın 
üstlendiği Dünya Bankası kredili Özelleştirme Sosyal Destek Projesi uygulaması 
ile geçici olarak gelir desteği sağlanması yoluyla, özelleştirilen işletmelerin 
yeniden yapılandırılması sonucu, işten çıkarılan işçilerin yoksulluğa düşmesinin 
önlenmesi, ve özelieştirme neticesinde işsiz kalan çalışanların, yeniden işe 
yerleştirme yoluyla tekrar işgücü pazarına dönüşlerinin hızlandırılması 
amaçlanmaktadır. 

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri 
kapsamında 32.000 kişiye hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Kamu İktisadi 
Teşekkülleri'nin (KİT) özelleştirilmesi sonucu iş kaybına uğrayan işçiler projenin 
öncelikli hedef kitlesini oluşturmaktadır. İsteğe bağlı olarak yararlanılacak olan 
proje hizmetlerine öncelikli hedef kitleden talep gelmediği takdirde, bu 
hizmetlerden, Ekonomik Reform Programı (ERP) nedeniyie işini kaybetmiş 
İŞKjR'a kayıt!: genel işsizler de yararlanabilecektir. 

Projenin koordinasyonu özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 
yapılmakta, proje hizmetleri ise, öncü kurumlar olarak adlandınlan İŞKUR ve 
KOSGEB tsrsfından, çeşitli hizmet sağlayıcılardan (HS) hizmet satın alınması 
yoluyla verilmektedir. 
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İ Ş K U R ; d a n ı ş m a n l ı k , e ğ i t i m v e t o p l u m y a r a r ı n a ç a l ı ş m a p r o g r a m ı (TYÇP) 
h i z m e t l e r i n i , K O S G E B ise k ü ç ü k ö l ç e k l i iş k u r m a d a n ı ş m a n l ı ğ ı ( K Ö t D D ) v e İş 
g e l i ş t i r m e m e r k e z i ( İ Ş G E M ) h i z m e t l e r i n i v e r m e k t e d i r . 

SORU 4- Düşünüyorsanız, bu yasa taslağını ne zaman Sahanlar 
Kuruluna sunacaksınız? 

CEVAP 4- Ü l k e m i z i n i ç i n d e b u l u n d u ğ u e k o n o m i k v e s o s y a l ş a r t l a r i le u z u n 
y ı l l a r d ı r o l u ş m u ş k a y n a k i s ra f ı n e d e n i y l e b ü t ç e a ç ı k l a r ı n ı n g e n e l e k o n o m i k 
d e n g e l e r ü z e r i n d e y a r a t t ı ğ ı o l u m s u z e t k i l e r n e d e n i y l e k ı s a v a d e d e , k o n u e d i l e n 
y a s a t a s l a ğ ı n ı n ç ı k a r ı l m a s ı ; ü l k e ö n c e l i k l e r i a ç ı s ı n d a n u y g u n d ü ş m e m e k t e d i r . 
B u n u n l a b i r l i k t e o r t a v e u z u n v a d e d e b u k o n u ü l k e ş a r t l a r ı m u v a c e h e s i n d e 
y e n i d e n d e ğ e r l e n d i r i l e c e k t i r . 

B i l g i l e r i n i z i v e g e r e ğ i n i t a k d i r v e t e n s i p l e r i n i z e a r z e d e r i m 

f a l U N A K I T A N 
i l i y e B a k a n ı 

14.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Oymapınar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesislerinin 
Seydişehir Alüminyum A.Ş.'ye devrine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/1269) 

İ O E k i m 2 0 0 3 

T Ü R K İ Y E B Ü r Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

O y m a p ı n a r B a r a j ı H t d r o e l e k t r l k Ü r e B m t e s i s l e r i n i n , 0 8 . 0 9 . 2 0 0 3 t a r i h v e 2 0 0 3 / 5 3 say ı l ı 
" B a ş b a k a n l ı k Ö z e l l e ş t i r m e Y ü k s e k K u r u l u , k a r a n i le ö z e l l e ş t i r m e k a p s a m v e p r o g r a m ı n a 
a l ı n m a s ı ve S e y d i ş e h i r A l ü m i n y u m A . Ş . ' n e d e v r e d i l m e s i i le i lg i l i o l a r a k a ş a ğ ı d a k i 
s o r u l a r ı m ı n S a y ı n B a ş b a k a n t a r a f ı n d a n yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

i 
A n t a l y a M i l l e t v e k i l i 

S o r u l a r : 
1_- 1 3 . 0 8 . 2 0 0 3 t a r i h ve 2 0 0 3 / 4 9 say ı l ı Ö z e l l e ş t i r m e V i l k s e k K u r u l u K a r a r ı i!e 

ö z e l l e ş t i r m e k a p s a m ı n a a l ı n a r a k , 1 y ı l i ç i nde ö z e l l e ş t i m e i ş l e m l e r i n i n 
t a m a m l a n m a s ı ö n g ö r ü l e n S e y d i ş e h i r A l ü m i n y u m A . Ş . ' n i n ö z e l l e ş t i r m e i ş l e m l e r i 
s ü r d ü r ü l ü r k e n , b i l a h e r e 0 8 . O Q . 7 0 0 3 t a r i h v e 2 . 0 0 3 / 5 3 Ö z e l l e ş t i r m e Y ü k s e k K u r u l u 
K a r a r ı i te O y m a p ı n a r B a r a j ı H i d r o e l e k t r i k Ü r e t i m T e s i s l e r i n i n ö z e l l e ş t i m e k a p s a m 
v e p r o g r a m ı n a a l ı n a r a k , d a h a ö n c e ö z e l l e ş t i r i l m e s i k a r a r l a ş t ı r ı l a n S e y d i ş e h i r 
A l ü m i n y u m A . Ş . ' n e d e v r e d i l m e s i n i n s e b e b i ned i r? 

2 - " T ü r k i y e E lek r i k K u r u m u n u n d o ğ a l s e r v e t v e k a y n a k l a r d a n y a r a r l a n a n ü r e t i m 
b i r i m l e r i n i n , v a r l ı k l a r ı n ı n ö z e l l e ş t i r i l m e s i n d e b u n l a r ı n y a r a r l a n d ı k l a r ı d o ğ a l s e r v e t 
v e k a y n a k l a r ı n ı n m ü l k i y e t i n i n g e r ç e k v e t ü z e l k i ş i l e re d e v r i " A n a y a s a 
M a h k e m e s i n i n 0 9 . İ Z . 1 9 9 4 t a r i h v e 9 9 4 / 4 3 ' e , 9 9 4 / 4 2 - 2 K say ı l ı k a r a r ı i l e 
A n a y a s a m ı z ı n 1 6 8 inc i m a d d e s i n e a y k ı r ı b u l u n a r a k o l a n a k s ı z k ı l ı nd ığ ına g ö r e , 
d a h a ö n c e ö z e l t e ş e b b ü s e d e v r i k a r a r l a ş l m l a n S e y d i ş e h i r Eti A l û m ü n y u r n A . Ş . ' n e 
y a p ı l a n b u d e v i r i ş l e m i n e , h e m A n a y a s a m ı z a h e m d e k e s i n l e ş m i ş o l a n m e z k u r 
A n a y a s a M a h k e m e s i K a r a n n a a ç ı k ç a ayk ı r ı o l m a s ı n a r a ğ m e n n i ç i n l ü z u m 
g ö r ü l m ü ş t ü r ? Bu k a n u n a k a r ş ı hltG d e ğ i l m i d i r ? Bu k a r a r ı n i p t a l i c i h e t i n e 
g i d i l m e s i d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 

3 - Yı l l ık n e t 7 5 0 t r i l y o n kar s a ğ l a y a n bu i ş l e t m e n i n v e A n a y a s a m ı z a g ö r e T . C . 
s ın ı r l a r ı i ç i n d e y a ş a y a n t ü m v a t a n d a ş l a r a a i t o l a n d i ğ e r d o ğ a l s e r v e t v e 
k a y n a k l a r ı n k a n u n a ka rş ı b i l e Ceskl l e d e n b u ş e k i l d e k i u y g u l a m a l a r l a b i r v e y a 
b i r k a ç k iş i v e y a a i l e l e r i n e l i n e g e ç m e s i n e o l a n a k s a ğ l a n a r a k h a l k ı m ı z ı n z a r a r a . 
u ğ r a t ı l m a s ı d o ğ r u m u d u r ? B u s o n u c u d o ğ u r a n ö z e l l e ş t i r m e Y ü k s e k K u r u l u 
keı rar lar t H ü k ü m e t po l i t i kan ız ın b î r s o n u c u m u d u r ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Sayın Atilla EMEK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan lığ ı'na tevcih edilen 7/1269-3228 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

SORU 1 -13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan 
ile özelleştirme kapsamına alınarak, 1 yıl içinde özelleştirme işlemlerinin 
tamamlanması öngörülen Seydişehir Alüminyum A.ş.'nin özelleştirme işlemleri 
sürdürülürken, bilahare 08.09.2003 tarih ve 2003/53 Özelleştirme Yüksek kurulu 
Karan ile Oymapmar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesislerinin özelleştirme kapsam 
ve programına alınarak, daha önce özelleştirilmesi kararlaştırılan Seydişehir 
Alüminyum A.Ş. 'ne devredilmesinin sebebi nedir? 

CEVAP i- Dünya Alüminyum sektöründe uygun fiyat ile uzun vadeli enerji temininin 
garanti edilmesi, yatırım projelerinin ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Sektörde ucuz 
enerjinin (1-2 cent/kwh) garanti edilebilmesi nedeniyle büyük çaplı alüminyum yatırımları 
Rusya, Kanada, Norveç gibi yüksek hidroelektrik potansiyeli olan ülkeler ile petrole dayalı 
geniş termoelektrik potansiyeli olan Venezüella, Körfez ülkeleri gibi ülkelere yönelme 
eğilimindedir. Türkiye gibi sanayi enerji fiyatı yüksek olan ülkelerde ise birincil alüminyum 
yatırım projeleri enerji temini yatırımları ile entegre olarak ele alınmak zorundadır. Aksi 
halde Eti Alüminyum A.ş.'nin orta ve uzun vadede faaliyetlerini sürdürmesi mümkün 
değildir. 

30 yıldır faaliyette olan Seydişehir Alüminyum Tesisleri ekonomik ömrünü 
tamamlamak üzeredir. Yeterli miktarda yenileme yatırımları yapılamadığı için gelişen ve 
değişen piyasa koşullarına uygun kalitede üretim yapılamaması ve üretim maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle de, iç talep açıgma rağmen, döküm ve hadde ürünlerinde pazarlama 
sorunları yaşanmaktadır. Maliyetler içinde yaklaşık %55 oranında paya sahip olan enerjinin 
kaliteli, ucuz ve uzun vadeü temininin imkanı olmadığı sürece şirketin sektörde rekabet 
edebilmesi mümkün görülmemektedir. 

Bu doğrultuda, Oymapmar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Eti Alüminyum 
A.Ş.'ye devredilmesi şirketin enerji teminini istikrara kavuşturacağı gibi enerji maliyetlerinde 
de önemli ölçüde tasarruf sağlayarak Şirkete orta ve uzun vadede rekabet imkânı 
sağlayacaktır, 

SORU 2- "Türkiye Elektrik Kurumunun doğal servet ve kaynaklardan 
yararlanan üretim birimlerinin, varlıklarının özelleştirilmesinde bunların 
yararlandıkları doğal servet ve kaynaklarının mülkiyetinin gerçek ve tüzel kişilere 
devri" Anayasa Mahkemesinin 09.12.1994 tarih ve 994/43% 994/42-2K sayılı 
karan ile Anayasamızın 168 inci maddesine aykırı bulunarak olanaksız kılındığına 
göre, daha önce özel teşebbüse devri kararlaştırılan Seydişehir Eti Alüminyum 

-7ttSJ«2uüo 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 
KONU : Soru Önergesi 

-2-

A.Ş.'ne yapılan bu devir işlemine, hem Anayasamıza hem de kesinleşmiş olan 
mezkur Anayasa Mahkemesi Kararına açıkça aykırı olmasına rağmen niçin lüzum 
görülmüştür? Bu kanuna karşı hile değil midir? Bu kararın iptali cihetine gidilmesi 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 2- 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (f) fıkrası ile son paragrafındaki 
hükümlere istinaden, Oymapmar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesisinin elektrik üretimi ile 
ilgili bölümü (santral) %100 hissesi kamuya ait Eti Alüminyum A.Ş.'ye devredilmiştir. 
Özelleştirme uygulamalarında, mülkiyetin devri mümkün olmayan, varlık, tesis ve haklar, 
mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmektedir. Nitekim, Oymapmar Barajının 
mülkiyetinin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmesi yapılacaktır. Dolayısıyla, doğal 
servet ve kaynakların özel kişilere devri sözkonusu değildir. Bu nedenle anayasaya aykırılık 
olmadığı gibi, 4046 sayılı Kanunda da doğal servet ve kaynakların mülkiyetlerinin özel 
sektöre devrine yol açabilecek herhangi bir hüküm mevcut değildir. Bu şartları taşıyan 
özelleştirme uygulamaları ancak mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle 
gerçekleştirilmektedir. 

SORU 3- Yıllık net 750 trilyon kar sağlayan bu işletmenin ve Anayasamıza 
göre T.C. sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlara ait olan diğer doğal servet ve 
kaynakların kanuna karşı hile teşkil eden bu şekildeki uygulamalarla bir veya 
birkaç kişi veya ailelerin eline geçmesine olanak sağlanarak halkımızın zarara 
uğratılması doğru mudur? Bu sonucu doğuran Özelleştirme Yüksek Kurulu 
kararları Hükümet politikanızın bir sonucu mudur? 

CEVAP -3_0ymapmar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesisinin yıllık net 750 trilyon kar 
ettiği iddiasına İdaremizde bulunan kayıtlarda rastlanamamıştır. Tesisin kendisine ait bir 
bilançosu bulunmamakta olup EÜAŞ'a bağlı olduğu dönemde Tesis Geiir ve Giderleri EÜAŞ'ın 
konsolide bilançosunda yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. . 

pffal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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75. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, müzelerimizde ki tarihî eserlere ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1293) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Erkan 
MUMCU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Geçmişine sahip çıkmayan toplumlar yok olmaya mahkumdurlar. 
Anadolu; Medeniyetler yurdu olarak birçok uygarlığa ev sahipliği etmiştir. 
Dünyada Türkiye kadar tarihi kazı yapılan bir başka ülke yoktur. Çünkü; 
Dünyamızın en eski medeniyetlerini bağımda barındırmıştır. Bu kazılarda ortaya 
çıkanlan çok değerli Arkeolojik ve Etnoğrafik eserlerimizin saklanarak 
korunabilmesi ülkemiz için önemlidir. Son günlerde bu kıymetli eserlerimizin 
korunması hakkında endişeli haberler yazılı ve görsel basında yer almaktadır. 

Bu nedenle : 

1. Ülkemiz müzelerinde Arkeolojik ve Etnoğrafik değerde ne kadar eser 
vardır? 

2. Bu eserlerin ne kadarı sergilenebilmektedir? Ne kadarı Arkeolojik ve 
Etnoğrafik müzelerimizin depolarında korunabilmektedir? 

3. Bozulduğu gerekçesiyle son 10 yılda envanter kaydından düşürülen 
var mıdır? Var ise; Bu tarihi eserlerin niteliklerine göre sayısının ne 
kadar olduğu liste halinde bildirilmesi olanaklı mıdır? 
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T . C 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M BAKAM L I Ğ I 

Araşt ırma, P lan lama ve Koordinasyon K u r u l u Başkanl ığ ı 

S A V I : 1 6 A P K 0 2 0 1 - A R - G E - 9 4 0 
K O N U : Yazılı Soru Öııerucsi 

2 > 2 - 5 ' ^ 1 0 / M/2003 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : T .B .M.M. Başkanlığı K A N . K A R . M Ö D . ' nün 20 Ek im 2003 gün ve 
A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02-1231 1 sayılı yazısı . 

İzmir Milletvekil i Sayın Muharrem J ' O P R A K ' ı n 7 /1293-3273 esas ı ıo ' lu yazıl ı soru 
önerges in in cevab ı ekle sunulmaktadır . 

Bilgi lerinize arz eder im. 

E r k a n M U M C U 
B a k a n 

İ Z M İ R M İ L L E T V E K İ L İ S A Y İ N M U H A R R E M T O P R A K ' I N S O R U Ö N E R G E S İ N E 
İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N A N B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

G e ç m i ş i n e sah ip ç ı k m a y a n top lumlar y o k o l m a y a m a h k u m d u r l a r . A n a d o l u ; 
Meden iye t l er y u r d u o larak b irçok uygarl ığa ev sahipl iğ i etmişt ir . D ü n y a d a T ü r k i y e 
k a d a r tarihi kazı yap ı lan bir başka ü lke yoktur . Ç ü n k ü ; D ü n y a m ı z ı n en eski 
medeniyet ler in i bağr ında barındırmışt ır . B u kazı larda ortaya ç ıkar ı lan ç o k değerl i 
arkeo loj ik ve etnoğrafîk eser ler imiz in saklanarak korunab i lmes i ü l k e m i z için öneml id ir . 
S o n g ü n l e r d e b u kıymetl i eserlerimizin korunmas ı h a k k ı n d a endişel i haber l er yazılı ve 
görse l basında y e r a lmaktad ır . 

Bu nedenle : 

S O R U 1: Ülkemiz müze ler inde arkeoloj ik ve e tnoğraf îk değerde ne k a d a r eser 
v a r d ı r ? 

C E V A P 1: Bakan l ığ ımıza bağlı müze le r imizde bulunan arkeolojik ve etnoğrafîk 
eser ler i belirten liste ekte bulunmaktadı r . 

S O R U 2 : Bu eser ler in ne kadarı serg î lenebi lmektedir? N e kadarı arkeoloj ik ve 
etnoğraf îk müze ler imiz in depo lar ında koruı ıabi lmektedir? 

C E V A P 2: Müze le r imiz in teşhir t anz iminde , arkeoloj ik ve etnoğrafîk nitelikteki 
eser ler bölgesel özel l ikler de dikkate al ınarak bir bü tünlük o luş turacak şeki lde kronoloj ik 
d iz in le ziyaretçilere sunulmaktad ı r . 

Ancak, teşhir sa lonlar ın ın genişlik d u r u m u n a güre bazı eser ler imiz depola rda , bazı 
eser le r imiz teşhirde yer a lmaktadı r . Zaman içerisinde M ü z e M ü d ü r l ü ğ ü tarafından teşhirdeki 
eser ler yeni lenebi lmeklc ve temalar ına göre yeni bir sergi leme düzen ine gidi lebi lmektedir . Bu 
teşhi r s is teminde a m a n z a m a n değişiklik yapı lması nedeniy le gerek teşhirdeki , gerekse 
depodaki eserler için kes in bir sayı ver i lememektedi r . 

S O R U 3 : B o z u l d u ğ u gerekçes iy le son 10 y ı lda envanter k a y d ı n d a n düşürü len v a r 
m ı d ı r ? V a r ise; bu tarihi eserlerin nitel iklerine göre sayıs ının ne k a d a r o l d u ğ u liste 
h a l i n d e bi ldir i lmesi o lanakl ı mıdır? 

C E V A P 3 : Müze le r imizde uygun o lmayan depo koşul lar ı , deprem veya kaza sonucu , 
onar ı lmayacak derecede kırılan veya çeşitti nedenler le özell iğini kaybeden eserler M ü z e 
Müdür lük le r ince kurulan komisyon la r tarafından envanter kayı t lar ından düşt l lmektedir . Bu tür 
eser ler in bir l is te hal inde bel i r t i lmesi m ü m k ü n o l a m a m a k l a birl ikte 1993-2003 yılları a ras ında 
351 .883 eser envanter kayd ından düşülmüştür . 
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2 0 0 2 Y IL I Î T İ B A R f Y L E M Ü Z E L E R İ M İ Z D E K İ ESER D U R U M U 

[ G E N E L T O P L A M 
i 
16. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TSK'dan adî malûl olarak ilişiği kesilen uzman erbaş

ların emeklilik işlemlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1307; 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K IV1İJULJST IVIECTI.TSİ B A Ş K A J N T C . I Ğ I N A . 

A ş a ğ ı d a k i s o n a l a r ı m m M i l l i S u v u o ı n a B a k a n ı S a y ı n V e c a » G Ö N Ü L t a r a f i r ı d a r ı 
y a z a l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı n i m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l f i arz: e d e r i m . 1 4 . 1 0 . 2 0 0 j 

^ T 
K m i n S I R I N 

İ s r a n b u t M İ L L E T V - E i C İ J L Î 

r v l u l ı t e l ı r t a r i h i c r d e s a ğ l ı k n e d e n i y l e T S K ' ü a n i l i ş i k l e r i k e s i l e n v e b i l a h a r e a d ı 
ı naKi l o l a r a k i ş l e m e t a b i i t a t u l a n b i r k ı s ı m ı ı v m a n e r b a ş ı n r n a l U l l i i k J c r i , T . C E m e k l i 
Sa iKİ ıg ı U c n c l îv f i ıdür l i ı ş»ünce 1 6 . 0 5 . 2 0 0 3 t a r i h i n d e a l ı n a n b i r k a r a r g e r e ğ i r ı o e T " K i ş i n i n 
m e v c u t s a ğ l ı k d u r u m u ç a h ş n ı a s s n a e n g e l d e ğ i l d i r ( T S K h a r i c i n d e ) b a ş k a k r u n ı m l i i r d a 
v e c i c i d e ç a l ı ş a b i l i r " geve ' .cçeyi i l e i j j l a l e d i l m i ş v e d o l a y ı s ı y l n ı n a l l U L e r c ö-derıc-rt 
m a a ş l a r ı n T . C . E m e k l i y a n d ı f t ı a a i a d e e d i l m e s i i s t e n r n i ç l t ı . 

B u b i l g i l e r d n g r u t i L i s u r ı d a : 
1 - A n k a r a 1 ] . İ d a r e M a h l t e m c s i , 1 1 . 0 3 . 2 0 0 3 sitln v * 2 0 0 Z / I 1 5 0 s a y ı l ı k a r a r l a . 

T a b i r A k d e m i r i s i m l i .Krba_?ırı d a v a s ı n d a , a d ı g e ç e n e e m e k l i a y l ı ğ ı 
b a ğ l a ı ı i M ü i ı ı a s ı i ş l e m i n i i p t a l e t t i ğ i h a l d e , E m e k l i S a n d ı ğ ı y a r g ı n ı n v e r d i m i b u 
k a r a r ı n e r i r r ı . ı y g u l a m ı r ı a ı ş t i r ? 

2 - A n a y a s a n ı n 1 3 8 . m a d d e s i n i n s o n f ı k r a s ı , ' " Y a s a n ı n v e y t i r i ı t m e o r g a n l a r ı . 
İ d a r e . M ' i i h k c m c s i k a r a r l a r ı n a u y m a k ranırtflndır. B u o r g a n l a r , t d a ı e 
N d a t ı k e m c k a r a r l a r ı n ı h i ç . h i r s u r e t t e d e ğ i ş t i r e m e z v e b u n l a r ı n y e r i n e 
g e t i r i l m e s i n i g e c i k t i r e m e z - . " l ı ü k m ü n ü a m i r oldu-iju h a l d e , R r r i e k l i 
S a n d ı ğ ı *ruxı İ d a r e M a h k e m c s i ' n i n a l d ı ğ ı k a r a r ı u i ' B i ı l a U l a m a s ı n m s e b e b i 
n e d i r ? 

•3- 2 5 7 7 s a y ı l ı İ d a r i V a r j y i a m a İLlsulü. K a n u n u n u n 2 8 . ı ı ı a d d c s i n i n I . f ikra_sı, 
" İ t f a r e v e "Vergi ı v t a h k e ı c ı e l c ı i n i n e s a s a v e y t i n t t m c r n n d o r d u r u l m a f i i ı ı a 
i l i ş k i n k a r a r l a r m ı ı-ı i c a p l a r ı n a g ö r e , i d a r e , y e c i k r o e k s i i c i n i ş l e m t e s i s e t m e y e 
^•eya e y l e m d e r a ı l n ı ı n ı a y a m e c b u r d u r . D u s i s r e , h i ç b i r ş e k i l d e k a r a n ı ) i d a r e y e 
t e b l i ğ i n d e n b a f l i i y a r a k 3 0 g ü n ü g e ç e m e z " hUk.mi l g e ç e r l i i k e n , E m e k l i 
S a n d ı ğ ı C r e n e ! \ l i t d i i ı l ü g i i 7 a y ı a ş k ı n b i r raman g e ç m e s i n e r a ğ m e n , s a y ı l a n 
3 0 0 ' ü ı ı i i j - .er inde b u l u n a n m a l û l a r b u ş l a ı ı ı ı m a a ş ı n ı n e d e n ö d e m e m e k t e d i r ? 

-ü- 7vîa lül m a a ş l a r ı n ı n ö d e n m e s i n i y a s a l a r u y g u n g ö r d ü ğ ü , h a l d e , f i d e m e 
y a p m a y a n Frvıc.kli K a r ı d ı ğ ı y e t k i l i l e r i fcOrevi i h m a l s u ç u i ş l e m i ş s a y ı l a b i l i r l e r 
r n i ? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2003/7033-CS (f<K»|t>l) 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

?KJ=V3»'^1 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : TBMM.Bşk.hğının 20.10.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.: A.01.0.GNS.0.10.00. 02-
3237 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından verilen "Emekli Sandığınca sosya' 
güvenlik uygulamalarında yapılan değişikliğe " ilişkin 7/1307-3269 sayılı yazılı sor;.; 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

^/ecdi GONUL 
Millî Savunma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/1307-3269 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bilindiği gibi Millî Savunma Bakanlığı ı!< 
ilgilendirilen bir kamu kurumu olmayıp, Maliye Bakanlığına bağlı olduğundan soru önerges 
muhatabının Maliye Bakanlığının olması gerekeceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

MTVecdi GONUL 
.TTTî Savunma Bakanı 
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17. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, yardımcı doçent kadrolarındaki sorunlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1317) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİS İ BAŞKANLIĞ INA 

Aşağida yer alan soruların. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. t>r. Nevin 6 a y e Erbe tur 
Adana Milletvekili 

Yaymlanan Başbakanlık Genelgesi iie üniversitelerde görev yapan ve ülkemizin 
geleceğinin inşasına katkıda bulunacak araştırma görevfileri, doktoralarını 
bitirmiş olsa da yardımcı doçent kadrolarına atanamamaktadırlar. Yine aynı 
öene lge nedeniyle, üniversitelerde çalışan araştırma görevlileri dev le t le bağlarını 
koparmamak amacıyla konuları iie ilgili bir kamu kurumuna da naklen tayin için 
başvuramamaktadıriar. Bu sorunun çözümü için Hükümetinizce yapılan herhangi 
bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne zaman sonuçlanacaktır? 

T.C. 
DEVJLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £>Ö2>0 ANKARA 
/ / - / # /2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk-nın, 20.10.2O03 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1317-3313/12388 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG-0.12/106-250-8/4713 
sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın 05.11.2003 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-106/16768 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ÖZBATUR'un, Sayın Başbakanımıza 

tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/1317-3313 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Personel vs Prensipler Genel Müdürlüğü 

Say, :B.02.0.PPG.0.12-/Y 1 6 7 6 8 

Konu : 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YAROMCILIĞINA 

İLGİ : a) 19.7.2003 tarihli ve (2003/42) sayılı Genelge 
b) 28.10.2003 tarihli ve B.02.0.0.002/5804 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Nevin Gaye Özbatur tarafından verilen ve ilgi (b) yazınız ekinde 
cevaplandırılmak üzere Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen 7/1317-3313 esas No.lu 
soru önergesi ile ilgili olarak gerekli inceleme yapılmıştır. 

Soru önergesine konu edilen Genelgenin tarih ve numarası belirtilmemiş olmakla 
birlikte, ilgi (a)'da kayıtlı Genelgeden söz edildiği düşünülerek, aşağıdaki açıklamaların 
yapılması gerekli görülmüştür. 

1. Söz konusu Genelgede özetle; uygulanmakta olan ekonomik program ve 
yürütülen kamu yönetimi reformu çalışmaları çerçevesinde kamu sektöründeki istihdamın 
rasyonalizasyonu amacıyla, belirtilen istisnalar dışında personel atamalarının ikinci bir 
talimata kadar durdurulduğu, ivedi ve zorunlu atamalar için Başbakanlıktan izin alınacağı 
belirtilmiştir. Bu çerçevede; üniversitelerde yardımcı doçent kadrolanna yapılacak atama 
talepleri dahil, Başbakanlığa gönderilen bütün talep yazıları Genelge çerçevesinde 
öncelikle ele alınarak sonuçlandırılmaktadır. 

2. Genelgede de belirtildiği üzere, kamu yönetimi reformu çalışmaları hızla 
sürdürülmektedir, ivedi ve zorunlu haller hariç personel hareketlerini geçici bir süre 
durdurarak, durum tespiti ve ileriye dönük planlamalar yapmayı sağlamak üzere yürürlüğe 
konulmuş bulunan söz konusu Genelge, bu çalışmalar tamamlandığında yürürlükten 
kaldı nlaeaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER 
Müsteşar 
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18. - Mersin Milletvekili Mustafa Üzyürek'in, kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi oranının 
düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1327) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorumun Maliye bakanı Kemal Unakıtan tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılmasını İç Tüzük'ün 96 ve 99 uncu maddelerine göre takdirlerinize sunarım. 

Mustafa özyürek. 
Mersin Milletvekili 

ilgili kanunlarda öngörülen sürelerde ödenmeyen vergi, resim ve harç gibi kamu 
alacaklarına, 6183 sayılı Amme Alacaktan Tahsil Ususü Hakkındaki Kanun gereğince ayhk 
% 7 gecikme zammı uygulanmaktadır. Daha önce aylık % 10 olarak uygulanan gecikme 
zammı oram 30. ocak .2002 tarihinde % 7 'ye düşürülmüş ve o günden beri değiştirilmemiştir. 
Devlet tahvili liazine Bonolarının yıiiık bileşik faizi % 30 lara düşmüş, Merkez Bankas! faiz 
oranlarının vıliık% 26'ya indirilmiştir. 

Faizlerdeki bu gelişmelere rağmen ayhk %7 , yıllık % 84 gecikme zammı oranını yüksek 
bulmuyor musunuz? Bu oranlarda bir indirim yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız 
hangi tarihte ve ne kadar indirim yapacaksınız? 

T .C . 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I r^. 

Gel i r le r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü . ( 5 6 **"' 

SAYI : B .07 .0 .GEL.0 .82 /8211 -273 
K O N U : S o r u ö n e r g e s i 0 7 . 1 1 . 0 3 0 4 8 3 3 7 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : K a n u n l a r ve Karar lar G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 2 4 . 1 0 . 2 0 0 3 g ü n v e 
A . 0 1 . 0 . G N S .0 .10 .00 .02 -3326 sayı l ı yaz ıs ı . 

Mersin Milletvekili Sayjn Mustafa ÖZYÜREK' in taraf ıma tevcih ettiği 7 / 1327 -
3341 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

6 1 8 3 sayılı Kanunun 51 incî maddesinde belirtilen gecikme z a m m ı oranının 
%7 'den %4"e indirilmesini öngören Kararname Taslağı Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

ıa l U N A K I T A N 
Ma l iye B a k a n ı 
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19. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in DSİ'nin bir töreninin TRT'den yayımlanmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1342) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yer alan somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafindan 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 16.10.2003 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1-10 Ekim 2003 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan 33 
tesisin açılış ve temel atma töreninde yaptığınız konuşmanın p ayrı yerden 
canlı bağlantı sağlanarak TRT'den canlı yayın yapılması, 2954 sayılı TRT 
Kanunu'na uygun mudur? Törenin adeta parti progandasına dönüşmesi, 
TRT'nin Kuruluş Kanunu'nda belirtilen "tarafsızlık" ilkesine aykırı değil 
midir? 

2- Bu canlı yayın ve uydu bağlantıları için TRT'ylc bir protokol yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa şartları nedir? 

3- Bu canlı yayın ve uydu bağlantılarının TRT'ye maliyeti -nedir? Bu 
program nedeniyle TRT'ye para ödenmiş midir? ödenmişse bu para 
nerden karşılanmıştır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : 8.02.0.005/0 s.) ,'V0-f<: o6if ( 12003 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 30.10.2O03 tarih ve B.02.0. 

KKG.0.12/106-253-19/4851 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 

edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 

cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/1342-3366 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 

Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 

04.11 .2003 tarih ve B.O2.2.TRT.O.01.0O.0O/898 sayılı cevabi yazısı ekte gönderilmektedir 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 

Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.2.TRT.O.0I.00.00/898 Ankaraiky 11/2003 

KONU :Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Beş ir ATALAY) 

İLGİ :31.10.2003 tarih ve B.02.0.005-031 / 2578 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekindeki Başbakanlığın 30.10.2003 tarihli ve TBMM Başkanlığının 
24.10.2003 tarihli yazısı ile gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK 
tarafından verilen 7/1342-3366 sayılı soru önergesi hakkında Kurumumuz görüşü 
aşağıda sunulmuştur. 

1. Yerüstü ve yeraltı sularının zararlarım önlemek ve bunlardan çeşitli yönden 
faydalanmak maksadıyla 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkında Kanun ile kurulan önemli bir kamu kuruluşu olan DSİ Genel 
Müdürlüğünün 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açılış ve temel atma töreni ile ilgili 
TRT'de haber değeri ve niteliği taşımayan herhangi bir yayın yapılmamıştır. 
Yapılan canlı bağlantılarda sadece biri Doğu Anadolu'da Van ve diğeri Batı 
Anadolu'da Denizli illerindeki tören yayma verilmiştir. Hadiseyi bir parti propagandası 
gibi düşünmek TRT'nin kuruluş kanunundaki esaslar hakkında bir bilgi kifayetsizliği 
neticesinde iddia olunan husus yerinde değildir. 

2. TRT ile DSİ arasında bu yayınla ilgili olarak 3.10.2003 tarihinde bir protokol 
yapılmıştır. Ancak bu protokol ile önceden çekimi ve montajı yapılan görüntülerin 
lüzumunda yayınlanma ve alakalı bir belgeselde kullanılma hakkı TRT ye verilmiş 
bulunmaktadır. 

3. Yapılan yayın temini için çalışmalar DSİ ve TRT ile beraber yapılmış ve 
meydana getirilmiştir. Herhangi bir ödeme; hiç bîr şekilde kendi bütçeleri dışında bir 
iştirak harcaması olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. //fa 

HT-Gfenâ/Illüdür V. 
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20. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, POAŞ'ın özelleştirme bedelinde yapılan borç ötelemesi 
kararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1343) 

TÜRKIYE B Ü Y Ü K M I L L E T MECLISI B A Ş K A N L I G J N A 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasuu arz ederim. 16.10.2003 

^ 4 
Kemal SAĞ 
Adana Milletvekili 

tş-Doğan Ortaklığının, POAŞ'ın özelleştirme bedelinin taksit tutarı olan 271.3 trilyon 
irayı zamanında ödeyememesi üzerine yapılan "Borç ötelemcsP'ne ilişkin olarak "Kayırma" 
ddiaları kamuoyunda büyük tepki toplamıştır. Bu konuda; 

1 - İhale şartnamesindekî şartların en önemlisi olan "Ödemenin ne kadar surede 
yapılacağı" maddesi, bu öteleme kararı ile çiğnenmiş olmuyor mu? 

2- ÖYK* nun bu karan, ihale aşamasındaki "rekabet koşullarını" ortadan kaldırmıyor mu? 
3- "öteleme kararını" iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 
4- Açıkça serbest piyasa ve rekabet koşullarına aykırı olan bu "öteleme işlemi hakkında 

vicdanen müsterih olup olmadığınızı" kamuoyuna açıklayabilir misiniz? 

"Zs^^mK***^ 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

» 1 KASffl 
SAYI : B.02.1.ÖtB.065.00.00/l 0 1 2 6 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adana Milletvekili Sayın Kemal SAĞ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/1343-3367 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

İş-Doğan Ortaklığının, POAŞ'ın özelleştirme bedelinin taksit tutarı olan 
271.3 milyon lirayı zamanında ödeyememesi üzerine yapılan "Borç 
ötelemesi"ne ilişkin olarak "Kayırma" İddiaları kamuoyunda büyük tepki 
toplamıştır. Bu konuda; 

SORU 1- İhale şartnamesindekî şartların en önemlisi olan "ödemenin ne 
kadar sürede yapılacağı" maddesi, bu öteleme karan ile çiğnenmiş olmuyor mu? 

SORU 2- ÖYK'nun bu kararı, ihale aşamasındaki "rekabet koşullarını'' 
ortadan kaldırmıyor mu? 

- 4 6 1 -



T.B.M.M. B : 16 11.11. 2003 O : 2 

SORU 3- "öteleme kararım" iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

SORU 4- Açıkça serbest piyasa ve rekabet koşutlarına aykırı olan bu 
"öteleme işlemi hakkında vicdanen müsterih olup olmadığınızı" kamuoyuna 
açıklayabilir misiniz? 

CEVAPLAR 1-2-3-4- Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde bulunan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına ait %25,8 oranındaki hisse. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.07.2002 
tarih ve 2002/41 sayılı karanna istinaden 31.07.2002 tarihinde imzalanan sözleşme 
çerçevesinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ÎMKB) "Toptan Satışlar Pazarı"nda 
hisse senedi satışı yöntemiyle özelleştirilmiştir. 

Bu satış işlemi, ihale yoluyla değil, 4046 sayılı Kanunun 18. maddesinin "Hisselerin 
yurt içi ve yurt dışında halka arz, borsada satış, menkul kıymetler yatırım fonian veya 
menkul kıymetler yatınm ortaklıkianna satış suretiyle özelleştirilmeleri sermaye piyasası 
mevzuatına tabidir." hükmünü amir (C) bendi (f) fıkrası uyarınca İMKB usul ve esasları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

31.07.2002 tarihli hisse satış sözleşmesine göre, satış' bedelinden vadeye' bağlanan 
271.258.179.150.000 TL'den, 08.08.2003 tarihinde ödenmesi gereken ilk taksit tutarı 
77.502.336.900.000 TL'dir. 

*SK? 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/ 
KONU : Soru önergesi 

Petrol Ofisi A.Ş. henüz ilk taksit vade tarihi gelmeden, toplam bakiye borcun 
yeniden vadelendirilmesini talep etmiş ve Özelleştirme Yüksek Kurulu, 4046 sayılı 
Kanunun 3. maddesinin (ı) bendinde verilen yetkisini kullanarak, şirket sermayesinde 
bulunan %25,8 oranındaki hissenin satış bedelinden bakiye İdare alacağının yeni bir 
ödeme planı dahilinde tahsiline karar vermiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun konuya ilişkin kararında, bu uygulama nedeniyle 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ve dolayısıyla devletin herhangi bir zarara 
uğramamasını teminen, vade tarihinde ödenmeyen faiz tutarının anaparaya 
dönüştürülerek borcun kat edilmesi ve her bir taksit bedelinin vade tarihi itibariyle yıllık 
tüketici fiyat endeksi artışı üzerine %5 oranında ilave yapılarak hesaplanacak oran 
üzerinden işleyen bileşik faizi ile birlikte tahsil edilmesi öngörülmüştür. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

UN AKITAN 
''Maliye Bakanı 
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21. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, milletvekillerinin çalışma odalarına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili İsmail Alp
tekin'in cevabı (7/1367) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a n m m M e c l i s B a ş k a n ı Sayu ı B ü l e n t ARJJtfÇ t a r a f ı n d a n 
yaz ı l ı o l a rak cevap land ı r ı lmas ın ı s ayg ı l a r ımla arz e d e r i m . 

At i l lâ B A Ş O Ğ L U 
A d a n a Mi l l e tvek i l i 

1. Mi l l e tvek i l imiz in ç a l ı ş m a oda la r ı yak ından b i ld iğ in iz g ib i h i ç b i r 
ç a l ı ş m a y a i m k a n v e r m e y e c e k d ü z e y d e k ü ç ü k v e bas ık t ı r . H e r b i r i s i 
mes l ek l e r inde seçk in yer le re s a h i p k e n mi l le t imiz i t e m s i l e t m e k ü z e r e be l l i 
b i r sü re b u r a d a b u l u n a n mi l le tvek i l l e r ine d a h a r a h a t bir ç a l ı ş m a o r t a m ı 
s a ğ l a m a k iç in b i r p ro jen iz v a r m ı d ı r ? 

2 . Y u k a r ı d a b a h s e k o n u e d i l e n h u s u s u n ç ö z ü m e k a v u ş t u r u l m a s ı a m a c ı y l a , 
T J Ö M M y a k ı n l a r ı n d a b u l u n a n v e T ü r k H a v a K u v v e t l e r i t a r a f ı n d a n 
b o ş a l t ı l m ı ş b u l u n a n b i n a n ı n a l ı n m a s ı v e a l t t a n t ü n e l l e r l e 
railletveki İ l e r i m i z i n k u l l a n ı m ı n a s u n u l m a s ı d ü ş ü n ü l e b i l i r m i ? 

T . C . 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M K C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I 

G E N E L S E K R E T E R T , Î Ğ t 
K a n u n l a r ve K a r a r l a r Dai res i Başkan l ığ ı 

KANT.KAR.TvTD. 0 7 - 1 V 2003 
Sayı: A.Ol O.GNS 0.10.00.CT2-7/1367-3426/12691 
Konu: 

Sayın Atilla BAŞOGLTJ 
Adana Milletvekili 

İLGİ: 22.10.2003 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekillerinin çalışma odalarına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız 

aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail ALPTEKİN 
Türkiye^Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

C e v a p 1.- Milletvekillerinin çalışmalarını daha rahat bir or tamda sürdürmelerini temin 
amacıyla yeni bir çalışma binası yaptırılması için proje yarışması düzenlenmiş ve yarışmayı 
kazanan mimara bir çalışma binası projesi hazırlatılmış, ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle 
uygulanması mümkün olamamıştır. 

C e v a p 2 . - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bina, depreme dayanıklı hale getirilmesi 
için boşaltılmıştır. Sağlamlaştırma işlemi bittikten sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı aynı 
binada hizmete devam edecektir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMİ 
16 NCI BİRLEŞİM 

11 KASIM 2003 SALI 
Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 11 Kasım Salı günkü Birleşiminde Özel Gündemde Yer Alacak İşler Kıs

mında 265 sıra sayılı İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi 
ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/4 esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu Raporunun görüşmelerinin yapılmasının, Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 6.11.2003 tarihli 15 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * Dışişleri Komisyonu 
- 11.11.2003 Sah - Saat: 10.00 13.11.2003 Perşembe - Saat: 10.00 
- 12.11.2003 Çarşamba - Saat: 10.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Komisyonu 

- 11.11.2003 Sah - Saat: 10.30 13.11.2003 Perşembe - Saat: 10.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
- 11.11.2003 Sah - Saat: 14.30 
- 12.11.2003 Çarşamba - Saat: 10.30 
- 13.11.2003 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ GÜNDEMÎ 
16 NCI BİRLEŞİM 11 KASIM 2003 SALİ Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta Büyüklük
teki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve Karşılıksız Çeklerin 
Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifinin (2/110), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan 
Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Atatürk Millî Parkı Kanun Teklifinin (2/159), İçtüzüğün 
37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 Milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve 

Endüstriyel Su Terim Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu (10/4) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 6.11.2003) 

3 - SEÇİM 

>ı±«e 
5 ^ 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCtk 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

îCbe 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

2. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet 
Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

5. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

6. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

7. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

8. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

9. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

10. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

11. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

12. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
13. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 

sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

14. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

15. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

16. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

17. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

18. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

19. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

20. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

21. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

23. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRLŞMELER 
24. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 

olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

25. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

26. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

27. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

28. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

29. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

30. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

31. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

32. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

33. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

34. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin. Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

35. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
36. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 

üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

38. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

39. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

40. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

41. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

42. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

43. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

44. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

45. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

46. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

47. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
48. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

49. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

50. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

51. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

52. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

53. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

54. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

55. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

57. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

58. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

59. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

60. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 
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61. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 

sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

62. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

63. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

64. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/90) 

65. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

66. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

67. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

68. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

69. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile Erdemir'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

70. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

71. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

72. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

73. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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74. - Karaman Milletvekili Mcvlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 

azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

75. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

76. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

77. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

79. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

80. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

81. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

82. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

83. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

84. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

85. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

86. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

87. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 
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88. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin tlinin ekonomik ve 

sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

89. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

90. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir 
cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

91. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

92. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

93. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

95. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

96. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

97. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/123) 

98. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

99. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 
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100. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 

Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

101. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

102. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

103. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

104. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

105. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

106. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

107. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

108. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 

Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) (2) 
2. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) (2) 
3. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) (2) 
4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) (2) 
5. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 

ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) (2) 

6. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

7. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

8. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/303) (1) 

9. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) (1) 

10. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

11. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

12. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (1) 

13. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (1) 

14. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (1) 

15. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, İrak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) (1) 

16. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) (1) 

17. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

18. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

19. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

20. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 

alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 
22. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 
23. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 

sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 
24. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) (1) 
25. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde Türkiye 

Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) (1) 
26. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) (1) 
27. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) (1) 
28. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) (1) 
29. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (1) 
30. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) (1) 
31. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Türkiye'nin 

Turizm Değerleri" adlı yayma ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 
32. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) (1) 
33. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 
34. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) (1) 
35. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe*nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına sınavlara 

başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 
36. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün. Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 

bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) (1) 
37. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 

kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) (1) 
38. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 
39. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 

çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 
40. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Tekel'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 
41. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 
42. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in. Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 
43. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın. gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 

yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) (1) 

- 1 4 - 16 NCI BİRLEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 
44. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararlan 

konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (1) 
45. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) (1) 
46. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 

bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) (1) 
47. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/356) (1) 
48. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, İrak politikasıyla ilgili basında yer alan 

bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 
49. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 

sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 
50. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 

yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) (1) 

51. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

52. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

53. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) (1) 

54. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet 
ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

55. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekel depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

56. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

57. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

58. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

59. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 

60. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

61. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

62. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Dösim'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

63. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

64. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 
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65. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 

Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 
66. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 

yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 
67. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 

harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 
68. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 
69. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tekel'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 

sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 
70. - Edirne Milletvekili "Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 
71. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 
72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 

ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 
73. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 

üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

74. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

75. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

76. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

79. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

80. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

81. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

82. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

83. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

84. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

85. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
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86. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 

yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 
87. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 
88. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 

üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 
89. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 

ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 
90. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 

çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 
91. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Bağ-Kur primlerinde yapılan artışa ve prim 

borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 
92. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 

durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 
93. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 
94. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 

ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 
95. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 

çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 
96. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 

zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 
97. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 
98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 
99. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 

artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
100. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 
101. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 

tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 
102. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 
103. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 

edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 
104. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 

alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 
105. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 
106. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 

sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 
107. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 

personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 
108. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 

müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 
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109. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 

işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

110. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

112. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

113. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

114. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

115. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

116. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

117. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 

118. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

119. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

120. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

121. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

122. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

123. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

124. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

125. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/440) 

126. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından söziü soru önergesi (6/441) 

127. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 
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129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 

inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 
130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 

kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 
131. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 

ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
132. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 

iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 
133. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 
134. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 
135. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 

Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/453) 

136. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın. üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

137. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

138. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

139. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

140. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

141. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

142. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

143. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

144. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

145. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

146. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcf nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

147. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

148. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

149. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 
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150. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 

tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 
151. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası 

ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 
152. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 
153. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
154. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 

Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
155. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 

inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 
156. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 

köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

157. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

158. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

159. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün. dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

160. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

161. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK prim borçlan için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

162. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

163. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

164. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

165. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

166. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

167. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

168. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

169. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 

170. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) 

171. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 
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172. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

173. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

174. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

175. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

176. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

177. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanlann istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

178. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

179. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

180. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

181. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

182. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Sars hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

183. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 

184. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

185. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

186. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

187. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 
bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/514) 

188. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve Bağ-Kur'luların askerlik borçlanmalarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

189. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

190. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

191. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

192. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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193. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 
194. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 
195. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 

yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 
196. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 

durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 
197. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 

istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 
198. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 
199. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 
200. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 

onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 
201. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 

Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 
202. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 

heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

203. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

204. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 

205. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

206. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

207. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir Tedaş müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) 

208. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

209. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/543) 

210. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

211. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

212. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde'de atıl haldeki Elsan A.Ş.'ne ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 
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213. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

214. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru Önergesi (6/548) 

215. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

216. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

217. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

218. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

219. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

220. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

221. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

222. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/556) 

223. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

224. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

225. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

226. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

227. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan Bağ-Kur'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

228. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

229. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek 
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

230. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

231. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

232. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 
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233. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 

ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 
234. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 

bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 
235. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 
236. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 

Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

237. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

238. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

239. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

240. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

241. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

242. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

243. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

244. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

245. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

246. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

247. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

248. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

249. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

250. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

251. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

252. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

253. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

- 2 4 - 16 NC1 BİRLEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 
254. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 

bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

255. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

256. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

257. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

258. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

259. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

260. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

261. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

262. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/598) 

263. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

264. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

265. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

266. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve 
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 

267. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

268. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

269. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

270. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

271. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 

272. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
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273. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
274. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
275. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 
276. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 

yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
277. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 

karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

278. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

279. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

280. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

281. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

282. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

283. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

284. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

285. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

286. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

287. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

288. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

289. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

290. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

291. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

292. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/630) 

293. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

294. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
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295. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 

doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 
296. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 

Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 
297. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 

doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 
298. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 
299. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 

için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 
300. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 
301. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu"nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 
302. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 

zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 
303. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 

çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 
304. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 
305. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
306. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

307. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

308. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

309. - Zonguldak Milletvekili Harun Akm'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/648) 

310. - İstanbul Milletvekili Bihlun TamaylıgiPin, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

311.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve 
metro yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/650) 

312. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

313. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

314. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

315. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

316. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 
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317. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 
318. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 

ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 
319. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 

kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

320. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin 
yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

321. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

322. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

323. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

324. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

325. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

326. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

327. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

328. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

329. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan çevre 
konularında sosyal refah ağırlıklı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 

330. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan 
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

331. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

332. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

333. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

334. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

335. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 
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336. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 

altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 
337. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 

güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 
338. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 

yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 
339. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel 

rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/678) 

340. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

341. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

342. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

343. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

344. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

345. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

346. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

347. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

348. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

349. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

350. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

351. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

352. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

353. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

354. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

355. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 
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356. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

357. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

358. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

359. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

360. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

361. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

362. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingirin, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

363. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

364. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in. organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

365. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

366. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

367. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma 
alan-ları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/709) 

368. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

369. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/711) 

370. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

371. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

372. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

373. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

374. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

375. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

376. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 
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377. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 

eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

378. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemirin, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

379. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingirin. 20U3 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

380. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderil-mesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/722) 

381. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

382. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

383. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

384. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

385. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

386. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

387. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

388. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin. Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

389. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

390. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

391. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

392. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

393. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

394. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

395. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, besicilere destekleme primi ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

396. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

397. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 
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398. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 
399. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 

değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 
400. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 

ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 
401. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 

durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 
402. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 

iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 
403. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 

faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 
404. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 

faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 
405. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 
406. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 

eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 
407. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 

döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 
408. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 

farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
409. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, BDDK tarafından el konulan 

bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 
410. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, futbol karşılaşmalarında yaşanan 

olaylara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/752) 

4 1 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

412. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

413. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

414. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

415. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Arpaçay II. Etap Cazibe Sulaması Projesi için 
2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/758) 

416. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/759) 

417. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

- 3 2 - 16 NCI BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

418. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 
bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/761) 

419. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

420. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

421. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

422. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

423. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

424. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

425. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

426. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/769) 

427. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

428. " Şan ' lurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

429. - Tokat Milletvekili Feramuz Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

430. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

431. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

432. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

433. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükkaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) 

434. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

435. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

436. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili 
basında yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/779) 
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437. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 

kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

438. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

439. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

440. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

441. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

442. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

443. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

444. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

445. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

446. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

447. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

448. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in. TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

449. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

450. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

451. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

452. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

453. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

454. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. Ankara-Ki zil ay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

455. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

456. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması için 
ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

457. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, keçiboynuzu üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 
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7 - SOZLU SORULAR 
458. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 

pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/801) 

459. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'a yeni bir arıtma tesisi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

460. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

461. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

462. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/805) 

463. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

464. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Başak Sigorta Genel Müdürüne ödenen 
emekli ikramiyesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

465. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

466. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

467. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

468. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

469. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

470. - Balıkesir Milletvekili Sedat PekeFin, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

471. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

472. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 
146) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/686) (S. Sayısı: 275) (Dağıtma tarihi: 5.10.2003) 

4. X- Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından 
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

5. X- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

6. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve 
Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537) 
(S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003) 

7. X- Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü 
Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

8. X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

9. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

10. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı: 219) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

11. X- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi : İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/469) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

12. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı 
Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/484) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

13. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/493) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
14. X- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/596) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

15. X- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

16. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz 
Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal 
Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

18. X - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

19. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

20. X - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

21. X - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) 
(S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

22. - İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonları Raporları (1/624) (S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 9.10.2003) 

23. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

24. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
3.7.2003) 

25. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 

26. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) 

27. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) (*) 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
28. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 

Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

29. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

30. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

31. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 
"Geçici Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

32. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 
255) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

33. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

34. - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/647) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi : 15.10.2003) 

35. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi: 20.10.2003) 

36. - Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/606) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 22.10.2003) 

37. - İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) 

38. X - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/364) (S. Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 27.10. 2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 265) 

Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 Milletvekilinin, İzmit 
Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin 
Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/4) 

Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesinin gerçekleşme 
aşamasında yapılan fahiş hatalar yüzünden Hazine çok büyük maddî kayıplara uğramıştır. İzmit 
Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasındaki hataların giderilmesi, uygulamalarda kasıt ve hatası 
olanlar hakkında kanunî işlem yapılması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisince Meclis araştırmasını istiyoruz. 

Saygılarımızla. 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Nıısret Bayraktar 
İstanbul 

Adem Baş t ürk 
Kayseri 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Muzaffer Baştopçıt 
Kocaeli 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Nurettin Aktaş 

Gaziantep 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 

Nazım Ekrcn 
İstanbul 

Kemal Unakıtan 
İstanbul 

Ömer Özyıhnaz 
Erzurum 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

Mustafa Öztürk 
Sinop 

Recep Yıldırım 

Sakarya 

Muzaffer Külcü 

Çorum 
Eyüp Ayar 

Kocaeli 

Şaban Dişli 
Sakarya 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 

Haluk İpek 
Ankara 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

ismail Özgün 
Balıkesir 

Mehmet A itan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 



— 2 — 

GEREKÇE 

İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi DSİ tarafından 09.02.1987 tarihinde Yuvacık 
Barajının 15.000.000 dolara GAMA A.Ş. ye ihalesi başlatılmıştı. Projenin 1995'e kadar baraj kıs
mının %50'si bitmek üzereyken 24.02.1995 tarih ve 95/T-17 sayılı karara istinaden YİD ( Yap-İş-
let-Devret) modeline alınmıştır. 

1999 yılında işletmeye alınan proje; Gama-Güriş İzmit Büyükşehir Belediyesi Thames Water, 
Mitsui, Sumumito konsorsiyumunca tamamlanıp devreye alınmıştır. 890.000.000 dolar dış kredisi, 
%10 yıllık faizi olan proje; yıllık 142.000.000 metreküp su satışının bedeli ile geri ödenmek üzere 
anlaşma yapılmıştır. 

Yanlış fizibilite sonucu proje ülkeye fevkalade pahalıya mal olmuştur. Her yıl denize akıtılan, 
satılamayan su bedeli takribi 200-250 milyon dolar, projeye garanti veren Hazine Müsteşarlığınca 
ödenmeye devam edilmektedir. Sadece 1999-2000 yılında 387.000.000 dolar ödenmiştir. Geri 
ödemesi 15 yıl olan bu projenin toplam maliyetinin 3.5-4 milyar dolar olabileceği hesaplanmak
tadır. Projeye Hazine Garantisi verilirken YPK ( Yüksek Planlama Kurulu ) dahil pek çok devlet 
birimi yanlış, kasıtlı veya eksik bilgilendirilmek suretiyle projeye hakkı olmayan ayrıcalık tanın
mıştır. Projenin tasdik edildiği tarihte yürürlükteki mevzuatta olmayan Uluslararası Tahkim bile 
konulabilmiştir. 

Devletin ilgili birimleri arasında yapılan yazışmalar projenin YİD modeliyle tamamlanması 
halinde pek çok olumsuzluk çıkacağı bilinirken dönemin Hazine Bürokratlarının Hazırladığı ve 
Devlet Bakanı tarafından 03.09.1992 tarih ve 07501 sayılı onay verilmiştir. 

Sayıştay'ın YİD modeli ile yapılan söz konusu projeyle alakalı raporunda olayın bütün 
vahameti ortaya konulmuştur. Daha önce pek çok ulusal basında İzmit Büyükşehir Belediyesinin il
gili projesiyle alakalı değerlendirmeler yer almıştır. Sayıştay'ın Ocak 2002 de YİD Modeliyle 
alakalı raporunda mezkur projenin adeta bir soygun olduğu ve emsallerinden çok pahalı yapılarak 
Hazinenin çok ağır bir yük altına sokulduğu belirtilmektedir. 

Buna karşın İzmit Büyükşehir Belediyesi 09.06.2002 tarihinde çok satan 5 ulusal ve 3 yerel 
gazetede sayfa dolusu verdikleri ilanlarda TBMM'nin yegane ve en güvenilir denetim organı olan 
Sayıştay ve Devletin konuyu yakından bilen kurumları sanki tekzip ediliyor. "İzmit Su Projesiyle 
Ülkemize Hizmet Ediyoruz" başlığı kullanılarak kamuoyu yanıltılıyor. 

Söz konusu ilanda boşa akan su yoktur denilirken, İçişleri Bakanlığının yazılı sorularımıza ver
diği cevaplarda ve de Sayıştay raporunda 100.000.000 metreküp su boşa akıtılıp Hazinece parası 
ödenmiştir deniyor. İsale hattı ve arıtma tesislerinin fizibilitelerinde ciddi skandallar vardır. 

İzmit Büyükşehir Belediyesi ilanlarında İzmit Su Projesiyle fahiş bir rakamın söz konusu ol
madığı ifade edilirken Sayıştay raporunda 10-12 katlık çok fahiş rakamların olduğu yazılmaktadır. 

Prosedür eksikliği yok diyen İZMİT İ.B.B. ye rağmen 31.05.1994 tarihinde Dış Ekonomik İş
ler Genel Müdürlüğündeki yetkililerce paraflanmasına rağmen dönemin Müsteşarınca imzalan-
mamıştır. 03.08.1994 tarihli onayda "Su satış fiyatının subvanse edilmek zorunda kalınacaktır." 
ifadesi metinden çıkartılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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İzmit Büyükşehir Belediyesi ve Konsorsiyum ortaklarından birisini temsil eden Belediye Baş
kan Vekili aynı kişidir. Ve daha pek çok mevzuat ihlali yapılarak bugüne gelinmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü 1989 Su-İş Proje Müh. Müş. Ltd. Şti'nce baraj hariç Kat'i Proje Raporu 
hazırlatmıştır ve 60.000.000 dolar tahmin edilmiştir. 

DSİ tarafından onaylı kat'i proje raporu olmasına rağmen ve arada 10 katı aşan fahiş bir fiyat 
farkı bulunmasına rağmen bu iş DSİ'den alınarak YİD Modeli ile konsorsiyuma ihaleye bile çıkıl
masına gerek görülmeden rekabet ihlali yapılarak sadece konsorsiyumun teklif fiyatları alınarak 
verilmiş ve verilirken de hiçbir kriter uygulanmamıştır. 

İzmit Büyükşehir Belediyesi (DPT ve Hazine Müsteşarlığı ile birlikte) projenin yatırım 
maliyeti ile ilgili olarak yürürlükteki yasalarla kendisine verilen görevi yapmayarak bugünkü olum
suzluklara zemin hazırlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili 
İddiaların Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İzmit Büyükşehir Belediyesi 11.7.2003 
İzmit Kentsel ve Endüstriyel 

Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların 
Araştırılması Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu 

Esas No. : A.01.1.GEÇ. 10/4-136 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların 

Araştırılması Amacı ile Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 nci Birleşiminde 757 sayılı Kararı ile kurulan ve 
12.3.2003 tarihinde göreve başlayan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, yaptığı 
çalışma sonucunda düzenlediği raporu, ekleri ile birlikte ilişikte sunmuştur. 

Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 

Komisyon Başkanı 

Ekler : 1 Rapor 
1 Tekmil İşlem Dosyası 
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(10/4) ESAS NUMARALI 
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

RAPORU 
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KISALTMALAR 

PROJE : İZMİT Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi 

YPK : Yüksek Planlama Kurulu 

BKK : Bakanlar Kurulu Kararı 

İSU : İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

İSAŞ : İzmit Su A.Ş. 

USSA : Uygulama ve Su Satış Anlaşması 

İZMİT B.B. : İzmit Büyükşehir Belediyesi 

KOF : Kamu Ortaklığı Fonu 

YİD : Yap-İşlet-Devret 

DEİ : Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

YSGM : Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

KAF : Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 

ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi 
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1. GİRİŞ 
1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Kocaeli Milletvekili Osman PEPE ve 23 Arkadaşı tarafından verilen "İzmit Kentsel ve Endüs
triyel Su Temin Projesi" dolayısıyla Hazinenin uğradığı zararın Araştırılarak Uygulamalarda kasıt 
ve hatası olanlar hakkında Kanuni İşlem Yapılması amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İç Tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince verilen (10/4) Esas Numaralı Mec
lis Araştırma Önergesi Genel Kurul'un 28.01.2003 tarihli 27 nci Birleşiminde görüşülmüş ve Öner
gede belirtilen hususları araştırmak üzere bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

(10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırma Önergesinin Gerekçesinde; 

İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Teinin Projesi'nin DSİ tarafından 09.02.1987 yılında başlatıl
dığı, 1995 yılında Baraj kısmının %50'ye yakın bölümü bitmek üzere iken 24.02.1995 tarih ve 95/T-
17 sayılı YPK kararı ile YİD modeli kapsamına alındığı, 

1999 yılında işletmeye alınan projenin, ihale yapılmadan yasalara aykırı olarak Gama-Güriş, 
İzmit Büyükşehir Belediyesi, Thanıes Watcr, Mitsui, Sumumito Konsorsiyumunca tamamlandığı, 

890.000.000 dolar dış kredi %10 yıllık faiz öngören projenin ülkeye fevkalade pahalıya mal ol
duğu öngörülenin aksine satılamayan suyun bedelinin Hazine Müsteşarlığınca her yıl ödendiği 15 
yıl süreli bu geri ödemeler sonunda Hazinenin zararının 3,5-4 milyar dolar olacağı belirtilmektedir. 

Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen Raporda, olayın tüm boyutlarının ortaya konulduğu söz 
konusu projenin adeta bir soygun olduğu ve emsallerinden kat be kat pahalıya yapılarak Hazinenin 
çok ağır bir yük altına sokulduğu, 

Devletin ilgili kuruluşları arasında yapılan yazışmalarda, projenin olumsuzlukları açıkça ifade 
edildiği halde YPK'ya sunulan onay yazısında bu hususların yer almadığı, 

"Su Satış Fiyatının Sübvanse edilmesi gerekecektir" ifadesinin metinden çıkartıldığı, 

DSİ tarafından yaptırılan Kat'i Proje Raporunda 60 milyon dolara çıkabileceği bildirilen 
projenin 10 kat daha pahalı bir proje konumuna geldiği, 

İzmit Büyükşehir Belediyesi, DPT ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin projenin yatırım 
maliyeti konusunda yeterli bilgiyi vermeyerek yasalarla kendilerine verilen görevlerini tam an
lamıyla yerine getirmedikleri ve bu yüzden devletin büyük zarara uğratıldığı ifade edilmektedir. 

25.03.2003 tarihinde önerge sahibi olarak komisyonumuzu bilgilendiren Orman Bakanı 
sayın Osman PEPE özetle; 

Son derece pahalı olan proje sebebiyle ülke kaynaklarının benzer başka projelerde olduğu gibi 
yabancı ülkelere gittiğini,izlenen bu politikalar neticesinde ülkenin ekonomik ve siyasi riskler 
sebebiyle hassasiyetinin oluştuğunu ve proje ile ilgili beyanlarının bu anlamda değerlendirilmesi 
gerektiğini, 

İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Projesi olarak anılan projenin baraj kısmının 1986 yılında 
D.S.İ. tarafından 15 milyon USD'ye ihale edildiğini, 1994 yılına gelindiğinde parasal olarak %80, 
fiziki olarak %60'ı gerçekleşmiş , 6 milyon dolar ödenek ile bitirilebilecek seviyede bulunduğunu, 
ancak yap-işlet-devret yöntemi ile tamamlanması için 60 milyon dolar ödenek konulduğunu, 
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Daha sonra projeye ilave edilen pompa, terfi istasyonları, arıtma tesislerinin ise ülkemizde 
yapılan ve eşdeğer durumda olan projelerle mukayese edildiğinde fevkalade fahiş fiyatla yapıl
dığının anlaşılacağını,bu konuda başta Sayıştay Başkanlığı olmak üzere çeşitli uzman kişi veya 
kurullarca düzenlenen raporların bulunduğunu, konunun uzmanı olan kişilerin yaptığı değerlendir
melere göre benzer projelere göre 5 ila 10 kat pahalıya mal edildiğini, 

Yuvacık Barajında üretilen suyun metreküp birim fiyatının 4 dolar olmasına karşın, İzmit 
Büyükşehir Belediyesinin bu fiyattan satamayacağı için 35 cent civarında su sattığını ancak, elde 
edilen su satış gelirinden, Kefil sıfatı sebebi ile Konsorsiyuma ödeme yapmak zorunda kalan 
Hazineye ödeme yapmadığını, 

İzmit Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve Yuvacık Barajıyla ilgili bilgilere yer verilen 
kitapta yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını,İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmit'te 
bulunan bir kısım KİT'lere su verilmesine ilişkin fizibilite raporunun gerçekçi olmadığı gibi, özel
likle zamanın İSKİ Genel Müdürü Ergun GÖKNEL ve İzmit Belediyesi arasında yapılan 
protokolün , İSKİ Yönetim Kurulu kararına bağlandığını, bu kararın alınmaması sebebiyle geçerli 
olmadığını ve İSKİ ile KİT'lerin yüksek fiyattan su almayacağı bilindiği halde projenin gerçekleş
tirildiğini, 

Bahse konu kitapta projenin İzmit Belediyesinin ihtiyaç ve kapasitesinin çok üstünde yapıl
masından D.S.İ.'nin sorumlu gösterildiğini, gerçekte ise D.S.İ'nin projeyi İzmit Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına devredildiğini, devir protokolüne istinaden projeyi devreden D.S.İ'nin 
sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini,dolayısıyla bu anlamda sorumlunun İzmit Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı olduğunu, 

Diğer bir yanlış bilgilendirmenin de İSKİ'nin engellemesi sebebiyle Gebze İlçesine İzmit Su ve 
Kanalizasyon İdaresince su satılamadığı şeklinde kitapta yer aldığını, gerçekte ise Gebze İlçesinin 
yaklaşık üçbuçuk yıldır İSU'dan su aldığını, 

Uzun yıllar İzmit Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreterliği görevini yürüten kişinin aynı 
zamanda İSAŞ adlı konsorsiyumun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğünü,bu durumun 
ise çıkar çatışması olan iki tarafın aynı kişi tarafından temsil edilmesi sonucunu doğurduğunu, 

Projenin YİD modeliyle gerçekleşmesinde startı veren İzmit Belediyesi olmakla birlikte An
kara'nın, yani siyasi iradenin etkili olduğunu, İzmit'in sınırlarını aşan, organize hareket eden bir 
grubun eylemi olduğunu, bu sebeple İzmit dışındaki siyasi ve bürokratlarında sorumluluğunun 
aranması gerektiğini, 

Bu projenin YİD modeliyle yapılabilecek pek çok projenin önünü kapatan kötü bir örnek ol
duğunu, 

Beyan etmiştir. (Ek:120/A) 

1.2. KOMİSYONUN KURULUŞU 

Kocaeli Milletvekili Osman PEPE ve 23 Arkadaşının Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci Maddeleri gereğince verdikleri önerge Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin 28.01.2003 tarihli 27 nci Birleşiminde görüşülmüş Genci Kurulun 757 Sayılı Kararı 
ile Önergede belirtilen hususları araştırmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 
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Genel Kurul Kararında ayrıca kurulacak Komisyonun 12 kişiden oluşmasına Komisyonun 
çalışma süresinin Başkanlık Divanı seçiminden sonra başlamak üzere üç ay olmasına ve gerektiğin
de Komisyonun Ankara dışında da çalışması kararına yer verilmiştir. 

Bu kararı takiben Genel Kurulun 04.03.2003 tarihli 40 inci birleşiminde Komisyon üye seçimi 
yapılmıştır.Yapılan Seçim sonucunda; 

Adalet ve Kalkınma Partisi: 

Muzaffer BAŞTOPÇU 

Nusret BAYRAKTAR 

Recep YILDIRIM 

Mehmet Emin TUTAN 

Mehmet Emin Murat BİLGİÇ 

Mehmet SEKMEN 

Mustafa ÖZTÜRK 

Asım AYKAN 

Cumhuriyet Halk Partisi: 

İsmail ÖZ AY 

Kemal KILIÇDAROĞLU 

Ahmet Sırrı ÖZBEK 

Mehmet PARLAKYİĞİT 

Kocaeli Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 

Sakarya Milletvekili 

Bursa Milletvekili 

İsparta Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 

Sinop Milletvekili 

Trabzon Milletvekili 

Çanakkale Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 

Kahramanmaraş Milletvekili 

Komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir. 

Komisyon; 12.03.2003 tarihli ilk toplantısını en yaşlı üye sıfatıyla Kahramanmaraş Milletvekili 
Sayın Mehmet PARLAKYİĞİT başkanlığında yapmış, Başkanlık divanı seçiminin yapıldığı bu top
lantıya 10 üye katılmış, yapılan gizli oylamada Komisyon Başkanlığına: Kocaeli Milletvekili 
Sayın Muzaffer BAŞTOPÇU, Başkanvekilliğine, İstanbul Milletvekili Sayın Nusret BAYRAK
TAR, Komisyon Sözcülüğüne, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emin TUTAN, Katip Üyeliğine, 
Sakarya Milletvekili Sayın Recep YILDIRIM seçilmiş ve bunlara ilişkin 04.03.2003 tarih ve 760 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı da, 18.03.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Komisyon çalışmaları sırasında Trabzon Milletvekili Sayın Asım AYKAN'ın Komisyon 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 02.04.2003 
tarihli 60 inci birleşimde okunmuş ve aynı Birleşimde açık bulunan üyeliğe Adıyaman Milletvekili 
Sayın Fehmi Hüsrcv KUTLU seçilmiştir. 

13. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ 

12.03.2003 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasanın 98 inci, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci Maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde 
görev yapmıştır. Genel Kurul tarafından içtüzük gereği kendisine verilen süre içerisinde çalış
malarını sonuçlandıramayan Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayabilmek için İçtüzüğün 105 in-
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ci maddesine dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan bir aylık ek süre talep 
edilmesini kararlaştırmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 05.06.2003 tarihli 90 inci Birleşiminde 772 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Komisyonumuza 12.06.2003 tarihinden başlamak 
üzere bir aylık ek süre verilmiştir. 

Komisyon; Kamu ve Özel Kuruluşlardan konu ile ilgili belgeleri istemiş, önerge sahiplerini ve 
diğer ilgilileri dinlemiş, İstanbul İkitelli Fatih Sultan Mehmet Han Arıtma Tesisi ve Sazlıdere Barajı 
ile Kirazdere (Yuvacık) Barajı ve Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunmuş, söz konusu barajlar ve 
arıtma tesisleri hakkında yetkililerden bilgi almış, araştırmanın sonuçlandırılmasına esas olacak 
raporunu, Anayasal süresi içerisinde hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arz 
etmiştir. 

1.4. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

Genel Kurul Kararı Gereğince; 

Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 12.03.2003 tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan 
Komisyon; 17.03.2003 tarihli 2.Toplantısında; çalışma programını belirlemiş ve bu amaçla; 

• Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

• Komisyon çalışmalarında yardımcı olmak üzere Başbakanlıktan, Başbakanlık Hazine Müs
teşarlığından, İçişleri Bakanlığından, Adalet Bakanlığından ve Sayıştay Başkanlığından uzman is
tenmesine, 

• Araştırma Önergesinde ifade edilen proje ile ilgili olarak Özel ve Kamu Kuruluşlarından 
bilgi ve belge istenmesine, 

• Gelen belgeler doğrultusunda, konu hakkında bilgi alınmak üzere projenin her şamasında 
görev almış veya ilgilenmiş özel ve kamu kuruluşu temsilcilerinin Komisyona davet edilmesine, 

• Gerektiğinde Ankara dışında da incelemelerde bulunulmasına 

Karar vermiştir. 

1.4.1. Çalışma Takvimi İçerisinde Yapılan Komisyon Toplantıları ve Bilgisine Başvurmak 
Üzere Davet Edilen Kişiler ; 

1. Toplantı 12.03.2003 tarihinde yapılmış, Başkanlık Divanı Seçilmiştir. 

2. Toplantı 17.03.2003 tarihinde yapılmış ve çalışma programı belirlenmiştir. 

3. Toplantı 25.03.2003 tarihinde yapılmış, önerge sahibi olarak Çevre ve Orman Bakanı Sayın 
Osman PEPE davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

4. Toplantı 03.04.2003 tarihinde yapılmış ve Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Arif ERDEN davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

5. Toplantı 17.04.2003 tarihinde yapılmış, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi 
Başkanı Sayın Serhat G. ŞAMLIOĞLU davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

6. Toplantı 24.04.2003 tarihinde yapılmış, Hazineden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Sayın Ay
fer YILMAZ ve Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik . .İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uzmanı Sayın 
Nurhan KARACA davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 15 — 

7. Toplantı 25.04.2003 tarihinde yapılmış, DPT Müşavir Sayın Bahaettin GÜLGÖR ve DPT 
Emekli Eski Müsteşar Yardımcısı Sayın Yavuz ARINSOY davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

8. Toplantı 30.04.2003 tarihinde yapılmış, DPT Emekli Eski Genel Müdürü Sayın İsmail 
KARAMAN, DPT İnsan Kaynakları Geliştirme Dairesi Başkanı Sayın Sedat ÇETİK, DPT Emek
li Eski Müsteşarı Sayın Necati ÖZFIRAT ve DPT Emekli Eski Uzmanı Sayın Hasan Hilmi 
GÜZEL davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

9. Toplantı 05.05.2003 tarihinde yapılmış, GÜRİŞ Holding Yönetim Kurlu Başkanı Sayın İd-
ris YAMANTÜRK, GAMA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol ÜÇER, GAMA A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergil ERSU, DSİ İçme Suyu Kanallar Daire Başkanlığı, İhale ve Tat
bikat Şube Müdürü Sayın Nadide KAYNA, DSİ Arıtma Tesisleri Şube Müdürü Sayın Cengiz ÖZ-
CAN, DSİ Eski İnşaat Tatbikat Şube Müdürü Sayın Ayhan KÖKLEN, DSİ Proje İnşaat Daire 
Başkan Yardımcısı Sayın Akif ÖZKALDI, DSİ Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı Şube Müdürü 
Sayın Hasan AKYAR ve Dünya Bankası-DSİ Eski İçme Suları Dairesi Başkan Yardımcısı Sayın 
İbrahim SİRER davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

10. Toplantı 06.05.2003 tarihinde yapılmış, İSKİ Müşavir Sayın Selami OĞUZ ve İzmit 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sayın Kadri VEZİROGLU davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

11. Toplantı 07.05.2003 tarihinde yapılmış, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermayeler Eski 
Genel Müdürü Sayın Enver GÜNEY ve DSİ Genel Müdürü Sayın Veysel EROĞLU davet edil
miş ve dinlenmiştir. 

12. Toplantı 09.05.2003 tarihinde yapılmış, Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Aydın 
KARAÖZ davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

13. Toplantı 22.05.2003 tarihinde yapılmış, Eski Devlet Bakanı Sayın Halil ÇULHAOĞLU, 
Bayındırlık ve İskân, Devlet Eski Bakanı, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa YILMAZ ve 
Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Sayın Bülent ÖZGÜN davet edilmiş ve 
dinlenmiştir. 

14. Toplantı 27.05.2003 tarihinde yapılmış, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Eski Bakanı, SHP 
Genel Başkanı Sayın Murat KARAYALÇIN davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

15. Toplantı 05.06.2003 tarihinde yapılmış, Kocaeli Büyükşehir Belediye Eski Başkanı, 
Kocaeli Milletvekili, Sayın Sefa SİRMEN davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

16. Toplantı 19.06.2003 tarihinde yapılmış, DSİ Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı Şube 
Müdürü Sayın Hasan AKYAR davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

17. Toplantı 25.06.2003 tarihinde yapılmış, Yeminli Mali Müşavir Sayın Şaban ERDİKLER 
davet edilmiş ve dinlenmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulu Kararında imzası bulunan eski Başbakanlardan Prof. Dr. Sayın Tan
su ÇİLLER ise Komisyonumuzun 21.05.2003 tarihli davet yazısına o tarihte yurt dışında olduğu 
gerekçesiyle yazılı olarak cevap vermiştir. 

18. Toplantı Komisyon raporu üzerinde görüşmeler. 
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1.4.2. Çalışma Takvimi İçerisinde Komisyonun İlgili Özel ve Kamu Kuruluşları İle Yap
tığı Yazışmalar ; 

Komisyonumuz, çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgelerin toplanması ve komisyon çalışmaların
da yardımcı olmak üzere uzman istenmesi hususunda ilgili kuruluşlardan talepte bulunmuş, 

Bu Çerçevede; 

• Başbakanlıktan, Başbakanlık Müfettişi Sn. Yunus AR1NCI, 

• Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörü Sn. Fethi İNCEBACAK, 

• Adalet Bakanlığı'ndan Adalet Müfettişi Sn. Abdülkadir GÜNGÖREN, 

• İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Başmüfettişi Sn. Bülent SAVUR, 

• Mahalli İdareler Kontrolörü Sn. Adem CEYLAN, 

• Sayıştay Başkanlığı'ndan Uzman Denetçi Sn. Nuran ÇELEBİ, 

• Kurumları tarafından, Komisyon çalışmalarında ve rapor yazımında bulunmak üzere, 
Komisyonumuz süresince görevlendirilmişlerdir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazdığımız 10/4-4, 10/4-48 Esas Nolu yazılarımıza 
cevaben aşağıdaki belgeler gelmiştir. 

• 27.03.2003 tarihinde Ön İnceleme Raporu ve ekinde 22 Klasör 1 Dosya geldi. 

• 11.09.2002 tarih, 27/02-96 saydı ön inceleme raporu ve ekleri ile yazışmalar. 

• 16.09.2002 tarih, 27/02-99 sayılı İnceleme Raporu, 

• 22.05.2002 tarih, TEFTİŞ.M:071 sayılı Makam oluru ve yazışmalar, 

• 17.12.2002 tarih, 27/702-123 sayılı İnceleme Raporu ve ekleri, 

• 08.01.2003 tarih TEFTİŞ.M:012 sayılı makam oluru ve yazışmalar, 

• 03.12.1997 tarih, 27/97,G.4/97-6, AYÇ.48/97-6, 1997/2 saydı İna-Uınc Raporu ve ekleri, 

• 31.12.1997 tarih, TEFTİŞ.M. 185 sayılı Makam oluru ve yazışmalar, 

• 22.04.2003 tarih Esas Nolu yazımıza cevap, 

• 29.04.2003 tarihinde Teftiş Kurulunun Ekinde Hazine, Sayıştay Bşk. Yazdığı yazılar ve 
Başbakanlık Makam Oluru 

• 16.09.2002 tarih, 27/02-99 sayılı müfettişlik yazısı, 

• Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca Hazine Müsteşarlığına gönderilen 17.09.2002 
tarih, 092/791 sayılı yazı, 

• Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Sayıştay Başkanlığına gönderilen 18.09.2002 
tarih, 095/1802 sayıl ivazı, 

• 18.01.2003 tarih, TEFTİŞ M:0I2 sayılı Başbakanlık Makam oluru, 

• Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 13.01.2003 tarih, 095-0091 sayılı yazısı, 
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• Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 28.04.2003 tarih, B. 02.0 TKB. 092/0848 sayılı yazı 
ve olurları, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazdığımız, 10/4-5 Esas Nolu yazımıza cevaben 
aşağıdaki belgeler gelmiştir. 

• 31.03.2003 tarihinde bir Klasör, 

• İzmit-İkizdere Barajından İstanbul'a su verilmesi ve Gebze-Şıhlı İsale Hattının Döşenmesi 
hakkında rapor, 

• Tutanak (4.6.1999 tarihinde Hazine Müsteşarlığında yapılan görüşmede İSKİ Yetkilileri 
tarafından hazırlanan tutanak), 

• İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün İSKİ Genel Müdürlüğü'ne hitaben yazdığı 
yazı, 

• TC. Başbakanlık Ekonomik ve Mali işler Başkanlığı'nın içişleri Bakanlığı'na hitaben yaz
dığı yazı, 

0 içişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü'nün istanbul Valiliğine hitaben yaz
dığı yazı, 

• İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün İSKİ Genel Müdürlüğü'ne hitaben yaz
dığı yazı, 

• İSKİ Genel Müdürlüğünün istanbul Valiliğine hitaben yazdığı yazı, 

• Hazine Müsteşarlığının içişleri Bakanlığına hitaben yazdığı yazı, 

• içişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün istanbul, Kocaeli ve Sakaıya 
Valiliklerine hitaben yazdığı yazı, 

• istanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün İSKİ Genel Müdürlüğüne hitaben yaz
dığı yazı, 

• İSKİ Genel Müdürlüğünün istanbul Valiliğine hitaben yazdığı yazı, 

• izmit Büyükşehir Belediyesince Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçekleştirilen projesi kap
samındaki Hazinece üstlenilen Mali Yük Hakkında Not, 

• Hazine Müsteşarlığının istanbul Büyükşehir Belediyesine hitaben yazdığı yazılar, 

İstanbul Su ve Kanalizasyon işletmesi ile Yapılan Yazışmalar; 

15.04.2003 tarih 10/4-33 Esas Nolu yazımıza cevap, 

02.05.2003 tarihinde İSKİ İçmesuyu Projeleri ile İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve 
Endüstriyel Su Temini Projesinin Karşılaştırmalı Maliyet hesaplarının değerlendirilmesi, 

24.04.2003 tarih 10/4-55 Esas Nolu yazımıza cevap, 

02.05.2003 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğünün 1990 yılından itibaren endüstri ve konutlara 
uygulanan su satış birim fiyatlarının atık su- su ayırımı yapılarak, Tl ve Dolar cinsinden fiyat lis
teleri, 
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12.05.2005 tarihinde 90-99 tarihleri arasında İSKİ tarafından satın alınmış olan Duckül-font 
boru birim fiyatlarını gösteren tablo ve bununla ilgili basın bilgileri, 

21.05.2003 tarihinde 10/4-33 sayılı yazımıza ek cevap, 

27.05.2003 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1 adet Maliyet tablosu, 1 
adet Personel listesi, 

28.05.2003 tarih 10/4-111 Esas nolu yazımıza cevap, 

04.06.2003 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğünün 1994 yılı öncesi ve sonrasında İstanbul'da su 
temini maksadıyla yaptığı çalışmaların başlama ve bitim tarihlerini belirtir 1 adet tablo, 

izmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

17.03.2003 tarih 10/4-6 Esas nolu yazımıza cevap, 

19.03.2003 tarihinde İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili bilgi ve belgeleri 
içeren 1 adet kitapçık, 

24.04.2003 tarih 10/4-53 Esas nolu yazımıza cevap, 

01.05.2003 tarihinde İSU Genel Müdürlüğünün, 1999 tarihinden bu güne kadar alınan su mik
tarının aylar ve yıllar itibarıyla gösterir tablo,suyun satışı, tahakkuku ve tahsilatının ay ve yıllar 
itibarıyla TL değerlendirilmesi, Belediye depolarına teslim edilen suyun, kayıp -kaçaklarının ay ve 
yıllara göre gösterildiği tablo, İzmit Su A.Ş.'den teslim alınmadığı halde, uygulama ve su satış an
laşmasına göre bedeli ödenen su miktarlarının yıllar itibari ile m3 cinsinden gösterildiği tablolar, 

24.04.2003 tarih 10/4-56 Esas nolu yazımıza cevap, 

13.05.2003 tarihinde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen İSU Genel 
Müdürü Kadri Veziroğlu hakkında bilgi ve yazışmalar, 

20.05.2003 tarih 10/4-89 Esas nolu yazımıza cevap, 

02.06.2003 tarihinde Sn. Sefa Sirmeıı Mv. Olduktan bugüne kadar yönetim kademesindeki 
değişikliklere ait liste, 

28.05.2003 tarih 10/4-110 Esas nolu yazımıza cevap, 

03.06.2003 tarihinde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı, USSA Danışmanlık Hizmetleri 
kapsamında; üç yıl içindeki uzman raporları, üç aylık ilerleme raporları, Kontrat Bitimi Genel 
Raporu, İngiltere'de eğitim alan personel tablosu, yurt içinde eğitim alan personel tablosu, eğitim 
veren personel tablosu ve Danışmanlık Hizmetleri Anlaşmasını içeren bilgi, belge ve raporları 
bulunan 3 klasör, 

izmit Su A.Ş. ile Yapılan Yazışmalar; 

07.05.2003 tarih 10/4-80 Esas nolu yazımıza cevap, 

16.05.2003 tarihinde 1SAŞ tarafından gönderilen 4 adet proje listesi ve 193 adet lsale Hatları 
Kati ve tatbikat projeleri, lsale hatlarında kullanılan boruları gösteren 6 adet tablo ve 105 adet 
Gümrük Giriş Beyannamesi ve 105 fatura, İSU Genel Müdürlüğüne teslim edilen 11 adet boru ve 
Fiting listesinin bulunduğu 1 adet klasör, 
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20.05.2003 tarih 10/4-101 Esas nolu yazımıza cevap, 

23.05.2003 tarihinde Sicil Tasdiknamesi, 19 Aralık 1995 Tarihinde İmzalanan Anlaşmanın 
Onaylı Örneği ve GAMA A.Ş. 09.05.2003 tarih ve İZSU/99 sayılı yazısının 14 numaralı ekinler, 

28.05.2003 tarihinde Komisyonumuzun yaptığı inceleme sırasında, ISAŞ'dan istenen 1999 
yılından buyana şirketin, mali denetimini yapmakta olan Hazine Kontrolörlerine, DSİ incelemesine 
esas olmak üzere DSİ mühendislerince talep edilen, projenin safahatına ve fiyat görüşmelerine 
yönelik bilgi ve belgelerinin bulunduğu 5 klasör, 

Hazine Müsteşarlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

17.03.2003 tarih 10/4-8 Esas nolu yazımıza cevap, 

09.04.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının, Hazine Kontrolörleri Kurulu Baş
kanlığı tarafından düzenlenmiş raporlar ile mevcut bilgi ve belgelerin bulunduğu l rapor, (6 adet) 

15.04.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından, İzmit (Yuvacık) Projesiyle ilgili 
18 adet Klasör ile 13 adet disc, 

17.04.2003 tarih 10/4-35 Esas nolu yazımıza cevap, 

28.04.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı DPT Yabancı Sermaye Başkanlığının 
"izmit (Yuvacık) Barajının Projeleri" ile ilgili GAMA A.Ş. ye yazdığı yazısı, 

22.04.2003 tarih 10/4-50 Esas nolu yazımıza cevap, 

28.04.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdür
lüğünün "İzmit (Yuvacık) Barajının Projeleri" ile ilgili rapor ve ekleri, 

29.04.2003 tarih 10/4-63 Esas nolu yazımıza cevap, 

05.05.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının, Arnold&Porter firması ve Hazine 
Müsteşarlığı arasında Danışmanlık Hizmet alımı ile ilgili imzalanan Anlaşma ve bilgilen 

25.04.2003 tarih 10/4-59 Esas nolu yazımıza cevap, 

05.05.2003 talihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından, Projenin "Belediyenin Su 
faturasından dolayı Hazine garantisi verilip verilmediği, Belediyenin USSA'da yer alan anlaşmalar 
çerçevesinde 2013 yılına kadar kaç ABD Doları ödeneceği ve Hazine Kontrolörleri Kurulunun 
2002 yılındaki çalışmayla " bilgi ve belgeler, 

22.04.2003 tarih 10/4-48 Esas nolu Başbakanlık Teftiş Kuruluna yazdığımız yazı gereği için 
Hazine Müst. Gönderilmiş yazımıza cevap, 

06.05.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan
lığının Proje ile ilgili yazı fotokopileri, bilgi notu ve ekler, 

21.05.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından, Projeyle ilgili Başbakanlık 
Makam Onayı ve Devlet Bakanlığı Makam Onayı, 

20.05.2003 tarih 10/4-99 Esas nolu yazımıza cevap, 

21.05.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından, Projeyle ilgili Başbakanlık 
Makam Onayı ve Devlet Bakanlığı Makam Onayının asıl nüshaları, 
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20.05.2003 tarih 10/4-100 ve 23.05.2003 tarih 10/4-107 Esas nolu yazılarımıza cevap, 

30.05.2003 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ekonomik işler Genel Müdürlüğünün 
Projeyle ilgili çalışma, bilgi ve belgeler, 

Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

17.03.2003 tarih 10/4-9 Esas nolu yazımıza cevap, 

25.03.2003 tarihinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun "konunun kurulun görev ve 
yetki alanı dışında kaldığını" belirten yazı, 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

17.03.2003 tarih 10/4-10 Esas nolu yazımıza cevap, 

25.03.2003 tarihinde Başbakanlık DPT Müsteşarlığı (Hukuk Müşavirliğij'nın Projeyle ilgili 
yazışmalar, çalışına bilgi ve belgelerinden bulunduğu 1 dosya, 

22.04.2003 tarih 10/4-46 Esas nolu yazımıza cevap, 

28.04.2003 tarihinde Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, 13.08.91 tarih ve PDD/B.B/6680 sayılı 
yazının Müsteşarlığa ait olmadığını belirten yazıları, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Yapılan Yazışmalar; 

17.03.2003 tarih 10/4-11 Esas nolu yazımıza cevap, 

02.04.2003 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünün Yuvacık Barajı ile ilgili yazışma, proje bilgi 
ve belgelerinin bulunduğu 1 Dosya ve 2 Klasör, 

15.04.2003 tarih 10/4-32 Esas nolu yazımıza cevap, 

01.05.2003 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünün "Projeyi oluşturan Baraj kısmı, Arıtma Tesisi, 
Isale hatlarının dolar bazında maliyet hesaplamaları"nı gösterir tablolar, 

22.04.2003 tarih 10/4-51 Esas nolu yazımıza cevap, 

30.04.2003 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünün, "Yuvacık Barajı Arıtma Tesisi ve Isale Hat
larının Maliyet Hesaplarını içeren rapor, 

24.04.2003 tarih 10/4-52 Esas nolu yazımıza cevap, 

01.05.2003 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünün "projenin ileri teknoloji ve gerektirmediği, 
kaynak sorunu çözüldüğünde kısa sürede işletmeye alındığını" belirten yazısı, 

25.04.2003 tarih 10/4-57 Esas nolu yazımıza cevap, 

01.05.2003 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünün, Yuvacık Barajı İnşaatının GAMA Endüstri 
A.Ş. 'ye" ihalesi ile ilgili yazı, 

09.05.2003 tarihinde elden Yuvacık Kirazdere Barajı İnşaatına ait ek bilgi gönderilmiştir. 

25.04.2003 tarih 10/4-60 Esas nolu yazımıza cevap, 

01.05.2003 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı ile birlikte içmesuyu projesine ait 1 adet 
dosya, 
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07.05.2003 tarih 10/4-79 Esas nolu yazımıza cevap, 

03.06.2003 tarihide DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı yazısı ile 1 adet 
dosya, 

29.05.2003 tarih 10/4-112 Esas nolu yazımıza cevap, 

04.06.2003 tarihide DSİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin 2 adet yazı örneği, 

30.05.2003 tarih 10/4-113 Esas nolu yazımıza cevap, 

Sayıştay Başkanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

17.03.2003 tarih 10/4-12 Esas nolu yazımıza cevap, 

19.03.2003 tarihinde T.C. Sayıştay Başkanlığının "İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini 
Projesi" ile ilgili yazı ile beraber 1 klasör, 

İçişleri Bakanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

17.03.2003 tarih 10/4-13 Esas nolu yazımıza cevap, 

21.03.2003 tarihinde B. Savur görevlendirme yazısı, 

08.05.2003 tarih 10/4-82 Esas nolu yazımıza cevap, 

15.05.2003 tarihinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden, Sefa S1RMEN ve diğer görev
liler hakkında yapılan işlemlerle ilgili 3 dosya, 7 adet klasör, 3 bilgi notu, 

20.05.2003 tarih 10/4-93 Esas nolu yazımıza cevap, 

26.05.2003 tarihinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün, M. Sefa SİRMEN hakkındaki bil
gi ve yazışmaları içeren 1 dosya, 

28.05.2003 tarih 10/4-109 Esas nolu yazımıza cevap, 

30.05.2003 tarihinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün, M. Sefa SİRMEN hakkında yazı, 

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

20.03.2003 tarih 10/4-16 Esas nolu yazımıza cevap, 

28.03.2003 tarihinde Yuvacık Projesi ile ilgili bir araştırma yapılmadığına dair yazı, 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

02.04.2003 tarih 10/4-21 Esas nolu yazımıza cevap, 

02.04.2003 tarihinde Danıştay 2. Dairenin, Osman Birsen, Ayfer Yılmaz, Ata Murat Kııdat, M. 
Bülent Özgün, M. Aydın Karaöz, Esma Serhat, Osman Emed, Mustafa Serhan Oksay, Cem Ersön-
mez, Yener Dinçmen, A. Selçuk Demiralp, Nevzat Savgılıoğlu, Cüneyt Sel, M. Ferhat Emil ve A. 
Teoman Kerman hakkındaki 2001-1908, 2002-3211, 2002-3740, 2002-4503, 2003-163, 2003-164 
kararlarlar, 

Gama A.Ş. ile Yapılan Yazışmalar; 

16.04.2003 tarih 10/4-34 Esas nolu yazımıza cevap, 

18.04.2003 tarihinde GAMA A.Ş.'nin 02.01.1995 tarihli Şirket ana sözleşmesi ile 11.10.1995 
tarihli Hissedarlar Anlaşmasının 2 kopyası, 
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Maliye Bakanlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

17.04.2003 tarih 10/4-43 Esas Nolu yazımıza cevap, 

29.04.2003 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğünden, Yııvacık Projesi ile ilgili yazısı 

05.05.2003 tarih 10/4-77 Esas nolu yazımıza cevap, 

12.05.2003 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğünün KDV indirimleri hakkında 1 Rapor, 

20.05.2003 tarih 10/4-90 Esas nolu yazımıza cevap, 

27.05.2003 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğünden, 77 nolu yazımıza tekrar ayrıntılı şekil
de cevabı, 

DPT Müsteşarlığı ile Yapılan Yazışmalar; 

02.05.2003 tarih 10/4-74 Esas nolu yazımıza cevap, 

06.06.2003 tarihinde DPT Müsteşarlığının, 95/T-I7 sayılı YPK kararı ve ekinde bulunan dos
ya içeriğindeki tüm belgeler, 

20.05.2003 tarih 10/4-91 Esas nolu yazımıza cevap, 

22.05.2003 tarihinde DPT Müsteşarlığı, Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası'ndan konuyla 
ilgili 1 klasör, 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yapılan Yazışmalar; 

02.05.2003 tarih 10/4-76 sayılı yazımıza cevap, 

12.05.2003 tarihinde, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığından izmit Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
Yöneticileri ile İzmit Büvükşehir Belediyesine bağlı kuruluşların başkan ve yöneticileri hakkında, 
kamu davalarının safahatı, iddianame örnekleri, sonuçlanan davaların kesinleşmiş karar örnek
lerinin bulunduğu I klasör, 

Olmak üzere toplam 67 klasörden oluşan belge gelmiştir. 

Ayrıca komisyon raporu henüz yazılmaya başlamadan önce 19.06.2003 tarihinde Sayın Sefa 
SİRMEN tarafından komisyonumuza gönderilen beş adet CHP'li milletvekillerinin isimlerine açıl
mış. imzasız Muhalefet Şerhini içeren dosya 72 numarayla kayda girmiştir. 

Çalışma süresi içerisinde komisyonumuzca toplam 18 birleşim yapılmış, konu hakkında bil
gisine başvurulmak üzere toplam 34 kişi davet edilmiş, Komisyon süresince birleşimlerde tam 
tutanak tutulmuş, çalışmalarımızda ve raporun yazılmasında yararlanmak üzere ilgili kuruluş ve 
kişilerden belge ve doküman istenmiş bu anlamda 86 adet belge ve evrak, ekli 67 klasör ile birlik
te gelmiş buna karşılık 132 adet evrak ta komisyonumuzca ilgili yerlere gönderilmiştir. 
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2. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 
2.1. YİD MODELİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

2.1.1. TANIM 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde alt yapı yatırım
larının özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi için yeni bir model olarak YAP-İŞLET-DEVRET 
modeli ortaya atılmıştır. Türkiye'nin bu modelle tanışması 1984 yılına rastlamaktadır. 

Geniş anlamda Yap-İşlet-Devret modeli, bir kamu alt yapı yatırım veya hizmetinin finansmanı 
özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve özel sektör tarafından belirlenen bir süre 
için işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti, tarafların karşılıklı saptadıkları bir 
tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri bakımı 
yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili Kamu Kuruluşuna devretmesi olarak tanımlanabilir. 

Yap işlet Devret modeli, alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli bir 
proje finansman modelidir. YID modeli, daha çok kamu kaynaklarının yetersiz olduğu, yapılması 
düşünülen yatırımlarda finansman sıkıntısı çekilen az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerde 
uygulanmaktadır. Modelin en önemli özelliği yapılması arzu edilen yatırımların bütçe dışı kaynak
larla yapılabilmesidir. YID modeli, projenin yapısına bağlı olarak bir çok tarafın bir araya gel
mesini gerektirmektedir. Dolayısıyla taraflar arasındaki ilişkiler ve iş bölümü gibi konular, projenin 
başarılı bir şekilde yürütülmesi açısından son derece önemlidir. 

Özetle; Yap-İşlet-Devret Modeli, kamunun görev alanına giren bir yatırım veya hizmetin, 
yatırım ve işletme döneminde yapılacak masrafları yüklenen ve karşılığında yatırım sonucunda or
taya çıkacak tesisi önceden belirlenen bir süre ve tarife üzerinden işletme hakkına sahip olan bir şir
ket eliyle gerçekleştirilmesidir. 

2.1.2. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN YASAL ALT YAPISI 

Osmanlı döneminde uygulanmış olan (Kamu hizmeti imtiyazı devri anlaşmaları) imtiyaz söz
leşmeleri bir yana bırakılacak olursa, Türkiye'nin YİD modeli ve bunun uygulaması ile tanışması 
1980'li yıllara rastlamaktadır. 

Bu konuda ilk yasal düzenleme enerji sektöründe gerçekleşmiştir. 4.12.1984 tarih ve 3096 
sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" ile Türkiye Elektrik Kurumunun (TEK) 
monopolistik yapısı değiştirilmiş, elektrik enerjisi alanında özel sektöre de üretim, iletim, dağıtım 
ve ticaretiyle ilgili yatırım yapma ve bu konularda faaliyette bulunma olanağı tanınmıştır. 

3096 sayılı Yasa Elektrik Enerjisi, 3465 sayılı Yasa da Otoyol konusunda Yap-İşlet-Devret 
modelinin işleyişine olanak sağlayan, ancak sınırlı sektörel bazda kalıp, tüm sektörleri genel anlam
da kapsamayan yasalardır. 1990'lı yıllarda kamu altyapı yatırımlarına finansman bulma sıkıntısı 
daha da artınca, YİD konusunda daha genel bir çerçevede uygulanabilecek bir yasanın çıkarılması 
gereği gündeme gelmiştir. 

Enerji ve otoyollar dışında Yap-işlet-devret modelinin yasal çerçevesi, yukarıda da bahsedilen, 
24.11.1994 tarih ve 4047 sayılı ve 30.8.1996 tarih ve 4180 sayılı Kanunlar ile değişik, 8.6.1994 
tarih ve 3996 sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulu'nun 6.8.1994 tarih ve 94/5907 sayılı " Bazı 
Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 
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Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar"ı ile belirlenmiştir. Kanun; köprü, 
tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, enerji üretimi, 
iletimi, dağıtımı, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırım
lar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları 
ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-
devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine imkan 
tanımaktadır. 

Kanunda yap-işlet-devret modeli; ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan 
projelerin yatırım bedelinin (elde edilecek kâr dahil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin 
işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alın
ması suretiyle ödenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

Kanuna göre; yap-işlet-devret modelinin usul ve esasları, yüklenici şirketlerde aranılacak özel
likler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesin
de uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkeler Maliye, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, HM ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 
Yönetmelikle düzenlenmiştir. 

Kanunda yap-işlet-devret modeli ile hizmetlerini gerçekleştirecek kuruluşların kapsamı olduk
ça geniş tutulmuştur. Buna göre kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonlar dahil bütün kamu kurum ve 
kuruluşları Yüksek Planlama Kurulu'nca yetkilcndirilebilmektedir. Yatırım ve hizmetleri yap-işlet-
devret modeline göre yaptırmak isteyen İdare, Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat etmekte ve 
Kurulun izninden sonra sermaye şirketi veya yabancı şirketle sözleşme imzalayabilmektedir. 

Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finansmanı, kurulması 
ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı şirket sorumlu tutulmakta ve buna ilişkin müey
yidelerin sözleşmede yer alması hüküm altına alınmaktadır. Ayrıca, yapılacak sözleşmelerde ser
maye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve işletmesini üstleneceği yatırım ve hizmetin 
süresinin belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde edilecek kâr dahil) ve yatırım için sağlanan 
kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin miktarı ve işletme esasları da dikkate 
alınmaktadır. Sözleşmelerin süresi ise 49 yılla sınırlı tutulmuştur. 

2.1.3. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN ÖZELLİKLERİ 

1. YİD modeli kısaca bir Kamu alt yapı yatırımının özel sektör eliyle yapılması ve işletil
mesidir. 

2. Modelin temel özelliği bazı kamu alt yapı yatırımlarının gereksinim duyduğu finansman 
sorununa çözüm getirmek, dolayısıyla yatırımın gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

3. Bu tür projelerde yatırım aşamasında olduğu gibi işletme aşamasında da özel sektörün ileri 
teknoloji uygulaması, etkin işletme ve yönetim anlayışı nedeniyle projenin üretim ve hizmet etkin
liği artmaktadır. 

4. Projelerde bir taraf bir kamu kurum veya kuruluşu, diğer taraf genellikle uluslararası 
kuruluşların da yer aldığı bir konsorsiyumdur. 

5. Yatırımı gerçekleştirecek firmalar, projeyi gerçekleştirmek üzere ayrı bir şirket kurmak 
zorundadırlar. Kurulan şirkete istenildiği takdirde kamu da sınırlı bir sermaye payı ile ortak olabilir. 
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6. Üretilen mal ve hizmetler için devlet tarafından satın alma veya ödeme garantisi verilebil
mektedir. Ülkemizdeki uygulamada ise, YİD Modeli ile yapılan projeler kapsamında üretilen mal 
ve hizmetlerin tamamına satın alma veya ödeme garantisi verilmiştir. 

7. Projenin finansmanında kullanılan kredilerin geri ödenmesi hususunda yatırım yapılan ülke 
tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemektedir. 

8. Model bir altyapı projesinin tümüyle özel sektör tarafından finanse edilmesini amaçlayan bir 
model olarak sunulsa da pratikte doğrudan şirkete ortak olmak ya da bir takım krediler sağlanması 
veya garanti verilmesi gibi yollarla kamunun katkısı görülmektedir. 

9. YİD modeli temelde, daha önce değindiğimiz gibi; kamu alt yapı projelerinin gerçekleştiril
mesinde kullanılmak istenmektedir. Ancak Türkiye'de bu amacı aşan bazı uygulamalar ve 
Hazinenin uğradığı zararlar göz önüne alındığında, bu durumun ülke için ileride önemli bir risk un
suru olabileceği iyi değerlendirilmelidir. 

10. Aslında YİD modeli çerçevesinde getirilmiş olan dış kredilerin (Bazı köprü kredileri hariç) 
anapara ve faiz geri ödemelerinde Hazinenin doğrudan herhangi bir garantisi veya taahhüdü söz 
konusu değildir. 

11. YİD modeli Türkiye'de taraflar arasında yapılan "uygulama anlaşmaları" çerçevesinde 
yürütülmekte, işletme süresi ve üretilen mal ve hizmet karşılığı alınacak ücretin tespit usulü bu söz
leşmeyle belirlenmektedir. Bu anlaşmalarda bir taraf kamu kurum veya kuruluşu diğer taraf ise 
projeyi gerçekleştirmekle yükümlü özel şirket olmaktadır. 

2.1.4. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İŞLEYİŞİ 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi YİD modelinde, projenin/yatırımın yapılması ve işletilmesin
den sorumlu olarak bir ortak girişim şirketi kurulur ve bu şirket idarenin yapmayı ve işletmeyi plan
ladığı bir yatırımı uygulama anlaşmasında belirtilen süre içerisinde yapar ve işletmeye başlar. 
Modelde yer alan ortak girişim şirketi projenin tasarlanması, taraflar arasındaki ilişkilerin belirlen
mesi ve finansmanından sorumludur. Uluslararası yatırımlarda ortak girişim şirketi; 

a) Mevcut faaliyetlerin güçlendirilmesi, 

b) Ürünlerin yabancı piyasalara sokulması, 

c) Yerel piyasalara yabancı ürünlerin getirilmesi, 

d) Çeşitlendirme yapılması ve 

e) Finansal riskin azaltılması, 

gibi beş temel amacı yerine getirmek üzere oluşturulmaktadır. 
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2.1.5.YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

2.1.5.1. Modelin Avantajları: 

a- Model kapsamında yeni ve ek finansman kaynakları yaratılmaktadır. 

b- İleri teknoloji transferi ve devir öncesi çalışanların eğitilmesine katkıda bulunmanın yanı 
sıra iç tasarrufların artışı gibi çeşitli yararlar sağlayabilmektedir. 

c- Kamu tarafından yürütülen benzer projelerin etkinliğinin değerlendirilmesinde ölçüt olarak 
kullanılabilmektedir. 

d- Altyapı yatırımlarında kamu payının azalması suretiyle bütçe üzerinde olumlu etki sağ
lanabilmekte ve gelir getirişi olmayan öncelikli projelere kaynak sağlanmış olmaktadır. 

e- Ülkeye yabancı sermaye girişi sağlanmaktadır. 

f- Bu model kapsamında projeler kamu imkanları ile yapılanlara oranla daha çabuk bitirildiğin
den alt yapı açığının kapatılmasına yardımcı olabilir. 
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2.1.5.2. Modelin Dezavantajları: 

a- Model kompleks ve karmaşık yapıda olup hazırlık aşaması uzun bir süreç istemektedir. 

b- Belli bir kâr garantisi verilmesi ve Mal ve hizmetlerin Maliyct-Kâr esasına göre fiyatlan-
dırılması dolayısıyla, yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek tutulması kâr miktarının artmasına 
yol açacağından maliyetlerin olabildiğince yüksek tutulması olasılığı bulunmaktadır. 

c- Yabancı sermayenin de varlığı dolayısıyla model siyasi ve ekonomik istikrara aşırı duyar
lıdır. 

d- Teşvik uygulamaları nedeniyle vergi kayıpları ve işletme döneminde yapılacak kâr transfer
leri nedeniyle döviz çıkışları olmaktadır. Modelin avantajı olarak görülen "yabancı sermaye 
girişinin" reel olarak gerçekleşebilmesi, yatırım nedeniyle konsorsiyum tarafından getirilen özser-
mayenin, kâr transferi olarak yurtdışına çıkarılan kaynaklardan yüksek olmasına bağlıdır. 

2.1.6. YİD PROJELERİNİN FİNANSMANI 

YİD modeli çerçevesindeki projelerin finansmanında Şirketler en az % 20 özsermaye getir
mekle yükümlüdür. 

Projelerin finansmanında kullanılabilecek krediler aşağıda belirtilmiştir.(3996 sayılı Yasa ve 
94/5907 sayılı BKK) 

Projenin gerçekleştirilmesi için temin edilecek orta vadeli kredi ve/veya krediler 3 çeşittir. 

1) Ana Kredi (Senior Loan): İnşaat işleri ve makinc-teçhizat başta olmak üzere toplam 
yatırımın önemli bir bölümü finanse edilmektedir. Bu kredi için Hazine garantisi verilmesi söz 
konusu değildir. 

2) Köprü Kredi (Subordinated Loan "sub-loan"): Projenin yatırım aşamasında olacağı gibi 
işletme aşamasında da, Yatırım Şirketinin kusuru dışında (Yatırım kaleminde beklenmeyen artışlar 
gibi) bir maliyet artışı ve bu artışın ek bir finansman gereği doğabilir. Bu durumda projeden sorum
lu Kamu kuruluşu Enerji Fonundan veya İdare adına uluslararası finans kuruluşlarından ek finans
man sağlanır. Köprü Kredisi diye tanımlanan kısa ve orta vadeli bu kredi için Hazine garantisi veril
mesi söz konusu olabilir. 

3) Destek Kredisi (Stand-by Loan): 

Köprü Kredisinin tersine, Yatırım Şirketinin kendi kusurundan kaynaklanan bir maliyet artışı 
ve bu artışın gerektirdiği ek finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik kredilerdir. Kredinin 
temini, Yatırım Şirketinin sorumluluğunda olup, bu kredi için Hazine garantisi verilmesi söz konusu 
değildir. 

2.1.7. YİD MODELİNDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER 

Yapılacak olan yatırım tutarının büyüklüğü, projenin finansman kaynaklarının bulunması, 
yatırımın zamanında tamamlanması ve borçlanma oranının yüksek olması gibi faktörler YİD 
projelerinin gerçekleştirilmesinde taraflar açısından bir takım riskler doğurmaktadır. Bu nedenle YİD 
projeleri değerlendirilirken, karşılaşılabilecek olası riskler ayrıntılı bir biçimde analiz edilmelidir. 
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Enerji, ulaşım, bayındırlık vb. yatırım projelerinin tümünde bu projelerin doğasından kaynak
lanan risk ve belirsizlik vardır. YİD modeli aracılığıyla gerçekleştirilecek projelerde de, verilen im
tiyazın uzun bir süreyi kapsaması, yapılacak yatırımın niteliği ve tutarı, birçok kuruluşun proje 
içeriğinde taraf olması, üretilecek mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesi, istenilen gelirin el
de edilmesindeki belirsizlik ve yatırımın yapılacağı ülkenin siyasi ve ekonomik koşulları gibi fak
törler bu projelerde karşılaşılan riskleri ve bu risklerin yönetilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmak
tadır. Bir işletme için önemli olan katlanılan risk ve bu riske katlanma sonucunda sağlanacak gelir
lerin net bir şekilde belirlenmesidir. Bu nedenle YİD modeli ile gerçekleştirilecek altyapı projeleri, 
planlı ve kontrollü risk analizleri gerektirir. YİD projelerinde karşılaşılan riskleri genel olarak 
aşağıdaki başlıklar halinde toplayabiliriz. 

1 k 

Faaliyetle 
ilgili Riskler 

YİD MODELİNİN OLASI RİSKLERİ 

• 

T t î 
Pazar ve 

Gelir 
Riski 

Politik 
Riskler 

Yapım ve 
Tamamlanma 

Riskleri 

t 
Yasal 

Riskler 

Faaliyet ile İlgili Riskler 
- Borcu ya da faizi zamanında ödeyememe 
- Mücbir sebeplerden kaynaklanan, önlenmesi mümkün olmayan riskler 

- Çevreye verilen hasar ve bunun sonucunda oluşan tepkiler 

- İmtiyaz verilen şirketin taahhütlerini yerine getirmemesi 

- Teknoloji riski 

Pazar ve Gelir Riski 
- Üretilen mal ve hizmetin satışından sağlanan gelirin yetersiz olması 

- Diğer faaliyetlerden sağlanan gelirlerin yetersiz olması 

- Üretilen mal ve hizmetin satılamaması 

Politik Riskler 
- İhtilaf halinde menkul ya da gayri menkullere el konulması 

- Tekelcilik 

- Yasalarda değişiklik 
- Hükümetin ya da Hükümet kuruluşunun yapması gereken faaliyetlerdeki değişmeler veya 

hareketsizlik 

- Hükümet borçlarının ödenmemesi 

- Vergilerdeki artışlar 

- Hükümetin imtiyazı sona erdirmesi 
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Yapım ve Tamamlanma Riskleri 

- Arazinin kamulaştırılması 

- Finansal maliyetlerin artması 

- Zamanlama ve inşaat kalitesi 

- Sözleşmeyi yapan yüklenici Firmaların yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

- İmtiyazlı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

- Çevreye verilen zarar 

- Önlenemeyen olaylar 

- Maliyet ve faaliyetlerle ilgili beklenmedik olaylar 

Yasal Riskler 

- Mülkiyetin sınırlı olması 

- Finansal başarısızlık ve imtiyaz verilen şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olması 

- Kanuni rehin 

- Şirket ve teminat yapısı, olarak sıralanabilir. 

Bu risk türleri imtiyazlı şirket, ev sahibi ülke ya da ilgili kamu kuruluşu, projeye borç verenler 
ve sponsor firmalar için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin, finansal başarısızlık ve imtiyaz 
verilen şirketin borçlarını ödeyememe durumu o şirket açısından bir risk doğururken, imtiyaz 
verilen şirketin taahhütlerini yerine getirmemesi, ev sahibi ülke ve projeye borç veren kuruluşlar 
açısından bir risk doğurur. Yine aynı şekilde mülkiyetin sınırlı olması projeyi gerçekleştirecek şir
ket açısından bir risk unsuru olurken, yapım işinin zamanında tamamlanamaması ve kalitesi ev 
sahibi ülke veya proje sahibi hükümet kuruluşu açısından bir risk unsuru olabilir. 

2.2. YİD MODELİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 

2.2.1. 8.6.1994 tarih ve 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" 

AMAÇ: 

Madde 1- Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) 
ifa edilen, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, yap-işlet-
devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamaktır. 

KAPSAM: 

Madde 2- (Değişik birinci fıkra: 24.11.1994 - 4047/1 md.) Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, 
sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, maden ve işletmeleri, fab
rika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yer altı ve yerüstü 
otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yap
tırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şir
ketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 
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Birinci fıkrada öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermaye şirketleri veya 
yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, ilgili kamu ve kuruluşları 
(kamu iktisadi teşebbüsleri dahil ) tarafından görülmesinin istisnasını teşkil eder. 

TANİMLAR: 

Madde 3 - Bu Kanunda geçen; 

a)Yap-İşlet-Devret Modeli: İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin 
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere gerçekleştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım 
bedelinin (elde edilecek kâr dahil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi 
içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle 
ödenmesini, 

b) 

YETKİ: 

Madde 4- Bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret 
modeli çerçevesinde sermaye şirketleri ve yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesindeki usul ve 
esaslar; bu şirketlerde aranacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve 
hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelere yer ver
mek suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazır
lanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre yaptırmak isteyen 
İdare, Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat eder ve bu Kurulun izninden sonra sermaye şirketi 
veya yabancı şirketle sözleşme imzalayabilir. 

GARANTİLER: 

Madde 11- ( Değişik: 30/8/1996 - 4180/1 md. ) 

Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararında belir
lenen esas ve usuller uyarınca akdedilen sözleşmeler gereği, yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki 
yatırım projeleri için idare adına sermaye şirketleri ya da yabancı şirketlere, kamu kurum ve 
kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri ile 
kamu kuruluşlarınca, bu şirketlere taahhüt edilmiş üretim girdilerinin temin edilememesi halinde il
gili sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek ödeme yükümlülükleri için garanti vermeye, bu çer
çevede mali yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili an
laşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için 
geri ödeme garantisi vermeye ve yap-işlet-devret modeline dayanan tesisin ve/veya şirket his
selerinin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullara uygun olarak satın alınması halinde 
de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli 
idarelerin lehine, fînansör kuruluşlara garanti vermeye ve garanti koşullarını belirlemeye Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir. 
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SAKLİ TUTULAN KANUN HÜKÜMLERİ: 

Madde 13- 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı Kanunların 
hükümleri saklıdır. 

(Ek: 24/11/1994 - 4047/2 md.) Ancak, ilgili idarenin isteği halinde 3096 ve 3465 sayılı Kanun
lara tabi işlerde 5,11,12 ve 14 üncü madde hükümlerinden yararlanır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik: 24/11/1994 - 4047/3 md.) Bu Kanun yürürlüğe girmesinden ön
ce yap-işlet-devret modeline göre başlatılmış projeler ve işler, tabi oldukları usul ve esaslara göre 
sonuçlandırılır. 

Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına, 
görevli şirketin talebi ve ilgili idarenin müracaatı üzerine Yüksek Planlama Kurulunca karar 
verilebilir. 

2.2.2. 4.12.1984 tarih ve 3096 sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" 

AMAÇ: 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi 
sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve 
ticareti ile görevlendirilmesini düzenlemektir. 

KAPSAM: 

Madde 2- Bu Kanun, Türkiye Elektrik Kurumu dışında elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve 
ticareti görevlerinin verilmesi ile sözleşme, süre, tarife ve görevin sona ermesi şekil ve esaslarını 
kapsar. 

2.2.3. 28.5.1988 tarih ve 3465 sayılı " Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluş
ların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapım, Bakım ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanun" 

AMAÇ: 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip 
sermaye şirketlerinin, otoyolların ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile 
görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devrine ait 
esasları düzenlemektir. 

KAPSAM: 

Madde 2- Bu Kanun, 1. Maddede belirtilen şirketlere bütün tesisler ile otoyolun veya diğer yol
lardaki yolculukla ilgili tesislerin yapımı, bakımı ve işletilmesi görevinin verilmesi; sözleşme, süre, 
geçiş ücreti tarifesi ve görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

2.2.4. 19.6.1994 tarih ve 540 sayılı "Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş Ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
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YÜKSEK PLANLAMA KURULU: 
Madde 4 - Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği 

sayıda Bakanlar ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından meydana gelir. Başbakanın bulun
madığı toplantılara Başbakan tarafından belirlenen Devlet Bakanlarından biri başkanlık eder. 

Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan 
tarafından diğer Bakanlar ve Kamu görevlileri de çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Müsteşarlığınca yürütülür. 

YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN GÖREVLERİ : 

Madde 5 - Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde Bakanlar 
Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planlan ile yıllık programları, Bakanlar 
Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek, 

b) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar al
mak, 

c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her tür
lü kararları almak, 

d) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek, 

e) Toplu Konut İdaresi ve Toplu Konut Fonu Bütçesini onaylamak, 

f) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek. 

2.2.5. 06.08.1994 Tarih ve 94/5907 Sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esas
larına İlişkin Karar" 

TANIMLAR: 

Madde 3 - "Bu Kararda geçen; 

b - Yap-İşlet-Devret Modeli: İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin 
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel finansman modeli olup, yatırım bedelinin 
(elde edilecek kâr dahil) şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare 
veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini, 

m - Destek kredisi (Stand-By Loan): Uygulama sözleşmesi çerçevesinde belirtilen koşullarda, 
görevli şirket hatası nedeniyle ortaya çıkan nakit sıkıntısının finansmanını karşılamaya yönelik 
olarak, görevli şirketçe temin edilen ve Hazine garantisini haiz olmayan tali krediyi, 

ifade eder." 
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YETKİ: 

Madde 4- Kanuna göre yap-işlet-devret modeli kapsamında bulunup imtiyaz niteliği taşımayan 
yatırım ve hizmetler, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlık kanalıyla Yüksek Planlama Kuruluna 
sunulur. Belediyeler, Yüksek Planlama Kuruluna yatırım ve hizmetin özelliğine göre konuyla ilgili 
Bakanlık kanalıyla başvuruda bulunurlar. Yüksek Planlama Kurulu bu müracaat sonunda yetkili 
idareyi ve yap-işlet-devret modeline göre yapılacak olan yatırım ve hizmetleri belirleyerek idareye 
gerekli izni verir. İmtiyaz teşkil etmeyecek nitelikteki uygulama sözleşmesi imzalanmadan önce de 
Yüksek Planlama Kurulunun onayı alınır. 

İLAN: 

Madde 5 - Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmak istenen yatırım ve hizmetler, Res
mi Gazetede ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son 
müracaat tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere ve en az birer defa ilan yapılarak duyurulur. İşin 
özelliğinin gerektirdiği durumlarda ilan yurt dışında son müracaat tarihinden en az 45 gün önce 
yapılır." 

ŞİRKETLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER: 

Madde 6 - "Bu Karar kapsamında şirketin veya ortaklarının her birinin sağlam bir yapıya sahip 
olduklarını bağımsız denetim firmalarınca tasdiklenmiş bilançoları ile kanıtlamaları ve şirketin or
taklarından en az birinin talip olunan yatırım veya işletme ile ilgili faaliyetlerde bulunmuş olması 
zorunludur. Yüksek Planlama Kurulunun izni alınmadan, yatırım veya işletme ile ilgili faaliyetler
de bulunmuş ve teknik yeterliliğe sahip olan ortağın, şirketin kuruluş sermayesindeki payını yatırım 
döneminde değiştirmesi halinde idare uygulama sözleşmesini feshedebilir. 

Şirketlerin bu karar kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler için gerçekleştireceği 
özkaynak oranı, önerilen toplam sabit yatırım tutarının yüzde 20'sinden az olamaz. 

Her yap-işlet-devret projesi için ayrı bir şirket kurulur. Bu şirketin ana sözleşmesinde, gerçek
leştireceği yap-işlet-devret projesi faaliyet konusu olarak belirtilir." 

ŞARTNAMELER 

Madde 7 - "İdarece görev konusu yatırım veya hizmetlerin özelliklerini belirtir şekilde şart
name hazırlanır veya hazırlattırılır. 

Şartnamede görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartların dışında, genel olarak 
aşağıdaki hususların yer alması zorunludur. 

a- Görevin niteliği, nevi ve kapsamı, 

b- Geçici ve kesin teminatın oranları ve şartlan, 

c- Görev yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan, 

d- Görev konusu işlere başlama ve bitirme tarihleri, gecikme halinde uygulanacak müey
yideler, 

e- Şirketlerde aranan şartlar ve istenen belgeler, 
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f- Değerlendirme yapmak üzere şirketlerden istenecek belgeler (görev konusu ile ilgili 
fizibilite raporu, iş programı, nakit akım tablosu vb.) 

g- Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmede idarenin serbest olduğu, 

h- Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin değerlendirilmesi ve görevlendirme usul ve 
esasları, 

ı- Tekliflerin geçersiz sayılacağı haller, 

i- Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren hangi süre içerisinde onaylanacağı veya 
iptal edileceği, 

j - Her türlü giderin kim tarafından karşılanacağı, 

k- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, 

1- Ücret belirleme yöntemleri, 

m- Kamulaştırma bedeline idarenin iştirak edip etmeyeceği, edecekse iştirak edilecek tutar, 

n- İhtilafların çözüm şekli," 

ŞARTNAMELERİN VERİLMESİ 

Madde 8 - "Göreve ait şartnameler ve ekleri bedelsiz olarak idarede görülebileceği gibi, idarece 
takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir." 

ÖN SEÇİM 

Madde 9 - "İdare ön seçim yapıp yapmamakta serbesttir. İdarece ön seçim yapılmasına karar 
verildiği takdirde, bir ön seçim komisyonu kurulur. Komisyonun kuruluş ve çalışma usulleri ile şir
ketlerde işin gereği aranacak özellikler idarece belirlenir." 

GÖREVLENDİRME KOMİSYONU 

Madde 10 - "Görevlendirmeyi yapacak idarenin birinci derecede ita amirinin onayıyla görev
lendirme komisyonu teşkil edilir. Komisyona yardımcı olmak üzere , görevlendirme kararlarına 
katılmamak şartı ile gereği kadar idari ve teknik eleman görevlendirilebilir. Komisyonun kuruluş 
ve çalışma usulleri, idarece düzenlenir." 

GÖREVLENDİRME USULLERİ 

Madde 11- "Bu karar kapsamındaki görevlerin verilmesinde şirketle arasında; 

a- Kapalı teklif usulü, 

b- Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, 

c- Pazarlık usulü 

Uygulanır. 

Görevin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı idarece tespit edilir. 

Gerektiğinde Yüksek Planlama Kurulu yatırım ve hizmetlerin özelliğine göre görevlendirme 
usulüne karar verebilir." 
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KAPALI TEKLİF USULÜNDE GÖREVLENDİRME 

Madde 12 - "Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. İdare tekliflerin hazırlanması, 
verilmesi, zarfların açılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve görevlendirmenin sonuca bağlan
masına dair usul ve esasları tespit eder. Bu usul ve esaslar şartnamede belirtilir." 

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA YAPILAN GÖREVLENDİRME 

Madde 13 - İdare bu Karar kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetleri, diğer görevlen
dirme usulleri yerine, teknik yeterlikleri ve mali güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasın
da kapalı teklif usulü ile yaptırabilir. 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde, Yüksek Planlama 
Kurulundan izin alınması şarttır. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak görevlendirmelerde, görevlendirmeye katılacak istek
lilerin isimleri belirtilmek suretiyle ilgili veya bağlı bulunulan Bakanın onayının alınması zorun
ludur. 

Bu görevlendirmelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde görevlendir
meye davet edilecek isteklilerin seçimi için ilan yapılabilir." 

PAZARLIK USULÜNDE GÖREVLENDİRME 

Madde 14 - "Pazarlık usulü ile yapılacak görevlendirmelerde, tekliflerin yazılı olarak alınması 
zorunludur. Teklifler, idarece teşkil olunan komisyon tarafından, işin nitelik ve gereğine göre , şart
namede belirtilen yatırım ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi esasına uygun olmak üzere değer
lendirilir. Bu değerlendirmede ayrıca şartnamede yer alan diğer hususlarda dikkate alınır. Görev
lendirme pazarlık ile neticelendirilir. 

Pazarlığın ne surette yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve görevlendirilen şirketin 
neden dolayı tercih edildiği, görevlendirme kararında gösterilir." 

GÖREVLENDİRMEDE UYULACAK ORTAK ESASLAR 

Madde 15 - "İki veya daha fazla istekli tarafından yapılan tekliflerin aynı olması ve bunların
da uygun teklif olduğunun anlaşılması halinde Hazineyi en az yükümlülük altına sokacak olan tek
lif sahibine görevlendirme yapılır. 

Görevlendirme komisyonu tarafından alınan görevlendirme kararı, ilgili Bakan tarafından 
onaylanır veya iptal edilir. 

İstekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun görülmediği hallerde, idare aynı yatırım ve hizmetler 
için bu kararda öngörülen usullere yeniden başvurmakta serbesttir." 

DENETİM 

Madde 23 - "İdare, görevli şirketin sözleşme kapsamına giren tüm faaliyetlerini, belge ve kayıt
larını bütün aşamalarda denetler veya denetlettirebilir." 

İHTİLAFLARIN HALLİ 

Madde 30 - "Uygulama sözleşmesi ve görevli şirketin kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı 
diğer sözleşmelerin uygulanması sırasında doğabilecek hukuki ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti mev-
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zuatına tabi olup, ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir. 
Ancak, uygulama sözleşmesinde taraflar ihtilafların Türk Hukukuna göre ve Türkiye'de tahkim 
yolu ile çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler." 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 

Madde 33 - " Uygulama Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi, sözleşmede belirtilen diğer sözleş
melerin imzalanması ile mümkündür. 

Uygulama Sözleşmesi ile diğer sözleşmelerin imzalanmasından ve yatırım kapsamında Hazine 
garantisi talep edilmesi ve bunun uygun görülmesi halinde, garanti mektubunun verilmesinden ön
ceki bir tarih yürürlük tarihi olarak belirlenemez." 

ÜCRET (FİYAT) BELİRLEME YÖNTEMLERİ 

Madde 34 - " Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yatırım ve hizmet ücretlerinin belirlen
mesinde aşağıdaki iki yöntemin uygulanması esastır. 

a - Uluslararası sektörel iç kârlılık oranları gözönünde bulundurularak, maliyet artı kâr yön
temi, 

b - Tavan ücret (fiyat) yöntemi 

İdare yatırım ve hizmetin niteliğine göre şartnamede yukarıda ücret belirleme yöntemlerinden 
birini veya ikisini birlikte tercih edebilir. Bu durumda şirketler idarece belirlenen yöntem veya yön
temlere göre tekliflerini verirler. Tekliflerin değerlendirilmesinde yöntemlerden herhangi birini seç
mekte idare serbesttir. İşin niteliği, yatırım ve hizmetin özelliğine göre, gerektiğinde Yüksek Plan
lama Kurulu yukarıda belirtilen ücret yöntemlerinden birini tercih edebilir. 

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yatırım ve hizmetlerin niteliği dikkate alınarak, Yüksek 
Planlama Kurulu' nca yukarıda belirtilen yöntemlerin uygun olup olmadığının kararlaştırıldığı hal
lerde, idarece belirlenen yatırım ve hizmet karşılıkları, bu Kararda belirtilen görevlendirme usul
lerinden biriyle kesinleştirilir." 

KAMULAŞTIRMA 

Madde 37 - " 3996 sayılı Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma 
işlemleri idare tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kamulaş
tırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen yerli ser
maye şirketi veya yabancı şirketçe ödenmesi hususu idare ile bu şirketler arasında yapılacak uy
gulama sözleşmesinde hükme bağlanabilir. 

GARANTİLER: 

Madde 39 - Yatırım ve hizmetlerin özelliklerine göre, Hazine garantileri söz konusu olduğun
da idare adına aşağıdaki garantiler verilebilir. 

Bu çerçevede; 

a) Görevli şirkete, idarece satın alınacak mal ve hizmet bedelleri için ödeme yapılacağına dair 
garanti vermeye, 
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söz konusu garanti koşullarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

Hazine garantisi gerektiren uygulama sözleşmeleri, görevli şirket ve idare arasında imzalan
madan önce uygun görüş alınmak üzere Hazine Müsteşarlığına iletilir. 

Tesisin ve görevli şirket hisselerinin uygulama sözleşmelerinde öngörülmüş olması kaydıyla 
süresinden önce idarece devralınması halinde söz konusu şirketin yatırım ve hizmetlerin finansmanı 
amacıyla kullanması muhtemel ana kredileri Hazine Müsteşarlığınca müzakere edilir. 

Uygulama sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde Hazine garantilerini ilgilendiren hususlarda bir 
değişiklik yapılması halinde, verilmiş olan Hazine garantileri yeniden değerlendirilir ve değerlen
dirme sonuçlan ilgili Bakan onayına sunulur. 

Yerli finans kuruluşlarınca sağlanan ana kredilere hiçbir şekilde garanti verilmez. 

DEVAM EDEN İŞLER 

Madde 42 - 3996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3096 ve 3465 sayılı Kanunlar kap
samında idare ile sözleşmeleri sonuçlandırılarak, idarenin bağlı veya ilgili Bakan tarafından onay
lanmış olan ve çalışmaları halen devam eden projelere bu Karar hükümleri uygulanmaz. 

2.2.6. 24.2.1995 tarih ve 95/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı: 

" Yüksek Planlama Kurulunca; İçişleri Bakanlığının 12.12.1994 tarih ve 41-1446 sayılı yazısı 
ekinde kurula intikal ettirilen İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığının 8.12.1994 tarih, 122/1086 
sayılı yazısı dikkate alınarak " İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi" ne 3996 sayılı 
" Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 
" hükümlerinin uygulanmasına 3996 sayılı Kanunun 4047 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 1. 
Maddesine göre karar verilmiştir. " 

2.3. PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER: 

2.3.1. Projenin Başlangıcı 

İzmit Projesi kapsamında bulunan Kirazdere (Yuvacık) barajı ilk kez 1968 yılında hazırlanan 
"Marmara Havzası İstikşaf Raporu " nda yer almıştır. Projenin etütlerine 1966 yılında başlanmış ve 
1978 yılında tamamlanmıştır. Bakanlar Kurulu 1972 yılında aldığı 7/5290 sayılı Kararı ile İzmit'e 
su temin işini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne vermiştir. Söz konusu kuruluş tarafından 1982-
1983 yıllarında (planlama aşamasında) " İzmit-Kirazdere Projesi Planlama Raporu " hazırlanmış, 
bu Raporda sadece İzmit ve civarının 2020 yılına kadar olan su ihtiyaçlarının bu Proje kapsamında 
yapılacak Kirazdere (Yuvacık) Barajından karşılanması öngörülmüştür. Daha sonra GEBZE EK 
RAPORU ile Gebze de Proje kapsamına alınmış ve bu Raporda; Yuvacık Barajı'ndan temin edilen 
suların İzmit Metropoliten saha ve Gebze'nin ihtiyaçlarından arta kalan kısmının İstanbul'da değer
lendirilerek ek fayda temin edileceği, belirtilmiştir. Gebze Ek Raporundan sonra hazırlanan Kat'i 
Proje Raporunda da bu husus aynen yer almıştır. DSİ'nin, SU-İŞ Mühendislik ve Müşavirlik Fir
masına hazırlattığı 1989 tarihli Kat'i Proje Raporu'nda; Kirazdere pınarları, Sapanca gölü ve 
Yuvacık Barajından sağlanacak toplam 234 milyon m3 (142 milyon m3'ü Yuvacık'ta) suyun, İzmit 
ve Gebze'ye, kalanın ise İstanbul'a verilmesi öngörülmüştür. Önemli Sanayii kuruluşlarından 
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Petkim, Seka, Tüpraş ve İgsaş'ın ise 57 milyon m3 tutarındaki sanayii suyu ihtiyaçlarını ken
dileri tarafından tesis edilmiş hatlarla Sapanca Gölünden aldıkları, civardaki diğer sanayii 
kuruluşlarının ise yer altı suyu temin ettikleri, Projeden sonra da, su ihtiyaçlarını yine aynı 
şekilde gidermeye devam edecekleri vurgulanmıştır. 

Proje kapsamında önce baraj, daha sonra arıtma ve isale üniteleri projelendirilmiştir. 

2.3.2. YİD Modeli Öncesi ve Projeyi YİD Modeline Alma Çalışmaları 

İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi'ne ilişkin işlemlere 1580 sayılı 
Belediyeler Kanunu'nun 19. maddesine göre başlanmıştır. İzmit kentine içme, kullanma ve endüst
ri suyu temini işinin 1053 sayılı Yasa kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi 
amacıyla çıkarılan 23.10.1972 tarih ve 7/5290 sayılı Kararname uyarınca İzmit Belediye Meclisi, 
işin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yaptırılması doğrultusunda bir karar almış ve bu kararını 13.03.1986 
tarihli bir yazı ile DSİ' ye iletmiştir. Bu durum üzerine DSİ Genel Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi 
arasında 01.09.1986 tarihinde protokol imzalanmıştır. " İzmit Kenti İçme, Kullanma ve Endüstri 
Suyu Temini Projesi " kapsamında bulunan Yuvacık Barajı, 09.02.1987 tarihinde GAMA Endüstri 
Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.' ne ihale edilerek inşaatına başlanmıştır. 

1987 yılında aralarında İzmit İçmesuyu Projesi de bulunan " 11 Kente İçmesuyu Temini 
Projesi" içeriğinde Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'ndan (AKSKF ) sağlanan toplam 100 
000 000 DM tutarındaki kredinin 682.996 DM ile 8.032.129 İsviçre Franklık kısmı (ödeme tarih
lerindeki kur ile yaklaşık 10.4 milyar TL) Yuvacık Barajı inşaatının finansmanında kullanılmıştır. 

İnşaatın hızlandırılması amacıyla Proje, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım
larının Hızlandırılması Hakkında Kanun uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevresindeki 
yerleşim birimlerine su temini hakkındaki 15.08.1990 tarih ve 90/775 sayılı Kararname ile Kamu 
Ortaklığı Fonu (KOF) finansmanı kapsamına alınmıştır. 

Daha sonra işin sahibi İzmit Belediyesi tarafından projenin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeline 
göre yaptırılması kararlaştırılmış, 1989 yılından başlayarak 1996 yılına kadar geçen süre içinde, eş
güdümü DPT Müsteşarlığı tarafından yürütülen ve projenin Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçekleş
tirilmesi yönünde çalışmaların sürdürüldüğü bir süreç yaşanmıştır. İSAŞ'ın kurucuları olan yerli ve 
yabancı şirketlerin oluşturduğu grup, projenin YİD ile gerçekleştirilmesine 1989 yılından itibaren 
talip olmuştur. DPT Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı ile Proje sorumluları arasında 27.12.1989 
tarihinde teklif alınmasıyla başlayan müzakereler 02.02.1993 tarihinde Uygulama ve Su Satış An
laşması parafe edilmesi ve 21.07.1993 tarihinde de Mutabakat Zaptı imzalanmasıyla sonuçlanmış
tır. Bu arada, 08.06.1994 tarih ve 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yapılması Hakkında Kanun" 13.06.1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürür
lüğe girmiştir. Ancak, bu Kanun içme suyu projelerini kapsamadığı için, 24.11.1994 tarih ve 4047 
sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, "baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi ve 
kanalizasyon" gibi işler de Kanun kapsamına alınmıştır. Projenin YİD modeli ile gerçekleştirilmesi 
konusunda kaydedilen gelişmeler sonucunda, 19.10.1994 tarih ve 94/6244 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Proje Kamu Ortaklığı Fonu finansman programından çıkarılmıştır. 
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Bazı Yatırımların Yap-İşlet-Devret Modeliyle yapılmasını düzenleyen 3996 sayılı Yasanın 
08.06.1994 tarihinde, uygulamaya ilişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ise 01.10.1994 
tarihinde yürürlüğe girmesini müteakip 24.11.1994 tarih ve 4047 sayılı Kanun ile 3996 sayılı 
Kanun' da yapılan değişiklik üzerine, Yüksek Planlama Kurulu'nca verilen 24.02.1995 tarih ve 
95/T-17 sayılı Karara istinaden " İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi " de YİD 
modeli kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda 24.02.1995 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile; İZMİT 
B.B.'nin bu projenin uygulanması amacıyla kurulan İzmit Su A.Ş.' ne en fazla %39 hisse oranıyla 
ortak olmasına izin verilmiştir. 

Uzun yıllar süren görüşmeler sonunda 24.08.1995 tarihinde İZMİT B.B. ile Konsorsiyum 
arasında Uygulama ve Su Satış Anlaşması (USSA) imzalanmış, bu çerçevede temin edilecek dış 
kredilere 19.11.1995 tarihinde HM tarafından Garanti Mektubu verilmiştir. (Tesisin süresinden ön
ce alınması halinde yani buy-out durumunda geçerli olacaktır.) 

Proje ile ilgili tüm bu gelişmeler nedeniyle; proje kapsamında bulunan ham ve arıtılmış su 
iletim hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonları ve ana depolar gibi tesislerin inşaatlarına DSİ 
tarafından 1996 yılına kadar başlanamamış, sadece ihalesi 1987 yılında yapılan Yuvacık Barajı in
şaatı sürdürülebilmiş ve bu gelişmeler üzerine de proje ile birlikte baraj inşaatı, 21.03.1996 tarihin
de düzenlenen Protokol ile tasfiye edilmiş ve yine aynı tarihte düzenlenen bir protokol ile de 
01.09.1986 tarihli önceki protokol sona erdirilerek, projeden geriye kalan işlerin YİD modeli çer
çevesinde yürütülmesinin sağlanması amacıyla ilk fizibilite raporundaki kapsamıyla Yuvacık 
Barajı inşaatı ve projenin diğer unsurları İZMİT B.B.' ye devredilmiştir. 

2.3.3. Projenin YİD Modeliyle Tamamlanması 

Projenin YİD modeli çerçevesinde yürütülmesi amacıyla ilgili anlaşmalarda öngörüldüğü 
üzere; 17.01.1995 tarihinde İzmit Su A.Ş. (İSAŞ) kurulmuştur. Kuruluşundan bir yıl önce de 
YSGM'nden 31.12.1993 tarih ve 1862 nolu İzin ve Teşvik Belgesi alınmıştır. 

Proje kapsamında Yuvacık Barajı inşaatı 1998 yılında tamamlanarak İZMİT B.B. ye bağlı 
olarak 1997 yılında kurulan İSU Genel Müdürlüğü' nün depolarına 18.01.1999 tarihinden itibaren 
Proje Raporunda belirtilen standartlarda arıtılmış su verilmeye başlanmıştır. Böylece Proje çer
çevesinde tesisler 18.01.1999 tarihinde ticari işletmeye alınmış olmaktadır. 

Tesisin mülkiyeti İzmit Büyük Şehir Belediyesi' ne ait olmakla beraber işletme izni 15 yıl 
süreyle İzmit Su A.Ş. ne devredilmiştir. Projenin işletilmesi ve tesislerin bakımı, Yap-İşlet-Devret 
Modeli çerçevesinde Uygulama ve Su Satış Anlaşması' na göre "Ticari İşletme Tarihini"ni takip 
eden 15 inci yılın sonunda (18.01.2014 tarihinde) sona erecektir. 

2.3.4. Projenin Finansman Yapısı 

Toplam yatırım maliyetleri, İZMİT B.B. ile İzmit Su A.Ş. arasında imzalanan Uygulama ve Su 
Satış Anlaşmasının imza tarihi olan 24.08.1995 tarihinde 864.863.000 ABD doları iken, ticari işlet
me tarihi (üretim tarihi) olan 18.01.1999 tarihi itibariyle revize edilerek 890.963.000 ABD dolarına 
çıkmıştır. 

Ana kalemler itibariyle yatırım maliyeti tablosu aşağıdaki gibidir: 
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Toplam Yatırım Maliyetleri Özet Tablosu 

(ABD Doları) 

KAYNAK KULLANIMLARI ANLAŞMADA REVİZE 

(30.07.1995) (18.01.1999) 

Toplam İnşaat Maliyeti 577.461.000.- 599.149.000.-

Diğer Giderler Toplamı 187.995.000.- 212.013.000.-

YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 

(Faiz hariç) 765.456.000.- 811.162.000.-

Kredi Faizleri Toplamı 99.407.000.- 79.801.000.-

TOPLAM YATIRIM MALİYETİ 864.863.000.- 890.963.000.-
Bu kredilerin 28.324.000 S'lık kısmı kullanılmamıştır. 890.963.000 S'tutarında olan toplam 

yatırımın 757.651.000 $ iık kısmı kredilerden, 133.312.000 S'lık kısmı ise özsermayeden karşılan
mıştır. 

2.3.5. Hazine Garantileri 

Hazine garantilerini Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya, DEİGM'nce hazırlanarak 1994 
Mali Yılı Bütçe Kanununun 34 (f) maddesine istinaden Başbakanlık Makamından alınan 
30.09.1994 tarih ve 94/1238 sayılı Onay çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü M. 
Bülent ÖZGÜN, Genel Müdür Yardımcısı Vekili M. Aydın KARAÖZ ve Daire Başkanı Serhat 
ŞAMLIOĞLU münferiden yetkilendirilmiştir. 

Verilen Hazine Garantileri üç başlık altında toplanabilir: 

1. Uygulama ve Su Satış Anlaşmasına Verilen Hazine Garantisi (Ürün Satın Alma Garantisi) 

2. Yenilenmiş Kredi Anlaşmalarına Verilen Hazine Garantileri 

3. İzmit Büyük Şehir Belediyesinin İzmit Su A.Ş.' ye ortak olmak amacıyla özsermaye payı 
karşılığı kullandığı dış kaynaklı krediye verilen Hazine Garantisi 

1053 sayılı Kanun gereğince, İZMİT B.B. adına DSİ Genel Müdürlüğü tarafından baş
latılan ve İzmit ve civarının 2020 yılı su ihtiyacını karşılamak temeli üzerine kurgulanan 
proje, İZMİT B.B.'nin talebi üzerine, proje maliyetinin çok yüksek olacağı, proje kapsamın
da üretilen suyun satılamayacağı ve Hazine'nin projeyi subvanse etmek zorunda kalacağı 
bilinmesine rağmen, ilgili kurumların uygun görüşü ve siyasi otoritenin Oluru ile yürürlük
teki mevzuata aykırı olarak YİD modeli kapsamına alınmış ve başlangıçta öngörülen 
maliyetin çok üzerinde bir rakama ve Öngörülen tarihten önce işletmeye alınmıştır. Proje 
maliyetinin yüksekliğinin yanı sıra, tesisin işletmeye girdiği tarihte proje kapsamında üretilen 
ve alım garantisi verilen yıllık 142 milyon m3 suyun satılamaması sebebiyle proje ciddi anlam
da başarısızlığa uğramış ve büyük miktarda Hazine zararı oluşmuştur. 
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3. OLAYLARIN KRONOLOJİK GELİŞİMİ 
1. İZMİT Projesi kapsamında bulunan KİRAZDERE Barajı ilk kez 1968 yılında hazırlanan 

"Marmara Havzası İstikşaf Raporu"nda yer almıştır. 

2. 1966 yılında proje etütlerine başlanmış, 1978 yılında tamamlanmıştır. 

3. Bakanlar Kurulu, 23.10.1972 tarihinde aldığı 7/5290 sayılı Kararla, İZMİT'e su temini işini 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne vermiştir. (Ek:l) 

4. DSİ 1.Bölge Müdürlüğü tarafından 1983 yılında İZMİT-Kirazdere Projesi Planlama Raporu 
hazırlanmıştır. (Ek:2) 

5. 7/5290 sayılı BKK uyarınca İzmit Belediye Meclisi, işin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yaptırıl
ması doğrultusunda bir karar almış ve bu kararını 13.03.1986 tarihli bir yazı ile DSİ Genel Müdür
lüğü'ne iletmiştir. (Ek:3) 

6. Bunun üzerine DSİ Genel Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi arasında 01.09.1986 tarihinde bir 
protokol imzalanmıştır. (Ek:4) 

7. "İZMİT Kenti Evsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi" (bundan böyle kısaca Proje olarak 
bahsedilecektir.) kapsamında bulunan Yuvacık Barajı, 09.02.1987 tarihinde klasik finansman yön
temi ile GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. ye ihale edilerek inşaatına başlanmıştır. 

8. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından SU-İŞ Proje Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.'ne yap
tırılan Ocak 1989 tarihli Kat'i Proje Raporu'nda işin toplam maliyeti 66.145.000 TL. ( o tarihte 
geçerli olan kurlarla yaklaşık 66 milyon USD ) olarak hesaplanmıştır.(EK:5) 

9. İzmit Belediyesi adına Sn. Sefa SİRMEN, Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye Başkan
lığına 06.08.1989 tarihinde başvurarak, işin YİD Modeli ile yapılabilmesini teminen GAMA A.Ş. 
ye yetki verdiğini bildirmiştir.(EK:6) 

10. Bu yazı üzerine GAMA A.Ş. 06.09.1989 tarihinde Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye 
Başkanlığından Projenin firmaları tarafından rcalizasyonu için "niyet mektubu" istemiştir.(EK:7) 

11. GAMA A.Ş.'nin "Niyet Mektubu" talebine cevaben DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı 
tarafından 22.09.1989 tarihli yazı yazılmıştır. (Ek:8) 

12. GAMA A.Ş. tarafından İzmit Belediyesine yazılan 01.11.1989 tarihli yazıda; projenin ve 
katılacak kuruluşların tanıtımı ile birlikte maliyet ve fınansal analizlerini de kapsayan bir ön teklifin 
15.12.1989 tarihine kadar Belediye'ye ve DPT'yc sunulmasının planlandığını, ifade etmiştir. (Ek:9) 

13. Daha sonra İSAŞ'ı oluşturacak olan şirketler grubu adına GAMA A.Ş. İzmit Belediyesi'ne 
hitaben yazdığı 26.12.1989 tarihli yazı ile Proje maliyetini 480 milyon USD olarak bildirmiştir. 
(Ek: 10) 

14. Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı 10.04.1990 tarihinde GAMA Endüstri A.Ş. 
ye bir yazı yazarak İzmit Belediyesi ile konsorsiyum arasında yapılacak olan Uygulama Anlaş
masının prensiplerini içeren teklifi hazırlayarak gönderilmesini istemiş ve müteakip aşamalar için 
alınacak kararların bu teklifin incelenmesine bağlı olduğunu bildirmiştir. (Ek:l 1) 

15. Bu yazı üzerine, istenen teklif GAMA Endüstri A.Ş. tarafından 20.04.1990 tarihli yazı 
ekinde DPT'ye gönderilmiştir. (Ek: 12) 
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16. İnşaatın hızlandırılması amacıyla Proje, 15.08.1990 tarih ve 90/775 sayılı Kararname ile 
Kamu Ortaklığı Fonu (KOF) kapsamına alınmıştır. (Ek: 13) 

17. DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı Uygulama ve Takip Dairesi Başkanlığı tarafından DSİ 
Genel Müdürlüğüne gönderilen 09.07.1990 tarihli yazıda; ihalesi yapılmış olan baraj kısmına ilave 
olarak yılda 140 milyon m3 su üretecek arıtma tesisi ve 130 km.lik isale hattı dahil bütün projenin 
baraj ihalesini alan firmanın da içinde bulunduğu yerli ve yabancı firmalardan oluşan konsorsiyum 
tarafından YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesinin benimsendiği belirtilmiştir. (Ek: 14) 

18. DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı; şirket tarafından kendisine sunulan Fizibilite Raporu'nu 
incelemek ve görüş bildirmek üzere 05.12.1990 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü'ne göndermiştir. 
(Ek: 15) 

19. DSİ Genel Müdürlüğü, kendisine gönderilen Fizibilite Raporu'nu incelemiş ve Rapor hak
kındaki olumsuz görüşünü 08.01.1991 tarihli bir yazıyla DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı'na bil
dirmiştir. (Ek: 16) 

20. DPT Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı, 13.08.1991 tarihinde konsorsiyum üyesi PWT 
Şirketine bir yazı yazarak, 1991 yılı itibariyle; DSİ fiyatlarıyla karşılaştırılabilmesi amacıyla 
projenin toplam yatırım maliyetinin, su birim fiyatının ve eskalasyon uygulama esasları ile eskalas-
yon sonucu oluşan fiyatların en kısa zamanda bildirilmesini istemiştir. (Ek: 17) 

21. Yine bu tarihlerde (1990-1992 yılları arası) T.C. Dışişleri Bakanlığı'nca HM ve DSİ Genel 
Müdürlüğü'ne hitaben projenin YİD modeli çerçevesinde tamamlanmasının hızlandırılması amacıy
la birçok yazı yazılmıştır. (Ek: 18) 

22. 15.01.1992 tarihinde, İSKİ Genel Müdürü Ergun GÖKNEL ile İzmit Belediye Başkanı 
Sefa SİRMEN arasında, geçerliliği İSKİ Yönetim Kurulu Kararı alınmasına ve inşaatın 1992 yılın
da başlama şartına bağlanan bir "Protokol" imzalanmıştır. (Ek: 19) 

23. İşin sahibi İZMİT Belediyesi tarafından projenin YİD Modeline göre yaptırılması kararlaş
tırılmış, 1992 yılından başlayarak 1996 yılına kadar geçen süre içinde eşgüdümü DPT Müsteşarlığı 
tarafından yürütülen ve Projenin YİD Modeli ile gerçekleştirilmesi yönünde çalışmaların sürdürül
düğü bir süreç yaşanmıştır. Bu süreç esnasında; T.C. Başbakanlık HM (HM) bünyesinde bulunan 
YSGM (YSGM) ve DEİGM (DEİGM) ile İzmit Belediyesi arasında çok sayıda yazışmalar yapıl
mıştır. (Ek:20, 21) 

24. HM YSGM'nün DEİGM'ne yazdığı 15.06.1992 tarihli yazı ile, YİD modeliyle yapılması 
planlanan sözkonusu proje ile ilgili olarak, "İzmit Belediyesince ödenecek su paralarının Hazine 
tarafından garanti edilmesi" ve "yedi emin hesabı" gibi konuların görüşülmesi amacıyla düzenlenen 
toplantıya yetkili bir kişinin katılması talep edilmiştir.(Ek: 22) 

25. Bunun üzerine DEİGM, YSGM'ye 18.06.1992 tarihinde bir yazı yazmış ve Belediye'nin 
toplam yatırım tutarı 721 milyon USD olan söz konusu proje ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine 
getiremeyeceği anlaşıldığından bu konuda müzakerelere başlamanın uygun olmayacağını bildirmiş
tir. (Ek: 23) 

26. Belediyenin 22.05.1992 tarihli cevabi yazısı üzerine, HM DEİ Genel Müdürlüğünce İzmit 
Belediyesine gönderilmek üzere iki adet yazı kaleme alınmış, fakat gönderilmemiştir. (Ek: 24) 
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27. HM bünyesinde bu gelişmeler yaşanırken İzmit Belediyesi 27.07.1992 tarihinde Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bir yazı yazarak; proje ile ilgili kararın ve öngörülen garantilerin 
Hazine'ce verilmesi için Belediye'ce alınması gereken önlemlerin bildirilmesini istemiştir. (Ek: 25) 

28. 03.09.1992 tarihinde Başbakan Tansu ÇİLLER tarafından verilen olurla HM bünyesinde 
bir YİD Komisyonu kurulmuş ve çok sayıda toplantı yapılmıştır. (Ek: 26) 

29. 12.10.1992 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yazılan ve HM, DSİ Genel Müdür
lüğü, DPT Müsteşarlığı ve KOF Başkanlığı'na gönderilen yazıda; projenin DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmesini desteklediklerini, toplam maliyeti 200 milyon USD olan projenin YİD 
modeliyle yapılması halinde su satış fiyatı çok yüksek olacağı için ancak zorunlu hallerde İstanbul 
tarafından kullanılabileceği belirtilmiştir. (EK:27) 

30. İSKİ'nin bu yazısı üzerine HM tarafından 07.01.1993 tarihinde İZMİT B.B.'ye bir yazı 
yazılarak; İZMİT B.B.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerde bulunarak su satınalma 
taahhüdünün geçerliliğinin tespitini, ayrıca proje maliyeti olarak belirtilen 200 milyon USD'ın han
gi bazda hesaplandığı konusunun araştırılmasını istemiştir. (EK: 28) 

31. Bu yazıya İzmit Belediye Başkanlığı tarafından verilen 13.01.1993 tarihli "Sefa SİR-
MEN" imzalı yanıtta; 

- İSKİ başta olmak üzere bazı Kamu Kuruluşlarının bu proje ile ilgili olumsuz tavırlar ser
gilediklerini, 

- Yapım fiyatına giren kalemlerin tek tek gözden geçirilerek 721 milyon USD'lık yatırıma 
ulaşıldığını, bu bakımdan İSKİ tarafından ileri sürülen 200 milyon USD yatırım tutarının herhangi 
bir temeli olmadığını bildirmiştir. (EK:29) 

32. İZMİT Belediyesi; 02.02.1993 tarihinde Konsorsiyum ile ilk USSA taslağını paraflamıştır. 
(EK: 30) 

33. Kocaeli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü İzmit Belediye Başkanlığı'na 25.06.1993 tarihinde 
bir yazı yazarak, Karamürsel, Gölcük ve Kandıra ilçeleri hariç, ildeki sanayii kuruluşlarının tak
riben 100 milyon m3 kullanma suyuna ihtiyaçları olduğunu bildirmiştir. (EK: 31) 

34. İZMİT B.B.; YSGM'ye yazdığı 05.07.1993 tarihli yazıda; yılda 100 milyon m3 suyun İz
mit Şehri ile Gebze dahil Körfez Belediyeleri ve bölgedeki sanayii kuruluşlarının ihtiyacı için kul
lanılabileceğini, İSKİ'ye garantili olarak satılacak 20 milyon m3 de dikkate alındığında geriye kalan 
22 milyon m3 suya tekabül eden finansmanın riskinin Belediye ve Şirket tarafından paylaşılacağını, 
gerçekte de bu riskin olmadığını beyan etmiştir. (EK: 32) 

35. YSGM, DEİGM'ye yönelik 09.07.1993 tarihli bir yazı yazarak; İSKİ ve projenin tarafları 
arasında yapılan görüşmeler sonucunda suyun satışı konusunda çözüme ulaşıldığı anlaşıldığından 
mutabakat zaptı imzalanmasına karar verildiği belirtilmiş, yine aynı tarihte YSGM tarafından DEİGM' 
ye yazılan bir başka yazıda da "o zaman bakan olan Sn. Tansu ÇİLLER'in makamlarında yapılan top
lantıda, kredi şartları dokümanı ve Ortak Girişim Şirketinin ortaklarına ödenecek kâr payının % 14 iç 
kârlılık oranı sağlanacak şekilde tespit edilip karara bağlandığı" belirtilmiştir. (EK: 33) 

36. DEİGM 14.07.1993 tarihinde, YSGM'ye bir yazı yazarak; "Uygulama Su Satış Anlaşması" 
kapsamında üretilecek suyun kimler tarafından satın alınacağı konusunda henüz bir mutabakatın 
sağlanamamış olmasının Hazine'ce verilecek garantiler konusunda tereddüte neden olduğunu bildir
miştir. (EK: 34) 
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37. Bütün bu gelişmeler sonucunda 21.07.1993 tarihinde " I ve II Mutabakat Zabıtları" im
zalanmıştır. (EK: 35, 36) 

38. Grup, YSGM'nden 31.12.1993 tarih ve 1862 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi almıştır. (EK: 
37) 

39. İZMİT B.B.'nin İSAŞ'a ortak olması karşılığı temin etmesi gereken öz sermaye payı ile il
gili olarak HM ile İZMİT B.B. arasında yapılan yazışmalar sonucunda HM İZMİT B.B.'ye yazdığı 
05.05.1994 tarihli yazısı ile, kurulacak şirkete özsermaye olarak ödenmesi gereken katkı payının 
Belediyenin özkaynaklarından karşılanmasının uygun olacağını belirtmiştir. (EK: 38) 

40. İZMİT B.B, Başbakanlık Müsteşarlığına gönderdiği 19.04.1994 tarihli yazı ile, Yuvacık 
Barajının bugünkü haliyle Belediyeye devredilmesini talep etmiş, Başbakanlık Müsteşarlığının İZ
MİT B.B.'ye yönelik 01.06.1994 tarihli yazısında da, konunun Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın 
belirttiği çerçevede halledilmesinin Başbakanlıkça uygun görüldüğü belirtilmiştir. (EK: 39) 

41. 22.04.1994 tarihinde proje ile ilgili ÇED raporu alınmıştır. (EK: 40) 

42. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 16.05.1994 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne bir yazı 
yazarak projenin Şubat 1994 tarihi itibariyle toplam maliyetinin 777.2 milyon USD'ye ulaşacağını 
belirterek söz konusu maliyetin DSİ tarafından yürütülmekte olan benzer amaçlı projelerin 
maliyetiyle karşılaştırılarak Müsteşarlığa iletilmesini istemiş, ancak bu yazı dönemin Dış Ekonomik 
ilişkiler Genel Müdürü tarafından DSİ'ye gönderilmemiştir. (EK: 41) 

43. 13.06.1994 tarihinde 3996 sayılı "Bazı yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Dcvrct Modeli çer
çevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" yürürlüğü girmiştir. (Ek:42) 

44. 3996 sayılı kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 94/5907 sayılı BKK 01.10.1994 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Ek:43) 

45. Kanunun çıkmasını müteakiben KOF Başkanlığı 11.10.1994 tarihinde Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına bir yazı yazarak, projenin KOF kapsamından çıkarılması hakkında BKK alınması için 
gerekli girişimde bulunulması istenmiştir. (Ek:44) 

46. Projenin YİD Modeli ile gerçekleştirilmesi konusunda kaydedilen gelişmeler sonucunda 
19.10.1994 tarih ve 94/6244 sayılı BKK ile Proje KOF finansman programından çıkarılmıştır. 
(Ek:45) 

47. Bütün bu gelişmeler üzerine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 30.09.1994 tarihinde Baş
bakanlık Makamına bir yazı çıkararak, söz konusu finansman modelinin Makamlarınca uygun 
görülmesi halinde, şirkete verilecek Hazine Garantisi prensiplerini içeren mektubu ve bunun ek ve 
tadillerini Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamak için bazı görevlilerin 1994 yılı Bütçe Kanununun 
34 (f) maddesi uyarınca münferiden yetkilendirilmesi hususunda Olur talep edilmiş ve söz konusu 
Olur alınmıştır. (Ek:46) 

48. 24.11.1994 tarih, 4047 sayılı Kanun ile 3996 sayılı kanunun Geçici 1 .maddesinin değiştiril
mesi üzerine GAMA A.Ş. 07.12.1994 tarihinde İZMİT B.B'ne bir yazı yazarak Projenin 3996 
sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi hükümlerinden faydalanması amacıyla bir YPK Kararı alın
masını talep etmiştir. (Ek:47) 
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49. Bu talepten 1 gün sonra 08.12.1994 tarihinde İZMİT B.B, İçişleri Bakanlığına da bir yazı 
yazarak, Projenin, 3996 sayılı Kanunun 4047 sayılı Kanun ile değişik geçici 1.maddesi çerçevesin
de gerçekleştirilebilmesi amacıyla YPK Onayı alınması talebinde bulunmuştur. (Ek:48) 

50. İçişleri Bakanlığı da bu talebi 12.12.1994 tarihli bir yazıyla YPK Başkanlığına iletmiştir. 
(Ek:49) 

51. İZMİT B.B. yine 27.12.1994 tarihinde İçişleri Bakanlığına bir yazı yazarak; İzmit Şehri 
Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesini gerçekleştirecek olan İSAŞ'a İzmit Belediyesinin % 30 
sermaye ile ortak olması ve bu ortaklık hissesinin % 39'a kadar artırabilmesine dair BKK alınması 
için talepte bulunmuştur. (Ek:50) 

52. İZMİT B.B. Belediye Meclisinin 30.12.1994 tarih ve 94/181 sayılı Kararı ile YİD Modeli 
ile yapılacak İzmit Su Projesi ve diğer projeler ile ilgili olarak Bakanlıklar, YPK, DPT ve HM nez-
dinde girişilecek her türlü iş ve işlemlerde Belediye Başkanı yetkili kılınmıştır. (Ek:51) 

53. DSİ Genel Müdürlüğü 12.01.1995 tarihinde DPT Müsteşarlığına bir yazı yazarak, Kiraz-
dere Barajının 3996 sayılı Kanun çerçevesinde tamamlanmak üzere İZMİT B.B.'ye devredilebil-
mesi için, DSİ Genel Müdürlüğü ile İZMİT B.B. arasında 1053 sayılı Kanuna istinaden akdedilmiş 
bulunan protokolün ortadan kaldırılarak, bugüne kadar yapılan harcamaların DSİ'ye geri öden
mesini ve devre ilişkin diğer hususları düzenleyen bir devir protokolü yapılması, ayrıca Müteahhit 
firma ile DSİ Genel Müdürlüğü arasındaki sözleşmenin tasfiye edilmesinin gerektiğini, bu koşullar
la Kirazdere Barajının 3996 sayılı kanuna göre tamamlanabilmesi için YPK'ya sunulmasının uygun 
görüldüğünü bildirmiştir. (Ek: 52) 

54. 17.01.1995 tarihinde İSAŞ kurulmuştur. (Ek:53) 

55. HM tarafından DPT'ye gönderilen 30.01.1995 tarihli cevabi yazıda, projenin YİD kap
samına alınmasının uygun mütalaa edildiği bildirilmiştir.(Ek:54) 

56. Başbakanlık tarafından DPT'ye gönderilen 30.01.1995 tarihli cevabi yazıda, idarenin teklif 
ettiği görevli şirketin başvuru tarihindeki son durumu dikkate alınmak suretiyle mezkur proje ve iş
lere de 3996 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması için YPK Kararı alınmasının Kanun 
koyucunun amacına uygun düşeceği mütalaa edilmiştir. (Ek:55) 

57. DPT Müsteşarlığı, Kurumun ilgili birimince hazırlanan olumsuz görüş içeren yazıyı dik
kate almayarak YPK Başkanlığı'na yazdığı 14.02.1995 tarihli yazı ile İzmit Su Projesinin 4047 
sayılı Kanunun geçici 1.maddesinin 2.fıkrası hükümlerine göre 3996 sayılı Kanun çerçevesinde 
YİD Modeline göre yapılabilmesi için gerekli kurul kararı alınması şeklinde uygun görüş bildirmiş
tir. (Ek:56,57) 

58. İlgili Kurumların uygun görüşleri üzerine YPK'nın 24.02.1995 tarih ve 95/T-17 sayılı 
kararıyla projesi YİD modeli kapsamına alınmıştır. (Ek:58) 

59. YPK kararı ile aynı tarihte (24.02.1995) çıkarılan 95/6607 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile İZMİT B.B.'nin "İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi" nin uygulanması 
amacıyla kurulacak olan İzmit Su A.Ş.'ye % 39 oranını geçmemek kaydıyla ortak olmasına izin 
verilmiştir. (Ek:59) 

60. DEİGM, YPK Sekreteryasına gönderilmek üzere 14.04.1995 tarihli bir yazı hazırlamış ve 
bu yazıda; YPK tarafından alınan Kararın geçici 1. madde 2.fıkrasına uygun olarak anılan projede 
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3996 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması amacıyla mı, yoksa 1 .fıkrasına uygun olarak 3996 
sayılı Kanun hükümlerinden muaf olmak üzere tabi olduğu usul ve esaslara göre yürütülmesini 
teminen mi çıktığı konusunun açıklığa kavuşturulmasını istemiştir. Ancak bu yazı da YPK Sek-
reteryasına gönderilmemiştir. (Ek:60) 

61. YSGM; DEİGM'ye ısrarla ve defalarca yazarak bu projenin 3996 sayılı Yasa yürürlüğe gir
meden önce YİD modeline göre başlamış bir proje olup olmadığını, 3996 sayılı Yasa ile 94/5907 
sayılı Yönetmelik hükümlerinin tamamının bu projeye uygulanıp-uygulanmayacağı hususunda 
tereddütleri olduğunu bildirmiştir. Her defasında DEİGM bu projenin başlamış bir proje olduğunu, 
bu nedenle 3996 sayılı kanun ve 94/5907 sayılı BKK hükümlerinin bu projeye uygulanmayacağını 
bildirmiştir. (Ek: 61) 

62. DEİGM; YSGM'den kendilerine yöneltilen bu soruların tamamına; söz konusu projenin 
3996 sayılı Kanun kapsamında yer alan yeni bir proje olmayıp bu kanunun 4047 sayılı Kanun ile 
değişik geçici birinci maddesi uyarınca başlanılmış proje olduğunu, dolayısıyla 94/5907 sayılı 
Kararda yer alan düzenlemelerin bu projeye uygulanmayacağını, YPK Kararında yer alan '3996 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması' ifadesinin bu kanunun 5, 11, 12 ve 14.maddelerinin (lehe 
olan hükümler) uygulanması şeklinde anlaşılması gerektiği, şeklinde cevap vermiştir. (Ek: 62 ) 

63. HM 09.04.1996 tarihinde Devlet Bakanlığı Makamına yazdığı yazı ile, 24.02.1995 tarih ve 
95/T-17 sayılı YPK Kararının "projenin 3996 sayılı kanunun 5,11,12 ve 14.madde hükümlerinde 
faydalanması" şeklinde yorumlanması ve 94/5907 sayılı kararname hükümlerinin bu doğrultuda uy
gulanarak özkaynak/yabancı kaynak oranının teşvik belgesinin orijinalinde yer alan %15-%85 şek
linde belirlenmesinin uygun olacağını bildirmiştir. (Ek:63) 

64. İSAŞ ortaklarından Thames Water Int. Tarafından gizli kaydıyla hazırlanarak Belediyeye 
gönderilen 06.06.1995 tarihli raporda; gerekli tedbirler alınmazsa Belediyenin su gelirleri ile gider
leri arasında negatif bir fark (zarar) olacağını belirtilmiştir. Bu rapora cevaben Belediye Genel Sek
reteri Kadri VEZİROGLU 21.06.1995 tarihinde Thames VVater Int.'a gönderdiği "özel" yazısında; 
Belediyenin su gelirleriyle giderleri arasındaki farkın tarife ayarlamaları, su bedelleriyle birlikte 
tahsil edilen diğer gelirler ve sübvansiyon ile karşılanabilecek düzeyde olduğunu, gerekirse bu süb
vansiyonun Belediye Bütçesine dahil edileceğini bildirmiştir. (Ek:64) 

65. 24.08.1995 tarihinde İZMİT B.B. ile İSAŞ arasında projenin ana sözleşmesi olan USSA 
imzalanmıştır. (Ek:65) 

66. İzmit Büyükşehir Belediye Meclisi 28.11.1995 tarihinde aldığı kararla ilgili proje kap
samında şirketin kullanacağı kredinin Belediye yükümlülüğünde ve Hazine Garantisinde olacağını, 
kredinin kullanılmasının 1580 sayılı Kanunun 70.maddesinin 5.fıkrası gereği kararlaştırılmasını 
kabul etmiştir. (Ek:66) 

67. 19.12.1995 tarihinde 1994 Yılı Bütçe Kanununun 34 (f) maddesine göre Hazine Garantileri 
imzalanmıştır. (Ek:67) 

68. Bu tarihten sonra İZMİT B.B. Bayındırlık ve İskân Bakanlığına başvurarak Barajın 
Belediyeye devrini talep etmiştir. (Ek:68) 

69. İZMİT B.B; 15.02.1996 tarihinde HM'yc bir yazı yazarak, DSİ ile İZMİT B.B.'nin üzerin
de mutabakata vardıkları protokolün yürürlüğe girişinin İçişleri ve Maliye Bakanlıkları, HM ve İl-
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ler Bankası Genel Müdürlüğünün uygun görüşüne bağlı olduğunu bildirerek konuyla ilgili Hazine 
görüşünün acilen kendilerine iletilmesini istemiştir.(Ek:69) 

70. Maliye Bakanlığı, HM ve İller Bankası Genel Müdürlüğü baraj ile ilgili devir protokolüne 
ilişkin uygun görüş bildirmişlerdir.(Ek:70) 

71. Devir işleminden önce DANIŞTAY 1.Dairesinden uygun mütalaa alınmıştır.(Ek:71) 

72. Bu gelişmelerden sonra 21.03.1996 tarihinde Yuvacık Kirazdere Barajı inşaatı işine ait tas
fiye protokolü düzenlenmiş ve yine aynı tarihli bir devir protokolü ile DSİ tarafından baraj için 
yapılan harcamaların İZMİT B.B. tarafından geri ödenmesi koşuluyla Belediye'ye devredilmiş-
tir.(Ek: 72, 73) 

73. İZMİT B.B. Belediye Başkanı Sefa SİRMEN, 17.06.1997 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın R.Tayyip ERDOGAN'a yazdığı yazı ekinde "İSKİ'ye herhangi bir yüküm
lülük getirmeyecek biçimde" hazırladıkları protokolü göndermiş, ancak bu protokol Sayın R.Tay
yip ERDOĞAN tarafından imzalanmamıştır. (Ek:74) 

74. İSKİ'nin proje kapsamından su almayacağının kesinleşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Necdet SEÇKİNÖZ, İstanbul Valisi Kutlu AKTAŞ'a 23.10.1997 tarihinde bir yazı 
yazarak Gebze-Şıhlı arasındaki 12 km'lik kısma boru döşenmesi ile ilgili olarak İSKİ'nin olumsuz 
bir tutumu konusunda yardımcı olunmasını talep etmiştir.(Ek:75) 

75.08.09.1997 tarihinde alınan 97/9952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kirazdere Barajının 
su toplama havzasında ve su dağıtım alanında yer alan Belediye ve Köylerinin su ve kanalizasyon 
işleri İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanı içine alınmıştır.(Ek:76) 

76. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet SEÇKİNÖZ, İZMİT B.B.'ye gönderdiği 
27.01.1998 tarihli yazısında, projenin YPK tarafından onaylanmış bulunan kapsamı ile uygulan
masının teminini istemiştir.(Ek:77) 

77. İZMİT B.B. DSİ Genel Müdürlüğüne yazdığı 02.05.1998 tarihli yazı ile; "proje kapsamın
da 1200 mm çapında boru olarak yeniden döşenmesi gereken Gebze-Şıhlı İsale Hattı işinin" proje 
kapsamından çıkarıldığını, DSİ tarafından hazırlanan Kati Proje Raporunda yapılan bu değişiklik 
nedeniyle doğacak tüm sorumluluğunun İSKİ'ye ait olacağını bildirmiştir. Bu husus aynı tarihli bir 
yazı ile İSKİ Genel Müdürlüğüne de iletilmiştir.(Ek:78,79) 

78. İSAŞ; DEİGM'ye yazdığı 17.12.1998 tarihli yazı ile kullanmayı düşündüğü Destek Kredisi 
için onay istemiştir.(Ek:80) 

79. Şirketin söz konusu bu talebi 08.01.1999 tarih ve 1431 sayılı muvafakat yazısı ile HM 
tarafından Onaylanmıştır.(Ek:81) 

80. Proje 1998 yılında tamamlanmış ve İZMİT B.B. bünyesinde kurulu bulunan İzmit Su (İSU) 
Genel Müdürlüğü'nün depolarına 18.01.1999 tarihinden itibaren arıtılmış su verilmeye başlanmış
tır. Böylece, Proje çerçevesinde tesisler 18.01.1999 tarihinden itibaren işletmeye alınmış olmak
tadır. 

81. HM İçişleri Bakanlığı'na hitaben yazdığı ve dönemin Hazineden sorumlu Devlet Bakanı 
Hikmet ULUĞBAY tarafından imzalanan 22.04.1999 tarihli yazı ile. İZMİT B.B. Mart 1999 da İz
mit Beldesinde Gebze. Körfez ve Gölcük Belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları 
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içinde su temininden sorumlu olan İSKİ'nin proje kapsamında üretilen suyu almasının ve bölgedeki 
sanayi kuruluşlarının su ihtiyaçları için Sapanca Gölünden su çekmelerinin engellenerek Kirazdere 
Barajından su almak üzere İSU ile sözleşme imzalamalarının büyük zaruret olduğunu bildirilmiştir. 
(Ek:82) 

82. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Hik
met ULUGBAY'a yazılan 10.05.1999 tarihli yazıda, İZMİT B.B.'nin su satışı için bölgedeki özel ve 
kamu kuruluşlarıyla anlaşma sağlayamaması nedeniyle suyun doğaya akıtıldığı ve İSAŞ tarafından 
tahakkuk ettirilen faturaların HM'ce garanti çerçevesinde ödendiği belirtilmekte ve bu mali külfetin 
önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması istenmektedir. (Ek: 83) 

83. HM İZMİT B.B.'ye gönderdiği 24.08.1999 tarihli yazıda; merkez üssü Kocaeli İli olan 
17.08.1999 tarihli deprem nedeniyle 24.06.1995 tarihli USSA'nın 8.4. maddesi uyarınca karşı tarafa 
15 gün içinde Mücbir Sebep Bildirimi vermeleri gerektiğini bildirmiştir. (Ek:84) 

84. 15 günlük hak düşürücü sürenin bitiminden 1 gün evvel, (Bu süre geçirildiği taktirde, müc
bir sebep öne sürülerek tesislerin geri alınma hakkı kaybedilmektedir.) 31.08.1999 tarihinde, İZMİT 
B.B. HM'ye cevaben bir yazı göndererek, İSAŞ'ın ve projenin diğer taraflarının dahil olmadan ger
çekleşen bir deprem dolayısıyla mücbir sebep bildiriminde bulunmanın HAKÇA olmayacağını bil
dirmiştir. (Ek:85) 

85. DEİGM 02.09.1999 tarihinde İZMİT B.B.'ye bir yazı yazarak, deprem dolayısıyla 
Belediyenin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği dikkate alınarak, USSA'nın 8.4. maddesi 
uyarınca öngörülen 15 günlük süre şartına uygun tasarrufta bulunmak amacıyla bahse konu tespit
lerin Belediyece yapılması ve sonucuna göre gerektiğinde resmi mücbir sebep bildiriminde bulun
ma hakkını da saklı tutmayı temin etme bakımından bildirimin ilgili taraflara gönderilmesinin 
yerinde olacağının düşünüldüğü iletilmiştir. (Ek:86) 

86. İSAŞ'ın 08.09.1999 tarihinde İZMİT B.B.'ye gönderdiği yazıda, süresi içinde bildirimde 
bulunulmadığından, Belediye tarafından 02.09.1999 tarihinde gönderilen yazıyı bir mücbir sebep 
bildirimi olarak kabul etmediklerini bildirmiştir. İSAŞ aynı içerikli bir yazıyı da 13.09.1999 tarihin
de HM'ye göndermiştir. (Ek:87) 

87. Belediye bu yazıya cevaben 17.09.1999 tarihinde İSAŞ'a bir yazı yazarak; 02.09.1999 
tarihli yazılarının bir MÜCBİR SEBEP BİLDİRİMİ OLMADIĞINI sadece mücbir sebep bildirimi 
haklarını saklı tutmaya yönelik bir yazı olduğunu bildirmiştir. (Ek:88/A) Fesih ve Üstlenim Komis
yonunun 16.10.2001 tarihli Sonuç Raporuna ekli Sn. Kadri VEZİROGLU tarafından 6 sayfadan 
ibaret muhalefet şerhi düzenlenmiştir. (Ek:88/B) 

88. DEİGM tarafından Başbakanlık Makamına hitaben yazılan 11.01.2000 tarih, 1937 sayılı 
yazıda, HM'nin verdiği garanti çerçevesinde, USSA'nın ilgili maddesi uyarınca Belediyeye tanınan 
fesih ve üstlenim durumunda ödenmesi gereken bedeli hesaplamak üzere bir heyet görevlendiril
mesi talebi dönemin Başbakanı Sn. Bülent ECEVİT tarafından onaylanmıştır.(Ek:89) 

89. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sn. Recep ÖNAL'ın 22.03.2000 tarih, 2000/583 sayılı 
Onayı ile, Fesih ve üstlenim komisyonunun oluşturulması ve proje ile ilgili olarak fesih ve üst-
lenime gidilmesi durumunda alınacak müşavirlik hizmetlerinin teminine ilişkin esaslar tespit edil
miştir. (Ek:90) 
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90. İZMİT B.B., HM'ye yazdığı 10.02.2001 tarihli yazısında, dönemin Başbakanı tarafından 
YİD Modeline geçiş için başlatılan süreçte Belediyenin sadece GÖREVLİ OLDUĞUNU, bunun 
PROJE SAHİPLİĞİ ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etmektedir. (Ek:91) 

91. Bu tarihten sonra İSAŞ Hazineye gönderdiği 26.03.2002 tarihli yazısı ile, gelecek dönem
ler düzenlenecek su satış faturaları tutarlarının düşürülmesi maksadıyla birtakım önerilerde bulun
muştur. (Ek:92) 

92. HM, 07.11.2002 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak, projenin toplam 
yatırım maliyetinin hesaplanması ile ilgili olarak yazdığı yazılara cevap alamadığını belirterek 
talebini bir kez daha tekrarlamıştır. (Ek:93) 

93. HM, İZMİT B.B.'ye yazdığı 15.11.2002 tarihli yazıda; projeye ilişkin olarak oluşturulan 
Fesih ve Üstlenim Komisyonunun çalışmaları sonucunda hazırlanan rapora istinaden, şirket his
selerinin satın alınması durumunda Belediye tarafından ödenecek Satın Alma Bedelinin HM'nin dış 
borç imkanları çerçevesinde yaratılacak bir kaynaktan finanse edilmesi ve tutar uyarınca 
Belediyenin borçlandırılmasının uygun olduğu hususu Devlet Bakanı Sn. Masum TÜRKER im
zasıyla Belediyeye bildirilmiştir. (Ek:94) 

94. Hazinenin bu yazısına 22.11.2002 tarihinde cevap veren Belediye, satınalma halinde gerek
li finansmanın Hazine tarafından sağlanmasını yeterli görmemiş ve "HİSSELERİN SATINALIN-
MASIYLA İLGİLİ TÜM PARASAL VE HUKUKİ SORUMLULUKLARIN HAZİNE MÜS
TEŞARLIĞI TARAFINDAN ÜSTLENİLECEĞİNİN NET BİR İFADE İLE BELEDİYEYE 
BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ" ayrıca tüm hisselerin Belediye tarafından satın alınabil-
mesinin ancak yeni bir BKK çıkarılması ile mümkün olabileceğini bildirmiştir. (Ek:95) 

95. DSİ Genel Müdürlüğü 12.12.2002 tarihinde bu yazıya cevap vermiş ve Genel Müdürlük
lerince yapımı devam eden ve tamamlanan içmesuyu projelerine ait takribi maliyetlerin baz alın
ması suretiyle hesaplanan projeye ilişkin toplam yatırım maliyetinin 217.5 milyon USD olduğunu 
bildirmiştir. (Ek: 96) 

96. HM Belediyenin kendisine yazdığı 22.11.2002 tarihli yazıya cevaben yazdığı 07.04.2003 
tarihli yazısında; Hisselerin üstlenilmesi ile ilgili olarak "tüm parasal ve hukuki sorumlulukların 
HM tarafından üstlenileceğinin net bir ifadesi ile Belediyenize bildirilmesi" hususunun HM tarafın
dan değerlendirilmesi sonucunda; 

a) Yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılması hususunun, bu konudaki Müsteşarlık görüşleri 
saklı kalmak üzere ilgili makamın takdirinde olduğu, 

b) Hisselerin üstlenilmesi ile ilgili parasal ve hukuksal sorumluluğun HM tarafından üstlenil
mesi ile ilgili olarak ilave herhangi bir bildirime gerek olmadığı, 

Bildirilmiştir. (Ek:97) 

97. İZMİT B.B. ile İSAŞ arasında on bendden müteşekkil ihtilaf konulan ile ilgili olarak 
görevlendirilen Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik Firması tarafından 08.04.2003 tarih ve YMM-41-
03-23 sayılı Bilirkişi Raporu düzenlenmiştir. (Ek:98) 

98. HM Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2003 tarih ve 25395 tarihli yazısında; 
Hazine kasasından İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin ödememesi nedeniyle üstlenilen ve ödenen su 
faturaları miktarının Şubat-2003 sonu itibarıyla 861.982.732 USD olduğu Komisyonumuza bil
dirilerek çizelgeleri gönderilmiştir. (Ek:99) 
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99. İSU Genel Müdürlüğü'nden gelen 30.04.2003 gün 1194 sayılı yazıda; 1999 yılında mey
dana gelen depremlerden sonra barajdan alınan su miktarında artış meydana geldiğini, ayrıca alın
madığı halde parası ödenen su miktarının 1999 yılında 104,5 milyon m3, 2000 yılında 64 milyon 
m3, 2001 yılında 58,6 milyon m3 ve 2002 yılında 52,6 milyon m3 olduğu belirtilmiştir. Aynı yıllar
da kayıp kaçak miktarları 1999'da 14,5 milyon m3, 2000'de 41,6 milyon m3, 2001'de 52 milyon m3 

ve 2002'de de 60,3 milyon m3 olduğu açıklanmıştır. Bu durumda; alınmayan su ile kayıp kaçak mik
tarı toplamının 1999'da 119 milyon m3, 2000'de 105,6 milyon m3, 2001'de 110,7 milyon m3 ve 
2002'de 113 milyon m3 olduğu hesaplanmış ve tablolar halinde gösterilmiştir. Aynı yazıda, teslim 
alınan suya mukabil Hazine Müsteşarlığına bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmadığı, tahsilat
ların cari giderlere harcandığı, artanın da İzmit Büyükşehir Belediyesine aktarıldığı açıklanmıştır. 
(Ek: 100) 

100. DSİ Genel Müdürlüğü'nün 30 Nisan 2003 günlü yazısında; İzmit Su Projesi ile ilgili 
Baraj, Arıtma Tesisi ve İsale Hatlarının maliyet bedellerinin mahalline gidilerek hesaplandığı, dolar 
bazında 217.560.143 USD maliyet tespit edildiği, ifade edilmiştir .(Ek: 101) 

101. İSKİ Genel Müdürlüğü'nden gelen 01.05.2003 gün ve 106/7-40339 sayılı yazıda Yuvacık 
Barajı'nm İSKİ birim fiyatları ile karşılaştırılması yapılmış, Yuvacık Barajı'nın İSKİ Barajlarının 
1.86 katı olduğu, Arıtma Tesislerini İSKİ Arıtma Tesislerinin 5.3 katı ve Yuvacık İsale Hatlarının 
İSKİ birim fiyatlarına göre yapılanlardan 204,2 milyon USD daha fazla olduğu belirtilmiştir. 
(Ek:102) 

102. DSİ Genel Müdürlüğü'nün 1 Mayıs 2003 gün ve 786 sayılı yazısında Yuvacık Barajının 
DSİ HES Dairesi Başkanlığı tarafından 12.110.800.000 TL'ye GAMA Endüstri A.Ş.'ye ihale edil
diği. İsale hattı, Artıma tesisi ve pompa istasyonlarının ihale kapsamında olmadığı, Yuvacık Barajı 
inşaatı işinin 21.03.1996 tarihinde imzalanan devir protokolü ile İzmit Büyükşehir Belediyesine 
devredildiği açıklanmıştır. (EK: 103) 

103. DSİ Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı'nın 01.05.2003 gün ve 2202 sayılı yazısı ile 
eklerinde: İzmit Su Projesinin Yuvacık Barajı ile ilgili bölümünün GAMA Endüstri A.Ş.'den devir 
alınarak DSİ tarafından İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne devrinin 21.03.1996 tarihinde yapıldığına 
ilişkin protokol örnekleri gönderilmiştir. (Ek: 104) 

104. HM'nin 05.05.2003 tarih, 27304 sayılı yazısında: Amerikan Arnold&Porter şirketinden 
sağlanan hukuki danışmanlık hizmeti karşılığında nasıl ve hangi makamlardan alınan onaylara is
tinaden ödeme yapıldığı açıklanmaktadır. (Ek: 105) 

105. İZMİT B.B.'den gelen 09.05.2003 tarih, 2386 sayılı yazı ekinde bulunan Kadri 
VEZİROĞLU ile ilgili atanma yazılarından, 27.06.1994 tarihinde İZMİT B.B. Başkanı Sefa SİR-
MEN tarafından Belediyeye Genel Sekreter Olarak atandığı. 11.01.1996 tarihinde Genel Sekreter
lik görevinden alınarak İSU Genel Müdürlüğüne atandığı, 02.08.1996 tarihinde bu görevinden alın
mak suretiyle tekrar İZMİT B.B. Genel Sekreterliği görevine atandığı. 11.01.1999 tarihinde mahal
li idareler seçimine katılmak üzere görevinden istifa ederek ayrıldığı ve 18.04.1999 tarihinde 
yapılan seçimlerde İZMİT B.B. Belediye Meclisi Üyeliğine seçildiği görülmüştür. (Ek: 106) 

106. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 08.05.2003 gün ve 2003-2/1660 sayılı yazısı ekinde 
gelen dosyada; İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdürü ve diğer görev
lileri hakkında açılan davalardan halen devam eden ve sonuçlananların iddianame ve karar örnek-
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lerinin gönderildiği, bugünkü tarih itibarıyla İSU görevlileri hakkında açılan davalardan halen 22 
adedinin devam ettiği, bu davaların ZİMMET, NİTELİKLİ ZİMMET, KULLANMA ZİM
METİ, ZİMMETE NEDEN OLMAK, ALIM SATIMA FESAT KARIŞTIRMAK, GÖREVİ 
KÖTÜYE KULLANMAK, EVRAKTA SAHTECİLİK, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK 
ve HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİİSTİMAL gibi İSU'nun malvarlığına karşı işlenen 
suçlar olduğu görülmüştür. (Ek: 107) 

107. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 22.05.2003 gün ve 2003-2/1660 sayılı yazısı ekinde 
gelen dosyada ise ; İSU Genel Müdürlüğü adına yapılan ihale ve ahm-satım sırasında; Yönetim 
Kurulu Başkanı olan İZMİT B.B. Başkanı Sefa SİRMEN'in Resmi alım-satımlara fesat karıştırarak, 
satıcı firmaya İSU aleyhine menfaat sağladığının anlaşıldığı, Sefa SİRMEN'in 03.11.2002 tarihin
de Milletvekili seçilmesi nedeniyle soruşturma evrakının TBMM'ne sunulmak üzere Adalet Bakan
lığına gönderildiği belirtilmiş ve fezleke örneği gönderilmiştir. (Ek: 108) 

108. HM'nin Komisyonumuza gönderdiği 25.06.2003 tarih, 39405 sayılı yazısı ile Projenin 
Hazine'ye toplam maliyeti bildirilmiştir. (Ek: 109) 

109. Dönemin Başbakanı Sn. Tansu ÇİLLER tarafından Komisyonumuza 29.05.2003 tarihli 
açıklama yazısı gönderilmiştir. (Ek: 110) 

110. İSKİ eski Genel Müdürü Ergun GÖKNEL tarafından Komisyonumuza 27.06.2003 tarih
li bilgi yazısı gönderilmiştir. (Ek: 111) 

111. HM'nin 01.05.2003 tarih ve 26677 sayılı yazısı ile; 1992-1997 yılları arasında birçok 
projeye finansman sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından temin edilen, dış kaynaklı 
ve düşük faizli kredilere ilişkin liste gönderilmiştir. (Ek: 112) 

112. DSİ Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2003 tarih, 1392 sayılı yazısı ekinde Manavgat Çayı Su 
Temin Projesinin yapısı, özellikleri ve maliyetleri rapor halinde gönderilmiştir. (Ek: 113) 

113. DSİ Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2003 tarih, 1393 yazısı ekinde İvedik Arıtma Tesisinin 
teknik özellikleri ve maliyeti rapor halinde gönderilmiştir. (Ek: 114) 

114. Danıştay 2. Dairesi tarafından; İzmit Su Projesi ile ilgili konularda haklarında tahkikat 
yapılarak yetkili merciler tarafından soruşturma izni verilen İZMİT Büyükşehir Belediyesi yet
kilileri ve diğer Kamu Görevlileri ile ilgili olarak çeşitli kararlar verilmiştir.(Ek:l 15) 

115. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 30.06.2003 tarih, 28066 sayılı yazısı ile, 
Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine İZMİT B.B.'nin Hazine'ye olan borçlarının tahsili amacıyla 
Belediye'nin tüm hak ve alacaklarına karşı haciz işlemlerinin başlatıldığı Komisyonumuza bildiril
miştir. (Ek: 116) 

116. İSU'nun kötü yönetimi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince 
06.04.2002 tarih, 41-7/1237-2, 41-7/1238-2 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir. (Ek: 117) 

117. HM'nin Komisyonumuza gönderdiği 09.07.2003 tarih ve 1743 sayılı yazısında; 1999 
yılında gerçekleşen deprem nedeni ile Belediye tarafından İSAŞ'a usulüne uygun olarak mücbir 
sebep bildirimi yapılması ve tesislerin devralınması halinde ödenmesi gerekecek toplam tutarın 
1.349.975.522 USD olacağını bildirmiştir. (Ek: 118) 
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4. BEYANLAR VE TUTANAKLAR (Ek : 120) 
4.1. BİLGİLERİNE BAŞVURULAN SİYASİLERİN BEYANLARI 
4.1.1. Dönemin Başbakanı Sn. Tansu ÇİLLER 21.05.2003 tarihli yazılı beyanında özetle; 
Kamu finansmanı alanında karşılaşılan güçlükler ve yatırıma ayrılan kaynakların son derece 

sınırlı olması gerçeklerinden hareketle hizmetin aksamaması amacıyla 1980'li yıllarda Türkiye'nin 
gündemine giren YİD sisteminin uygulanmasının kararlaştırıldığını, bu kapsamda DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından çok uzun yıllardır yürütülmekte olan ancak gerçekleştirilemeyen projelerin 
bitirilerek hizmete sunulmasının kararlaştırıldığını, 

Buna yönelik olarak YİD mevzuatının geliştirildiğini, 3996 ve 4047 sayılı Kanunların ve ay
rıca uygulama esaslarıyla ilgili BKK'nın çıkarıldığını, sözkonusu Proje ile ilgili olarak yetkili 
idare olan İZMİT B.B. tarafından yürütülen projenin her aşaması itibarıyla yasal düzen
lemelerde (3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı BKK) yer alan kurallara tabi kılındığını, 
24.02.1995 tarih ve 95/T-17 sayılı YPK Kararının da bu amaçla alındığını, bu kararın Yasalara uy
gun olduğunu, 

İfade etmiştir. (Ek : 110) 

4.1.2. Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Sn. Halil ÇULHAOĞLU Komisyonu bilgilendir
me toplantısında özetle; 

12 Ocak 1995 tarihli yazısının yap-işlet-devret ile ilgili bir talep olduğunu, 

Projenin DSİ'nin bir projesi olduğunu ve Devletin işleyişinde devredilebilmesi için DSİ'nin 
harcamalarının geri dönmesinin gerektiğini düşünerek onun gereği yerine getirilsin, ondan sonra 
yap-işlet-devrete dönsün denildiğini, sonra gelinen noktada ise irdelemeden imza atmış 
olabileceğini, 

O dönemde Yap-işlet-devret modelinin çok güncel ve siyasî olduğunu, çok ön plana çıkarıldığını 
ve devletin kaynak sıkıntılarının söz konusu olduğunu, burada eşgüdümün DPT'de olduğunu, DPT'ye 
yazı yazdıklarını, DPT'nin ise bu işlerin uygun olup olmadığını araştırmak zorunda olduğunu, 

Bu projede birtakım sakıncaların olduğunu, yanlışların varlığını görüyor olduğunu, barajın 
yapımının neden yüzde 10'undan su kullanacak olan bir Kuruma verildiğini bugün irdeliyor ol
duğunu ama o günkü koşullarla, bugünkü koşullan bağdaştırabilmeyi mümkün göremediğini, 

YPK toplantısı diye bir toplantı olmadığından bu projenin değerlendirilmediğini, YPK karar
larının geldiğini, bakanların da kendi inisiyatiflerine göre imzaladıklarını veya imzalamadıklarını, 
YPK kararlarının olduğu andaki koşulları yansıtıyor olduklarını, YPK Kararından sonra bu 
projede 3996'nın tüm kurallarına uyularak ihalenin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü, 

Kararlar imzalanırken önce Başbakanın, Başbakan yardımcısının imzasını görmek gibi 
bir usulün var olduğunu, 

İfade etmiştir. 

4.1.3. Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Sn. Mustafa YILMAZ Komisyonu bilgilendirme 
toplantısında özetle; 

59 gün Bayındırlık Bakanlığı yaptığını, Hazine Garantilerini imzalamaya yetkili olacaklarla il
gili yazıyı o günkü koşullarda detaylı incelemeden Başbakanlıktan gelen bir yazı olduğu için im
zaladığını, imzalamadan önce herhangi bir inceleme yapmadığını ve o günün koşularında, 
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hükümetin bir üyesi olarak önüne gelen evrakı diğer arkadaşlarla, Başbakanla beraber imzaladığını, 
bugün olsa imzalamayacağını ama o günün koşullarında Sayın Başbakanın imzasını gördük
ten sonra hükümetin bir üyesi olarak imzaladığını, 

İfade etmiştir. 
4.1.4. Devlet Bakanı ve Başbakan Eski Yardımcısı Sn. Murat KARAYALÇ1N Komisyonu 

bilgilendirme toplantısında özetle; 
Konunun Yüksek Planlama Kurulundan olumlu olarak geldiğini, Devletin bir kurulunda bir 

konunun ele alınmasının, genellikle, altta ilgili Bakanlığın, ilgili kamu yöneticilerinin o konu 
üzerinde mutabakata varmalarıyla söz konusu olduğunu, üzerinde mutabakata varılmış olan 
konuların, onay için getirildiğini, 

Bu projeyi kendi partisinin belediye başkanının görev yaptığı bir yerde olması nedeniyle 
yakından izlediğini, proje ile ilgili gelen raporlarda bir olumsuzluk olmadığını, Devlet Su İşlerin
den, Devlet Planlama Örgütünden ya da Hazine Müsteşarlığından Yüksek Planlama Kuruluna 
"hayır olmamalı" diye bir rapor gelmediğini, 

Gerek rahmetli Özal'ın gerekse Sayın Demirel'in, Devletin doğrudan kaynak ayırması söz 
konusu olamayacağı için böyle bir tercih yaptığını, bu konuda ilgili Devlet Bakanı'nın (Sayın Ek
rem CEYHUN) başkanlığında çalışmalar yapıldığını, talimatların verildiğini ve işin artık bu 
noktada mutabakata geldiğini, 

Hiçbir siyasetçinin, Hazine Müsteşarlığına, DPT Müsteşarlığına ya da Devlet Su İşleri Genci 
Müdürlüğüne, olumlu bir rapor yazın demediğini, diyebileceğini sanmadığını, zaten, demek 
durumunda olan birisi varsa, onun da SHP Genel Başkanı olarak kendisinin olabileceğini ama ken
disinin de böyle bir telkini, bir talebi ya da isteminin hiçbir şekilde olmadığını, 

Sonuç olarak, Yüksek Planlama Kuruluna gelen raporların olumlu olmasına dayalı olarak bu 
kararın alındığını, 

Devlet Su İşlerinin 1980'li yıllarda Yuvacık Barajını ihaleye çıkarırken, aslında o barajın 
suyunun İstanbul için kullanılması kararını verdiğini, PETKİM'in, TÜPRAŞ'ın su gereksinmesinin 
buradan sağlanmasının söz konusu olduğunu, 

Bu projenin, YPK'nın onayına gelmeden önce, üzerinde çok yoğun çalışmalar yapıldığını, 
başbakanların, bakanların devreye girdiğini, kamu kuruluşlarının yöneticilerinin yıllarca, 
aylarca süren çalışmalar yaptığı bir proje olduğunu, 

Gerekli olduğunu düşündüğü bir proje olduğu için siyasi destek verdiğini, 
Hazine Müsteşarlığının, "ben yalnızca garanti veririm, geri kalan kısmı beni ilgilendirmez" 

demek durumunda olamayacağını, siyasî otoritenin karar alırken, ilgili kuruluşların değerlendir
melerine bakacağını, 

Dönemin Bakanlarının yazılara "Görüşlerim saklı kalmak kaydıyla, ödemelerin yapılması uy
gundur" şeklinde not düşmelerinin çok atipik bir durum olduğunu, Türkiye idaresi için ya da idare 
hukuku için bunun bir anlamı olmadığını, 

Sorunun esasta pazarlama sorunu değil maliyet sorunu olduğunu, gecikmenin yarattığı 
birtakım sorunlarla karşı karşıya kalındığını, 

Kirazdere Barajını İstanbul'un su kaynağı olmaktan çıkaran ve 1994 Ekiminde alınan kararın 
neye dayandığını, hangi gerekçeyle alındığını anımsamadığını, Bakanlar Kurulunun 1994 Ekimin-
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de aldığı bahsekonu Kararında da, Yüksek Planlama Kurulunun Şubat 1995'te aldığı Kararda da is
temin, DSİ'dcn geldiğini, DSİ'den bir istem gelmeden her iki Kararı almanın da mümkün 
olamayacağını, belki, İstanbul'un müzakereleri için, İstanbul'un su temininde dış dünyadan, ulus
lararası finansman kuruluşlarından sağlanması söz konusu olan kaynaklar için ya da o sırada gün
deme girecek bir proje için konunun böyle takdim edilmesinin uygun görülmüş olabileceğini, yani. 
hem öyle bir istemi dile getirmek, hem de Şubat 1995'te böyle bir YPK kararının çıkmasını istemek
le DSİ'nin de bir çelişki içinde olduğunu sanmadığım, 

Siyasî onayın verildiği tarihte, yani 1995 Şubat'ında, böyle bir kararın verilmesini gerektiren 
nedenlerin pazarlama yönüyle, maliyet yönüyle, Hazinenin, DSİ'nin, DPT Müsteşarlığının ortaya 
koyduğu görüşler yönüyle doğru olduğunu, yani, bugün de aynı kararı alabileceğini, 

1995 Şubat'ında, bu projenin YİD modeliyle yapılmasına karar verildiği toplantıda bir proje 
tartışması yapılmadığını, projenin büyüklükleriyle ilgili bir tartışmanın yapıldığı bir toplantı ol
madığını, yalnızca proje için başlatılma kararı alındığını, 

Bu konuyla ilgili, Sefa Bey'in, bunun bir an önce çıkması için kendisini çok aradığını, ve 
kendisinin de bunun bir an evvel çıkması için çok çaba harcadığını, 

YPK kararlarının da Bakanlar Kurulu kararlarının da, bazen toplanarak imzalandığını, bazen 
de elden dolaştırılarak imzalandığını, YPK kararının, bunun yap-işlet-devret yöntemiyle yapıl
masına ilişkin olduğunu, bunun maliyeti, parametreleri, firması, v.s.nin burada olmadığını, 

"Tensiplerinize arz ederim"i, bu projenin yalnızca, YİD yöntemine göre yapılması 
kararının alınması olarak algıladığını, zaten alınan kararın da bu olduğunu, 

YPK toplantısında var olduğunu, önce, Başbakan imzaladı da mı kendisine geldi onu bil
mediğini, bakanlara olan güvenin bir ifadesi olarak YPK üyesi bakanlar imzalamadan hiçbir şeyi 
imzalamadığını, 

YPK'nın Sekretaryasını yapan, Sekretaryası sorumluluğunu üstlenmiş olan DPT'nin proje ile 
ilgili olarak düzenlenen anlaşmaları görüş almak üzere neden daha sonra getirmediğini bilmediğini, 

Hazinenin Mühendislik maliyetine bakmadığını, Hazinenin ilgilenmesi gereken konunun 
finansman maliyeti olduğunu, YİD'de Hazine garantisi olmayacağını, Hazine garantisi 
veriliyorsa, onun YİD olmadığını, 

İfade etmiştir. 

4.2. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI GÖREVLİLERİNİN BEYANLARI 
4.2.1. Hazine Eski Müsteşarı Sn. AYFER YILMAZ Komisyonu bilgilendirme toplantısın

da özetle; 
1993 yılının Aralık ayında müsteşar yardımcısı olarak göreve başladığını, daha sonra bir yıl 

kadar müsteşar yardımcısı olarak dış ekonomik ilişkilerden, kamu finansmanından ve banka kam
biyodan sorumlu olarak görev yaptığını, 1994 yılı Kasım ayında da Dış Ticaretten ayrılarak kurul
muş olan HM'dc müsteşarlık görevine getirildiğini, 

Projenin, Hazinenin yaşadığı nakit sıkıntısı ve kaynak bulma yetersizliği nedeniyle, 1990 tarih
li bir kararnameyle KOF kapsamına alındığını, 

8 Haziran 1994 tarihinde 3996 sayılı Kanun çıkarıldığını, ancak su temini ve baraj yapımı gibi 
konuları kapsamadığı için 24.11.1994 tarihinde 4047 sayılı Kanunla değiştirilerek baraj, içme suyu, 
arıtma tesisi gibi yatırımların da YİD modeli kapsamında yapılmasına imkan tanındığını, 
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4047 çıktıktan ve baraj ile içme suyu kapsama alınabilir olduktan sonra hazırlanan 24.2.1995 tarih
li ve 95/5-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla da İzmit su projesinin YİD kapsamına alındığını, 

Hazinece, Şirket tarafından temin edilecek dış kredilere iki aşamada garanti verildiğini, 
Projenin yüklenicisi Hazine olmadığı için, projenin bütün görüşmelerinin teknik fizibilite kıs

mının hiçbirinde görevi olmadığı, Kuruluş Kanunu, Bütçe Kanunları ve kendine verilen yetkiler 
nedeniyle Hazine'nin müdahil olamadığı için, sadece kendine getirilen garantilere baktığını, 

3996 sayılı Kanun'un Uygulama Usul ve Esaslarını düzenlemek üzere 94/5907 sayılı BKK 
çıkarıldığını, bu usul ve esaslar daha önce YİD modeline göre başlamış proje ve işlere uygulan
mayacağı için İzmit Projesi'nin başlatılmış proje olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunun önem 
kazandığı, bu çerçevede bakıldığında İzmit Projesinin YİD modeline göre başlamış bir proje ol
madığını, bu projenin Belediye Kanunu'na göre başladığını, KOF kapsamına alındığını, Hazine'nin 
1993 yılında imzaladığı mutabakat zaptının KOF kapsamındaki projeyle ilgili olduğunu, 1993'ten 
sonra bu projenin o zaman için hiçbir altyapısı olmayan YİD modeli kapsamına alınabilmesi için 
DPT'de çalışmalar sürdürüldüğünü, o dönemde Hazinenin böyle bir görüşü olmadığını, Başbakan
lıktan gelen yazı üzerine de bir Başbakanlık onayı almak için bir onay hazırladıklarını, bunun 
Hazineden garanti mektubu istenen bir yazı olduğunu, 

Hazine garantisi vermekten sorumlu olanın Hazinenin bağlı olduğu bakan olduğunu, 
ama bu projede, Hazine'nin, kendi tereddütlerini gidermek için, Onayı üçlü imzaya açtığını, 

Onayın ilk halinde; "işletme dönemi başında dış borç geri ödemelerinin başlayacak olması ve 
TL'nin USA Dolarına karşı değer kaybı nedeniyle satın alınacak suyun birim fiyatı, piyasa fiyat
larının üzerinde olacaktır. Bu çerçevede su satış fiyatının sübvanse edilmesi ihtiyacı doğacaktır" 
ibaresinin yer aldığını ve onayın bu haliyle kendisi tarafından paraflandığını, sonradan bu onayın 
değiştirilerek "sübvanse edilmesi ihtiyacı doğacaktır" kısmının çıkarıldığını ve Makama (Başbakan
lığa) bu haliyle sunulduğunu, 

Bu değişikliğin kendi talimatı ile yapılmadığını, kimin talimatıyla bu değişikliğin yapıldığını 
ve bu hususun Onaydan çıkarılmasına itiraz edip etmediğini hatırlamadığını, burada karar alıcının 
Başbakan olduğunu, böyle durumlarda karar alıcıların iyi enforme edilmesi prensibine uyulma 
zorunluluğunun bulunduğunu, 

Hazinenin 1994 yılındaki onayının sadece finansman modeli ile ilgili bir onay olduğunu, ken
di alanında çok farklı ve tek olmasının nedeninin kanunî boşlukları, alınmamış raporları, kurul
mamış şirketleri Başbakana ifade edebilmek üzere yazılması olduğunu, 

Hazine'nin, projenin yatırım maliyeti ile ilgili araştırma yapmak gibi bir görevinin ol
madığını, buna rağmen DSİ Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere 13.05.1994 tarihinde bir yazı 
düzenlenerek "söz konusu maliyetin DSİ tarafından yürütülmekte olan benzer amaçlı projelerin 
maliyetleriyle karşılaştırılarak konuya ilişkin görüşlerin müsteşarlığa iletilmesinin" istendiğini, an
cak, bu yazının gönderilmediğini, neden gönderilmediğini de bilmediğini, 

YİD'lerle ilgili olarak o dönemde çok fazla bir tecrübelerinin olmadığını, Hazinenin o 
günkü mevzuat boşluğunda, kanununda olmamasına rağmen bir Başbakanlık onayı al
masının bu nedenle olduğunu; 

Bu projenin, İZMİT B.B. tarafından kotarıldığı. Kamu Ortaklığı Fonuna aktarılmasının siyasî 
bir tercih olduğunu, 
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İşin sahibi ve görevlisi İzmit Belediyesi olduğundan ve su faturalarının öncelikle Belediye kay
naklarından yapılması gerektiğinden maliyetlerle ilgili araştırmaların Belediye tarafından yapıl
masının gerektiğini, Belediye tarafından Hazine'ye yazılan ve "aylık 15-20 milyon USD tutarındaki 
su faturalarını ödemek için Belediye kaynaklarının yeterli olmayacağını" bildiren yazıyı gör
mediğini, ancak proje kapsamında gerekli Hazine Garantilerine ilişkin onayın Başbakan'dan alın
mış olmasında bu yazının etkisi olduğunu düşündüğünü, 

Bu dönemde ticarî finansman, uluslararası malî piyasalardan finansman imkânlarının kapalı ol
duğunu ama, ikili finansman, hükümetler arası finansman imkânları ile İslam Kalkınma Bankası 
veya Dünya Bankası finansman imkânlarının her zaman açık olduğunu, bunu Hazinenin Dış İliş
kiler Genel Müdürü'nün istediği biçimde yönlendirebileceğini ve yönlendirdiğini, "Biz, şurada, 
şöyle bir proje istiyoruz" denildiği zaman, ne Dünya Bankası'nın ne de İslam Kalkınma Bankası'nın 
karşı çıkmadığını; 

Bu proje ile ilgili olarak İzmit Belediyesiyle Hazine karşı karşıya görüşse idi durumun farklı 
olacağını, 

Beyan etmiştir. 

4.2.2. DEİGM Uzmanı Sn. Nurhan KARACA Komisyonu bilgilendirme toplantısında 
özetle; 

YİD modelinin Türkiye'deki uygulamasının başarısız olduğunu, bu projeler yapılırken gerekli 
dikkat ve özenin gösterilmediğini, 3996 sayılı Kanuna göre ihale yapılması gerekirken, bu projeler
le ilgili şirketler görevlendirilirken hiçbir şekilde ihale yapılmadığını, bu yönden yasaya bir aykırılık 
olduğunun söylenebileceği; ancak, bu yasa daha sonra çıktığı için ve daha önceki mevcut mevzuat
ta da ihale yapılmasını öngören bir hüküm olmadığı için Şirketlerin, hazırladıkları fizibilite teklif
lerini ilgili idarelere, Enerji Bakanlığına ya da bu projede İzmit Belediyesine götürdüklerini ve hiç
bir şekilde, projenin toplam yatırım tutarının, projenin teknik özelliğinin araştırılmaksızın, şir
ket tekliflerinin olduğu gibi kabul edildiğini, dolayısıyla, İdarenin elinde, projenin şirketin tek
lif ettiği yatırımın tutarının gerçekçi olup olmadığını kıyaslayacak ikinci bir teklif olmadığını, 

Türkiye'nin bu modele 800 milyon dolarlık bu proje, 1,2 milyar dolarlık Birecik Projesi, 600 mil
yon dolarlık doğalgaz santralı gibi büyük projelerle başladığını, o dönemde bu modelin yasal alt
yapısı ve bu işi bilen tecrübeli elemanı olmadığı halde milyar dolarlık projelerle, modelin, deneme-
yanılma yoluyla öğrenilmeye ve uygulanmaya çalışıldığını, Türkiye'nin asıl hatası bu olduğunu ve 
o dönemde çok sık tahkim tartışmaları yapıldığını, bu tartışmalar yüzünden proje maliyeti ile il
gilenmediğini, Hazineye ne kadar yük geldiği hususunun hiç tartışılmadığını; 

Proje finansmanında çalışan bir kişi olarak, ihalesiz proje yapılmasının hukuka aykırı olduğunu 
düşündüğünü; 

Burada ihaleyi yapması gereken merciin YİD kanununa bu işi yapmakla görevli olan İZ
MİT Büyükşehir Belediyesi olduğunu, 

İhale yapılmadan konsorsiyumun önerdiği proje fiyatının, İZMİT B.B. tarafından iki 
katı daha yüksek bir tutarla kabul edildiğini, Konsorsiyum adına teklif veren GAMA A.Ş. ilk 
teklifinde projeyi YİD modeliyle 480 milyon USD a yapacağını bildirmesine rağmen proje bit
tiğinde toplam yatırım tutarının 890 milyon USD olduğunu, ancak,Hazine kayıtlarında 480 
milyonun belediye tarafından müzakere edildiğine dair bir kayıt olmadığını, aynı zamanda, 
890 milyona çıkışını açıklayacak bir belge, bilgi de bulunmadığını; 
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Hazine'nin hiçbir şekilde projenin toplam yatırım tutarıyla ilgilenmediğini, proje yapımıyla il
gili DPT Müsteşarlığının olduğunu, bu Müsteşarlığın her beş yılda bir kalkınma planlan hazır
ladığını ve o planlara istinaden her yıl çıkardığı yatırım programında da, hangi projenin ne kadar 
bedelle yapılacağını belirtildiğini, bunun dışında, projeyi yapan uygulayıcı bir birimin olduğunu, 
(Enerji Bakanlığı,belediye, Karayolları Genel Müdürlüğü vb.) finansman kısmından da Hazine'nin 
sorumlu olduğunu, dolayısıyla, proje Hazineye geldiğinde, DPT'nin yıllık yatırım programına gir
miş ve DPT'nin uygun görüşü alınmış, ilgili kuruluşça ihaleye çıkılmış, rekabetçi bir ortamda 
ederini bulup sözleşmesinin imzalanmış olduğunu, Hazinenin, artık, ihale kararı varsa ortada, 
dönüp de projenin ederini sorgulamasının mümkün olmadığını, 

Ancak; Hazine'nin önüne rekabetçi ortamda oluşmamış bir fiyat geldiğinde Hazine'nin 
ihalesi olmayan bir işin gerçek fiyatını araştırmasının gerektiğini; 

Hazine'de çalıştığı süre boyunca da kendilerine projelerin sadece finansmanından sorumlu ol
dukları yönünde eğitim verildiğini, ama, kendisinin buna karşı olduğunu, Hazine bir şeye garanti 
veriyorsa, kendisine ileride dönecek yükü araştırması gerektiğini, ama, yasada çok net bir düzen
leme olmadığı için, Hazine'nin hiçbir zaman bunu kendisine görev edinmediğini, bu proje ile ilgili 
böyle bir çalışma yapılmak istendiğini ve DSİ genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere bir yazı 
hazırlandığını ancak bu yazının gönderilemediğini, 

Bu proje işletmeye alınıp Şirket tarafından kesilen faturalar; belediye ödeyemeyeceği için 
Hazineye gelmeye başladığında kendisinin projeye müdahil olduğunu, üretilen suyun pazarının ol
madığını, bu hususun 1993 yılında anlaşma, mutabakat zaptı imzalanmadan, 1995 yılında YPK 
kararı çıkmadan önce bilindiğini, 

Arz ile talep bir noktada kesişmiyorsa, dünyanın en güzel projesi yapılsa da, o projenin 
zarar etmeye mahkûm olduğunu, dolayısıyla, proje kapsamında su satılacak yer yokken, yılda 
142 milyon metreküp kapasiteli bir projenin yapılması, onbeş yıl süreyle alım taahhüdü verilmesi, 
arkasına da Hazine garantisi verilmesinin üzerinde düşünülmesi gereken konular olduğunu, 

Projenin birinci eksikliğinin bir ihale yapılmaması, dolayısıyla, net bir toplam yatırım tutarının 
çıkmaması olduğunu, gerçekçi bir maliyet koyulmadığı zaman bu doğrudan su satış fiyatına yan
sıyacağı için su satış fiyatının yüksek olacağını, 

İkincisinin, suyun satılabileceği bir pazar araştırması yapılmamış olması olduğunu, üçün
cüsünün de; şirkete, dolar bazında yüksek bir temettü verilmesi olduğunu, 

Bir şekilde siyasî otoritenin bu modeli ısrarla uygulamak istediğini, 1992, 1993 yıllarındaki 
DEİGM'den hep olumsuz yazılar yazıldığını, dolayısıyla, Hazinenin o dönemde bu projeye sıcak 
bakmadığını, projenin kâğıt üzerinde fizibl olmadığı ve Hazine üzerine yük getireceğinin tespit edil
diği bir dönem olduğunu; bütün bunlara rağmen bu projelere devam edildiğini; 

Projenin amaçlarından birisinin de Türkiye'ye yabancı yatırımı çekmek olduğunu, ancak, Tür
kiye'ye gelen yabancı yatırım ile, bizim ödeyeceğimiz su paraları aracılığıyla getirilen paranın kaç 
katının tekrar yurt dışına çıktığı hesabının yapılmadığını, 

1999'da baraj işletmeye açılıp su faturaları Hazine'ye gelmeye başlayınca bir dizi toplantılar 
yapıldığını, ancak, kâğıt üzerinde şirketin herhangi bir kusuru olmadığından "Şirket kusuru" 
nedeniyle sözleşmeyi feshetmelerinin mümkün olmadığını, bu araştırmalar yapılırken 1999 dep-
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remi olduğunu; sözleşmeye göre depremin mücbir sebeplerden birisi olduğunu,tarafların iradesinin 
dışında önlenemeyen, öngörülemeyen bir olay meydana gelir ve bu projenin yapısını, tarafların kar
şılıklı yükümlülüklerini yerine getirmesini engeller hale dönüşmesi halinde her iki tarafın da söz
leşmeyi feshedebileceğini ve böyle bir fesih halinde şirkete ödenecek bedelin düşük bir bedel ol
duğunu, Mücbir Sebep nedeniyle fesih yetkisinin sadece sözleşmenin taraflarına ait olduğunu, bu 
nedenle Hazine'nin anlaşmanın o hükmünü de dikkate alarak hemen bir yazı hazırlayıp İzmit 
Büyükşehir Belediyesine gönderdiğini, fakat, belediyenin bu yazıyı aldıktan sonra Hazine Müs-
teşarlığı'na bir yazı göndererek "deprem, şirketin kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir olay değildir. 
Bu aşamada bir mücbir sebep bildirimi verilmesi hakça olmayacaktır" diyerek bildirim vermeyi 
kabul etmediğini, Hazinenin garantör sıfatıyla anlaşma kapsamında bir mücbir sebep bildirimi ver
me yetkisinin olmadığını, Hazine'nin bu durumda üzerine düşeni yaptığını ve doğrudan bu hakkı 
kullanacak kişiye bildirdiğini, mücbir sebeple geri almanın gerçekleşebilmesi için sözleşmeye göre 
depremin etkilerinin 180 gün süreyle devam etmesi ve projeyi olumsuz etkilemesi gerektiğini, 180 
günlük süre geçmesine rağmen hatta aradan 2 yıl geçmesine rağmen depremin etkilerinin yöreden 
hala silinmediğini, deprem sonucu her ne kadar proje etkilenmemiş su üretmeye devam ediyor ol
sa da suyu alacak kimse kalmadığını ve bunun, belediyenin yükümlülüğünü yerine getirmesini 
önemli ölçüde etkileyen bir unsur olduğunu, bunun gerçek bir mücbir sebep olduğunu; ama, 
Büyükşehir Belediyesinin bu bildirimi vermediğini; 

Hazine'nin her ay su faturası ödemeyi peşinen kabullenip defteri kapatmadığını, hatta o 
dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'ten alınan bir onayla satın alma yolu da dahil bu projeyi en 
az zararla kapatabilmenin yollarının arandığını, mücbir sebeple satın alma ile tam fiyatla satın alma 
fiyatlarının karşılaştırıldığını, geri alma halinde üstlenilecek kredilerin hesaplandığını, Bu konuda 
müşavirlik hizmeti alındığını, sonunda ikinci bir komisyon oluşturulduğunu ve bu komisyona İZ
MİT Büyükşehir Belediyesi temsilcisi olarak Sayın Kadri Veziroğlu'nun da katıldığını, Kadri 
Veziroğlu'nun o toplantılar boyunca bu projenin satın alınmasına karşı olduğunu dile getirdiğini, 
hazırlanan komisyon sonuç raporunda da satın almaya karşı muhalefet şerhi koyduğunu, bu çalış
malar sonucunda çıkan durumun o dönemdeki sayın bakanlara arz edildiğini ve belediyeden satın 
alma bildirimi vermesinin istenildiğini, Belediye'nin bu yazıya Hazine'nin bu parayı kendisi 
ödemesi ve bütün hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmesi halinde üstlenim bildiriminde 
bulunacağı şeklinde yanıt verdiğini, satın alma halinde belediyenin ödemekle yükümlü olduğu para 
için hazine garantisi olmadığı halde dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı'nın bu paranın 
hazine bütçesinden bir defalık karşılanması, karşılığında belediyenin borçlandırılması, su paralarına 
proje üzerinde hazine lehine rehin konulması gibi koşullarla bu parayı da ödemeyi göze aldığını ve 
bu hususu 2002 sonunda Belediye'ye bildirildiğini, 

Belediye'nin bu yazıyı aldıktan sonra "ben Bakanlar Kurulu kararıyla ve şirkete ortak oldum, 
dolayısıyla yüzde lOO'üne sahip olmam için yine bir Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor bunun 
çıkarılması ve hukuki ve cezai bütün sorumluluğun Müsteşarlıkça üstlenilmesi halinde ben bu satın 
alma bildirimini veririm" dediğini, bu yazıya cevaben belediyeye bu hükümet döneminde Sayın Ali 
Babacan imzalı tekrar bir yazı gönderildiğini ve bu yazıda,hukuki ve cezai sorumluluğun üstlenil-
mesinin mümkün olmadığını, hazinenin garantisi olmadığı halde bir imkân yarattığını ve bir an ön
ce bildirimin verilmesinin istendiğini,, ama, bugüne kadar belediye tarafından herhangi bir girişim
de bulunulmadığını, 

Beyan etmiştir. 
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4.2.3. YSGM eski Genel Müdürü Sn. Enver GÜNEY 07.05.2003 tarihli Komisyon top
lantısında özetle; 

YSGM ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu teşvik belgelerinin tamamen 
global belgeler olduğunu, bunların ilk başlangıçta verilmesinin bir anlamının olmadığını, bunların 
yapılması için fiilen gerçekleşmesi gerektiğini, yani yatırım indiriminden faydalanması için kanundaki 
yatırım indirimlerine ilişkin şartların, harcamaların yapılması ve malın gümrükten girmesi gerektiğini, 

3996'dan hemen sonra 4047 sayılı Kanunun çıktığını ve onda değişiklik yapılarak enerji 
projelerinin durumunun yeniden düzenlendiğini, maddedeki ifadenin o zaman yap-işlet-devret 
modeli olarak kabul edilen işlemleri kapsadığını düşündüklerini, Kanundaki ek maddede yer alan 
hükmün ne anlama geldiği konusunda bir tereddüt hasıl olduğu için buradaki esas uygulayıcı mer
ci DEİGM olduğu için onlara sorulduğunu, 

Bu konunun uzmanı olan DEİGM'nin görüşünü aldıktan, böyle uygulanması gerekiyor den
dikten sonra uygulamaya geçildiğini, 

Hazine garantilerini veren ve uygulama anlaşmalarını yapan bir birim olduğu için DEİGM'nin 
verdiği görüşün bu konuda yeterli olduğunu, 

Buradaki sıkıntının ürünün satılamamasından kaynaklandığını, 

İfade etmiştir. 

4.2.4. Hazine Müsteşarlığı DEİGM Özel Projeler Daire Başkanı Sn. Serhat ŞAMLIOĞ-
LU Komisyonu bilgilendirme toplantısında özetle; 

Kendisinin Daire Başkanı olarak görev yaptığı zamanda USSA'nın zaten paraflanmış ol
duğunu, virgülünün bile değiştirilemeyecek biçimde Mutabakat zaptı imzalandığını, bu zabıtla 
sadece finansman getirecek olan kreditörler isterlerse bazı değişiklikler yapabileceği Hazinenin ise 
değişiklik yapamayacağının hükme bağlandığını, uygulama sözleşmesinin müzakereleri sırasında 
elleri kolları bağlı bir durumda kaldıklarını, birkaç küçük değişiklik yapabileceklerini düşüncesi 
çerçevesinde bir comment (yorum) hazırladıklarını, bu commente göre Hazine'nin de buy-out (geri 
alma) kapsamında ihbar verme yetkisinin olmasını dile getirdiklerini, bunun üzerine müzakereler
de bulunan 45 kişinin odayı derhal terk ettiğini, daha sonra o dönemin Cumhurbaşkanından, Baş
bakanından telefonlar geldiğini, o dönemde hemen hemen dört adet YİD projesinin müzakeresine 
aynı anda başlandığını, YİD modelinin özel sektörün katılımını amaçladığını, ancak özel sektörün 
hiçbir ticari risk almadığını, anlaşmaların hükümet temsilcilerinin hazır bulunduğu bir ortamda 
yapıldığını, 5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan yönetmeliğin 39'uncu maddesine göre, 
USSA'nın parafe edilmesi için Hazine'nin uygun görüşünün alınmış olması gerektiğini, 

DEİ'nin ve KAF'ın projeyi bildiğini, YSGM'de 03.09.1992 tarihinde bir komitenin kurul
duğunu, bu komitede uygulama sözleşmeleri ve ilgili diğer konular müzakere edilirken her genel 
müdürlükten temsilcilerin hazır bulunduğunu, bu komiteye HM Müsteşar Yardımcısı Osman Ün-
sal'ın başkanlık ettiğini, Bu projelerin ilk yapılmış örnekler olduğunu, kendilerinden önce bu 
projelerin on sene müzakere edildiğini, kendilerine 'devletin devamlılığı ilkesiyle bunlar yapılmak 
zorunda' denildiğini, bu projelerin hemen hemen her aşamasında müsteşarlarla, müsteşar yardım
cılarıyla, genel müdürlerle pek çok konuda sürekli toplantılar yapıldığını, teknik her türlü detayın 
her ortamda sürekli tartışıldığını, bu proje ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile YPK kararı çıktığını, 
kendilerinin bir sürü aşamadan sonra devreye girdiğini, bir projenin DPT'nin yatırım programında 
yer almasının HM için önkoşul olduğunu, DPT'nin yatırım programında yer almayan bir projenin 
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zaten finanse edilemeyeceğini, bir projenin DPT'nin yatırım programında yer almasının teknik 
olarak; o projenin fizibilitesinin her yönüyle incelendiği ve bu projenin Türkiye için yapılması 
gereken, önemli bir proje olduğu anlamına geldiğini, o dönemde Müsteşar, Müsteşar Yardım-
cısı'ndan kendilerine verilen yazılı olmayan talimatta, "Hazine'nin garantiyi vereceğinin, diğer hiç
bir dokümanın kendilerini ilgilendirmediğinin" söylendiğini, bu talimatların o dönemin Bakanın
dan, Müsteşarından, Müsteşar Yardımcısından ve tüm üst yönetimden geldiğini, 

Kendilerinin devletin devamlılığı ilkesiyle müzakerelere devam ettiklerini, bu müzakereler es
nasında Hazinenin sadece garanti mektubunu imzalayıp vereceğini, görevlerinin bu olduğu 
hususunun kendisine söylendiğini, aslında görevlerinin daha farklı olduğunu, bir kreditörün altı ay 
incelediği dokümanı, garanti verecek kurumun da detaylı bir şekilde incelemesi, dokümanın içinde 
ne yazılı olduğuna bakması ve görüş vermesi gerektiğini düşündüğünü, 

Günümüzde YİD projelerine karşı çıkan, yapılmaması gerektiğini söyleyen Dünya Bankasının 
o dönemde Türkiye'nin tek kurtuluşunun YİD modeli olduğunu söylediğini, o dönemde iki bakanın 
başkanlığında her pazartesi, saatlerce süren YİD toplantılarının yapıldığını, bu toplantılara tüm 
kurumların müsteşar, müsteşar yardımcıları ve teknisyenleriyle birlikte katıldığını, bu bakanların 
kimler olduğunu hatırlamadığını, bu toplantıların çok önemli olduğunu, çünkü bu toplantıların YİD 
mekanizmasının masaya yatırılıp, sorunlarının çözülüp, nelerin tartışılmasının gerektiğinin belir
leneceği toplantılar şeklinde algılanması gerektiğini, fakat bu toplantıların bir süre sonra bu amaca 
hizmet etmek yerine, işleri hızlandırmak, koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılmaya başlan
dığını, o dönemde her fırsatta bunların doğru dokümanlar olmadığını, uygulama sözleşmelerinin 
çok ağır yükümlülükler getirdiğini söylediklerini, 

Projenin yatırım maliyeti ile ilgili olarak kendi talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü'ne bir yazı 
yazıldığını, ancak Hazine'nin görev alanına girmediği gerekçesi ile bu yazının gönderilmediğini, 
Hazinede prensip olarak gitmeyen yazıların dosyaya takılmadığını, yani bu yazının uzman yardım
cısının dosyaya taktığı kalan bir iki yazıdan biri olduğunu, bunun dışında başka yazılar da yazdık
larını, toplantılar yaptıklarını, o toplantılar sonucunda uzman yardımcısı ve uzmanlarıyla yaptıkları 
çalışmalara istinaden su parasını devletin sübvanse etmek zorunda kalacağını tespit ettiklerini, bunu 
da onayın içine dere ettiklerini, bu onayın içine bu ifadeyi özellikle hatta koyu harflerle yazdıklarını, 
normal olarak Hazinede alman onayların bir sayfalık bir onay olduğunu ve Bakandan alındığını, 
ama burada önce Bakandan alınmak üzere onay hazırlandığını, daha sonra Başbakandan onay alın
dığını ve normalde bir sayfalık onay alınırken bunun yeni bir model olduğu gerekçesiyle ilk alınan 
onaylara mekanizmanın tamamını yazdıklarını, Bakanın, Başbakanın neye imza atıldığını bilmesini 
istediklerini ama yinede bu onayların değiştirildiğini, bu onayın defalarca gidip geldiğini, o dönem
de Müsteşar Yardımcısı olan Ayfer YILMAZ'ın önce parafladığını, sonra da "sübvanse edil
mesi" bölümünü çıkararak onayı tekrar getirin dediğini, kendisinin de bu durumu büyük bir 
kâğıda yazarak dosya kapağına koyduğunu, ama daha sonra dosyada o yazıyı bulamadığını, ken
disinin bir toplantıda olduğu sırada şube müdürü Serhan Bey'in Genel Müdür ya da Genel Müdür 
Yardımcısı tarafından çağırıldığını, Serhan Bey'e "onayın hemen hazırlanıp yürüyeceğinin" söylen
diğini ve onayın da istenildiği şekilde verilen talimatlara göre yürütüldüğünü, kendisine toplantıdan 
döndüğünde onayın imzalandığının, parafını tamamlayıp tamamlamayacağını sorduklarını, fakat 
kendisinin onayı paraflamadığını, ama o sırada talimat gelip parafla denilseydi muhtemelen o parafı 
atmak zorunda kalacağını, o dönemdeki bilgisi çerçevesinde zaten iki bakanın ve bir başbakanın 
imzaladığı bir onayın kendisi için yazılı talimat yerine geçtiğini, 
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Kanunu hazırlayanların özellikle bu projeyi düşünerek kaleme aldıklarını ama kanun mad
delerinin bu projeyi tam olarak karşılamadığını bildiklerini, 4047 sayılı kanunun bu projeyi kap
sayıp kapsamadığı hususundaki tereddütleri açıklığa kavuşturmak amacıyla durumu YPK 
Sekreteryasından sormak istediklerini, ancak hazırladıkları yazının da üstleri tarafından 
"kanunun amacının çok açık olduğu söylenerek" gönderilmediğini, 

Projenin Yasa'ya uygunluğunun önemli olduğunu, ama projenin fizibilitesi hususunda öncelikle 
belediyenin ve DPT'nin sorumlu olduğunu, kendilerinin mühendis olmamasına rağmen projede 
suyun kime satılacağını araştırdıklarını, ama üstleri farklı düşündüğü için bu çalışmaların 
değerlendirilmediğini, Hazine'nin görevinin sadece garanti mektubunu imzalamak olmadığını, 

Belediyelerin o dönemde Kanun olmadığı için bir projeyi YİD kapsamında gerçekleştirmek 
hususunda tek başlarına karar alamadıklarını, bu projede ise kağıt üzerinde belediyenin bu kararı al
dığını, bununla birlikte depremin buy-out bildirimi için bulunmaz bir fırsat olduğunu, ancak bu fır
satın değerlendirilemediğini, 

Bu olayın içinde mutlaka siyasîlerin, bürokratların, işadamlarının, şirketin olduğunu, 
başka türlü zaten bu mekanizmanın kurulamayacağını, bu mekanizmanın bir çark olduğunu 
ve bu çarkın yurtdışına kadar gittiğini, 

Beyan etmiştir. 

4.2.5. Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler eski Genel Müdürü Sn. Bülent ÖZGÜN 
Komisyonu bilgilendirme toplantısında özetle; 

Projeyle ilgisinin 1993 yılı itibariyle başladığını, YİD modelinin o dönemdeki ve ondan önceki 
iktidarların bir çıkış yolu olarak gördükleri bir model olduğunu, HM'nin hiçbir zaman önüne gelen 
bir projenin teknik olarak iyi bir proje olup olmadığına bakmadığını, zira bunun görevi olmadığını, 
bu görevi yerine getirecek mevcut kurumlar olduğunu, Hazine olarak görevlerinin Önlerine gelen 
finansman anlaşmalarının Türk yasalarına uygun bir şekilde düzenlenip düzenlenmediğine ve 
Hazinenin yetkileri içinde bir garanti istenip istenmediğine bakmak olduğunu, önlerine gelen 
projelerin, ilgili kurumdan sonra, çeşitli aşamalardan da geçtiğini, daha teknik bir kuruluş olan 
DPT'nin projenin planlara ve programlara uygunluğunu denetlediğini, bu denetimler sonucu 
Hazine'nin kendi görevini yaptığını, belirtmiştir. 

O dönemde YİD modelinin tartışmaları devam eden bir model olduğunu, Hazine içinde de bu tar
tışmaların sürdüğünü, Hazıne'de bu konuda Müsteşarın başkanlığında, ilgili genel müdürler bir 
araya getirilerek soruna çözüm araştırmak üzere bir komisyon kurulduğunu, aynı zamanda 
Necmettin CEVHERİ'nin de o dönemde düzenli toplantılar yaptığını, bundan dolayı bazı görüş
lerin zaman içinde değişmiş olmasının veya bu arada belediyenin bazı hususları yerine getirmiş ol
masının mümkün olduğunu, şu anda söyledikleri ve düşündükleri ile yazılardaki görüşler arasındaki 
farklılıklar bulunabileceğini, yasanın sadece yüksek teknoloji şartını getirmediğini, yüksek finansman 
da gerektirdiğini, bu nedenle konunun o yönünün de değerlendirmeye alınması gerektiğini, 

HM'nin maliyet konusuna girmediğini, bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğü'ne yönelik 
olarak 1994 yılında hazırlanan yazının da gönderilmediğini, devlette işlerin bir danışma 
mekanizması içerdiğini, bu yazının gönderilip gönderilmemesi konusunda da, ast ve üstleri ile is
tişare edilerek kararlar verildiğini, burada da muhtemelen aynı durumun gerçekleştiğini ve gönderil
memesinin daha uygun olacağı kararına varıldığını, ihale konusuna veya projenin teknik yeterliliği 
konusuna girildiği zaman, çeşitli suçlamalar altında kalındığını, kendilerinin taraf olmakla veya 
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bazı konularda engel olmakla suçlanmalarının her zaman mümkün olduğunu, o nedenle, projenin 
teknik yeterliliği konusunda ve ihalesinin ne şekilde yapıldığı konusunda özen göstermeye çalışıl
dığını ve bunu da büyük ölçüde başardıklarını, kendilerine projenin fizibilitesinin doğru olduğunun 
söylendiğini, bu projede teknik olarak aksini söyleyecek durumda olmadıklarını, ayrıca hazine için
de bazı konularda görüş ayrılığına düşmenin mümkün olduğunu, arkadaşlarının bir kısmının böyle 
farklı düşünmüş ve bu yazıyı hazırlamış olabileceğini, kendisinin de kendi altındaki ve üstündeki 
arkadaşlanyla görüştükten sonra, bunun üzerlerine vazife olmayan bir iş olduğunu, bu nedenle bir 
şey yapmadığını, 

Kendilerinin Hazinenin garanti verdiği projelerle ilgili yatırım maliyetiyle ilgili olarak görev 
ve yetkisinin olmadığım, kendilerine yasayla verilen görevin garanti vermekle ilgili işlemler ol
duğunu, akitten kastın garantiyle ilgili belgeler olduğunu, Hazinenin görevinin sadece garanti 
vermek olduğunu, 

Projenin geri dönüp dönmeyeceği konusuna Hazine'nin karar veremeyeceğini, her projenin 
kendi mercii tarafından doğru ve düzgün hazırlanması gerektiğini, bunun DPT'den geçtiğini, ondan 
sonra YPK Kararının alındığını, bunlarda Hazine'nin dahli olmadığını, 

O dönem için YİD kanunun geçerli olduğunu, projenin belediye kanuna göre başladığını, ken
dilerinin şirket seçimini araştırmadıklarını, şirket seçiminin Hazinenin görevi olmadığını, 
belediyenin projesinin İçişleri Bakanlığı'na gittiğini, İçişleri Bakanlığı'nın bunu DPT'ye, YPK' ya 
sevk edilmek üzere gönderdiğini, bu ibarenin bütün anlaşmaların hepsi aynı anda geçerli olacağı 
için, onların hazır olup ve ilgili kurumların onaylarının tamamlanıp tamamlanmadığının garanti al
tına alınması amacıyla konulmuş bir ifade olduğunu, bunun belediyenin ihale prosedürünün in
celenmesi gibi bir amaç taşımadığını, burada önlenmek istenen şeyin, Hazinenin diğer anlaşmalar 
hazır olmadan, kendi anlaşmasını imzalamaması olduğunu, 

Kafalarında elbette pek çok soru işaretinin olduğunu, amacın doğruluğu ve yapılan işlemlerin 
yasalara uygunluğu konusunda şüphe olmadığını, bu tip işlerde böyle bir şey hazırlanırken istişare 
yapıldığını, burada da aynı şekilde danışılarak bu kararın alındığını, bu istişarenin içine Başbakan 
dahil herkesin girdiğini, çünkü o dönemdeki hükümetin benzer dört projeyi çok yakından takip et
tiğini, Sayın Başbakanın ve Hazineyle ilgili Devlet Bakanının o dönem konuyla çok ilgili olduğunu, 
Sayın Necmettin CEVHERİ'nin ve koalisyonun diğer bakanlarının da son derece önem verdiği bir 
uygulama olduğunu, 

30 Mayıs 1994 tarihinde paraflanan makam onayında yer alan "su satış fiyatının sübvanse edil
mesi ihtiyacı doğacaktır" ibaresinin muhtemelen yukarıdan gelen bir talimatla onaydan çıkarıl
mış olabileceğini, kendisinin yazıyı parafladığını, 

Ayrıca Hazinenin bir konuda garanti vermesinin en fazla altı-dokuz aylık bir süreç olduğunu, 
bu projede ise Hazine'nin neredeyse üç yıldan fazla çalıştığını, buradaki sıkıntının idarelerin proje 
yapmayı bilmediklerini gösterdiğini, dolayısıyla projelerin çoğundan beklenen verimin 
alınamadığını, Hazine'ye olan ödenmemiş belediye borcu tutarının 5,5 milyar USD olduğunu, yani 
belediyelerin 5,5 milyar USD'lik yanlış proje yaptıklarını, Projenin başarısızlığının bir kısmının 
depremden, bir kısmının da hakikaten kötü hazırlanmış olmasından kaynaklandığını. Devletin kötü, 
zarar edecek bir projeyi de çeşitli nedenlerle finanse edebileceğini, projede yer alan yüzde 14,5'lik 
iç karlılık oranın, özel sektörün parasını riske attığı için aldığı bir miktar olması dolayısıyla, kredi 
faizinden farklı olduğunu, Garanti maddelerinin Hazine tarafından yazılmadığını, garanti mad-
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delerinin önce bütçe kanununa, sonra da kanuna girdiğini, sonra bakanlar kurulu kararının içinde 
yer aldığını, Hazinenin onların dışında hiçbir şey imzalamadığını, Hazinenin ne konuda, ne kadar 
garanti verebileceğinin mevzuatta yer aldığını, (ancak, söylenilenin aksine Bütçe kanunları dahil her
hangi bir mevzuatta, bu konuda teferruata inilmediği, böyle bir mevzuatın da olmadığı bilinmektedir). 

Beyan etmiştir. 
4.2.6. Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler eski Genel Müdürü Sn. Aydın 

KARAÖZ Komisyonu bilgilendirme toplantısında özetle; 
1980 yılında Hazine Müsteşarlığına girdiğini, ilk günden itibaren Hazinenin Dış Ekonomik 

İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladığını, 1990'lı yılların başından itibaren daire baş
kanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdür ve müsteşar yardımcılığı görevlerini yaptığını, 
halen Hazine Müsteşarlığında bulunan 8 genel müdürlüğün 4'ünden sorumlu olduğunu, sorumlu ol
duğu genel müdürlüklerin Dış Ekonomik İlişkiler, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Teşvik Uy
gulama Genel Müdürlüğü ve Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü olduğunu, 

1985-1986 yıllarında, YİD modeli üzerinde çalışmalar yapıldığını, Hazine Müsteşarlığı olarak 
bu modelin o günkü hukuki çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını, yeni bir 
kanuna ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş bildirdiklerini, çünkü YİD projelerinin uygulama sözleş
melerinin kanun çıkmadan çok önce hazırlanmış ve paraflanmış olduğunu, 3996 sayılı YİD 
Kanunun, Haziran 1994'te yürürlüğe girdiğini, bu tarihten önce, YİD modelinin sadece iki proje tipi 
için kullanılmasının mümkün olduğunu, bunların bir tanesinin enerji projeleri, bir tanesinin de 
otoyollar ile ilgili projeler olduğunu, (3096 sayılı kanun ve 3465 sayılı kanunlar), dolayısıyla İzmit 
Su Projesinin 3996 sayılı Kanundan önce klasik ihale yöntemiyle (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu) 
DSİ tarafından ihale edildiğini, işe GAMA İnşaat A.Ş. tarafından başlanıldığını, 3996 sayılı Kanun 
ilk yürürlüğe girdiğinde bu projenin Kanun kapsamında olmadığını, bu tip projelerin de YİD mev
zuatından yararlanmasını sağlamak amacıyla 4047 sayılı kanunun çıkarıldığını, bu düzenleme ile 
daha önce 3096 ve 3465 sayılı kanunlara göre başlatılmış enerji ve otoyol projelerinin istendiği tak
dirde, görevli şirketin ve ilgili idarenin talebi üzerine YPK Kararı alınmak suretiyle bu kanundan 
istifade ettirilebileceğinin hüküm altına alındığını, bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararıyla İZMİT 
B.B.'nin İzmit Su A.Ş' ye yüzde 39'u aşmamak üzere ortak olmasına müsaade verildiği ve bu iş
lemin HM tarafından sevk edilmediğini, İzmit Su Projesi'nin başlamış proje olarak mütalaa edil
mesinin altında YPK'nın ve Bakanlar Kurulu'nun verdikleri kararların yattığını, 4047 sayılı 
kanunun gerekçesinde başlatılmış projeler ve işler kavramıyla neyin kastedildiğinin çok açık olarak 
söylendiğini, buna göre projenin ihaleye çıkarılmış olmasının, ihale edilmiş olmasının, sözleşme 
aşamasına gelmiş olmasının ve görevlendirilecek sermaye şirketinin seçilmiş olmasının gerektiğini, 
İzmit Su Projesinin sözleşme aşamasına gelmiş ve görevlendirilecek şirketin seçilmiş olduğunu, bu 
nedenlerle İzmit Su Projesinin YİD modeli altında başlamış proje olarak mütalaa edildiğini, 

YİD modeli ile YİD mevzuatı arasında ayrım yapılması gerektiğini, YİD modelinin Türkiye'ye 
has bir model olmadığını, bütün dünyada uygulanan bir model olduğunu, dolayısıyla modelin var
lığının, mevzuatın çıkış tarihine bağlanmasının yanlış olacağını, modele göre başlamış olan 
müzakerelerle mevzuatın sonradan ortaya çıkmasını birbirinden ayırmak gerektiğini, İzmit Su 
Projesinin YİD modeli çerçevesindeki görüşmelerine 1989 yılında başlanıldığını ve kanun çıkın
caya kadar da bir takım dokümanların paraflanıp, hazırlanmış vaziyette olduğunu, işin sadece 
hazine garantisinin verilmesi keyfiyetine kaldığını, hazine garantisinin de verilebilmesi için bir 
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kanun gerektiğinin HM tarafından defaatle o tarihteki siyasi iktidara ifade edildiğini, 3996 sayılı 
Kanunda değişiklik yapan 4047 sayılı Kanunun çıkartıldığı, bu kanunla dört-beş senedir 
müzakereleri devam eden, anlaşmaları yapılan ve paraflanan projeler dikkate alındığı için başlatıl
mış işler kategorisinin oluşturulduğunu, buna dayanarak İzmit Su Projesinin de başlanılmış proje 
kapsamında değerlendirildiğini, 

3996 öncesinde Hazine tarafından YİD'lere garanti verilmesinin mümkün olmadığını, onun 
için yeni bir hukukî düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, bu nedenle projenin garanti anlaşmaları haricin
deki bölümü üzerinde çalışmalara başlanmış ise de mevzuatın uygun olmaması nedeniyle garanti 
anlaşması safhasına gelinemediğini, YİD mevzuatı YPK ve Bakanlar Kurulu Kararları çıktıktan 
sonra Hazine Müsteşarlığının da artık bu projelerin yapılmaması hususunda yapabileceği çok fazla 
bir şeyin kalmadığını, genel hukukî prensiplerden hareket edilecek olursa, bir anlaşmanın sadece 
paraflanmış, fakat, imzalanmamış olması halinde herhangi bir hukukî hüküm doğurmayacağı 
kanaatinde olduğunu, proje ile ilgili sözleşmelerin de kanun çıktıktan sonra imzalandığını, 
dolayısıyla hukuka aykırı bir durumun olmadığını düşündüğünü, ayrıca HM'nin bu konuda bir şey 
söyleme mükellefiyetinin, görevinin ve yetkisinin olmadığını, YSGM'nin DEİGM'nin Projenin baş
lamış bir proje olduğunu ifade eden görüşüne itibar edip etmemekte fevkalade hür ve muhtar ol
duğunu, kendisinin sadece görüşünü aktardığını, ayrıca Hazine Müsteşarlığının YPK kararını sevk 
edecek birim olmadığını, Başbakanın başkanlığında toplanan YPK'nın projeyi başlanılmış proje 
olarak değerlendirmesinin bürokratları bağladığını, YPK'nın projeyi yapmak üzere İzmit Su A.Ş.'yi 
görevlendirmemesi durumunda bu iş için ihaleye gidilmesi gerektiğini, İzmit Su A.Ş.'nin birçok 
yabancı şirketin katılımıyla kurulmuş olan, konusu ve amacı belli bir şirket olduğunu, Bakanlar 
Kurulunun da İzmit Belediyesine bu şirkete ortak olma yetkisi verdiğini, İzmit Su A.Ş.'nin bir baş
ka işle uğraşmasının mümkün olmadığını, ayrıca Bakanlar Kurulu Kararının İzmit Su Projesinin 
YİD modeliyle yapılmasına dair YPK kararıyla aynı günde çıktığını, böylece Proje ile ilgili hukuki 
altyapının tamamlandığını, kendisi ile ilgili olarak konunun iki kere Danıştay'a gittiğini, Danıştay 
tarafından da herhangi bir problem olmadığına dair karar alındığını, Danıştay'ın kararının sadece 
usule ilişkin bir karar olmadığını, kararın aynı zamanda esasa ilişkin olduğunu, kararda, kendisinin 
hukuka aykırı herhangi bir eyleminden bahsetmenin mümkün olmadığının belirtildiğini, ancak 
çıkacak yeni hukuki eksiklikler varsa bunu kabul edeceğini, 

O tarihte her projenin YİD modeliyle yapılması yönünde bir girişim olduğunu, devletin 
muhtelif makamlarının, HM da dahil olmak üzere, projelerin YİD yoluyla yapılması için 
gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında birtakım toplantılar yaptığını, keza her hafta başbakan 
yardımcısı başkanlığında, Başbakanlıkta toplantılar yapıldığını, o toplantılara DPT temsil
cilerinin de katıldığını, ayrıca hukuki görüş almak için Danıştay'la da Başbakanlık Müsteşar
lığı veya Bakanlık nezdinde görüşmeler yapıldığını, bu projeden böyle bir sonuç beklen
mediğini, durumun bu noktaya gelmesinden de üzüntü duyduğunu, YİD modelinin Tür
kiye'deki uygulayıcısının HM olması nedeniyle 14.04.1995 tarihinde YPK'ya yönelik hazırlanan 
ama gönderilmeyen yazıyla YPK'nın doğru karar almasının etkilenmediğini, böyle bir yetki ve kuv
vetlerinin olmadığını, Bakanlar Kurulunun, söz konusu projeyi başlanılmış proje olarak değerlen
dirip karar aldığını, bu nedenle kendilerinin de bu yazıyı yürütmeye gerek yoktur diye düşünerek 
yürütmekten vazgeçmiş olabileceklerini, bu projenin yeni bir proje olması durumunda ihale yapıl
maksızın Bakanlar Kurulunun veya YPK'nın, İzmit Su A.Ş.'yi görevlendirmemesi ve belediyenin 
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de bu şirkete ortak olmasına izin vermemesi gerektiğini, Bakanlar Kurulunun bu işi başlamış 
projeler olarak kabul ettiğini, ikinci YPK kararının alınması gerekseydi bile bu kararı alacak olanın 
HM olmadığını, belediyenin ilgili kuruluş olarak İçişleri Bakanlığı marifetiyle ikinci bir YPK 
kararına başvurması gerektiğini, 

Bu projede kesinlikle siyasi otoritenin egemen olduğunu, Gama A.Ş.'nin yönetim kurulu 
başkanının bir güven mektubu aldığını, ondan sonra konsorsiyum arayışına girdiğini, bu projenin 
YİD modeline göre yönlendirildiğini, yasal çerçeve oluşturuluncaya kadar geçen zaman aralığında 
altyapının oluşturulduğunu, bu olayın Ekrem CEYHUN'un başkanlığında organize edildiğini, 
bu olayın içinde Süleyman DEMİREL'in, rahmetli ÖZAL'ın, Tansu ÇİLLER'in ve bunların 
başkanlık ettiği hükümetlerin olduğunu, o günkü siyasi otoritenin HM'yi ve DPT'yi et
kilediğini, bunun yanı sıra HM'nin bir projenin ticari yönüyle ve sözleşmenin bedeliyle ilgili olarak 
yetkilerinin ve bilgilerinin olmadığını, projenin ileri teknoloji gerektirip gerektirmediğine ken
disinin karar veremeyeceğini, aslında YİD projelerinde HM'nin kredi borçlusu olmadığını, Tür
kiye'nin borçlanma yapamadığı, borçlanma yapsa bile, devletin borç stoku üzerinde büyük tutarlara 
ulaştığı dönemde bu modelin uygulamaya konulduğunu, böyle bir modelin diğer modellere göre 
daha pahalı olduğunu, ama bu pahalılığın İzmit Su Projesinde bahsedilen kadar 2-3 kat olmaması 
gerektiğini, bu farkın sebeplerinin ilgili kuruluş tarafından açıklanabileceğini, ayrıca Devlet Su İş
lerinin bu modelin yapısı hakkında kendilerine bir bilgi veremeyeceğini, çünkü, DSİ'nin YİD 
modeli altında bu barajın fiyatı hakkında kendilerine bilgi verebilmesi için, uluslararası piyasalar
da, vadeli kredinin maliyeti hakkında bilgisi olması gerektiğini, ayrıca DSİ'ye Projenin maliyetinin 
değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen söz konusu yazı gönderilmiş olsa ve DSİ'den düşük bir 
maliyet rakamı gelseydi bu durumda dahi projeye müdahale edemeyeceklerini, mal ve hizmeti 
alacak olan kişinin, projenin maliyetini hesaplaması gerektiğini, Hazinenin suyun kaç paradan 
satılacağını, kime satılacağını bilemeyeceğini, 

Kendilerinin borcuna sadık devlet imajını sarsmamak için su faturalarını ödediklerini, aynı 
zamanda İZMİT B.B.'nin de hiç olmazsa topladığı kadarıyla Hazine'ye paraları transfer etmesi doğ
rultusunda yazı yazdıklarını, ayrıca Maliye Bakanlığı'na da, İZMİT B.B.'nin İller Bankası kesin
tilerini arttırmalarını istediklerini, ama bunun da yeterli olmadığını, Hazinenin burada sadece parayı 
ödemekle kalmadığını, diğer şeyleri de düşündüğünü, 

Beyan etmiştir. 

4.3. GAMA - GÜRİŞ YETKİLİLERİNİN BEYANLARI : 
4.3.1. GÜRİŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İDRİS 
YAMANTÜRK Komisyonu bilgilendirme toplantısında özetle; 
GAMA'nın aldığı Yuvacık Barajının, parasızlık yüzünden yapılamadığı için, İngilizlere 

müracaat ettiğini, bunların da su tasfiye tesisini birlikte yapmak için kendisine geldiklerini ve bu işe 
böyle dahil olduklarını, çünkü, barajın yapılamadığını, para olmadığını, 1990 yılından itibaren bu 
işe GAMA, İngilizler ve krediler yönünden de 2 Japon firmasıyla işbirliği yaptıklarını, 

Hukuki altyapıyı oluşturmanın müteahhitlerin işi olmadığını, kendi görevinin işi idareye götür
mek veyahut da idarenin davetine icabet etmek olduğunu, hukukî altyapıyı idarenin oluşturması 
gerektiğini, bu hukukî altyapının da kendisine göre oluştuğunu, hatırında kaldığına göre iki tane 
YİD kanunu olduğunu, hukukî altyapıyı oluşturacak merci veya müessese olmadıklarını, kendisinin 
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işin başında bulunduğu şirketin bu işle ilgisinin su tasfiye tesisiyle başladığını, işi Türk grubu 
adına yürütenin GAMA şirketi olduğunu, ve projenin Türk tarafının liderliğini GAMA'nın 
yaptığını, dolayısıyla hukukî yapıyı takip etmediklerini, 

Bu işi kendilerinin oluşturduğunu, kendi oluşturdukları işin, idarelerin takdirine uygun düşer
se yapacaklarını, değilse yapmayacaklarını zaten böyle bir projeyi kendilerinin geliştirip araştırdık
larını, idarelerin işine gelmezse reddedebileceklerini, bu fiyatları oluştururken, ihalesiz olsa bile 
çeşitli makamların süzgecinden geçtiğini, mesela su tasfiye tesisleri ve barajın doğrudan doğruya 
DSİ'nin süzgecinden geçtiğini, DSİ'nin bu işte onlarla masaya oturduğunu, fiyatlarınız yüksektir, al
çaktır, iyidir, kötüdür diye değerlendirme yaptıklarını, nitekim, hatırında kaldığına göre, su tasfiye 
tesisindeki fiyatın 88 milyon dolar olduğunu, bu su tasfiye tesisinin dışında 3 tane de apartman yap
tıklarını, 1975 yılındaki bir ihalede benzer kapasitedeki bir işi Ankara'da ihaleyle 74 milyona aldık
larını, aradan geçen zamana rağmen, aradaki farkın sadece 13 milyon dolar olduğunu, ayrıca zel
zele katsayılarının da değiştiğini, bu işteki net kârlarının yüzde 4'ün altında olduğunu, 

1991 tarihinde yapılmış bir çalışmada İstanbul'un su ihtiyaç projesinin Kirazdere Barajı ol
duğunu, yani projenin İstanbul projesi olduğunu, İzmit projesi olmadığını, kendisinin bu konu için 
İstanbul Belediyesine şahsen gittiğini, aslında vazifesi olmadığını, ama, bir memleket vazifesi ol
duğunu, kendilerinin suyu tasfiye edeceklerini, su bedava akarsa da bu kredilerin geri ödeneceğini, 
bundan duyduğu rahatsızlık sebebiyle ilkin İSKİ Genel Müdürü Ergun GÖKNEL' e gittiğini ve iki 
defa gittiğini, maalesef, Ergun Göknel, ilkin evet dedikleri halde, sonradan bundan vazgeçtiğini, son 
olarak da Sayın Tayyip ERDOGAN'a gittiğini, Tayyip ERDOĞAN'ı da eskiden tanımadığını, ken
disine konuyu anlattığını, suyun çok pahalı olduğu cevabını aldığını, fiyatın ne kadar geldiğini sor
duğunda 1,5 dolar dediğini, 1,5 dolar değil 89 sent olduğunu ifade ettiğini, o zaman bir bakalım 
dediğini, bu nedenle bunun bir İstanbul projesi olduğunu, kesinlikle bir İzmit projesi olmadığını, 

Devlete verilen zarardan dolayı üzgün olduğunu, bu suyun mutlaka sadece İzmit için değil, 
İstanbul için de kullanılması gerektiğini, maalesef burada belediyeler arasında veyahut da 
belediyelerin alt kademeleri arasında iyi bir diyalog olmadığı için bunun sağlanamadığını, 

Bu işi kendilerinin tek başına yapmadıklarını, bu işin müzakerelerini Hazinenin yaptığını, 
Hazinenin müzakerelerinin çok uzun sürdüğünü, yabancılara ödenen her kuruş ile kendilerine 
ödenen paraların bile çeşitli kademelerde müzakere konusu olduğunu, yabancılara ödenecek kredi 
maliyetlerinde Hazinenin mutlaka devreye girdiğini, bununla birlikte barajın maliyetlerine 
Hazinenin girmediğini, maliyetler içinde yer alan sair ödemelerin çoğunun kredi sigortası vesaire 
olduğunu, bir ara kredi sigortasının Türkiye için yüzde 22'ye çıktığını, kredi kullanırken 
Hazinenin bunları kontrol etmeden onaylamasının, yani ne olursa olsun demesinin mümkün 
olmadığını, o zamanlarda bu müzakerelerin burada gerçekleşmemesi nedeniyle masrafını 
kendilerinin karşılayarak, ilgili uzmanları Londra'ya götürdüklerini, görüşmeleri orada 
tamamladıklarını, 

Yüzde 14 oranındaki öz sermaye getirişinin de kesinlikle devletin kontrolünden geçtiğini, 
orada devletin kontrolünden geçmeyen bir şey düşünemediğini, prensip olarak kendilerinin İzmit 
Büyükşehir Belediyesiyle bunların hiçbirini müzakere etmediklerini, çünkü İzmit Büyükşehir 
Belediyesinin bu kadar ciddi bir mühendislik yapısını ele alacak elemanları bulunmadığını, hiçbir 
işini siyasi kademeye dayandırarak yapmadığını, ilk beş yıl kârların bloke edilmesini bankaların is
tediğini, kreditör bankaların paraları bloke ettiğini, kâr dağıtılsa bile, kendilerine verilmediğini, 
GAMA'nın da almadığını. 
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Hazinenin bu işi, bu projeyi tamamıyla tetkik etmediğini, sadece malî yapıyı tetkik ettiğini, 
başka bir şeyi tetkik etmesinin mümkün olmadığını, böyle bir uzmanlığının bulunmadığını, DSİ'nin 
de. Hazineyle ilgili hususları tetkik etmesinin mümkün olmadığını, 

Elindeki raporların, bu suyun 100 milyon metreküpünün İstanbul'a satılacağını emrettiğini, 
devlet, yani Ankara'daki otoritenin, kendi yetkisini kullanarak bu iş böyle olacak demediğini, bunu 
anlayamadığını, bu suyun orada bedava akmasının sebebinin Ankara'daki devlet otoritesi olduğunu, 

Bildirmiştir. 

4.3.2. GAMA Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. EROL 

ÜÇER Komisyonu bilgilendirme toplantısında özetle; 
İzmit su konusunun uzun yıllardan beri basında yer aldığını, Sayıştay'ın da bu konuda rapor

ları olduğunu, ancak, Sayıştay'ın bu raporları hazırlarken kendileriyle de bir nebze görüşmesini is
tediklerini, o zaman daha iyi olacağını zannettiklerini, bugünden sonrası için iyi olmasını diledik
lerini, GAMA şirketinin 45 sene civarında bir tarihe sahip olduğunu, 1950'Ierde faaliyete baş
ladığını, şahsen, kurucu ortaklarından biri olduğunu, GAMA'nın yurtdışında 15 yerde yaptığı işlerin 
bulunduğunu, yurt içinde tabiî çok yaygın işleri bulunduğunu, Asya'daki Türk-î Cumhuriyetler ve 
Rusya'da büyük işler yaptıklarını, 

1986 yılında İzmit'in Yuvacık Barajının ihaleye çıktığını, bunun projesini Devlet Su İşlerinin 
yaptığını, amanejman projesinin bölgenin su meselelerinin halledilmesi için yapıldığını, ilk etapta 
barajın yapılarak, ondan sonra da diğer ünitelerin yapılması gerektiğini, 1986 ihalesini ciddî bir 
rekabet içerisinde, GAMA olarak kazandıklarını, ondan sonra 1987 yılında mukavelesinin yapılıp 
işe başlandığını, Türkiye'de genel bir sorun olduğunu, devlet ihalelerinin tahsisatlarının limitli 
oluşunun işlerin yürümesine imkân sağlamadığını, çok uzun yıllar sürdüğünü, 10 sene, 15 sene 
süren işlerin bulunduğunu, ilk üç sene maalesef, çok az iş yapabildiklerini ve yüzde 28-29 bir iler
leme olduğunu, o günler, yani 1989, kuraklık dolayısıyla, gerek İstanbul gerek İzmit'te büyük su 
sıkıntısı çekildiğini, bu barajın yapılması ve oradan su gelmesiyle bu işin çözülemeyeceğinin ortaya 
çıktığını, zamanın Başbakanı rahmetli Sayın Özal'ın bu işin kredi bulunarak yapılması konusunda 
bir düşünce ortaya koyduğunu, bir teklif koyduğunu ve tabiî, sadece baraj değil, onun arkasında 
büyük tesisler, isale hatları, depolar ve arıtma tesislerinin, bütün bunları kapsayacak bir program 
getirmelerini istediklerini, bunun kendi teklifi olmadığını, o ara enerji konusunda 3996 sayılı yap-
işlet-devret konusunda yapılan çalışmaların bu projeye de uygulanmasını kendilerinden istedik
lerini, onun üzerine, uzunca müzakereler, Devlet Planlama, Hazine, Belediye ve Yüksek Plan
lamaya kadar giden, yıllar alan çalışmalar olduğunu, bu çalışmalardan sonra, neticede 1996 yılında 
işe başlayabildiklerini, aşağı yukarı yedi yıl bu işin müzakeresinin olduğunu, çünkü bunun ilk 
model olduğunu, devlet namına veya devletin yapmak istediği bir entegre projeyi, bir konsor
siyumun, yurtiçi ve yurtdışı kredilerle tamamladığını, 1996'da başlayan bu projenin ondan sonra, 30 
ay gibi çok kısa bir müddet içerisinde tamamlandığını ve devreye girdiğini, İzmit civarında büyük 
bir deprem olduğunu, ancak su işinde en ufak bir hasar meydana gelmediğini, ne boru hatlarında ne 
barajda ne isale hatlarında ne de arıtma tesislerinde en ufak bir şey olmadığını, çünkü, yapılan işin, 
9 emsale göre yapılmış olduğunu, uluslararası standartların üstünde, o bölgenin de deprem bölgesi 
olması hasebiyle, bu işin bu şekilde götürüldüğünü, o zaman depremden sonra hiçbir su kesintisi ol
madığını, Dünya Sağlık Örgütünden o bölgeye gelen bir kimsenin söylediği, bu bölgede büyük bir 
felaket olabilirdi eğer su kesintisi olsaydı, tam fay hattından geçen isale hattının olduğu yerde, dep-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 68 — 

remin boruyu büktüğünü fakat, koparamadığmı ve içinden suyun devam ettiğini, aktığını, sonra o 
kısmı düzelttiklerini, yenisini koyduklarını, fay hattının baraja ve arıtma tesisine en fazla 1 km 
mesafede bulunduğunu, en ufak bir hasar görmediğini, bütün her şeyin kalitesiyle, en iyi şekilde 
yapıldığını ve tamamlandığını, 

Bu işin yapılmasında bazı özellikler bulunduğunu, bir kere bu işin krediyle olduğunu, İkincisi, 
Türkiye'de, bugün de maalesef kalitenin çoğu zaman göz önüne alınmadığını, Bingöl depreminin 
bunun çok kötü bir örneği olduğunu, bu işlerinde her türlü kalite ve teknolojinin işin içerisine gir
diğini, ayrıca bu işin tamamıyla şehir içerisinde gerçekleştirildiğini, boru hatlarının şehir içerisinde 
yapıldığını, büyük bir maliyet artışı ve titizlik gerektirdiğini, depremin boruyu bükmüş ve 2.20'lik 
boruyu koparmamış olduğunu; çünkü, çelik evsafının kopmaya müsait olmadığını, ilk projelendir
mede betonarme ve ön gerilimli boru öngörüldüğünü, eğer öyle yapılsaydı hattın baştan aşağı alt üst 
olacağını, 

Fiyatlarının yüksekliği üzerinde devamlı konuşmalar yapıldığını, birtakım mukayeseler de 
yapıldığını, 'bilmem ne barajı ile sizin barajınız arasında bir korelasyon, bir şey' yapıldığını, bun
ların yanlış şeyler olduğunu, çünkü Devlet Su İşlerinin de bunu bildirmiş durumda olduğunu, her 
işin kendi şartları içerisinde değerlendirilebileceğini, bir kere şartlar, klaslar, o işin yapılma şekli, 
malzemelerin cinsi, gibi farklı farklı değerlendimıe, yani teknik olarak, meseleyi A'dan Z'ye kadar 
tetkik edip ortaya koymadıkça, bir barajın fiyatı ile bir barajın fiyatını, bir isale hattı ile başkasını 
mukayese etmenin çok büyük yanılgılara götüreceğini, eğer mukayese edilecekse, onun 
mukayesesinin teknik, tarafsız bir heyet tarafından yapılması, her tarafın dikkate alınması lazım gel
diğini, böyle yapıldığı zaman da, bu yüksek fiyat şeylerinin olmadığının görüleceğini, 

Bildiği kadarıyla kendi projelerinin 4047 sayılı kanuna uygun olduğunu, orada üç dört madde 
bulunduğunu, bütün bunların kendi meselesi olmadığını, bunların hükümetin meselesi ve bu işe 
karar veren kurumların meselesi olduğunu, kendilerine birtakım talimatlar verildiğini, herhangi bir 
kuruma müracaat ettiğinde, o kurumun kendi müracaatlarının kanuna, mevzuata, usule uygun ol
ması halinde tamam dediğini, değilse hayır diyeceğini, demek ki, burada hükümetin beklentisi, 
Devlet Planlamanın ve YPK'nın kararları vesairesi muvacehesinde bu işi götürdüklerini; yani, baş
ta, tesadüfen, barajın müteahhidi olmalarının getirdiği şeyle, kendilerine birtakım görevler 
verildiğini; yani, 'kredi bulun, bunu her şeyiyle hazırlayın getirin, müzakere edelim, bakalım', 
bunu Başbakanın da söylediğini, Bakanlar Kurulunun da söylediğini, kendilerinin de ona 
göre kredileri bulduklarını, hazırlıklar yaptıklarını ve dediğim buna 7 sene uğraştıklarını, 7 
yıl içerisinde o noktalara kadar gelindiğini, mevzuatta eğer bir usulsüzlük varsa, onun 
hükümetlerin meselesi olduğunu, 

İnisiyatif sahibi, karar sahibi olmadıklarını, uygulamacı olduklarını, yani, idareler ne derse onu 
yapmakla mükellef olduklarını, şu anda söyleyeceği her şeyde farklı ve yanlış şeylerin 
olabileceğini, en kısa zamanda soruların cevabını yazılı olarak vereceklerini, 

Neticede, İzmit'i susuzluktan kurtarmaya matuf bir proje olduğunu, yoksa İzmit'in 
susuzluktan kıvranıp duracağını, niye yaptınız sorusuna cevap, 'kredi bulduk yaptık, bize 
yapın dendi, biz de yaptık; hükümetler dedi, herkes dedi, biz de heyecanla, böyle bir şeyi yap
mış olmanın heyecanıyla bu işe sarıldık; çünkü, bir yeni model' olduğunu, 

Burada normal, alışılagelen, klasik devlet ihaleleriyle bu yap-işlet-devret metodunun birbirine 
hiç uymadığını, farklı şeyler olduğunu, yani normal baraj hesaplarında devletin yaptırdığı şeyde ol
mayan pek çok şeyi bunun içerisine koymak zorunda kaldıklarını, burada, Kurumlar Vergisi veril-
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diğini, Kurumlar Vergisinin de bu maliyetin bir unsuru olduğunu, Devlet Su İşleri bir şey yaptığı 
zaman Kurumlar Vergisi vesaire vermediğini, bu projenin, diğer projelerde olmayan, standart 
ihalelerde olmayan pek çok şeyi ihtiva ettiğini, Devlet Su İşleri ihale yaptığı zaman, KDV'yi Dev
let Su İşlerinin ödediğini, müteahhidin ödemediğini, daha doğrusu müteahhidin ödediği KDV'yi 
Devlet Su İşlerinin ona iade ettiğini, netice itibariyle sistemin böyle olduğunu, onun için burada da, 
ödenen şeylerin müteahhide iade edilmesi lazım geldiğini, 

Yap-işlet-devret kanununun kendine özgü şartlan bulunduğunu; ama, İzmit Sunun bir kombinas
yon şekline dönüştüğünü; yani sıradan başlayarak giden bir iş olmadığını, bir baraj işinin başlayıp 
yarım kaldığını, süratle bir olağanüstü durum içerisinde yapıldığını, Hükümetin de bunu böyle düşün
düğünü ve rahmetli Özal'ın da bu düşünceyle bu işin bir an önce yapılmasını arzu ettiğini, yol bulun, 
metot bulun ve de kredi bulun bu işi bitirelim gibi bir temenni, tavsiye ve kısmî de bir talimat ver
diğini, buna göre devletin çeşitli kurumlan, belediye ve diğer kurumlar ve kendilerinin oturup yollar, 
fomvüller aradıklarını, o formüllere göre bu işin götürüldüğünü, bu işin, kendi içinde bir model ol
duğunu, bu işin bir başka modelle bir araya getirilirse bunun içinden pek çıkılamayacağını, onun için 
bunun böyle kabul edilmesi gerektiğini, eğer kabuller gerçekleşse, mesela Sapanca Gölünden o büyük 
kurumlar su almaktan vazgeçip İzmit'ten alsa, büyük bir şey olacağını, 

Esasında bu işi kendilerinin böyle yaptırmadıklarını, kendilerine formül bulun, kredi 
bulun, bu işi götürün, yapın dediklerini, yani bu işin Başbakanlık tarafından organize edil
diğini, Birecik Barajında da bulunduklarını, orada da on sene falan uğraşıldığını, krediler, dış ban
kalar, içerdeki şeyler uzun mücadeleler bunların hepsini yaptıklarını, ama şöyle bir düşünce 'demek 
ki sen burada epeyce vole vuracaktın ki on sene takip ettin', demenin doğru olmadığını, hükümeti 
idare etme gücüne sahip olmadıklarını, asla böyle bir şeyinin olmadığını, ama, müzakere 
edebileceğini, makul görülebilir her şey de yardımcı olmaya çalıştıklarını, bazı projelerin şansız ol
duğunu, kendilerine yetki verilmediğini, bu işi yapmaları için çare bulmalarının istendiğini, ve ver
dikleri tekliflerin uygun karşılandığını, 

4.3.3. GAMA yönetim kurulu üyesi Sn. ERGİL ERSÜ Komisyonu bilgilendirme toplan
tısında özetle; 

Bu projenin toplam yatırım tutarının 890 milyon dolar olduğunu, bu yatırımın yüzde 85'inin 
kredilerle finanse edildiğini, kredilerin faizlerinin bulunduğunu, kredilerin bir kısmının kısa vadeli 
ticarî krediler olduğunu, büyük bir kısmının ise, uzun vadeli export kredileri olduğunu, bunun dışın
da maliyetin yüzde 15'inin de yatırımcıların koydukları sermayeyle finanse edildiğini, bu ser
mayenin de yüzde 14 tutarında bir getirişi ve sermayenin geri ödemesinin bulunduğunu, sermayenin 
geri ödemesinin onuncu yıl ile on beşinci yıl arasında olacağını, kredilerin büyük bir kısmının onun
cu yılda bitmiş olacağını, ancak, kredi faizlerini ortalama yüzde 10 ve on yıllık da vadesi eklen
diğinde, yatırım tutarının 865 milyon dolarlık bir hacmi bulunduğunu, geri ödemenin herhalde 
en az 2 milyar doları bulacağını, proje bu şekilde yapılmasaydı, Devlet Su İşleri yapsaydı. Hazine 
kredisini garanti etmiş olsaydı, o kredinin faizleriyle rakamın yine yükselebileceğini, 

Burada ödenenin su parası olmadığını, devletin o günkü imkânlarının müsait olmadığını, o 
nedenle bu şekilde yapıldığını, bu ödemelerin on beş yılda sıfırlanacağını, krediler ile sermayedarın 
koyduğu sermayenin geri ödeneceğini, işletme ve bakım masraflarının zaten ödenmek zorunda ol
duğunu, on beşinci yıldan sonra, maliyetin sadece işletme ve bakım masraflarından ibaret olacağını, 
tesisin daha 40 yıllık ömrü bulunduğunu, yap-işlet-devret modeli icabı, bu tesis maliyetinin öden
mesinin, su fiyatı olarak tecelli ettiğini, fiyatın yüksekliği, azlığı, suyun satılıp satılmamasının gün
deme geldiğini, gerçekte var olanın tesisin geri ödemesi olduğunu, 
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Kendilerinin bu projenin müellifi olmadığını, geliştiricisi hiç olmadığını, bu projenin sadece 
uygulayıcısı olduklarını, hcrşeyin kendilerine dikte edildiğini, söylendiğini ve istendiğini, 
dolayısıyla yasal yönünün muhatabı olmadıklarını bu konuyu bilmediklerini, bu işin 
sahibinin model icabı İzmit Büyükşehir Belediyesi olduğunu, bu müracaatları onların yap
tığını, yine model icabı bir şirket kurulmak zorunda olduğunu, belediyenin de buna ortak olması 
zorunluluğunun bulunduğunu, İzmit Su A.Ş.'nin kurulduğunu, dolayısıyla, bu müracaatların ya İz
mit Su A.Ş veya İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını, Bakanlar Kurulu kararlan, 
YPK kararları alındığını, bunların kendi inisiyatiflerinde olmadığını, 

Bu projenin başlatıcısı olmadığını ama, tabiî ki, o günlerde bunları incelediklerini, uygun
luğunu gördüklerini, o günlerde hukuk müşavirlerine, yabancı hukuk bürolarına danıştıklarını, 
sadece kendilerinin değil, kredi veren kuruluşların da özel hukuk büroları tuttuğunu, Hazinenin de 
özel hukuk bürosu tuttuğunu, her şeyin onların denetiminden geçtiğini, kendilerinin de denetimin
den geçtiğini, yapılan işi mevzuata, kanunlara uygun gördüklerini, kani olduklarını, ama 3996 sayılı 
kanunun 1994'te çıktığını, 1989*dan 1994'e kadar, bir garantisinin olmadığını, ama, ken
dilerine çalışma yapmalarının telkin edildiğini, istendiğini, belki emredildiğini, öyle kabul et
tiklerini, o zamanın Başbakanının talimatıyla, Devlet Planlama Teşkilatının koordinasyonunda, 
Hazine ve İçişleri Bakanlığından oluşan bir heyetin, bu projenin yap-işlet-devret modeliyle yapıl
masının uygun olabileceğini düşündüğünü ve kendilerine bir niyet mektubu verdiklerini, bunun 
tarihinin herhalde 1990 olduğunu, o niyet mektubu üzerine, kredi arayışlarına girdiklerini, kredi 
kuruluşlarına başka türlü gidilemeyeceğini, ellerinde bir niyet mektubuyla gittiklerini, bu niyet 
mektubunun içeriği, bu projenin entegre olarak, yap-işlet-devret modeliyle yapılması konusunda 
teklif getirin şeklinde olduğunu, görevli şirket olarak, belediyenin de ortak olduğu İzmit Su A.Ş'nin 
olduğunu; fakat, o tarihten çok daha önce, bu işin yapımcılarından oluşan bir konsorsiyum kurul
duğunu ve bu konsorsiyuma İngiliz firmaları, GAMA, GÜRİŞ ve daha sonra da Japonların katıl
dığını, şirket kurulana kadar, konsorsiyum olarak sürdüğünü, bu işin yap-işlet-devret olsun denil
mesinden sonra, GAMA olarak, bunu tek başına yapamayacakları ve yabancı sermaye, yabancı 
kredi lazım geldiği için bu konuda tecrübesi olan İngilizleri bulduklarını, ortak girişim grubu diye 
adlandırdıklarını ve ortak girişim grubu olarak, DPT'ye böyle bir şeyle ilgileniliyorsa, bunu geliş
tirebileceklerini söylediklerini, onların da bir niyet mektubu verdiklerini, o niyet mektubuyla, özel
likle İngiliz ortaklarının kredi kuruluşlarına giderek, bu iş için finansman tekliflerini topladıklarını 
ve projenin öyle gelişmeye başladığını, ama, daha yap-işlet-devret kanununun ortada olmadığını, 
ancak, bu işin yap-işlet-devret modeline göre yapılma niyeti bulunduğunu, devlet tarafından ken
dilerine beyan edilmiş, söylenmiş olduğunu ve çalışmaların buna göre devam ettiğini ve bu arada 
buna paralel olarak bunun kanunu çıkacak dendiğini, ama, kanunun çıkmasının 1994'ü bulduğunu, 
onun için projenin bu kadar uzadığını, peşinden de o kanunun bazı eksiklikleri görüldüğü için, 4047 
sayılı Kanunun çıktığını, 

DSİ'nin fiyatıyla bu mukayese edilecekse, mukayese edilecek rakamın 534 milyon dolar ol
duğunu, bu işi Devlet Su İşleri ihale etseydi, bir an için maliyetin de aynı olduğunu, 530 milyon 
dolar civarında olduğunu düşünülürse, bunun üzerine kredi kullanıldığı için kredi faizi ve finans
man masraflarının yükleneceğini, yatırım tutarı 217 milyon USD olması durumunda bu fiyata çık
mayacağını, ancak 534 milyon dolar olsa sonuç itibarıyla aynı miktara çıkacağını, 534 milyon 
doların üzerindekilerin her halükârda olacak şeyler olduğunu, ama 534 değil 217 milyon dolar ise 
o zaman, onun yarısı kadar toplam maliyet çıkacağını, 217 milyon dolar doğru mudur; onun tartışıl
ması gerektiğini, DSİ'nin işlerinde de keşif artışları olduğunu, üçüncü, dördüncü keşif artışlarının 
geldiğini, fiyatların arkasında olduklarını, burada bir anormallik olmadığını, 
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Esasında, bazı değişiklikler olduğunu, fakat, 480 milyon dolar rakamının indikatif bir rakam 
olduğunu, elde bir done olmadan hazırlandığını, o anda, sadece barajın yapıldığını, isale hatları ve 
arıtma tesisini detaylı inceleme imkânının olmadığını, ön fizibilitelerinin 480 milyon dolar olduğunu, 
720 milyon dolar da olmadığını, 865'e çıktığını, ama, bütün bunlar iş başlamadan evvel oluştuğunu, 
iş başladıktan sonra olmadığını, 865 milyonluk rakamın içinde KDV'nin 45 milyon dolar olduğunun, 
bunun da ödenmek zorunda olan yerli kısmın KDV'si olduğunu, İşin maliyetini etkilediğini, ithal 
edilen kısımların KDV'sinin teşvik nedeniyle yatırım döneminin sonuna ertelendiğini, yatırım tutarı 
içerisinde Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, özel şirket vergilerinin hiç olmadığını, 

İSAŞ'ın vergilerini teşvikle erteleyip sonra ödediğini, zaten İSAŞ'ın amacının ortaklarına 
sadece yatırdıkları sermayeye yüzde 14 getiri vermek olduğunu, bunun dışında bir kuruş faz
la da, az da vermeyeceğini, dolayısıyla, İSAŞ'ın vergilerden dolayı bir avantajı veya zararının 
söz konusu olmadığını, 

GAMA olarak barajı ve isale hattını yaptıklarını, GÜRİŞ'in arıtma tesisini inşa ettiğini, yaban
cıların da yabancı malzemeleri gönderdiğini ve projeleri yaptıklarını, 

1989 senesinde yap-işlet-devret konusunun başlatıldığını, niyet mektubu verildiğini, o dönem
de Özal hükümeti, peşinden kısa bir süre Mesut Yılmaz hükümeti, ondan sonra Süleyman Dcmirel 
hükümeti, ondan sonra Tansu Çiller hükümeti kurulduğunu, 1995-96'ya kadar çeşitli partiler, çeşit
li koalisyonların görev yaptığını, o dönemlerde bu işi isteyenin hükümetler olduğunu, hükümet de 
değil; değişik partilere mensup değişik koalisyonların o dönemde bu işin yapılmasını istediklerini, 
Projenin fizibilitesinin dayandığı unsurlardan bir tanesinin İstanbul'un su alması, bir 
tanesinin Sapanca Gölünden su alımının önlenmesi olduğunu, bir diğerinin de kuyulardan su 
çekilmesinin engellenmesi olduğunu, bunların yapılacağının kendilerine söylendiğini, bunları 
kendilerinin yapacaklarını söylemediklerini, buna zaten gücünün de yetmeyeceğini, bunları devlet, 
hükümet ve yetkili makamların yapacaklarını söylediklerini ve ancak o zaman hükümetin, devletin 
bu söylemlerinden hem yatırımcı olarak kendilerinin hem de kreditörlerin tatmin olduğunu, ancak 
söylenenlerin gerçekleşmediğini, 

Hazinenin bu işin tarafı olmadığını, ama tamamen içinde ve yönetiminde olduğunu, USSA'yı 
inceleyen, denetleyen, okeyleyen, özel yabancı müşavirler tutup inceleyen bir kuruluş olduğunu, 
Hazinenin bilgisinin dışında yapılmış bir iş olmadığını, Hazinenin bu işin içerisinde bulunduğunu, 
o dönemdeki hükümetlerin politikalarının böyle olmadığını, yani kendilerinin gıyabında olan şey
ler olduğunu, 

Bu işin başka boyutlarının da bulunduğunu, bir de bu tesisin işletmesi meselesinin olduğunu, 
yani, depremden sonra, özellikle bir iki sene çok kritik işletme sorunları yaşandığını, buy out 
demek, şirketteki hisselerini devredip tamamen çekip gitmek demek olduğunu, bu sorunun 
muhatabının kendileri olmadığını, buy out yapmanın Belediyeye, Hazineye düştüğünü, 

İzmit Belediyesi'nin %15 hissedar olduğunu, diğer ortakların çoğunlukta bulunduğunu, 
fakat, bir nezaket olarak, Yönetim Kurulunda bulunan İzmit Belediyesinin iki temsilcisinin 
yönetim kurulu başkanı olarak seçtiklerini, bunun bir görev olduğunu, başkan yardımcısının 
da kendisi olduğunu, Kadri VEZİROĞLU'nun başından beri hep İzmit Belediyesinin o tarih
te de genel sekreteri olduğunu, İzmit Su AŞ kurulurken, Belediyenin ortak olması için Bakan
lar Kurulu kararı gecikince, şirketin de kurulmasını kreditörler falan acil isteyince, ken
dilerinin geçici olarak bir alt şirketini oraya ortak ettiklerini ve başından beri, sonradan 
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değişiklik olmasın diye de Belediyenin genel sekreterini kendi şirketlerinin adayı yaptıklarını, 
kısa bir süre sonra da İzmit Belediyesinin Şirkete girdiğini, kendi alt şirketlerinin hissesini 
devrettiğini, Kadri VEZİROĞLU'nun da görevine devam ettiğini, GAMA İnşaatın İzmit Su 
AŞ'deki yönetim kurulu üyesi olarak Belediyenin Genel Sekreterini ve yanında da Belediyede 
görevli bir kişiyi daha koyduklarını, daha sonra GAMA inşaatın hissesini belediyeye devret
tiğini, yani, böyle bir şeyde art niyet olsa, bu kadar göz göre göre yapılır mıydı; bunun iyi 
niyetle yapıldığını, belki hata olabileceğini, bu şekilde yapıldığını, olup-bittiğini, yapacak bir 
şeyin olmadığını, 

Beyan etmiştir. 
4.4. DEVLET SU İŞLERİ GÖREVLİLERİNİN BEYANLARI : 
4.4.1. DSİ İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İhale ve Tatbikat Şube Müdürü 

Sn. NADİDE KAYNAK Komisyonu bilgilendirme toplantısında özetle; 
27 Haziran 1983 tarihinden itibaren de DSİ İçme Suyu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında 

görev yaptığını, 1998 yılından itibaren de İhale ve Tatbikat Şube Müdürü olarak görevlendirilmiş 
bulunduğunu, 

Yuvacık Barajının kati projesinin Barajlar Daire Başkanlığınca yapıldığını, 1986'da ise 
Baraj inşaatı ihalesinin yapıldığını, 1987 yılında, isale hatları, arıtma tesisi ve pompa istas
yonuyla ilgili kati proje ihalesine çıkıldığını, bu barajla ilgili olarak belli aşamaya gelindikten 
sonra yap-işlet-devret modeliyle ilgili çalışmaların bir sürece girdiğini, bu sürecin 7 yıl devam 
ettiğini, DSİ'nin o gün için görüşlerini bildirirken, baraj için, arıtma tesisi için, DSİ ölçekleriy-
le bunun pahalı bir proje olduğunu raporlarında hep ifade ettiğini, barajın kabulü aşamasın
da yalnız. DSİ'den de eleman katılımı istendiğini, ancak, DSİ'nin inşaat aşamasında herhangi 
bir katkısının olmaması nedeniyle kabul işlemlerine katılmadığını, işleri 1996'da protokolle 
tamamen devrettiğini, görüşlerini ondan önceki aşamalarda bildirdiğini, DSİ ölçütleri ile proje 
maliyetinin hangi oranda daha yüksek olduğunun hep yazılı rapor halinde bildirildiğini, 

Yap-işlet-devret gündeme geldiğinde DSİ'nin 1053 sayılı Yasa kapsamında bir protokolle bu işi 
üstlendiği için, bunun protokolle yine İzmit Belediyesine devrini gündeme getirdiğini, Danıştay 
kararıyla ve protokolle tamamen programdan çıkarılarak devredildiğini, on yıl önce DSİ'de görevli 
amirleri tarafından verilen rapor ile bugün gelinen noktada mukayese yapıldığında, birbiriyle örtüş
tüğünü fark ettiklerini, yani, DSİ on yıl önce ne dediyse, bugün verdikleri raporda da "kaç kat daha 
pahalı" yaklaşımının birbiriyle örtüştüğünü gördüklerini, demek ki o zaman da ciddî bir çalışma 
yapıldığını, çünkü, DSİ'nin elinde örnek olarak İvedik arıtma tesisleri olduğunu, aynı teknolojiyle 
yapılmış olduğunu, bu kapsamda İzmit Su'nun yaptığı arıtma tesisi ile DSİ olarak yaptırılan İvedik 
arıtma tesislerinin teknoloji olarak da aynı olduğunu, bu nedenle yaklaşımının daha doğru ol
duğunu, yani DSİ'nin baştan beri görüşlerini zaman zaman bildirdiğini; ama, yedi yıl süren görüş
meler sonucunda protokolle devretmek durumunda kaldığını, 

DSİ'nin kendi içerisinde yatırımcı dairesi bulunduğunu, Yuvacık Barajı kati projesini Barajlar 
Daire Başkanlığının yaptığını, inşaat ihalesini DSİ Bursa Bölge Müdürlüğünün yaptığını ve 
protokolle devri aşamasına kadar da belli bir yüzdeye getirdiğini, 1986 Aralık ta baraj ihalesi yapıl
dığını, 1987 Mart ayında DSİ'nin isale hatları, arıtma tesisi ve pompa istasyonlarıyla ilgili kati proje 
ihalesini yaptığını, sadece kati proje ihalesi yapıldığını, yani, kati proje hazırlanmış olduğunu; ama, 
inşaat aşamasında bu projenin uygulama şeklinden hiçbir bilgilerinin bulunmadığını, 
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DPT'yc Yabancı Sermaye Başkanlığına yazılan DSİ'nin görüşlerinde; tesis yatırım maliyeti 
olarak mesela arıtma tesisinin, 2,6 kat daha pahalı gözüktüğü, ishale hatlarının inşaat kısmında ar
tık DSİ'nin katkısı olmadığı için ishale hatlarıyla ilgili, DSİ, Japonya'dan boru bandı getirilerek, 
Türkiye'de çelik boru üretilirse, bunun daha ucuza mal olacağını, bu şekliyle 3,6 kat daha pahalı 
olacağını bildirdiğini, 

Kendilerinin DSİ raporunu hazırlarken sadece yaklaşımda bulunabildiklerini; çünkü, elinde 
fiyat bulunmadığını, yayımlanmış herhangi resmî fiyat, faturaya dayalı bir belge olmadığı için ve 
yurt dışından getirilecek bir boru cinsi olduğu için, toplam maliyeti yüzde 25 artırdıklarını, 

Arkadaşlarının verdiği raporun, baraj için ve arıtma için değerlerin kesin olduğunu, 
kalan isale hatlarıyla ilgili değerin ise, bu mertebede bir artış getiremeyeceğini, zemin cinsi ve 
orada uygulamada karşılaşılan durumları bilmediğini, ama, zemin cinsine bağlı olarak yüzde 
50 eklenirse 225, 300 milyon dolar civarı diye düşündüğünü, ayrıca düktü boru kullanıldığı 
düşünülerek, toplam maliyeti yüzde 25 oranında artırdıklarını, önce çelik boru üzerinden 
hesaplamalar yapıldığını, sonra arttırıldığını, 2001 yılı dolar kurundan hareket ederek dövize 
çevirdiklerini, 

Bildirmiştir. 

4.4.2. DSİ Arıtma Tesisleri Şube Müdürü Sn. CENGİZ ÖZCAN Komisyonu bilgilendir
me toplantısında özetle; 

DSİ olarak Komisyona gönderilen raporda; Yapılan tesislerin incelemesini yaptıklarını, plan
lama raporuyla kıyaslama yapmadıklarını, kendisinin Arıtma Tesisleri Şube Müdürü olduğunu, 
görevi gereği, arıtma tesislerine baktığını, Komisyona gönderdiği en son raporunda yapılan arıtma 
tesislerinin, sonuç olarak DSİ'nin yaptığı arıtma tesislerinin benzeri olduğunu, yani DSİ'nin 
konvansiyonel tip dediği arıtma tesisi olduğunu, bu konuda DSİ'nin birim maliyetleri ve yaptık
ları tesisler baz alındığı zaman, planlamalarda belirlenen rakamlar baz alındığı zaman, (ki, bunların 
yanılmadığını, gerçekleştiği zaman çok yakın değerler ortaya çıktığını), arıtma tesisinin değerini 
kendilerinin 40 milyon dolar olarak tahmin ettiğini, tam rekabet koşullarında ihale yapılmış 
olsaydı, 40 milyon dolara -yalnız arıtma tesisini- kendilerinin yapabileceğini, 

Raporda da belirttikleri gibi, bu görevin daha önce kendilerine verildiğini, yerine gidin bir in
celeme yapın şeklinde talimat verildiğini, yerine gidip tesisin nasıl bir tesis olduğu hakkında in
celemelerini yaptıklarını, arıtma tesisinin DSİ'nin yaptığı konvansiyonel arıtma tesisi ile aynı 
yapılara sahip olduğunu, bazı yapılarda ufak tefek değişiklikler bulunduğunu, ama, bunların 
çok fazla maliyeti etkileyecek şeyler olmadığını, 

Arıtma tesisinde örnek vermek gerekirse, oraya gittiğinde İSAŞ'ın projelerini de aldığını, 
İSAŞ'ın projeleri üzerinde kendisinin bir çalışma yaptığını, bizzat yerini gördüğünü, arıtma tesisini 
bizzat incelediğini, yapılan işi gördüğünü, tecrübelerine dayanarak rapor yazdığını, DSİ olarak yap
tıkları benzer işlerin, raporunda da yazdığı gibi, belirli ünitelerden oluştuğunu, havalandırıcı, hızlı 
karıştırıcı, yavaş karıştırıcı, durultucu filtre, hızlı kum filtresi, temas tankı, temiz su deposu, kimya 
binası ve klor binası ve çamur sistemi, yani, yapılan işlerin kendilerinin sürekli yaptığı aynı tip tesis
ler olduğunu, sadece durultucu yapısında prosesin biraz farklı olduğunu, çamur yüzdürmeli, çamur 
blanket sistemleri denilen bir sistem kurulduğunu, çamur kolileri bulunduğunu, çamuru o şekilde 
aldıklarını, yüzeylerinde blanket oluşturulduğunu, orada kullanılan sistemin böyle olduğunu; ama, 
diğer yapıların DSİ'nin yaptığı arıtma tesisi yapılarının hemen hemen aynısı olduğunu, 
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Sonuç olarak, elindeki İSAŞ'ın projelerinden ve gezilerinden faydalanarak ve tecrübeleriyle 
birlikte yapılan işleri aynı dönemde DSİ'nin yaptığı işleri de baz aldığında, böyle bir rakamın ortaya 
çıktığını, bunun DSİ'nin bir yaklaşımı olduğunu ve DSİ, bu işi ihale etseydi, tam rekabet şartları 
içerisinde ihale yoluyla yapılmış olsaydı, bu rakamlar mertebesinde olacağını, 

Arıtma tesislerinde mukayese yapmadığını, projeleri elinde, yapılanı da yerinde gördüklerini, 
sonuç olarak projeyi görüp, iş sonu projelerini de değerlendirdiğini, 

Beyan etmiştir. 
4.4.3. DSİ Barajlar Dairesi görevlisi Sn. AYHAN KÖKLEN Komisyonu bilgilendirme 

toplantısında özetle; 
Yuvacık barajı ile ilgili olarak kendi hesaplamalarının bulunduğunu, Kirazdere Barajının 

maliyetiyle ilgili bilgiye sahip bulunduğunu, 
Bu barajın 19.12.1986 tarihinde 13 milyar TL keşif bedeli üzerinden yüzde 64,84 tenzilatla -ki, 

tenzilat düşüldüğünde 12 milyar 110 milyon 800 bin- ihale bedeli üzerinden müteahhit GAMA En
düstri AŞ'ye ihale edildiğini, İşe 14.5.1987 tarihinde başlanıldığını, 21.3.1996 tarihinde imzalanan tas
fiye protokolüyle, bu işin devrinin söz konusu olduğunu, 1996'nın mart ayında iş tasfiye edilirken, tas
fiye tarihine kadar işe başlama tarihinden bu tarihe kadar müteahhit tarafından fiilen yapılan işlerin 
bedeli, yapılan kesin hesapla sözleşme yılı fiyatıyla 10 milyar 532 milyon 672 bin TL. olduğunu, 

Kendilerinden bu barajın maliyetiyle ilgili bilgi istenildiği için bir çalışma yaptığını, ellerinde 
beş yıllık bir çalışmaya karşılık yapılan bir kesin hesap bulunduğunu, bu kesin hesaba göre, yüzde 
70 keşif artışı olacağını da dikkate alarak -bu keşif artışı her halükârda olacak- bunu da dikkate 
alarak, bu 86 yılı fiyatlarıyla, o tarihe kadar yapılan 10 milyar liralık işin maliyeti 96 fiyatlarıyla, 
İzmit Belediyesine devri 1996 tarihinde yapıldığı için, bütün fiyatların, yani, maliyetlerin 96 fiyat
larıyla hesaplanmasının istendiğini, belediyeden o tarihe kadar yaptıkları işlerin bedelini tahsil et
mek için dolar cinsine çevirdiğini, bu 1 trilyonu 10 milyara böldüğünü, bir katsayı bulduğunu, bu 
katsayıyı, 86 yılı dolar kuru 581 lira ile dövize çevirdiğini, 

İşin uygulaması sırasında, işe başladıktan sonra, işte yüzde 70 oranında bir keşif artışı 
olacağının gündeme getirildiğini, o tarihlerde bunun yüzde 70 mi, yüzde 65 mi, yüzde 75 mi ol
duğunun netleşmesini, ondan sonra bu keşif artışının onaylanmasını ileri sürdüklerini, onun üzerine, 
o daha netleşmeden de devrin gündeme geldiğini ve o keşif artışı onaylanmadan, bu haliyle, 10 mil
yar 523 milyon 672 bin lira ödenen bedel üzerindeki haliyle İzmit Belediyesine devredildiğini, 

Bu raporu hazırlarken ve hesaplanırken, yüzde 70 keşif artışının dikkate alındığını, yüzde 70 
artışıyla birlikte, bu barajın maliyeti 40 milyar 238 milyon dolar olacağını, kendisinin hep bu yüz
de 70 keşif artışını göz önünde bulundurarak, bu hesaplamayı yaptığını, şu haliyle, yani DSİ'nin 
belediyeye devrettiği tarihteki işin durumu ve fizikî gerçekleşmesinin yüzde 43, İlk keşfe göre 
parasal gerçekleşmenin ise yüzde 80 olduğunu, bu haliyle devredildiğini, ondan sonra, müteahhitle 
olan sözleşmeyi feshettiklerini, başka türlü devredilemeyeceğini, GAMA İnşaatla olan sözleşmeyi 
feshettiklerini ve o fesih sırasında da kesin hesap, kesin hakediş tanzim edildiğini, kesin hakedişe 
göre de, sözleşme fiyatlarıyla 10 milyar lira civarında bir ödeme yapıldığını, 

Yüzde 43 gerçekleştiğinde, altyapı, yani, bu keşif artışını etkileyecek yapıların, 
tamamının bitmiş durumda olduğunu, mesela, tünel açılmış, tünelde bir sorun kalmamış ve 
kaplamasının yapılmış olduğunu, - suyun derive edilmiş, gövde dolgusunun temel kazısının 
yapılmış olduğunu, keşif artışlarının genelde bu temel kazılardan meydana geldiğini, formlar 
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yapılmış ve gövde dolgusuna başlanılmış, gövdede de 33 metre yükselmiş dolgu bulunduğunu, 
diğer taraftan, dolu savak yapısında yaklaşım kanalı yapılmış olduğunu ve dolu savak eşit 
betonu döküldüğünü, artık bundan sonra bir keşif artışının meydana gelmeyeceğini, en fazla 
yüzde 10 veya 15 artış olabileceğini, 

Bu barajın enjeksiyon işlerini de DSİ yaptığını, yani, maliyetini en çok etkileyen faktörlerden 
birinin de enjeksiyon olduğunu, yerin altına enjekte edildiğini, ne kadar yapılacağı baştan belli ol
mayan bir enjeksiyon olayı olduğunu, bunu da DSİ'nin gerçekleştirdiğini, bu 40 238 175 dolar 
müteahhittin yapacağı işlerle ilgili. Bunun dışında, DSİ olarak, buraya kamulaştırma harcaması, en
jeksiyon işleri, baraj PTT hattı, baraj enerji nakil hattı, araştırma galerisi açılması, kati proje bedeli, 
proje ve kontrollük hizmetleri olarak onların da bir maliyet çıkardıklarını, fakat, bunun müteahhide 
ödenen bir bedel olmadığını, ama o projeye yapılmış bir masraf olduğunu, DSİ tarafından yapıl
dığını, bunların tutarının da 11.256.730 dolar olduğunu, bunlar da ilave edildiği takdirde, baraj 
maliyetinin 51.494.905 USD olduğunu, DSİ'nin kendi yaptığı işler için fiilen müteahhitliğe 
ödeme yapmadığını, 

DSİ olarak Barajı belediyeye devrettikleri için, parasını almak istediklerini ve Belediye ile mah
kemelik durumda bulunduklarını, İzmit Büyükşehir Belediyesinin bu parayı ödemediğini, beş yıla 
yayıldığını, buna rağmen bu paranın ödenmediğini, Barajla ilgili proje maliyetini çıkarmak için, bu 
hesabı ayrıca yaptıklarını ve İzmit Belediyesinden DSİ'nin alacağı paranın tutarını 1 trilyon 732 milyar 
086 milyon 152 bin lira olarak hesapladıklarını, hesaplamalar içine faiz ve KDV'nin de eklenmediğini, 

4.4.4. DSİ Proje İnşaat Daire Başkan Yardımcısı Sn.AKİF ÖZKALDI Komisyonu bil
gilendirme toplantısında özetle; 

Bu raporlar hazırlanırken İçmesuyu Dairesinde, İçmesuyu Proje Şube Müdürü olduğunu, şim
di, içmesuyu projesiyle ilgilenmediğini, o zaman öyle bir rapor hazırlandığını, maliyetler açısından 
biraz katkısının olduğunu, bir defa proje bazında esas metraj yapıldığını, burada metraj filan yapıl
madığını, değişik projelerde bir ortalama maliyet bulunduğunu, bunun ortalama bir maliyet ol
duğunu, yani esas projesine göre, zeminin cinsine, arazinin eğimine, başka türlü problemler olup ol
madığına bağlı olarak esas maliyetlerin çıkarıldığını, burada, bu İzmit projesiyle ilgili ilk çalış
malara katılmadığını, dolayısıyla o çalışmaları bilemeyeceğini, sadece ortalama olarak bir borunun 
maliyeti, metretül olarak ne kadar olabilir, bunda kullanılacak özel parçaların maliyeti ne olabilir, 
katetik korumanın metretülde maliyeti ne olabilir gibi sorular sorulduğunu, kendilerinin geçmişte 
buna benzer projeleri göz önünde bulundurarak, boru tipine, çaplarına bağlı kalmakla birlikte, or
talama bir maliyet verdiklerini, 

Devlet Su İşlerinde bugüne kadar yürüttükleri projelerde, depremin son birkaç yıldır karşılaş
tıkları bir olay olduğunu, bundan önce, deprem bölgesinde bunu kullanalım, deprem riski az olan 
yerde bunu kullanalım diye fazla bir çalışmalarının olmadığını, eskiden düktü borular, daha sonra, 
AÇB, asbesti çimento boru, çelik boru ve şimdi, teknik adam olarak sorulursa, birinci derece dep
rem bölgesinde HDP boruyu tercih edeceğini, HDP polietilen borunun yıllarca araştırılmış ol
duğunu ve Japonya'nın bunu geliştirmiş olduğunu, Kobc depreminden sonra bir araştırma yapılmış 
ve ülkede, Japonya'da bütün boruların depremden sonraki deformasyonları incelenmiş ve sonunda 
karar verilmiş olduğunu, İzmit'te kullanılan değişik borular bulunduğunu, bildiği kadarıyla düktü 
borular ve çelik borular kullanıldığını, HDP boru olduğunu zannetmediğini, İzmit'te mevcut hangi 
boru kullanıldıysa, DSİ fiyatlarıyla kaça mal olur, o hesaplamaların yapıldığını, 

İfade etmiştir. 
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4.4.5. DSİ İçme Suları ve Kanalizasyon Dairesi Eski Başkanı Sn.İbrahim SİRER Komis
yonu bilgilendirme toplantısında özetle ; 

Projenin ilk yıllarında Hasan AKYAR beyle birlikte çalıştıklarını, daha sonra DSİ'den ayrıl
dığını, konuyla ilgili komisyonun davetini alınca, bazı olaylarla ilgili bilgiler unutulmaya yakın 
aşamada olduğu için, ilgili dairesinden, o tarihte neler yapmışız diye birtakım yazılara göz attığını, 

Bu projeyle ilgili olarak, hatırlayabildiği kadarıyla, DSİ'nin iki konuda bu projeye dahil ol
duğunu, birincisi DSİ'nin 1053 sayılı Kanun gereğince, nüfusu 100 000 ve üstünde olan kentlerin 
içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerini, belediye başkanlığının resmî talebi, Bakanlar Kurulunun 
uygun görmesi ve yıllık yatırım programındaki ödeneklerin yeterli olması şanıyla yürüttüğünü, 
dolayısıyla burada, DSİ'nin yürüttüğü içmesuyu projelerinin başlangıçta belediyelerin talebine bağ
lı olduğunu, İzmit İçmesuyu projesinin de aynı kanun çerçevesinde, İzmit Belediyesinin DSİ ile im
zaladığı bir protokole göre DSİ tarafından yürütülmeye başlandığını, 

DSİ'nin sadece baraj inşaatının ihalesini yaptığını, baraj inşaatı devam ederken, içme suyuyla 
ilgili proje hazırlanması hizmetine de başlandığını, bu tip bir projeye DSİ girdiğinde ilkönce o işin 
kati projesini yaptırdığını, kati projenin ise, su nereden alınacak, nerede arıtılacak, hangi şekilde 
şehre dağıtılacak; yani uygulama projesi değil, kaba bir proje olduğunu, bu avam projeye göre, 
maliyetlerin de avam olarak çıktığını, DSİ'nin buradan elde edilen bilgilere göre projenin belli 
ünitelerini ihale ettiğini, burada da DSİ'nin avam projesini SUİŞ Proje Firmasının hazırladığını, 
daha sonraları DSİ'ye İzmit Belediyesinden bu işle ilgili olarak, işi artık kendilerinin yapacağı, 
dolayısıyla DSİ'yle olan protokollerini iptal etmek üzere resmen yazı geldiğini, bu işlerde DSİ 
kanalıyla projeyi yaptırmak veya yaptırmamak yetkisinin belediyede olduğunu, dolayısıyla, DSİ'nin 
de, o günkü mevzuat çerçevesinde, yaptırdığı barajın kaldığı noktaya kadar olan keşiflerinin tes
pitini yaptığını, protokolü Belediye' nin isteği doğrultusunda yatırım programından çıkardığını, 

İkincisi, yap-işlet-devretle ilgili olarak DPT'nin DSİ'ye böyle bir istek olduğunu ve bu istekle 
ilgili olarak da firmanın birtakım çalışmalar yaptığını ve DSİ'den de teknik danışmanlık olarak bu 
proje uygun mu, bu projenin maliyetleri ne şekildedir, teknik olarak görüş almak için kendilerini 
DPT'de toplantılara çağırdıklarını, sonunda da yazılı olarak bu projenin maliyetlerinin uygun olup 
olmadığını sorduklarını, o toplantılarda: bu yap-işlet-devretle ilgili firma grubunun verdiği fiyat
ların içinde, DSİ'nin fiyatlarıyla mukayese edemeyeceği birtakım girdilerin bulunduğunu, kredi 
maliyeti, danışmanlık hizmetleri, bu işlerin yürütülmesiyle ilgili bankalardan alınan birtakım 
finansmanların getirdiği ek yükler, kullanılan teknolojiden kaynaklanan maliyet fiyat farkları, kon
trolörlük hizmetleri gibi ek yükler olduğunu, DPT'ye bunları birebir mukayese edemeyeceklerini 
bildirdiklerini, sadece kendi ihale ettikleri işlerle bunu mukayese ederek bir netice verebileceklerini, 
bunun dışında bir mukayese bazına oturtamayacaklarını bildirdiklerini, 

DSİ'ye ait Ankara arıtma tesislerini Thames Water'ın taahhüt ettiğini, Ankara'daki tesislerin 
teknolojisi ile İzmit'de kullanılan teknolojinin birebir örtüştüğünü, ekipman ve betonarme yönün
den benzeştiğini, o günün koşullarında aşağı yukarı bir tesis maliyetinin yüzde 60 gibisinin inşaat, 
yüzde 40 gibisinin ekipman, elektrik, mekanik malzemenin tuttuğunu, bununla mukayese 
neticesinde, DSİ'nin yaptırdığı tesislerden 2,6 kat daha pahalı olduğunu gördüklerini, bunu 
da 8 Ocak 1991 tarihinde bir yazıyla DPT Yabancı Sermaye Başkanlığına bildirdiklerini, nasıl 
hesapladıklarını da bildirdiklerini, mukayese bazına girmeyecek kredi maliyeti ve sair fiyatlardan 
arındırdıktan sonra, bu firma grubunun teklif ettiği tesislerin maliyetinin, DSİ'nin uluslararası 
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rekabete açık ihale neticesinde yaptığı işlerdeki fiyatlarla mukayese edildiği zaman, 2,6 misli 
daha pahalı olduğunu bildirdiklerini, aynı şekilde, yine ellerindeki bilgilere istinaden, isale hat
larında kullanılması öngörülen duktil boruların maliyetinin çok yüksek olduğunu, ductil boruların 
bağlantı noktalarının çok pahalı olduğunu, o günkü koşullarda, hatırladığı kadarıyla, bir metre çelik 
boru bir birim fıyatsa, ductil borunun 2 birim veya 2,5 birim fiyat olduğunu, DSİ olarak "Ductil boru 
yerine Japonya'dan boru bandı ithal edilip, Türkiye'de spiral kaynaklı çelik boru üretilmesi durumun
da, isale hattının yatırım bedelinin düşeceğini söylediklerini," Türkiye'de rulo sacdan çelik boru 
yapacak teknoloji ve fabrikanın mevcut olduğunu, ductil boruların nakliyesinin de çok tuttuğunu, 
boruyu sac halinde getirip imal etmenin mümkün olmadığını, özel alaşımla döküm bir boru olduğun
dan, boruları taşımak gerektiğini, borunun bir imalat maliyeti bir de taşıma maliyeti bulunduğunu, 

Bir de su satış bedeliyle ilgili bir görüş bildirdiklerini, o zamanki koşullarda, suyun satış 
bedelinin 1,5 Amerikan Doları olacağının söylendiğini, iyimser bir ihtimalle yüzde 30 kaçak olması 
ve yüzde 25 genel masraf gibi birtakım masraflar ile yüzde 25 de belediye payının konması halin
de, m' ünün 2,43 USD'ye çıkacağını söylediklerini, bu fiyatla suyun satılabilmesi ve vatandaşın bu 
bedeli ödeyebilmesinin, üzerinde tartışılması gereken bir konu olduğunu bildirdiklerini, 

Teknoloji konusunda, teknolojinin kalitesi konusunda olumsuz bir görüş bildirmedik
lerini, ama, seçilen teknolojinin bazı unsurlarının pahalı olduğu, örneğin borular ve bu tek
nolojinin maliyetlerinin bizdeki uluslararası rekabete açık ihalelere nazaran pahalı olduğunu 
sürekli dile getirdiklerini ve yazıyla da bildirdiklerini, devletin satılamayan su için verdiği 
maliyet bir kenara bırakılırsa, bu tesislerden Türkiye'de yaptırıldığını, örneğin İvedik'teki ve 
İzmit'teki arıtma tesislerine bakılırsa aynı tesis olduğunun görüleceğini, oysa İzmit'tekinin çok 
pahalı olduğunu, bu pahalı diye dile getirdiklerini, örneğin; 1990 yılı fiyatlarıyla azamî 1 metreküp 
gün/su arıtma tesisinin DSİ'ye 100 dolara mal olduğunu, bunu da uluslararası ihalelerdeki rakamlar
dan çıkarttıklarını, o tarihlerde Alman firmalarıyla, Fransızlarla, İngilizlerle çalıştıklarını, dünyadaki 
bu teknolojinin satış bedelinin aşağı yukarı belli bir rakamda olduğunu; onun da 100 dolar civarında 
bulunduğunu, bu hesabı yaparken, DSİ'nin İngilizlerle yaptığı anlaşmaya bakılınca onların DSİ'ye 
olan teklifinde 79 dolar metreküp/gün tesis maliyeti görüldüğünü, bunu da DPT'ye bildirdiklerini, 

Bir Türk vatandaşı olarak, hakikaten, bunun belli bir koordinasyon çerçevesinde ilgili 
ünitelerin fikirleri alınarak, piramit gibi yükselerek neticede karar alınması fikrine katıldığını, dev
letin çalışma sisteminin bu şekilde olduğunu, 1996'nın ortasından itibaren bu proje ile ilgilen
mediğini, onun için cevap veremediğini, Türkiye'de belediyelerin borçlarını, devlete olan borçlarını 
-kredili borçlarını- ödemeleri konusunda kesin bir yaptırım sisteminin olması halinde; yani belediye 
ödemezse, Hazinenin bunu ödemeyeceğini ya da öderse kendisine yaptırım uygulayacağını, böyle 
bir sistemin de istisnasız uygulanacağını bilmesi halinde, oturup bunun ekonomik hesaplarını 
projeksiyonlarını yapacağını, 

Dile getirmiştir. 
4.4.6. Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sn. Hasan AKYAR Komisyonu bil

gilendirme toplantısında özetle; 
1975 yılında Devlet Su İşlerine geçtiğini, ondan önce dört yıl içme suyu kanalizasyon projeleri 

yaptığını, 1985 yılında İçme Suyu Daire Başkanlığında Planlama Şube Müdürü, 1993 yılında da 
Daire Başkan Yardımcısı olduğunu, 2001 yılında iki buçuk, üç ay Daire Başkanlığı yaptığını, son
ra görevinden alındığını, 
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İlk kez 1986 yılında İzmit Kenti İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temin Projesinin ön hazır
lıkları kapsamında bu çalışmalara katılanlardan birisi olduğunu, bu çerçevede planlamanın kap
samını belirleyen çerçeveyi çizen kişilerden olduğunu, o dönemde Kirazdere projesiyle ilgili elinde 
birkaç tane doküman bulunduğunu, bunun evveliyatının 1968'lere kadar gittiğini, 1968 yılında 
DSİ'nin Kirazdere barajını ilk kez ele aldığını, Marmara havzası gelişme raporunda Kirazdere 
projesine yer verildiğini, 1982-1983 yılında İzmit Kirazdere projesi planlama raporunu Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı hazırladığını, buradaki verilere göre 
Kirazdere barajından güvenilir ne kadar su çekilebileceğinin ortaya konduğunu, hizmetler sektörü, 
yani içme, kullanma, endüstri suyuna tahsis edilen 142,5 milyon metreküplük yıllık güvenilir 
çekimin tahsis edildiğini, bu 142,5 milyon metreküplük veriyi kabul ederek buna göre planlama 
yaptıklarını, İlk iş olarak kendisinin bizzat proje şube müdürü ile o zaman yöreye gittiklerini, 
proje daha ihale edilmeden önce; çünkü, miktarın çok büyük olduğunu, bu kadar suya o 
sırada orada ihtiyaç bulunmadığını, ama, o civarın gerçekten de susuzluk çektiğini, ancak, bu 
miktarda suya da ihtiyacı bulunmadığını, o zamanki tahminlerine göre İzmit Belediyesinin ve 
diğer küçük sanayiinin ihtiyacının 40 milyon metreküpe yakın olduğunu, bunun da yüzde 80, 
yüzde 90'ının mevcut kaynaklardan karşılanabildiğini, mevcut kaynakların üstüne 142,5'u 
getirince ne olacağının planlamasını yaptıklarını ve elinde çok büyük miktarda su kaynağı 
bulunmasına karşın tüketici olmadığını gördüklerini, o zaman büyük tüketiciler aramaya 
kalktıklarını, 1980'li yıllarda yöredeki üç büyük sanayi kuruluşuna bizzat gittiğini, bunların 
iki tanesinin genel müdürüyle, birisinin de teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısıy
la görüştüğünü, bunlardan hiçbirinin bu suya ihtiyaçları olmadığını söylediklerini, o zamanki 
SEKA Genel Müdürü 'bu tesisi kimin işleteceğini' sorduğunu, kendilerinin 'bunu 1053 sayılı Yasa 
çerçevesinde belediye nam ve hesabına yapıp bitirdikten sonra ilgili belediyeye devredeceklerini ve 
DSİ'nin hiçbir zaman içmesuyu tesislerinin işleticisi olamayacağını ancak, baraj işletmesinin DSİ'de 
kalacağını' anlattıklarını, bunun üstüne genel müdürün bu suyu istemediğini ifade ettiğini, çünkü, 
kendisinin 1 ton kâğıt üretimi içindeki suyun maliyet değerinin yüzde 2 bile olmadığını söylediğini, 
bunun üzerine, 1 metreküp suyunun maliyetinin ne kadar olduğunu sorduklarını, verdiği rakamın 
DSİ'nin büyük projelerle ürettiği suyun maliyetinin iki üç katı olduğunu, DSİ'nin maliyetinin düşük 
olacağını belirtmelerine rağmen, ürettikleri ürünün maliyetine hiçbir tesiri olmayacağı ve su kay
nağının kendi elinde olmasını tercih ettiğini, suyu almayacağını söylediğini, herhangi bir başka 
nedenle kendi üretiminin aksamasını istemeyeceğini, Sapanca Gölünden kurumuna tahsis bulun
duğunu ve oraya yatırımını yaptığını, kendi suyunu kendisinin aldığını söylediğini, aynı şekilde 
PETKİM ve TÜPRAŞ'ın da bu suyu istemediğini, böylece ellerinde büyük miktarda su kal
dığını, bunun için projenin alanını genişletmeyi düşündüklerini, o sıralarda İstanbul'un 
büyük susuzluk çektiğini, buna rağmen bu projeden İstanbul'a su verme niyetlerinin hiçbir 
zaman olmadığını, daha sonra Bakanlar Kurulu Kararıyla Yuvacık'tan İstanbul'a suyun ak-
tarılmayacağına yönelik de Bakanlar Kurulu Kararı çıktığını, çünkü, İstanbul'un hiçbir 
zaman İzmit projesinin gündeminde olmadığını, daha sonraki İstanbul'a su verildiğinde al
dılar mı almadılar mı konusunun tamamen yapay bir tartışma olduğunu, Bakanlar Kurulu 
Kararının 94/6244 sayılı olduğunu, 

İstanbul'la bu projenin bir tek bağlantısının, Sn Bedrettin Dalan'ın Belediye Başkanı olduğu 
dönemde DSİ'nin İstanbul Bölge Müdürlüğünün kapatıldığını ve yedi yıl İstanbul'a hizmet 
veremediğini, bütün ilişkilerinin koptuğunu ve o sırada da ciddî su sıkıntısı olduğunu, bu çok büyük 
su sıkıntısına rağmen İstanbul Belediyesi'nin Şilili deposundan İzmit'e bağlı Gebze İlçesine su ver-
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meye devam ettiğini, 800'lük boruyla Gebze'yi beslediğini, bunun üzerine İstanbul'a tek faydanın, 
Gebze'yi buradan besleyerek; (çünkü, ellerinde fazla su bulunduğunu) en azından İstanbul'un 
yakasından düşerse, İstanbul'a bir katkı olur diye düşündüklerini, projenin İstanbul'la tek bağlan
tısının bu olduğunu, Yuvacık'ın İzmit'in güneyinde yer aldığını, Karamürsel ve Marmara Denizinin 
güney yakasındaki yerleşimlere de buradan su verilmesini planlama kapsamına aldıklarını, bunun 
yanında Gebze'yi de Yuvacık Kirazdere projesinin kapsamına aldıklarını, İzmit il sınınyla biten bir 
yere kadar genişlettiklerini, bu bölgeyi kapsayan bir şekilde mevcut su tüketimlerini çıkardıklarını, 
sonra da projeksiyonlar yaptıklarını, 2020 yılı hedefinde, 65 milyon metreküp fazla su kaldığını, bu 
kısımları yanlış hatırlayabileceğim; çünkü, 90 milyon metreküpü sanayiye vermeyi, eğer günün 
birinde kabul ederlerse; çünkü, Sapanca'nın su dengesinin ne olacağının ileride belli olmayacağını, 
Adapazan'nın su ihtiyacının arttığını, Sapanca'yı besleyen derelerin kirlenme tehdidi altında ol
duğunu, ilerideki otuzbeş yılı planladıkları için en azından yedek bulundurmayı da düşündüklerini, 

DPT'de yapılan YİD toplantılarında; suyun sahipsiz varlıklara girdiğini, Roma hukukundan bu 
yana Osmanlının mecellesinde yer aldığını, ülkemizin su hakları yasasının bulunmadığını; suyun 
Türkiye Cumhuriyetinde sahipsiz olduğunu ve sahipsiz şeylerin de devlete ait olduğunu, suyun 
kamu malı olduğunu, bu anlamda toplantılarda dile getirdiklerini, bir şirkete su satma hakkı 
tanımanın ciddî bir iş olduğunu, bizim geleneklerimize, devlet geleneklerimize uymadığını, bürok
ratik geleneklere uymadığını hep dile getirdiklerini, 

Burada İkinci en önemli hususun planlamada ortaya çıktığını, madem bu kadar suyu 
değerlendirmek gerekiyorsa bunu kademeli yapmak, ihtiyaca göre yatırımı devreye sokmak; 
yani, ekonomik olsun; birinci kademe -orada vardır- ihtiyaç 60 milyona çıktığında proje dev
reye girecek, ihtiyaç 80 olduğunda ikinci kademe devreye girecek şekilde planlanması gerek
tiğini, bu konuları da DPT'de bütün toplantılarda dile getirdiklerini, "bunlarla sözleşme im
zalıyorsanız kademeli imzalayın bir defada yapmasınlar" dediklerini, 

Kendisinin el yazması toplantılardaki notlarını halen muhafaza ettiğini, o notlarında 
19.04.1990 tarihli DPT Yabancı Sermaye Başkanlığının yirminci kattaki toplantı salonunda yapılan 
toplantının tutanaklarında; ilk ısınma toplantısına Sn Afif Demirkıran'ın başkanlık ettiğini, DPT 
Yabancı Sermaye Başkanı olup kendisinin toplantıda söylediği "bunun uzun ince bir yol, yepyeni 
bir model olduğu, bugünden yarına olacak bir şey olmadığı, önce fikir jimnastiği yaptığımızı, 
olabilirliğini tartıştığımızı, bir süreç olduğu" mealindeki sözünü hatırladığını, toplantıyı açış konuş
masında söylediğini, ikinci toplantının 26 Haziran 1990 da olduğunu, kendisinin burada dikkat çek
tiği konunun 'devlet yatırım bütçesini kıt kaynak olarak gördüğünü, kıt kaynağın da en verim
li kullanılması, kademeli yapılması ve elli yıl sonraki talebi karşılayacak yatırımın bugünden 
yapılmaması' olduğunu, 

Durumun bununla bağlantısı olmayan bir mecrada geliştiğini, 1987 yılında bu projenin plan
laması bittiği için DSİ Barajlar Dairesinin ödeneği de olduğundan, programa alındığını ve barajı 
ihale ettiğini, baraj inşaatı daha uzun süre aldığı için arıtma tesisinin üç yıl, beş yılda bittiğini, baraj 
daha uzun zaman aldığı için, bir iki yıl önce başladığını, arıtmanın iki yıl sonra, ana isale hatlarının 
da arıtmayla beraber başlatıldığını, hepsinin eş zamanlı aynı anda katma değer üretsin diye inşaatına 
aynı anda başlanmadığını, istenen faydayı sağlamak için aynı anda sistemin bütünü devreye girsin 
diye kendi içinde kademeli yapıldığını, 
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Baraj ödeneklerindeki sorunu bilemeyeceğini, ancak; 1985 yılı sonu, 1986 yılında, devam eden 
içmesuyu projelerine, Avrupa Konseyi İskân Fonundan kredi talebinde bulunduklarını, yaklaşık 
11 kentin devam eden içmesuyu projelerine 100 milyon dolar kredi verildiğini, 100 milyon dolar is
tediklerini ve 100 milyon dolar aldıklarını, ödenek sıkıntısının bütünüyle aşıldığını, ödenek yet
mediği yerlerde, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundaki ödenekten hakedişleri ödediklerini 
ve bunlarla Eğrekkaya Barajı, Ankara İvedik arıtma tesisinin ikinci kademesinin bittiğini, bir kısım 
ödeneği de Samsun'a ve Bursa'ya aktardıklarını, 

Bu projeden İstanbul'un su alması için 1998'in sonlarında Sayın Süleyman DEMİREL'in 
özel olarak ilgilendiğini, direkt Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kendilerine talimat 
geldiğini, Nejdet Seçkinöz beyin talimatlarının geldiğini kendisinin hatırladığını, bunları iki 
kere reddettiğini, ret yazısını yazdığını, Sayın Genel Müdüre de imzalattığını, bir tanesinin, 
"Tesis bitti, DSİ, git bunları kontrol et, git kabulü yap." şeklinde olduğunu, çok baskılar gör
düklerini, kendilerini hiç kimsenin korumadığını, bu yazılar geldiğinde, "DSİ'nin bunun 
projesini yapmadığını, mesela arıtma tesisinin projesini yapmadığını, yapılanın avam proje 
olduğunu, tatbikat projesi olmadığını, projenin nasıl uygulandığını kontrol etmediğini, hak 
edişleri düzenlemediğini, hiçbir şey bilmeden bir şeyin kontrolünü yapamayacağını" yazdık
larını, ikinci yazıya ise, "yeterli uzmanımız yok, şu anda hepsi arazide" diyerek cevap verdik
lerini, bunun üzerine, bazı firma yetkililerinin şahsen geldiklerini, bazı kişilerle görüştük
lerini, hatta; "biz Türk firmalarıyız, yabancı ortaklarımız var, biz, bu yabancılara güven
miyoruz, barajı biz yaptık, isaleleri biz yaptık; ama, arıtmayı biz yapmadık, bunu da siz 
biliyorsunuz, gelin, Türk tarafı olarak, tırnak içerisinde yabancılar nasıl yaptı, gelin, bunu 
kontrol edin, sizin uzman arkadaşınızı bize tahsis edin, biz onu ağırlarız, siz yeter ki izin 
verin, araba tahsis ederiz, iyi yerlerde bakarız, gelsin bir kontrol etsin" diye teklifler getirdik
lerini, onları da reddettiklerini, 

Bunların gerçek amacını bilmeyeceğini, ama kendilerinin amacının Devleti korumak, kıt kay
naklarını korumak olduğunu, kendi amacı doğrultusunda, verilen görev doğrultusunda hep hareket 
ettiğini, onların amacını bilemediğini, DSİ olarak şirketle muhatap olmadıklarını; çünkü işin 
3996'ya göre yapıldığını, DSİ'nin orada hiç olmadığını, Devlet Su İşlerini 1053 sayılı Yasanın 
bağladığını, 1053 sayılı Yasa kapsamından çıkınca, kendileriyle ilişkisinin bittiğini, bu 
projeden ve yapılış şeklinden çok büyük rahatsızlıklar duyduklarını, 1990 yılından itibaren 
de görüşlerini net bir şekilde, gerek toplantılarda gerekse uygun platformlarda dile getirdik
lerini, Hazinenin, doğrudan bir yazı ile DSİ'den görüş istemediğini, daha çok DPT ile yazış
tıklarını ve toplantılara katıldıklarını, 

Kirazdere, Yuvacık olayında da kademe bulunduğunu, Kirazdere'nin şu andaki mevcut 
durumunda, sanki 142 milyon metreküpü, tesisler devreye girdiği an tüketilecekmiş gibi var
sayarak sözleşme ve şartlaşma yapılmasının gaflet olduğunu, sözleşme ve şartlaşma yaparken, 
Hazine Müsteşarlığının DSİ'ye hiçbir görüş sormadığını, kendilerinin çeşitli kademelerde 
uyarılarda bulunduğunu, her kademede uyardıklarını, uyarılarının dikkate alınmadığını, 

Burada, muazzam bir iş alanı sağlandığını, şirketin, elbette ki kendi kârını düşüneceğini, 
kendilerinin de devletin ve kamunun çıkarını düşünmek zorunda bulunduklarını, 

Bildiği kadarıyla bu konuda üç kritik dönem bulunduğunu, bir tanesinin o dönemin siyasî ik
tidarının verdiği siyasî bir karar bulunduğunu, bir devlet memuru olarak niye böyle deme hakkına 
sahip olmadıklarını, 3996 sayılı Yasanın, aslında, elektrikle ilgili çıktığını; fakat, kapsamı geniş-
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leyip işin içine su girince örnek olarak Kirazdere Yuvacık barajının gündeme geldiğini, toplantıya 
davet edildiklerini, icabet ettiklerini, birinci kritik şeyin, o dönemdeki iktidarın aldığı siyasî karar 
olduğunu, İkincisinin, 1996 yılı olduğunu, orada da bu siyasî kararın uygulamanın önünü açacak 
mevcut yasalara uygun iş ve işlemlerin yerine getirildiği bir süreç bulunduğunu, DSİ olarak görev
lerinin, verilen yetkiyi tekrar mal sahibi İzmit Belediyesine devretmek olduğunu, Belediyenin yet
kimi devralıyorum demesi üzerine bunun gerektirdiği prosedürün yerine getirildiğini, projenin 1053 
sayılı Yasa kapsamı dışına çıkışıyla ilgili kararın Danıştay'dan alınması gerektiğini, üçüncüsünün 
de, DSİ'nin 1986 yılında GAMA ve İzmit Belediyesiyle yapmış olduğu protokolün feshine dair bir 
protokolün düzenlenmesi olduğunu, 

Burada eğer sorumlu hazineyse, hazinenin bu sorumluluğunu bir başka kuruluşla pay
laşmadığını, kimseye sormadığını, sözleşme ve şartlaşmaya imza atarken sormadığını, her 
şeyi en iyi bildiğini, Cumhurbaşkanının da kendilerine bunu telkin ettiğini, bu projeyi kabul 
edin dediğini, 

Kişisel olarak, sadece bu olayda değil başka birçok olayda Hazinenin dikkatli olması gerek
tiğini düşündüğünü, işin sahibinin Belediye olduğunu, yani Belediyenin istediği tasarruf hakkına 
sahip olduğunu, 

Söylemiştir. 

4.5. İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖREVLERİNİN BEYANLARI 
4.5.1. İZMİT Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sn.Sefa SİRMEN Komisyonu bilgilen

dirme toplantısında özetle; 
1989'da İzmit Belediye Başkanlığına seçildiğini, o dönemde öncelikle en önemli sorunun böl

gedeki su sıkıntısının olduğunu, Yuvacık Barajının Devlet Su İşleri tarafından fizibilitesi hazırlanıp 
1986 yılında ihalesi yapılarak GAMA Şirketine ihale edildiğini ve işe başlandığını, ancak ödenek 
yokluğundan zaman zaman inşaatın durduğunu, belediye başkanlığına seçildikten üç ay sonra bir 
temel atma töreninde, Başbakan Sayın Turgut Özal'ın "bu proje Devlet Su İşleri imkânlarıyla 50 yıl
da bitmez. Buna yap-işlet-devret modeliyle bir kredi bulalım ve bunu yapalım. Seni de bu konuyla 
ilgili görevlendiriyorum -müteahhit firmayı- ve bu çalışmaları derhal başlatın ve bu projeyi ayağa 
kaldıralım. Başka türlü, Devlet Su İşleri kaynaklarıyla bu projenin bitmesi söz konusu değil" 
dediğini, bunun üzerine Ankara'da da toplantılar başlatıldığını, Devlet Planlamada kendisinin de 
Kocaeli Valisiyle birlikte bir tanesine katıldığını bu toplantılara Hazinedeki uzmanların, DPT'deki 
uzmanların, kanunlar kararlardan uzmanların katıldığını, bu Projenin Devlet Su İşlerinin projesi ol
duğunu, projenin 142 milyon metreküp su üreteceğini, bu suyun 100 milyon metreküpünün İstan
bul'a satılacağını, 30 milyon metreküp de TÜPRAŞ başta olmak üzere, İGSAŞ, Petkim, SEKA gibi 
kuruluşlara bu projeden su verileceği, geri kalan kısmının da İzmit'in ve Kocaeli'nin ihtiyacında kul
lanılacağın planlandığını, bu projenin BOT modeli ile yapılması çalışmalarının başlatıldığını, ken
dilerinin de o arada İSKİ ile görüşmelere başladıklarını ve bir ön sözleşme imzaladıklarını, TÜP-
RAŞ'ı, İGSAŞ'ı, Petkimi bu yap-işlet-devret konsorsiyumun içine ortak olarak davet ettiklerini, ön
ce gireceklerdi sonra, nedense gerek görmediklerini ve ortak olmadıklarını netice itibariyle, aşağı 
yukarı dört beş senelik bir çalışmanın sonucunda, 1995 yılında anlaşma sağlandığını, 1996'da temel 
atıldığını ve 1998'de de hizmete açıldığını, 

Proje YİD kapsamına alındıktan sonra, DSİ ile Belediye arasında yapılan devir protokolü 
gereğince Belediyenin, DSİ'ye ilk taksidi 1998 yılında ödemesi gerektiği halde, ödemeyip dava 
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konusu olması ile ilgili olarak; yap-işlet-devret bittikten sonra yani 15 yılın sonunda baraj tamamen 
Belediyeye geçtikten sonra, DSİ'nin kendi kaynaklarından harcadığı paranın kendisine geri öden
mesi gerektiğini, ancak DSİ ile Belediye arasında yapılan devir protokolünün proje aksamasın 
diye üçbuçuk yıl sonra geri ödemeye ilişkin protokolü kabul etmek zorunda kaldıklarını, daha 
sonra da, yasal haklarını kullandıklarını ve dava konusu ettiklerini, şu anda zaten ödeyecek 
durumlarının olmadığını, İstanbul'un ve TÜPRAŞ'ın suyu almaları durumunda ödemelerin 
aksamayacağını, 

Belediye Başkanı olduğu dönemlerde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Ser
mayeler Daire Başkanlığına yazılan 28.8.1989 tarihi yazıda; "Daire Başkanlığınız nezdinde 
belediyemiz adına Kirazdere Barajı ve Su İşlerinin YİD modeliyle yapılabilmesini temin için 
GAMA AŞ'ye yetki vermiştir." Denildiği, bu yetkiyi vermeden önce, belediye meclisinden böyle bir 
karar alınıp alınmadığı ve hangi yasaya göre böyle bir görevlendirmenin yapıldığı konusu ile ilgili 
olarak; Yasalar, prosedürler neyi gerektiriyorsa onu yaptıklarını, ilk defa, Türkiye'de bir iç-
mesuyuna yönelik bir projenin YİD modeli ile yapılacak olduğunu, Başbakan tarafından Kocaeli 
Valisi ve İzmit Belediyesi olarak görevlendirildiklerini kendilerinin barajın tamamlanmasıy
la ilgili bir müracaat yapmalarının istenildiğini ve onun üzerine Ankara'nın isteklerine uygun 
olarak işlem yaptıklarını, Belediye Başkanı olarak daha nihaî bir karar aşamasına gelmediği için, 
yazışma yapma yetkisine sahip olduğunu, O zaman meclis kararı almalarını gerektiren bir şey ol
madığını, Devlet Su İşlerince barajın yapımına başlanıldığında meclis kararı alındığını, çalışmaların 
devam ettiğini, yetkisi dışında bir yazı yazmadığını, 

İSKİ Genel Müdürü Ergun Gürnel'in yazdığı yazıda;"DSİ tarafından yapılan hesaplamalarda 
barajın YİD sistemi ile yapılması durumunda maliyetinin 200 milyon dolar olacağını, 200 milyon 
doların dahi pahalı olduğunu, İstanbul'un bu pahalı maliyetle suyu alamayacağını; projenin YİD 
modelinden çıkarılarak DSİ marifetiyle yapılarak, bir an önce, yani, iki üç yıl içerisinde bu proje 
gerçekleşirse suyu alabileceklerini" belirttikleri halde niçin projeye devam edildiği konusu ile ilgili 
olarak; kendilerinin bir maliyet hesabı yapmadıklarını, maliyetle ilgili sorunun muhatabının ken
dileri olmadığını, Projenin sahibi DSİ'nin maliyetle ilgili çalışmaları yürüttüğünü, su satışı ile ilgili 
olarak 1992 yılında İSKİ Genel Müdürü Ergun Görnel ile bir sözleşme imzaladıklarını bu sözleşme 
hükümlerinin geçerli olduğunu, bu sözleşmenin 8 inci maddesinde 1992 yılı sonuna kadar inşaatın 
başlamaması halinde protokolün feshedilmiş sayılacağını belirtildiği, ancak inşaat hiç durmadığını, 
1992'de de, 1993'te de ödeneğinin var olduğunu, inşaatın devam ettiğini, 'ye geçmesinin 1995'i bul
duğunu, bütün bunlardan kendisinin sorumlu olmadığını, sadece su satım anlaşmasıyla suyu satan 
şirketten suyu alacağını taahhüt eden yetkili olarak sorumlu olduğunu, İzmit belediye başkanı 
olarak, sadece İzmit'in su ihtiyacını karşılayacak bir projeye yetkilendirme olsaydı, kendisinin bu 
kadar baraja ve arıtmaya gerek görmeyeceğini beyan etmiştir. 

DPT Müsteşarı Necati Özfırat'ın Komisyona verdiği ifadede; "YPK olarak bizim verdiğimiz 
yazı, sadece ihale ve görüşmeler için bir ön izindir. Biz İzmit Büyükşehir Belediyesine bu tür çalış
malara başlaması için bir ön izin verdik. Daha sonra ihale aşamasına geçilmeliydi, tekrar proje 
önümüze gelmeliydi ve o zaman, YİD kapsamına alınmasına biz nihai izin veririz" dediği ve buna 
göre ihale yapılarak görevli şirketin seçilmesi gerektiği halde, neden ihale yapılmadığı sorusu ile il
gili olarak;Projenin ilk başlangıcında DSİ tarafından 1986'da ihalesi yapılıp Gama Müteahhit olarak 
çalıştığı için, Sayın Başbakanın müteahhidi çağırdığını; "buraya kredi bul ve bunu YİD'e çevirelim, 
bunu yap-işlet-devret yap, yoksa bu proje bitmez, burada sanayi durur, evler perişan olur, yani, baş-
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ka türlü çözemeyiz." Dediğini bu talimat üzerine projenin YİD'e dönüştürülme çalışmalarının 
1989'da başlayıp 1995'te sonuçlandığını, zaten projenin bitebilmesi için bu sisteme geçilmeden ev
vel bir altyapının olduğunu, bir sürü çalışmalar yapıldığını, GAMA'nın görevlendirildiğini, bunun 
üzerine GAMA'nın çalışmışlar yaptığını ve kredi bulduğunu, 8 ülke, 27 banka kuruluşunun bu 
projeye dahil olduğunu, Yani ihaleye çıkarılmaması hususunda eğer bir eksiklik olsaydı Hazinenin 
onay vermeyeceğini, İhaleye çıkarıldığı zaman, eğer, bir başka firma ihaleye alırsa, mevcut ihalenin 
tasfiye edilmesi gerektiğini, firmanın bütün zararlarını, kârlarını karşılamak gerektiğini, yani, öyle 
bir imkânlarının, öyle bir yetkilerinin olmadığını, bunun projeyi yapmamak gibi bir şey olduğunu, 

31.12.2002 tarihi itibariyle 1 trilyon 592 milyar 220 milyon dolar, yani, 1,6 milyar dolar 
civarında bir borç tahakkukunun görüldüğü, bugün itibariyle de Hazinenin İzmit Belediyesinden 
yaklaşık 1,8 milyar dolar düzeyinde alacağının olduğu halde, bugüne kadar, su ücreti tahsilatından 
hiçbir ödemenin yapılmamasının nedenleri ve bundan sonra, nasıl bir ödeme planlandığı konusu ile 
ilgili olarak; Türkiye'de hiçbir belediyenin hazineye para ödemediğini, bu projenin, Türkiye'de 
olumsuz bir proje olarak gündeme getirildiğini, bu projenin, belli bir siyasî maksatla ortaya atıl
dığını, İSKİ ve TÜPRAŞ'ın taahhütlerini yerine getirmediği için bugün, tartışılır duruma geldiğini, 
halbuki, herkes taahhüdünü yerine getirseydi, İstanbul ve TÜPRAŞ'ın su alması durumunda ödeme 
güçlüğünün çekilmeyeceğini, 

Barajdan çekilen 107 milyon metreküpün suyun yaklaşık 75 milyon metreküpünün kayıp ve 
kaçak olarak İzmit Şehrinin altına gittiği, bu kayıp ve kaçak suyun arıtılmış su olduğu, dolayısıyla 
suyun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bölgedeki sanayi kuruluşlarının ve bu arıtılmış suyu al
madıkları, bu arıtılmış suyun kaybının önlenmesi için niçin tedbir alınmadığı konusu ile ilgili 
olarak; Devlet Su İşlerinin İstanbul'a dayalı bir proje hazırladığı için, belediye yönetimi olarak, bel
li bir zaman, başka türlü bir çalışma içine girmediklerini, İstanbul'un suyu almayacağının belli ol
masından sonra, bu projeyi kendi kendini öder hale nasıl getirebilme konusunda çok ciddî 
çalışmalarının olduğunu ve çalışmaların halen devam ettiğini, önemli gelir sağlayacak iki 
önemli projenin olduğunu, birincisinin, baraj çıkış noktasına türbin koyup elektrik üretme 
imkânının olduğunu, İkincisinin ise hemen arıtma tesislerinin yanına bir hijyen damacana su 
üretimi yapabilecek imkânlarının olduğunu, bunlar yapıldığı zaman, belki de, Türkiye'de en hij
yen su olarak, el değmeden üretilen ve bütün hijyen vasıflarını taşıyan su olarak da Türkiye 
piyasasında da satılabileceğini, belki bu projenin bugün için kendini ödeyemediğini, hazinenin, 
belediye adına ödemiş olduğunu; ama, zaman içinde bu barajın, kendini fazlasıyla ödeyebileceğini 
ve hazineye olan borçlarını kapatacak durumda olduğunu belirtmiştir. 

17 Ağustos depreminden sonra Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının USSA hükümlerine göre 
mücbir sebep bildiriminde bulunulması ile ilgi yazışmalarına cevaben Sefa SİRMEN yerine Kadri 
VEZİROGLU imzalı 31.8.1999 tarihli yazıda yer alan; "İzmit Su AŞ ve projenin diğer taraflarının 
dahli olmaksızın, gerçekleşen bir deprem dolayısıyla, mücbir sebep bildiriminde bulunmak hakça 
olmayacaktır" ifadesi ile ilgili olarak; yazıyı bildiğini ve gördüğünü, deprem sonrası işlerin en 
yoğun olduğu zaman olduğunu, özellikle Yuvacık Barajı konusunda gelen yazışmalarda, Kadri 
VEZİROGLU'nun bu işin başından beri içinde olduğu için, ona inandığı ve güvendiği için yazış
malara cevap verdiğini, kendisine de bilgi verdiğini, kendisine bilgi vermeden imza atmadığını, o 
yazının mücbir sebebi engelleyici bir yazı olmadığını, Hazineye de gerçekleri yazmak mec
buriyetinde olduklarını, deprem oldu diye hemen mücbir sebebin olmayacağını, kendisine göre de 
mücbir sebep olmadığını, bir anlaşma imzalandığını, barajdan suyun alındığını, şirketin bütün 
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vecibelerini yerine getirdiğini, hatta 50 milyon metreküp su verirken, depremden sonra 100 milyon 
metreküp su verdiğini, belki de, o bölgenin bir salgın hastalığını engellediğini, hiçbir arızanın ol
madığını, sistemin çalıştığını, daha evvel su vermediği yerlere su verdiğini, yani, mücbir sebebin ol
madığını, kullanılabilirse mücbir sebebin devamlı olduğunu, hazine ne istediyse, nasıl davranmaları 
gerekiyorsa, nasıl bir yazı yazmaları gerekiyorsa aynen öyle hareket ettiklerini, mücbir sebebin şu 
anda bile uygulanabileceğini, Bakanlar Kurulu Karar alınarak şirketin hisselerinin tamamının 
alınabileceğini, 

USSA gereğince müşavirlik firması olarak kabul edilen Atkins firmasına yapılan 5,5 milyon 
dolarlık ödeme ile ilgili olarak; Atkins firmasının hâlâ danışmanlık ve denetim hizmetlerini sürdür
düğünü, ancak firmaya yapılan ödemeden bilgisinin olmadığını, 

İlk projede olmasına rağmen sanayi'e su temin edecek ham su hattı yapılmaması ile ilgili 
olarak; anlaşma sağlayamadığını, sanayi suyunun SEKA, İGSAŞ, TÜPRAŞ'a verilmesinin planlan
dığını, bu kuruluşların Sapanca Gölünden su almaya devam edecekleri için hat döşenmediğini an
cak, şu anda bu hattın döşenmesine ihtiyacın olmadığını, eski isale hattından ham suyu verebilecek
lerini, ama, şu anda öyle bir talebin olmadığını, bu durumun maliyeti nasıl etkilediği konusunda 
özel bir bilgisinin olmadığını, 

Kadri VEZİROGLU'nun Thamcs "VVatcr İnternational'e yazdığı 21 Haziran 1995 tarihli yazda; 
"Belediyenin su gelirleri ile giderleri arasındaki menfi farkın fiyat tarifelerindeki ayarlamalar ve su 
bedelleriyle birlikte tahsil edilen diğer gelirler ile sübvanse edileceğinin" belirtilmesi hususu ile il
gili olarak; bu projenin bir an evvel yapılmasını istediklerini, kendilerinin hiçbir zaman su 
elimizde kalır, satamayız endişesi duymadıklarını, çünkü, suyun petrolle eşdeğer olduğunu, 
İstanbul almasa bile, bu suyun değerlendirilebileceği kanaati taşıdığını, İngilizlerin de buraya 
para yatıracaklarını, projenin yanlış bir proje olarak ortaya çıkmasını kabul etmeyeceklerini, 
İngilizlerin de gerçekten bu su satılır mı? satılmaz mı? konusuyla ilgilendiklerini, 

Toplanan su paralarının Hazineye ödenmemesi konusu ile ilgili olarak; Hazineye, top
ladıkları paradan bir para vermediklerini, hangi belediyenin Hazineye para verdiğini merak 
ettiğini, kesintilerin dışında hazineye bir ödeme yapılmadığını, keşke DSİ bu işi başladığı gibi bitir-
seydi kendilerinin de bedava suya kavuşacaklarını, bugün hazinenin kara listesinde olmayacak
larını, bu projenin Türkiye'nin projesi olduğunu, 

Bu projenin sorumlusu kişi, kurum, kuruluşun kim olduğu konusu ile ilgili olarak; bu 
işin sorumlusunun, yani hazineyi ödeme yükümlüğünde bırakan sorumlunun taahhüdünü 
yerine getirmeyenlerin olduğunu, bu projenin DSİ'nin projesi olduğunu; birinci sorumlunun 
DSİ'nin olduğunu, İkincisinin ise, taahhüdünü verine getirmeyenlerin yani, suyu alacağım 
deyip de almayanların olduğunu, 

Kayıp, kaçakların engellenmesi için USSA kapsamında proje işletmeye alınmadan önce 27 mil
yon USD tutarında malzeme ve kaynak aktarımı yapıldığı ve USSA'ya göre tesislerin işletmeye 
alınmasından önce, belediye tarafından kayıp, kaçakların engelleneceği hükme bağlandığı halde, 
belediyenin kayıp kaçak konusunda edimini yerine getirmemesi ve mücbir sebep bildiriminde 
bulunmaması konusu ile ilgili olarak; mücbir sebeplerle ilgili hazine ne istediyse, aynı yazıları yaz
dıklarını, mücbir sebebin yükümlülüğünü taşıyacak olan güce sahip bir belediye olmadıklarını, an
cak, hazine ve hükümetin gerekli yükümlülükleri üstlenmeleri durumunda, mücbir sebep veya diğer 
üstlenim görevlerini yapabileceklerini, bununla ilgili de yazıları yazdıklarını, hükümetin alması 
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gereken kararlar olduğunu, Hazinenin alması gereken kararların olduğunu, Hükümet ve Hazine 
karar verirse, mücbir sebep kullanılarak bu üstlenimin yapılabileceğini, araştırmalarına göre fir
manın kesinlikle görevlerini yerine getirdiği için mücbir sebep konusunda mahkemeyi kazanacak
larını, kurumların da büyük zarara uğrayacağını, bütün bu sorumlulukları kabul etmeleri halinde 
Hazine ve Hükümete kendilerinin yazıları yazdıklarını, onların da bu sorumlulukları kabul etmeleri, 
mali durumu göğüslemeleri halinde, belediyenin zaten hazır olduğunu, Belediye olarak hiçbir ek
siklerinin olmadığını, şebekedeki kayıp kaçakların azaltılması için çalışmaların devam ettiğini, an
cak bununda bir maliyetinin olduğunu, çalışmalar sonucunda kayıp kaçak oranının yüzde 50'nin al
tına ineceğini, 

Bu projenin finansmanında kullanılan kredi faizlerinin yüksek olduğu konusu ile ilgili olarak; 
Hazinenin bir standardının olduğunu, öyle farklı farklı, pahalı, ucuz kredi diye bir şeyin olmadığını, 
bütün kredi pazarlıklarını hazinenin yaptığını, Hazinenin bu riski aldığına göre, en uygun 
krediyi bulması gerektiğini, İzmit Belediyesi olarak maliyet çalışması yapmadıklarını, bu işe 
baştan Başbakanın talimatıyla girdiklerini, bir belediye başkanı olarak suya kavuşmak istediğini, 
projenin Devlet Su İşleri kaynaklarıyla yapılamayacağını devletin en yetkili yöneticilerinin ifade et
tiklerini, kendisinin nasıl reddedebileceğini, bir an evvel bitsin de nasıl biterse bitsin noktasında ol
duklarını, zaten baraj inşaatının GAMA'ya ihale ile verilmiş olduğunu, Başbakan tarafından da, 
fiilen, sözlü görevlendirilmiş ve bu çalışmalar başlatılmış olduğunu, eğer kendilerinin bu fir
mayı devre dışı bırakıp, bunu normal bir ihaleye çıkarma noktasına gelselerdi, bir kere, bu fir
mayla, bu barajın tasfiye işlemlerinin yapılması gerekeceğini; yani, GAMA'nın bu ihaleden vaz
geçmesi gerektiğini, ancak vazgeçmeyeceğini, dolayısıyla, kendilerinin bu işte de GAMA'ya, bu 
işi tasfiye edelim deme durumlarının olmadığını, bunu Devlet Su İşlerinin yapması gerektiğini, 
Yap-işlet-devrete dönüşürken, bir anda da tasfiyesinin olduğunu, keşke imkânları olsa da 
ihaleye çıkılsaydı, kendisinin de o unu isteyeceğini, öyle bir şanslarının olmadığını, 

Beyan etmiştir. 

4.5.2. İZMİT Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Sn. Kadri VEZİROĞLU Komisyonu bil
gilendirme toplantısında özetle; 

Ankara Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunu olduğunu, Kaymakamlık, Dinar Belediye 
Başkanlığı, Kamu ağırlıklı şirketlerde genel müdürlük,genel koordinatörlük yaptığını, 1989 seçim
lerinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinde Murat KARAYALÇIN'ın Başhukuk müşavir
liğini üstlendiğini,İzmit Belediyesinin Büyükşehir olma çalışmaları sırasında Murat KARAYAL
ÇIN'ın yönlendirmesi sebebiyle Sefa SİRMEN'e fahri danışmanlık yaptığını,daha sonra Sefa SİR-
MEN'in İzmit Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini teklif ettiğini, Temmuz 1994 
tarihinden itibaren bu göreve başladığını, 1999 seçimlerinde Belediye Meclisi'ne girdiğini ve 
Belediye Başkan Vekilliği'ni yürüttüğünü,halen bu görevinin devam ettiğini, 

1987'de D.S.İ. tarafından ihale edilen ve 1989 yılından itibaren YİD'e dönüştürülmesine ilişkin 
çalışmaların başlatıldığı Yuvacık Barajı ile ilgisinin, genel sekreterlik görevi ile birlikte başladığını, 

1994 yılında projeye %15 payla katılma taleplerini İçişleri Bakanlığına bildirdiklerini, 1995 
yılının ocak ayında kurulan şirkete şubat 1995'te Bakanlar Kurulu Kararı ile ortak olduk
larını, kurulan şirkette başlangıçta GAMA inşaatın kontenjanından Belediye temsilcisi olarak 
Yönetim kurulunda Başkan olarak görev aldığını,Belediyenin Nisan ayında sermaye payı yat
tıktan sonra, Belediye adına Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin devam ettiğini, 
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Ağustos 1995 tarihinde uygulama su satış anlaşmasının imzalanmasından sonra, 1996 yılının 
bahar aylarında temel atılarak Proje inşaatına YİD modeli kapsamında başlanıldığını ve 1999'da 
tamamlandığını,ancak yap-işlet-devret modelinin omurgasının İstanbul Büyükşehir Belediyesine 
100 milyon metreküp su satmak olarak kurgulandığını,ayrıca Petkim, İGSAŞ, SEKA VE Tüpraş'a 
30 milyon metreküp su verilmesinin söz konusu olduğunu.başlangıçta İzmit'in sadece 12 milyon 
metreküp/yıl su tüketeceği ve 2020 yılına kadar İzmit'te artacak su tüketimi nedeniyle bu tarihten 
sonra İstanbul'a su verilmeyeceği varsayımına dayandırıldığını,DSİ tarafından 1987'de başlanılan 
projenin,Kocaeli ve İstanbul'da büyük su sıkıntısı çekilmesine karşın ödenek yetersizliği sebebiyle 
çok yavaş ilerleyen Projenin YİD modeli ile ve sağlanacak kredi ile tamamlanmasının dönemin 
Başbakanı Sayın Özal'ın talimatına istinaden gerçekleştirildiğini ancak, başlangıçta varsayım olarak 
oluşturulan kurgunun daha sonra gerçeğe dönüşmediğini, 

İstanbul ve Sanayi Kuruluşlarının su almaması ile bozulan YİD modelinin kurgusunun, bu kez 
sadece İzmit ve çevresinde yer alan bazı ilçe, belde belediyelerine su verilmesi çalışmalarının 
yürütüldüğünü, meydana gelen deprem nedeniyle şebekelerin zarar gördüğünü, tüm 
çabalarına karşın %60-70'lere ulaşan kayıp-kaçakların önlenemediğini, bu oranın henüz 
%50 seviyesinin altına indirilemediğini, ayrıca deprem sonrası oluşan yeni yerleşim birimlerine 
su götürme çalışmalarının sürdüğünü,bu sebeplerle ödemelerin 4 yıldan buyana Hazine Müsteşar
lığınca yapıldığını , gelinen noktanın bu olduğunu, 

DSİ tarafından başlatılan Projenin Başbakan Özal'ın DSİ'nin müteahhit firması olarak Proje in
şaatını gerçekleştiren GAMA şirketine vermiş olduğu "yurt dışından sermayedar bulun,bu işi yap-
işlet-devret yöntemiyle hızla tamamlayın " şeklinde vermiş olduğu sözlü talimat'a istinaden GAMA 
şirketince inşaatın YİD modelinde yapılabileceğini bildirdiğini, 

Daha sonraki Hükümet döneminde Başbakanlığın talimatıyla dönemin Devlet Bakanı Ekrem 
CEYHUN'un başkanlığında bir toplantı düzenlenerek, Projenin YİD modelinde tamamlanmasının 
ilk kez 04.09.1992 tarihli yazılı bir metinde yer aldığını, talimat niteliğindeki bu yazıda; İzmit İç
me suyu ve Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santrallerinin YİD modeliyle yapılacağının, 
finansman ve geri ödemelerle ilgili sorunların Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
çözüleceğinin belirlendiğini ve burada siyasi iradenin çok net olduğunu, çalışmaların bu 
talimat üzerine yürütüldüğünü, 

İzmit Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yaptığı dönemde aynı 
zamanda İSAŞ'ta başlangıç itibariyle GAMA'nın teklifi ve desteği ile yönetim kurulu başkanı 
olarak görev yapmasının, halen de bu görevi İzmit Büyükşehir Belediye Başkan Vekili sıfatı 
ile birlikte yürütmesinin yasal bir engel taşımadığını, 1995 tarihi itibari ile GAMA İnşaatın 
tüm hisselerinin Belediyeye devredildiğini, 

Afetin bir mücbir sebep olduğunu ancak, bu sebebin şirketin görevlerini yerine getirmemesi 
halinde kullanılabilecek bir hak olduğunu, 

İSKİ'nin 1994 ve 1995 yılları faaliyet raporlarında Yuvacık Barajı'ndan yılda 100 milyon ton 
su alınacağına dair ifadeye yer verildiğini, 1992 yılında Ergun GÖKNEL döneminde yapılan su 
satış anlaşmasının iptal edildiğine dair herhangi bir İSKİ bildirisinin bulunmadığını, anlaşmada yer 
alan "Barajın bitiminde yukarıdaki protokolün geçerlilik kazanabilmesi için İSKİ Yönetim 
Kurulu'nun onayı gereklidir..." ile "Projeden vazgeçilmesi, inşaatın 1992 yılı sonuna kadar baş
lamaması halinde bu protokol kendiliğinden fesli edilmiş sayılır..." hükümlerinin bahse konu 
protokolün geçerliliğini etkilemeyeceğini çünkü 1992'den önce başlayıp devam eden bir proje ol
duğunu, projenin başlamış sayılması için Yap-İşlet-Devret ile başlanılmasına gerek bulunmadığını, 
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Projenin esas itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 100 milyon metre küp/yıl su temin 
etmek üzere başlatılmasına ve bu yönde İSKİ ile aralarında yapılan su satış anlaşmasının bulun
masına rağmen suyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce alınmaması karşısında İstanbul Büyük
şehir Belediyesi aleyhine ceza veya tazminat davası açmadıklarını, sürekli bu suyu İstanbul'a nasıl 
verebiliriz uğraşısı içerisinde olduklarını, 

Şimdiye kadar Hazinece 1 milyar Dolara yakın su parası ödendiğini, Hazine Müsteşarlığı'nın 
İçişleri Bakanlığı kanalıyla suyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce satın alınmasını sağlamak 
için yazılar yazdığını, 

Ergun GÖKNEL ile Sefa SIRMEN arasında imzalanan metnin esasen bir su satış anlaşması 
olmadığı çünkü metnin "Projenin bitiminde yukarıdaki protokolün geçerlilik kazanması için İS
Kİ Yönetim Kurulu 'nun onayı gereklidir..." şeklindeki ibare ile geçerlilik kazanıp kazan
mayacağının onayla belirleneceği yönündeki yaklaşıma "Her neyse... Öyle bakın..." diyerek 
bahse konu metnin esasen bir anlaşma ve bağlayıcı bir belge olmadığını ima ve kabul ederek, 
ancak İSKİ'nin faaliyet raporunun har zaman bağlayıcı belge olarak ortaya koyulabileceğini, 

Proje ile ilgili maliyetlerin doğrudan doğruya Konsorsiyum'un yaptığı teklif üzerinden DPT'de 
ve daha sonra da HM'de yapılmış olan toplantılarda, çalışmalarda DSİ'nin verdiği teknik katkılarla, 
aylar, yıllar süren müzakereler sonucunda belirlendiğini, İzmit Belediyesi'nin bu kapasitede bir 
pazarlığı yürütecek veya uygun fiyatı belirleyecek personel zenginliği olduğunu söylemenin müm
kün olmadığını, Sayıştay raporunda da maliyetler konusunda HM'nin asli görevli olduğunun vur
gulandığını yani, HM'nin projenin sadece garantisi ile ilgili olmayıp, maliyetlerle ilgili çalışmalar
da yer aldığının altı çizilerek vurgulandığını, 

Projenin teknik ve parasal konuları ile Konsorsiyum'un bu yönlerde getirmiş olduğu tekliflerin 
DSİ, HM ve İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin katılımı ile yapılan bazen kendisinin de 
katıldığı toplantılarda konuşulduğunu, bu yöndeki sorularına Hazine ve DSİ yetkililerince cevap
lar verildiğini, maliyetlerin tek tek müzakere edilerek sonucunda garanti verildiğini, 

DPT'yi, Hazine'yi geri ödemeler konusunda kendilerinin ikna etmediklerini, Başbakan'ın 
"Hazine öder, ne şekilde yapıyorsanız yapın" şeklinde veya benzeri şekilde talimatı olduğunu, 

Gerek Ergun GÖKNEL imzası ile 1992 yılında yazılan ve 200 milyon Dolarlık proje maliyetini 
yüksek gören yazı ile İSAŞ ortaklarından Thames Water'ın 06.06.1995 tarihinde yazdığı yazı ve bu 
yazıya cevaben İzmit Belediyesi'nce yazılan yazılar birlikte düşünüldüğünde hiçbir çelişkinin 
bulunmadığını, bu proje tamamlandığında ilk yıl 160, ondan sonra da 220 milyon Dolara kadar ris
ke girilebileceğini, USSA'ya göre bu paraların su hiç satılmasa dahi İSAŞ'a ödenmek zorunda olan 
paralar olduğunu, İzmit Büyükşehir Belediyesi'nce ödenmemesi halinde Hazine'nin ödeyeceğini, 
kendilerinin Thames Water'a yazmış oldukları yazıda kast ettikleri sübvansiyonun; Belediye'nin su 
satışından elde edeceği gelirleri dışındaki diğer kaynaklardan elde edilmek suretiyle sağlanacak 
parasal kaynaklar ya da, Hazine'nin karşılaması olarak anlaşılması gerektiğini, yani suyun pazarlan-
ması ve satışında doğabilecek ödeme açıklarının Belediye veya Hazine tarafından sübvansiye 
edileceğini, her ne kadar Hazine'nin su bedelinin kendisi tarafından sübvanse edileceğine dair İzmit 
Büyükşehir Belediyesi'ne mektubu yok ise de, İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin Thames Water'a 
yazmış olduğu ve su bedellerinin İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edileceğine dair 
yazıdan sonra Hazine'nin vermiş olduğu garanti olduğunu, 
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İzmit Büyükşehir Belediyesi olarak suyu satamadıklarını, satabildikleri kısımdan elde edilen 
geliri ise bakım ve onarım işlerine harcadıklarını, suyu satabilmiş olsaydılar, İSAŞ'a yapılan 
ödemelerin Belediye tarafından yapılacak olduğunu, 

Projenin pahalı olduğuna dair değerlendirmelerin, projenin başka projelerle mukayesesi 
sonucu ortaya konulduğunu ancak bu projelerin birbirleriyle mukayese edilemeyeceğini, maliyet
lerin projeden projeye bazen yirmi katından daha fazlaya mal olabileceğini, 

Projenin ve uygulama projelerinin Devlet Su İşleri'nde bulunduğunu bir de Konsorsiyum'un 
yaptığı teklifin bulunduğunu, ikisi arasındaki farkın Devlet Su İşleri tarafından incelenip kıyaslan
dığını, İzmit Belediyesi'nde bu projenin başlangıcından sonuna kadar bir projenin olmadığını, 
Belediye tarafından bir maliyet hesabının çıkarılmadığını, bu tip bilgilerin İzmit Büyükşehir 
Belediyesi'nde olmadığını, 

Projenin 3996 sayılı ve bu yasayı değiştiren 4047 sayılı yasa kapsamında İSAŞ'a verildiğini, 
Yüksek Planlama Kurulu karan bulunduğunu dolayısıyla ihalesiz olarak İSAŞ'a verilmesinde gay
ri hukuki bir durumun olmadığını, projenin daha önce DSİ tarafından GAMA AŞ'ye ihale edilerek 
başlanılmasının, 3996 sayılı yasaya göre YİD modelinde başlanılmış proje olması için yeterli ol
duğunu aksi taktirde Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası DPT'den geri döneceğini, İSAŞ adlı 
konsorsiyumun görevli şirket olduğunu, ihalenin Devlet Su İşleri tarafından yapıldığını, iş devam 
etmekte iken, yap-işlet-devret'e dönüştürülmesi yönünde siyasi irade tarafından talimat verildiği 
için konsorsiyum teklifinin hazırlandığını, bunun üzerine 4047 sayılı kanunun geçici 1. maddesine 
göre devam etmekte olan işler , sözleşme aşamasına gelmiş işler, görevlendirilecek sermaye şirketi 
kapsamında değerlendirildiği için herhangi bir yeni ihale açılmadığını, 3996 sayılı yasanın diğer 
kurallarının işletilmediğini, 

Ellerinde proje kapsamında kendilerine teslim edilmiş bol miktarda yatırım malzemesi ol
duğunu, İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne proje kapsamında pek çok alt yapı 
malzemesi, iş makinesi ve donanımı geldiğini, bu nedenle İSU Genel Müdürlüğünün 2000 yılında 
yatırım harcaması yapmadığını ve hatlardaki arızaların İSAŞ tarafından kendilerine verilen mal
zemeleri kullanarak tamir ettiklerini, yeni yerleşim ünitelerine su götürmeye çalıştıklarını, 

İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin projenin sahibi olmadığını, projenin finansmanını ve 
geri ödemesini Hazinenin yapması gerektiğini, burada siyasi iradenin çok önemli olduğunu, 
bu siyasi iradeyi nasıl bankaların görev zararı karşılanıyorsa, nasıl Türkiye'deki pek çok 
projeyi doğrudan doğruya devlet yapıyorsa öyle anlamak gerektiğini, siyasi iradenin 
Kocaeli'nin su ihtiyacın karşılayacağım, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacağım dediğini ve 
iradesinin bu kadar net olduğunu, kendilerinin projeye devlet projesi dediklerini , projenin geçici 
kabulünün yatırımı yapan firmalar ile İSAŞ arasında yapıldığını, 

"Büyükşehir belediyesi olarak bu para kısmının kendilerini kesinlikle ilgilendirmediğini, 
Hazinenin garanti verdiği kapsamda faturalarını ödeyeceğini, siyasal iradenin de böyle is
tediğini, bunun İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından da çok yakın takip edildiği şeklindeki 
yoruma katıldığını, 

1999 yılında meydana gelen depremin mücbir sebep sayılıp buy out (Şirketi işletim süresi 
içinde satın alma) yapılamayacağını, mücbir sebeple ilgili üç yazışmaları olduğunu, Hazine'nin 
konuyu müzakere edelim dediğini, sonuçta uygun olmayacağı yönünde karar verildiğini, Hazine'ye 
mücbir sebep bildiriminde bulunalım mı diye sorduklarını, Hazine'nin bulunmayın dediğini, 
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hatta şirkete yazmaları gereken yazının bir örneğini ekte göndererek, bunun bu koşullarda 
mücbir sebep sayılmayacağının şirkete bildirilmesini istediklerini, Hazine'ye danışmadan bu 
proje hakkında hiçbir işlem yapmadıklarını, 

Sonuç itibariyle Hazine'nin karşılaştığı olumsuz tablodan olumsuz etkilendiklerini, bundan daha 
doğal bir şey olamayacağını ancak Türkiye'de uygulanmış olan pek çok projede Hazine'nin verdiği 
garantiler dolayısıyla bazı yükleri üstlendiğini, Yuvacık Barajı Projesi'nin de diğerlerinin istisnasını 
teşkil etmediğini, banka zararlarını karşıladığı gibi bu projenin zararlarını da 70 milyon olarak kar
şılıyoruz şeklinde düşündüklerini, bu projenin benzeri olmadığını ve bu anlamda ilk proje olduğunu, 
İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin 31.08.1999 tarihinde mücbir sebeple ilgili olarak HM'ye yazmış ol
duğu yazıyı Sefa SİRMEN'in yerine Sefa SİRMEN'in kendisine vermiş olduğu talimatlar doğrul
tusunda tereddüt etmeden imzaladığını, bunun hem Sefa SİRMEN'in kendisine verdiği yetki hem de 
sorumluluğu paylaşmak anlamına geldiğini, Sefa SİRMEN'in bu konularda bilgisinin olduğunu, 

ISAŞ'ta %60'lar civarında yabancı sermaye olduğu halde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nm 
şirketin ürettiği suyu satın alacak olan izmit Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisine bırakıl
masını Belediye olarak talep ettiklerini, bundaki maksatlarının olup biten her şeyden haberdar 
olmak olduğunu, kendisinin aynı zamanda İSAŞ yönetim kurulu başkanı olmasının mücbir 
sebebi kullanmama yönünde ve bunun, mücbir sebebin hakça olmadığını iddia etmesiyle hiç il
gisi olmadığını, iki hususun farklı olduğunu, kendisine "Böyle bir şey düşünmemiz çok yanlış 
olur mu?" sorusunu "Böyle bir şey düşünebilirsiniz." diye cevaplamakla birlikte, Ancak ken
dilerinin öyle bir şeyi kesinlikle düşünmediklerini, 

142 milyon metre küp/yıl arıtılmış suyun 102 milyon metre küp/yıl kısmını almakla beraber 
kayıp ve kaçak oranının yüksek olması sebebiyle 30 milyon metre küp/yıllık kısmını satabildiklerini 
yani kayıp-kaçakları önleseler dahi bu taktirde barajdan alacakları su miktarının 30 milyon metre 
küp/yıl olacağını çünkü bu miktarda bir suyu satabildiklerini, ancak buna rağmen mücbir sebep 
haklarının bugün için de bulunmadığını, 

Hiçbir ön şart ileri sürmeden buy out (devir alma) yapamayacaklarını, Hazine ile mutabık 
kalmaları gerektiğini ve buy out'un depremin üzerinden bu kadar süre geçtikten sonra mücbir 
sebep fiyatıyla yapılmasının doğru olmadığını çünkü şirketin edimlerini yerine getirdiğini 
buna karşın kendilerinin suyu satamadıklarını, buy out sürecini mücbir sebep ile başlatsalar 
dahi tahkim sonucunda aleyhe sonuç çıkması halinde yani tam fiyatla by out yapılması halinde fiyat 
farkını Hazine'nin karşılamasını ve hukuki sorumluluğu da birisinin üstlenmesini istediklerini, 
bugün için buy out yapılmasının herhangi bir avantaj sağlamayacağını hatta projenin daha 
pahalıya geleceğini, 

Şirkete "siz bize fahiş fiyatla bir proje yapmışsınız bunu kabul etmiyoruz, gelin bunu 
düzeltin" demelerinin mümkün olmadığını, serbest iradelerle bir sözleşme imzalandığını, bu 
sözleşmenin Devlet'in bütün katlarında kabul gördüğünü ve hazine garantisine bağlandığını, 
bu aşamada uluslararası bir konsorsiyuma böyle bir teklifte bulunmanın yanlış olacağını, 
Hazine'nin bu konuda gerekli temasları yaptığını ve herhangi bir sonuç alamadığını, zaten 
burada pazarlık edilebilecek hususun şirketin 110 milyon dolar öz sermayesi karşılığı %14 
temettüsüne tekabül eden yıllık 21 milyon dolar ödeme olduğunu, diğer hususlar açısından 
zaten her şeyin bittiğini, inşaatların bittiğini, 
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Ancak bütün bunlara rağmen Hazine Müsteşarlığının bir araştırma yaparak projenin 
pahalıya mal olduğunu belgeleri ve delilleriyle ortaya koyması halinde dava açabileceğini, 
fakat bugüne kadar böyle bir şeyin yapılmadığını, satın alma (buy out) yapılsa bile zaten en 
fazla 100 milyon USD kâr edilebileceğini, 

İSAŞ'ta 7 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi ve bunlara ilaveten 17 personelin çalış
tığını, baraj ve arıtma tesislerinde ise 120 kişi civarında personel istihdam edildiğini, İzmit Su ve 
Kanalizasyon İdaresi'nde ise 900 kişinin çalıştırıldığını, 

İzmit Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün işleyişindeki arıza ve sakatlıkların her 
belediyede, her idarede olabileceğini, İSU genel müdürü, genel müdür yardımcıları ve bazı 
daire başkanlarının değiştirildiğini, yeni bir yönetimin iş başına getirildiğini, düzgün yönetim 
anlamında çabalarını sürdürdüklerini, 

Thames NVater'ın su dağıtım ve tahsilatıyla ilgili özelleştirme önerisinin bir yatırım paketi ile ilgili 
olarak Hazine'ye de sunulduğunu, Hazine garantisiz 40 milyon dolar yeni yatırım yapılarak projenin 
kendini daha hızlı geri ödeyebilir duruma getirilmesi yönünde öneriler getiren bir teklif olduğunu, 

Beyan etmiştir. 

4.6. BAŞBAKANLIK DPT GÖREVLİLERİNİN BEYANLARI 
4.6.1. DPT Sosyal Sektörler eski Daire Başkanı Sn.Bahaettin GÜLGÖR Komisyonu bil

gilendirme toplantısında özetle; 
1976'da Devlet Planlama Teşkilatında göreve başladığını, 1982'de uzman olduğunu, 1991'de 

Ücretler ve Gelirler Dairesi Başkanlığına vekâleten atandığını, bir yıl geçtikten sonra Sosyal Sek
törler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün Planlama Dairesi Başkanı olduğunu, 1995'in son
larına kadar bu görevinin sürdüğünü, 1999 da Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
görevinden alındığını, Şu anda müşavir olarak görev yaptığını, İzmit içme ve kullanma suyu temini 
projesini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1986'da yatırım programına alındığını, Kirazdere 
Barajı şeklinde 1994 yılına kadar yatırım programında belli harcamalar yapıldığını, hatta baraj in
şaatının yüzde 50' sinin yapıldığını, 1994 yılında Başbakanlık kanalıyla projenin Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünden İzmit Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ilişkin Başbakanlık onayının 
alındığını, Yüksek Planlama Kurulu Sekreterliğince DPT Müsteşar Yardımcılığına yazılan 
16.12.1994 gün ve 399 sayılı yazıda; İçişleri Bakanlığından alınan 12.12.1994 tarih ve 41-1446 
sayılı yazıda; "İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İzmit su projesinin 3996 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için YPK kararı alın
ması teklif edilmektedir. Yüksek Planlama Kuruluna sunulmak üzere Müsteşarlığınız görüşünün 
bildirilmesi" denildiğini, bu süreç başlayınca müsteşar yardımcılığının bu konuyu projenin sahibi 
içmesuyu sektörü Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğüne, Sosyal Sektörler Koordinas
yon Genel Müdürünün de bunu kendisinin bulunduğu dairenin konusu olduğu için kendi dairesine 
havale ettiğini, kendisinin de ilgili uzmanlara gönderdiğini, Uzmanların bu işi inceleyip görüş oluş
turmaya başladıklarını, görüş oluşturulurken Devlet Planlama Teşkilatının Hukukî Kurumsal 
Düzenlemeler Dairesi, eski adıyla Malî ve Hukukî Tedbirler Dairesinin de görüşünün alındığını, bu 
görüşler de dikkate alınarak ilgili uzmanların görüş hazırladığını, ilgili uzmanların Malî ve 
Hukukî Tedbirler Dairesi görüşü ve DSİ'den aldığı fiyatla ilgili bilgileri dere ederek olumsuz 
bir görüş yazdığını, kesin hatırlamadığını ama bu olumsuz yazıyı uzmanların, kendisinin 
parafından sonra Genel Müdürün de parafladığını ve yazının müsteşar yardımcısına gön-
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derildiğini, bu olumsuz yazının müsteşar yardımcısından geri döndüğünü, bunun üzerine 
İkinci yazının yazıldığını, İkinci yazıda ilgili uzman Sedat Çetik ve kendisinin parafıyla müs
teşar yardımcısına gönderildiğini, bu yazıda sakıncaların belirtildiğini, bu yazıda; "İzmit 
Büyükşehir Belediyesinin projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılması konusunda bugüne 
kadar olan çalışmalarının iptal edilerek, 3996 sayılı Kanun kapsamında yer alan prosedürün 
izlenmesi yoluyla projenin yeniden oluşturularak Yüksek Planlama Kuruluna sunulması, 
Yüksek Planlama Kurulunun belediyeye yap-işlet-devret konusunda yetki vermesi ve 
belediyenin 3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan esaslar 
çerçevesinde projeyi yeniden ihale ederek hukukî prosedürü izlemesinin uygun olacağının 
düşünüldüğünün" belirtildiğini, bu yazının Sedat Çeltik ve kendisi tarafından paraflanarak 
Müsteşar Yardımcısı Yavuz Arınsoy'a götürüldüğünü, Yavuz Arınsoy bunu parafe et
mediğini, yazının geri döndüğünü aynı gün hazırlanan ve kendisinin ve Yavuz Arınsoy'un im
zaladığı yazının YPK Sekreteryasına gönderildiğini; 

YPK'nın bunu Kanun kapsamına alın diye yazdığını, 3996'nın geçici maddesinin ikinci 
fıkrasına alın demenin bütün işlemlerin 3996'nın ilgili Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 
uygulama sözleşmesinin ve su satış sözleşmesinin tekrar gelmesi demek olduğunu, eğer gel-
mediyse, bu yapılmadıysa yapmayanların sorumlu olduğunu, bu yazının uygun görüş ol
madığını, bu yazının çok açık ve "4047 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hük
müne göre yapılması hususunda YPK kararı alalım" dediğini, buna göre ihale yapılması gerekir 
denildiğini, 3996'nın geçici maddesinin ikinci fıkrasının yazıyı imzalamasına inanç teşkil ettiğini, 
3996'ya göre tüm işlemlerin yeniden yapılma gerektiğini, kendisine göre, İzmit Büyükşehir 
Belediyesinin daha önce yürüttüğü çalışmalar sonucu düzenlenen uygulama sözleşmelerinin geçer
li olmadığını, kendi görüşlerinin 3996'ya göre tekrar yapılması olduğu için olumlu görüş ol
madığını, 3996'nın geçici 2 nci maddesinden yararlanmak isteyen bir talebe DPT Müsteşarlığı 
olarak karar istihsal etmek üzere, YPK'ya sevk ettiğini, 3996'nın geçici maddesinin ikinci fık-
rasınına, göre bu projenin tekrar 3996'nın ilgili bakanlar kurulu kararı çerçevesinde 
DPT'den YPK'ya gelmesini, tekrar değerlendirilmesini düşünerek parafladığı bir yazı ol
duğunu, bu projeye 3996'nın tüm hükümlerinin uygulanması gerektiğini, 

İfade etmiştir. 
4.6.2. DPT eski Müsteşar Yardımcısı Sn.Yavuz ARINSOY Komisyonu bilgilendirme top

lantısında özetle; 
1975'de Devlet Planlama Teşkilatında göreve başladığını, 1975 ile 1988 arası uzman olarak 

çalıştığını, 1988'de Uzun Vadeli Planlar ve Modeller Dairesine Daire Başkanı olduğunu, 1990'da 
Koordinasyon Başkanı olduğunu, 1994 yılında Müsteşar Yardımcısı olarak göreve devam ettiğini, 
1999'da görevden alındığını, Bu projenin geçmişinin 1966'lara kadar dayandığını, bölgenin 2020 
yılına kadar su ihtiyacının karşılanmasının öngörüldüğünü bu projenin, kamu yatırım programında 
DSİ'ce başlatıldığını, 1993 yılında projenin YİD ile yapılması çalışmalarının başlatıldığını, 1994 
yılında 3996 sayılı Kanun çıkıncaya kadar kanuni çerçevesinin olmadığını, o dönemde enerji ve 
otoyollar için 3096 ve 3465 sayılı kanunların olduğunu, 4047 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanunun 
geçici l'inci fıkrasının değiştiğini, söz konusu geçici maddenin ikinci fıkrasına göre 3996 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanır denildiğini, bunun 3996 sayılı Kanunun tüm hükümleri uygulanır an
lamına geldiğini, YPK kararıyla, başlamış işlere de 3996 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 
karar verilebilir denildiğini, geçici maddenin 2 nci fıkrasının bunu söylediğini, yani, şirket yazıyı 
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yazdığı zaman, artık 3996 sayılı Kanun neyse ona ben razıyım demiş olduğunu, kendi görüşünün 
bu olduğunu, 3996 rekabet koşullarını getiren bir kanun olduğunu, Kanunun 4 üncü maddesinde, bu 
işlerin nasıl yapılacağının bir Bakanlar Kurulu kararıyla belirleneceğinin söylendiğini, o Bakanlar 
Kurulu kararında da, pazarlık usulü, belirli istekliler arasında ihale usulü, bir de kapalı zarf usulü 
ihale yöntemlerinin olduğunu, bu ihaleyi yaptıktan sonra, şartnameye göre ihale kazanıldıktan son
ra, bir uygulama sözleşmesi hazırlanmasının gerektiğini, 

4047 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının bir tek Yuvacık Barajına uygulan
dığını hatırladığını, Geçici madde l'in birinci fıkrasının "kendi usulüne göre devam eder," ikinci 
fıkrasında ise eğer görevli şirket de kabul ederse, belediye de, idare de kabul ederse, 3996 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanacağının belirtildiğini, yani kanunun tümünün uygulanması gerek
tiğini, öyle olmasaydı, 4 uygulanır, 5 uygulanmaz gibi atıfta bulunulacağını, diğerlerinde böyle 
yapıldığını, Yuvacık projesinin, 4047'nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası YPK'yı hiç ilgilendir
mediğini, eğer kendi usulüne göre yapsaydı, DPT'nin ondan haberinin bile olmayacağını, Kanunun 
geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle getirilen "başlatılmış projeler ve işler kavramından" 
3996 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yap-işlet-devret modeli çerçevesinde ihaleye 
çıkarılmış, ihale edilmiş veya sözleşme aşamasına gelmiş ya da görevlendirilecek sermaye şirketi 
idarece belirlenmiş işlerin anlaşılacağını, bunun yap-işlet-devret kapsamında yapılmasına karşı 
hiçbir olumsuz taraflarının olmadığını, yapılsın ancak, 3996 sayılı Kanunun hükümleri uy
gulansın dediklerini, aksi takdirde 3996'nın getireceği rekabetten yararlanmasının mümkün 
olmayacağını, kendi görüşüne göre ihale sürecinin uygulanması gerektiğini, belediyenin gön
dermiş olduğu ekteki su satış anlaşmasını uygulama projesi kabul edilerek, 3996 kapsamına 
alınsın gibi bir ibare kullanılmadığını,Sosyal Sektörler Genel Müdürlüğünün altı sayfalık 
yazısının da uygulama anlaşmasının kabul edilmemesine yönelik bir yaz olduğunu, Sayın 
Müsteşar'ın (Necati ÖZFIRAT) bu projeyi BOT kapsamına alınmasını, yani 3996 sayılı 
Kanun çerçevesinde ihale prosedürüne uyularak yapılmasını öngördüğünü, YPK'ya sunulan 
en son yazının, uygulama projesinin uygun olmadığını tensibe sunulduğunu, bu işin 3996 
sayılı Kanun hükümleri uygulanarak, yeniden ihale edilerek, yeniden sözleşme yapılması 
gerektiğini, Necati Beyin, (DPT Müsteşarı) Sosyal Sektörler Genel Müdürlüğünün altı say
falık yazısını böyle yazma, böyle yaz derken, o yazıya karşı çıkmadığını, biz kapsama alalım, 
bu sözleşmeyi 3996 çerçevesinde tekrar YPK'ya getirsinler düşüncesinde olduğunu, bu 
yazının olumsuz olarak anlaşılacağını, bunun yerine bu projenin sadece YİD kapsamında 
yapılmasına izin veren; yani, prosedürü başlatan, görevi ve yetkiyi veren, yetki maddesi çer
çevesinde, belediyeye, bu işi yap; ama 3996'ya göre yap diyen bir yazının gönderildiğini, ken
disinin böyle yorumladığını, 3996'nın bütün prosedürü uygulanmak şartıyla kapsama alın
dığını, Sayın Müsteşarın (Necati ÖZFIRAT) "biz bunu kapsama alalım; çünkü, hükümet 
programında bunun böyle yapılacağı var, biz kapsama alalım; ama uygulama ve su satış söz
leşmesini kabul etmeyin" dediğini, 

Hiçbir zaman bu uygulama ve su satış anlaşmasına evet demediğini, 3996 göre ihale 
yapıldıktan sonra uygulama su satış anlaşmasının tekrar kendilerine gelmesi gerektiğini, ken
dilerinin burada müdahil olacağını, bu aşamada proje maliyeti ve suyun Fiyatına bakılması 
gerektiğini, maliyetinin yüksek olduğunun söylendiğini, işin ihaleye çıkması durumunda suyun 
birim maliyetinin belki 1 dolar, belki de 50 cent olacağını, rekabet olmadığı zaman maliyetin 
fazla olacağını, bu projede rekabetin sağlanmadığını, 

Beyan etmiştir. 
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4.6.3. DPT Sosyal Sektörler eski Genel Müdürü Sn. İsmail KARAMAN Komisyonu bil
gilendirme toplantısında özetle; 

1968 yılından beri Devlet Planlama Teşkilatında uzman yardımcısı, uzman ve yöneticilik 
görevlerinde bulunduğunu, 2003 yılında da emekliye ayrıldığını, Sözkonusu projeyle DPT 
Sosyal Sektörler Genel Müdürü olduğu dönemde YPK'nın yazısı üzerine ilgilenmeye baş
ladıklarını, projeyi Devlet Planlama Teşkilatının normal değerlendirme prosedürü içerisinde 
işleme tabi tuttuklarını, Genel Müdürlük olarak görüşlerini 16 Ocak 1995 tarihli 6 sayfalık 
bir yazıyla; projenin ana hatları itibariyle hukuki ve ekonomik boyutu itibariyle geçersiz 
proje olduğunu ve oluşacak yükün daha sonra belediyenin ödeyememesi nedeniyle Hazine 
üzerine yük bindireceğini, uzman yardımcıları, daire başkanı ve benim parafımla Müsteşar 
Yardımcısı kanalıyla, Müsteşar aracılığıyla YPK'ya intikal ettirilmesi için gönderdiklerini, 
gönderdikleri 16 Ocak 1995 tarihli yazının on gün sonra Müsteşar Yardımcısı Yavuz Arınsoy. 
tarafından iade edildiğini, normal prosedürü gereği kendisine gelmeden iade edildiğini, tek
nik boyutu incelemekle mükellef olan ilgili daire başkanına bu yazıyı olumluya çevirin 
talimatı verilmiş olduğunu, uzman yardımcıları ve kendisinin bu konuda olumlu kanaat
lerinin olamayacağı anlayışıyla yazının kendilerinden geçirilmeden sadece daire başkanının 
(Bahattin GÜLGÖR) parafıyla Müsteşar Yardımcısı (Yavuz ARINSOY) kanalıyla, Müsteşar
lık vasıtasıyla YPK'ya olumlu olarak sunulduğunu, 

Projenin hukuki ve ekonomik boyutu itibariyle olumsuz ve geçersiz olduğuna ilişkin bu 
yazının, kendileri tarafından hazırlanarak ,şleme konulduğunu ancak, Müsteşar Yardımcılığı 
tarafından iade edildiği için işlemden düşmüş olduğunu, 

Yüksek Planlama Kurulu, olarak projelerin hukukî boyutlarını, ekonomik geçerliliklerini ve 
tutarlılıklarını, geleceğe yönelik hesaplarını, başbakan ve bir bakanın yapamayacağını, bunu teknik 
kadronun yapacağını, bu değerlendirmeyi kendilerinin yaptığını ancak, yazının YPK'ya intikal et
meden geri çevrildiğini, o zaman yazının geri çevrilmesindeki niyetin ne olduğunu bilemediğini, 
kendilerine yansıtılanın, müsteşar yardımcısının bu yazıyı iade ettiği şeklindeki talimatı olduğunu, 

Genel hukuk esasları çerçevesinde düşünüldüğü zaman, hüsnüniyetin asıl olduğunu, hüsnüniyetin 
de sağlıklı bilgiyle daha sağlıklı olacağını, projeyle ilgili olarak kendilerince hazırlanan 6 sayfalık 
metindeki olumsuzlukların YPK'ya iletilmesi halinde, Yüksek Planlama Kurulunca bu bilgiler çer
çevesinde daha sağlıklı bir siyasî karar verilebileceğini, ancak bu yazının YPK'ya iletilmediğini, tabi 
kendilerinin bilemediği başka faktörlerin olabileceğini, Bunun da kendilerinin dışında olduğunu, 

Yüksek Planlama Kurulunda 1984 yılından sonra yapılan değişiklikle, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlarının da katılımcı olduğunu, DPT Müsteşarının teknik ve ekonomik 
analizlerle uygulamanın sağlıklı boyutunu oluşturmaktan tek sorumlu kişi olarak 
görülebileceğini, dolayısıyla DPT Müsteşarının, bu raporu orada ifade ettiği zaman, 
hâkimiyetin onda olacağını; çünkü, teknik ve ekonomik hâkimiyetin onda olduğunu, tabii 
siyasî kararın ayrı olduğunu, onun için aydınlatıcı fonksiyonun kullanılması gerektiğini, 
DPT'nin bütün fonksiyonlarının hep böyle çalıştığını, aydınlatılır, ancak kararın siyasî karar 
organının olacağını, kararın siyasî karar organı tarafından verildiğini, ancak projeyle ilgili 
olumsuz olarak verilmiş olan bir teknik görüşün değiştirilerek olumlu bir hava içerisinde 
Yüksek Planlama Kuruluna sunulduğunu, bu durumu komisyonun takdirlerine bıraktığını; 

Beyan etmiştir. 
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4.6.4. DPT Sosyal Sektörler eski Uzman Yardımcısı Sn.Sedat ÇETİK Komisyonu bilgilen
dirme toplantısında özetle; 

1989 yılında DPT'da uzman yardımcısı olarak göreve başladığını, şu anda daire başkanı ol
duğunu, Bu projenin daha önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırım programında devam 
eden bir iş olduğunu, 1993 yılında, bir sonraki yılın bütçesi için bütçe çalışmalarını yürütüyorken 
bu projenin bize teklif edilmediğini tespit ettiklerini; bunun üzerine kendisinin DSİ'de o zamanki İç
me Suyu Dairesi Başkanı İbrahim Sıral'ı telefonla arayarak, kamu yatırım programında bir projeyi 
unutmuşsunuz dediğini, onun da cevaben yap-işlet-devretle yapılması düşünüldüğünden dolayı bu 
projenin DPT yatırım programına teklif edilmediğini ifade ettiğini, bu proje teklif edilmediğinden 
dolayı kendilerinin de yatırım programına koymadıklarını, daha sonraki aylarda kendilerinin evrak 
akış talimatına göre müsteşar yardımcılığı, genel müdür, daire başkanı ve uzman masasına olmak 
üzere bu projenin kendilerine geldiğini, yap-işlet- devret modeliyle yapılmak istendiğini, DPT Yük
sek Planlama Kurulu Sekreteryası'nın kendi görüşlerine müracaat ettiğini, kendilerinin de bunun için 
o zamanki Koordinasyon Genel Müdürlüğünde bulunan Malî ve Hukukî Tedbirler Dairesine, Sosyal 
Planlama Genel Müdürlüğü olarak bir görüş sorduklarını, bu projenin yap-işlet-devret modeliyle 
yapılabilmesi için hukuksal ve diğer noktalardan incelemesinin yapılıp kendilerine bildirilmesini is
tediklerini, ilgili dairenin cevabının kendilerine geldiğini, bu cevaba istinaden kendilerinin de tek
nik değerlendirmelerini hazırladıklarını, 6 sayfa uzun bir yazı olduğunu, bu teknik değerlendirmede 
sonuç olarak; bu projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılmasının uygun olmadığı şeklinde bir 
yazı olduğunu, bu yazıyı kendisi ile birlikte çalıştığı uzman arkadaşı Hasan Hilmi Güzel, Daire 
Başkanı ve Genel Müdürün imzalayarak Müsteşar Yardımcılığı makamına sunduklarını, daha 
sonra müsteşar yardımcılığı makamının kendileri ile görüşme talebinin olduğunu, orada ken
dilerine ifade edilenin: yazının güzel hazırlandığını; fakat, sonuç bölümünde hatalı bir ifade 
kullandıklarının söylendiğini, bu şekliyle yap-işlet-devrete karşı bir ifade olduğunun belirtil
diğini, Müsteşar Yardımcısı Yavuz Arınsoy'un kendilerine yap işlet-devrete karşı mısınız an
lamında bir soru sorduğunu; kendilerinin de "hayır, biz yap-işlet-devrete karşı değiliz; ama, 
bu proje çeşitli sakıncalar içeriyor, bu sakıncalar dolayısıyla bu projenin yap-işlet devret 
modeli ile yapılmasını uygun bulmadıkları" şeklinde cevapladıklarını, 

Kendilerinin özünde yap-işlet-devrete karşı olmadıklarını, o zaman ülkenin ve hükümetin 
ekonomik sıkıntıları olduğunu, hükümetin bazı projeleri yap-işlet-devret modeliyle yapması yönün
de bir iradesinin olduğunu, bu projenin de yap-işlet devret modeli ile yapılabileceğini, ancak çok 
pahalı bir proje olacağını analiz ettiklerini, dolayısıyla böyle YİD ile yapılmasın dediklerini, Müs
teşar Yardımcısı (Yavuz Arınsoy)'un kendilerine bu işin YİD esaslarına uygun nasıl yapılabileceği 
konusunda bir yazı hazırlamalarını istediğini, onun üzerine kendilerinin ikinci bir yazı hazırladık
larını, yine o birinci yazıyı aynen koruduklarını, sonuç ifadesinde; "yap-işlet-devretle yapılabilmesi 
için şu hukukî sakıncaların ortadan giderilmesi, projenin yeniden oluşturulması, rekabetçi ortamın 
sağlanması" koşullarıyla beraber bu hususun dikkate alınmasını ifade ettiklerini, bu yazıyı ken
disinin, Uzman Hasan H. GÜZEL ve Daire Başkanının imzaladığını Genel Müdürün im
zalamadığını, bu yazının Müsteşar Yardımcılığı makamına gittiğini, ancak Müsteşar Yardım
cısının (Yavuz Arınsoy) makamına tekrar kendilerini daveti üzerine kendisi ve Hasan Hilmi 
Güzel'in görüştüklerini, yine bu konuyu izah ettiklerini, gerekçelerini ve projenin bu şekliyle sakın
calarını, uzun uzun izah ettiklerini, bu şekilde yapılmasının uygun olmayacağını söylediklerini, 
bunun üzerine Müsteşar Yardımcısının (Yavuz Arınsoy) Yüksek Planlama Kuruluna resmî olarak 
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sevk edilen ve tensiplerinize arz ederiz denilen bir yazı hazırlayın dediğini, bu yazının içeriğini 
kendilerine söylediğini ve bu şekilde bir yazı hazırlayın, imzaya sunun dediğini, kendilerinin de 
bunun üzerine, böyle bir yazıyı imzalamayacaklarını özür dileyerek ifade ettiklerini, kendi 
masalarında bu yazıyı hazırladıklarını, imzalamadan daire başkanlarına intikal ettirdiklerini, bir 
daha da çağırılmadıklarını ve bir görüş alma olayının söz konusu olmadığını, 

Proje kendilerine intikal ettiğinde işin projesini istediklerini, İngilizce hazırlanmış kalın bir 
proje dokümanının geldiğini, kendisinin İngilizcesinin yetersiz olduğunu, diğer arkadaşı Hasan Hil
mi Güzel'in ODTÜ mezunu olması dolayısıyla iyi bir İngilizcesinin olduğunu, İngilizce metinleri 
birlikte okuduklarını, projenin 714-715 milyon dolarlık bir maliyet unsurunun olduğunu, ayrıca, 
DSİ ile teknik çalışmalar yaptıklarını, onların mühendislik bilgilerine müracaat ettiklerini, DSİ ile 
arada yüksek bir maliyet farkının olduğunu, genel yaklaşımlarının birinci olarak fırsat maliyetine 
baktıklarını, aynı amaca, aynı konuya dönük bir iş yapmak istenildiğini, ikisinde de temel amacın 
İzmit Kentine içmesuyu sağlamak olduğunu, dolayısıyla, bu projeyi makul ölçüler içerisinde en 
ucuza en ekonomik olarak nasıl gerçekleştirebiliriz noktasından hareket ettiklerini, İkincisinin, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, dünya çapındaki mühendislik veya teknik kuruluşların da 
üzerinde bir bilgi ve birikime sahip olduğunu, dolayısıyla DSİ'nin bir barajı, 200-300 milyon dolara 
bitirebildiğini, diğerinin 700-800 milyon dolara maledeceğini, o zaman burada bir tercih yapıl
masının gerektiğini, 

Beyan etmiştir. 
4.6.5. DPT eski Müsteşarı Sn. Necati ÖZFIRAT Komisyonu bilgilendirme toplantısında 

özetle; 
1968'den 2001'in Şubatına kadar DPT'de çalıştığını, 1984-1986 yılları arasında Yüksek Plan

lama Kurulu ve Yüksek Kurullar Sekreteryasında çalıştığını, 1987'de Müsteşar Yardımcısı ol
duğunu, 1990 da Müsteşarlığa getirildiğini, 1994'den 1997 yılının Temmuz ayına kadar Müsteşar
lık görevini yürüttüğünü, 

Projeye kendisinin müdahil olmasının müsteşarlığı zamanında olduğunu, 1994 yılında Aralık 
ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı kanalından kendilerine intikal ettirilen İzmit Büyükşehir 
Belediyesinin, projenin yap-işlet-devret kapsamına alınması talebi üzerine vakıf olduğunu, sonra 
projenin evveliyatı hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu projenin 1987'lere uzandığını ve projenin 
Devlet Su İşleri uhdesinde GAMA'ya yaptırıldığını ve projenin 1987'den 1994'lere kadar geçen 
dönem içerisinde finansman yönünden gereken hızda yürütülmediği argümanıyla bu projenin, o 
zaman yeni uygulamaya konulan yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yürütmeyi istediklerini,İzmit 
yöresinin su ihtiyacının 2020'lere göre hesaba katıldığında, DSİ'nin çalışmalarına göre 270 milyon 
metreküplük bir su ihtiyacından bahsedildiğini, Yakacık Projesinden bunun 140 milyo met
reküpünün temin etmenin hedeflendiğini, 1990'ların başından itibaren projenin yap-işlet-devret 
düzeninde yaptırılması ile ilgili çeşitli girişimlerde bulunulduğunu, 

1994 yılı, Aralık ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı kanalıyla İzmit Büyükşehir Belediyesinin, 
projenin yap-işlet-devret kapsamına alınmasını talep ettiğini, YPK'nın yatırım değerlendirmesi ve 
görüş oluşturma olmak üzere iki fonksiyonunun olduğunu, yap-işlet-devretle ilgili olarak 3996'ya 
göre fonksiyonunun da bu ikinci tip fonksiyonları arasında olduğunu, yani gelen teklifleri, ilgili 
kurumların görüşlerini alarak dosyayı oluşturup ve YPK sekretcryası olarak kurula o görüşleri özet
leyip kendi görüşünü de sunmak ve sonra da kararın Başbakanın talimatına göre yazarak tekemmül 
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ettirilmesini sağlamak olduğunu, ancak son zamanda bunlar hep dosya üzerinde inceleme yapıldık
tan sonra kendilerinin kararı yazıp Başbakana imzalattırarak sonra diğer bakanlara imzalattırıl
dığını, YPK'ya çok fazla konu geldiği için YPK'nın o kadar fazla toplanma, yani hükümet 
üyelerinin de bu kadar sık toplanma imkânının olmadığını; 

İçişleri Bakanlığı kanalıyla ilgili kurum olarak İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığının proje 
hakkındaki özeti, talebi ve kendi değerlendirmelerinin dosyada mevcut olduğunu, ilgili kuruluş 
olarak başta DSİ'nin görüşü alındığını, ikinci kurum Hazine Müsteşarlığının, üçüncü kurum olarak, 
kanunun ilk çıkması nedeniyle Başbakanlık Kanun Karar Genel Müdürlüğünün görüşlerinin alın
dığını, proje hakkında bu üç kurumun görüşünün yanında DPT içinde su sektörüne bakan Koor
dinasyon Dairesinin de görüşlerinin alındığını, böylece YPK'ya teklif edilmesini düşündükleri 
kararı yazarak Başbakan ve Bakanlara sunduklarını, 

Kendisinin YPK'ya yazdığı yazıda; "İzmit Büyükşehir Belediyesine ait İzmit Su Projesinin 
4047 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre, 3996 sayılı Kanun 
çerçevesinde, yap-işlet-devret modeliyle yapılabilmesi için gerekli kurul kararı alınmasını tensip
lerinize arz ederim. " denildiğini, gerekli kurul kararı alınması derken, kurulun bu öneriye uyma 
zorunluluğunun olmadığını, kurulun kendi önerdiklerini reddedebileceğini, üyelerin herhangi 
birisinin ben buna katılmıyorum diyebileceğini, fakat burada kendi önerdikleri şekliyle kurul 
kararının çıktığını, 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün hazırladığı yazıdaki, "İzmit Su 
Projesinin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmaları, bu açılardan 
değerlendirdiğimizde, kanun ve kararda öngörülen hususlara tam bir aykırılık olduğu görül
mektedir." İfadelerinin doğru olduğunu, kendisinin onunla hiçbir itilafının olmadığını, orada 
söylenenlerin doğru olduğunu, ancak uygulama esaslarını belirleyen kararnameye göre, Dev
let Planlama Teşkilatının iki fonksiyonunun olduğunu, bunlardan birincisinin İzmit 
Belediyesinin projesinin yap-işlet-devret kapsamına alınması talebine ön izin verilmesi ol
duğunu, İkincisinin ise ön izin verilmesinden sonra, ilgili idarenin görevlendirdiği şirketle, seç
tiği şirketle, uygulama esaslarına göre hazırlamış olduğu sözleşmeyi onay için Devlet Planlama 
Teşkilatına göndermesi olduğunu, ilgili idarenin sözleşme imzalanmadan, yani karşı şirketle 
bunu imzalamadan mutlaka Yüksek Planlama Kuruluna göndermesi ve Planlama Kurulun
dan onay alması gerektiğini, bunun için ilgili idarenin (belediyenin) kararnamede öngörülen 
ihale usullerini uygulayarak görevli şirketi seçmesi gerektiğini ve sonra uygulama sözleşmesi 
imzalanır hale geldikten sonra tekrar YPK'ya onay için gelmesi gerektiğini, kendisinin daha 
izin safhasında bu meselelerin içerisine girmeyi kararnamenin ruhuna ters bulduğunu, bunu 
ilgili Müsteşar Yardımcısı Yavuz Arınsoy'da izah ettiğini, kendilerinin daha bu safhada bu 
şüpheleri yazmalarının yersiz olduğunu, çünkü belediyenin yapılan işlerin yap-işlet-devret 
prosedürüne uygun olarak hazırlanmış bir sözleşmeden bahsettiğini, eğer kendilerinin oradaki 
fiyat tartışmalarına girmiş olsa, yap-işlet-devret- kararnamesinin ruhuna aykırı olacağını, esas 
olanın ihale serbesti olduğunu, hiçbir tesir altında olmadan ve kararnamenin usulüne göre 
oluşacak bir sözleşme çıktıktan sonra, YPK'da onay safhasında, bunlara itiraz edilebileceğini, 
eğer bu safhadan evvel itiraz ediliyorsa bunun kanunun ruhuna aykırı olacağını, 

Bu projenin hazırlıklarının, Yap-İşlet-Devret Kanunu ve Kararnamesine uygun olarak hazırlan
madığım, buna uygun olarak hazırlanabilmesi için, önce daha yeni bir proje gibi, bunun yap-işlet-
devret projesi kapsamına alınması gerektiğini, kendisinin YPK kararıyla bunu başlattığını, yani ön 
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izin verildiğini, 3996'nın ruhuna uygun bir sözleşmenin ortada olmadığını, bunu şirketin kendisi de 
kabul ettiğini, İngiliz Elçiliğinden gelen yazıda bunun belirtildiğini, yani, işin hukukuna uygun 
olarak yapması için, idarenin yani İzmit Büyükşehir Belediyesinin yeniden bir ihale açması ve o 
açılan ihaleye göre şirket seçimin yapılarak, buna göre sözleşmesini teşekkül ettirilmesi gerektiğini, 
yoksa 1993 yılında yapılan sözleşmenin geçersiz olduğunu, kendisinin uygulama kararnamesine 
göre bunu başlatmak için sadece izin verdiğini, Kanun 4 üncü maddesinde; " Yap-işlet-devret 
modeline göre yapılacak yatırım ve hizmetleri belirleyerek idareye gerekli izni verir. " denildiğini, 
kendilerinin buna göre işlem yaptıklarını, 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün bu projeyle ilgili vermiş olduğu olum
suz görüşü Yüksek Planlama Kuruluna intikal etmiş olsaydı da Yüksek Planlama Kurulundan bu 
kararın çıkacağını, çıkmaması için hiçbir nedenin olmadığını, çünkü, orada Başbakanlığın olumlu 
dediğini, Bayındırlık Bakanlığının olumlu dediğini, Hazinenin olumlu dediğini, bunların üçünün 
bakanının bu Kurulda olduğunu, o yazının kendi bünyelerinde görüş oluşması için hazırlandığını, o 
yazıda uzmanın, aklına gelen her türlü ihtimalleri yazdığını, kendisinin de bunu bu şekilde gönder
menin kafaları karıştırmaktan başka bir şey olmadığını düşündüğünü; 

Kendisine göre mevcut sözleşmenin şekil şartları teşekkül etmemiş, YPK'ya gelmemiş, 
YPK onayı almamış bir sözleşme olduğunu, dolayısıyla geçersiz bir sözleşme olduğunu; 

İfade etmiştir. 
4.6.6. DPT Sosyal Sektörler eski Uzmanı Sn.Hasan Hilmi GÜZEL Komisyonu bilgilen

dirme toplantısında; 
DPT' Uzman olarak görev yaptığını, ancak daha sonra DPT'den ayrıldığını, bu projenin daha 

önceden Devlet Su İşlerinin yatırım programında olan bir proje olduğunu, devam eden bir projey
ken yap-işlet-devret modeliyle daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmek amacıyla Yüksek Planlama 
Kurulu kararı çıkarılmak istendiğini, Devlet Su İşleri yatırım programındaki haliyle, yap-işlet-dev
ret modeline çevrildiği zamanki hali mukayese edildiğinde arada çok büyük maliyet farkının bulun
duğunu, bu yüzden ilgili YPK kararına esas teşkil eden yazıya kendilerinin paraf atmadıklarını, 

Bu proje veya herhangi bir projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına karşı olmağını, 
fakat karşı olduğu şeyin yap-işlet-devret modeliyle yapıldığı zaman bir de bu projeye hazine garan
tisi verilmesi hususunun olduğunu, 

Projenin Devlet Su İşlerinin projesi olduğunu, Devlet Su İşleriyle toplantılar yaptıklarını ve 
sonuçta da bunun maliyetinin çok yükseldiğini gördüklerini, Devlet Su İşleri barajı ihale ettiğini, 
belli bir harcama yapıldığını ve barajın belli bir kısmının tamamlandığını, barajın Yap-işlet-devrete 
dönüştürüldüğü zaman barajın maliyetinin anormal bir şekilde arttığını, rakamların ortada 
olduğunu, Yap-işlet-devret şeklinde yapılmasını, ama maliyetinin bu kadar yüksek olmaması 
gerektiğini, yap-işlet-devret modeliyle yapıldığında ve geri ödenememe herhangi bir aksilik 
olduğunda geri ödemeleri hazinenin üstleneceğini, böyle bir şeye hazine garantisi verilmesi 
hususunun çok önemli olduğunu, BÖYLE BİR PROJEYE HAZİNE GARANTİSİNİN AF
RİKA'DA BİLE VERİLMEYECEĞİNİ, bu konuyla ilgili belgesi olmayan; ama, havada 
uçuşacak çok konuşma ve çok şeylerin olduğunu ama bunların ispatı, belgesi olmadığı için sonuç 
alınamayacağını, konuyla ilgili kendilerinin hazırladığı ancak YPK'ya gitmeyen yazıda her şeyin 
belirtildiğini, 

Beyan etmiştir. 
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4.7. İSKİ GÖREVLİLERİNİN BEYANLARI 
4.7.1. DSİ Genel Müdürü (İSKİ Eski Genel Müdürü) Sn. Veysel EROĞLU Komisyonu 

bilgilendirme toplantısında özetle; 
Thames Water ile ben ilk defa İSKİ Genel Müdürü iken 1994 yılı sonunda karşılaştığını, Şir

ketin Istranca derelerindeki 7 barajı YİD modeli ile yapmaya talip olduklarını, suyun metreküpünü 
takriben 80 sent civarında ve 20 yıl süreyle vermeyi teklif ettiklerini, kendilerine böyle hesap olmaz 
dediğini, bunun hesabının basit bir çevre ekonomisi hesabı olduğunu, Şirketin ya fiyatı söy
leyeceğini, devir süresini İSKİ'nin belirleyeceğini, veyahut da, tersine, kaç yılda bize dev
redileceğini söyleyeceklerini, bu takdirde fiyatı kendisinin belirleyeceğini söylediğini, hem fiyatı 
hem de yılın Şirket tarafından belirlenmesinin saçmalık olduğunu bildirdiğini, ondan sonra Şirketin 
bir daha gelmediğini, 

Yuvacık Barajı ile ilgili olarak düzenlenen birtakım anlaşma metinlerini ve 876 milyon S civarın
daki maliyetlerini öğrendiği zaman hayretler içinde kaldığını, DSİ'nin barajın bir kısmını zaten yap
tığını, Şirketin sadece Yuvacık'ta bir arıtma tesisi inşa edeceklerini, isale hatlarıyla bu suyu Pendik'teki 
İSKİ'ye bağlı Şıhh deposuna vereceklerini, bu maliyetlerin kendisine çok yüksek geldiğini, 

Bazı kurum ve kuruluşlara bunun faturasının Türkiye'ye çok ağır olacağını,bunun maliyetinin 
kesinlikle 5-6 fazla olduğunu söylediğini; ancak ilgililerin "susuzluğun bedeli yoktur" diyerek pek 
kulak asmadıklarını, 

İlk defa Yuvacık Barajıyla resmî yazışmalarının, o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız 
olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan zamanında başladığını, 1996 veya 1997 yılında bir gün Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan İzmit'e gittiğini, orada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'in, 
kendisine Gebze-Şıhlı hattının inşaatına İSKİ müsaade etmediğini, bu hatta izin verilmesinin İS
Kİ'ye herhangi bir ek yükümlülük getirmeyeceğini söylediğini, Sn. ERDOĞAN'ın kendisinden bil
gi istemesi üzerine projenin normalin 6 katı olduğuna dair elinde bilgiler olduğunu söylediğini, 
dolayısıyla, bu hattın Pendik'e kadar uzatılmasına izin vermelerinin veya su alma taahhüdünde 
bulunmalarının, suyun birim fiyatı da fevkalade pahalı olduğu için, ileride de büyük sıkıntılara 
sebep olacağı için, doğru olmadığını, Kaldı ki, Şıhh Pendik deposundan Gebze'ye kadar hatlarının 
olduğunu, ilave bir hattın orada lüzumsuz şekilde yapılması, millî ekonomimiz için büyük bir kayıp 
olacağını bildirdiğini, 

Sn. ERDOĞAN'ın da durumu Sayın Sefa Sirmen'e bildirdiğini, sonra İZMİT B.B. Gn. Sek. 
Kadri Veziroğlu'nun kendisine gelerek proje kapsamında İSKİ su alsın diye bir taleplerinin ol
madığını, sadece Gebze'den Pendik Şıhh deposuna kadar isale hattının döşenmesine izin vermemizi 
talep ettiklerini söylediğini, bu hatta iki sebepten müsaade edemeyeceğini, kendilerinin yapmış ol
dukları anlaşmasının ülke için çok büyük bir yük olduğunu, 6 kat bir yatırım maliyeti ve zaman için
de ise 4,5 milyar dolar gibi Hazineye yük getireceğini ve bunun bedelinin ülke ekonomisine büyük 
bir yük yükleyeceğini ifade ettiğini, Kaldı ki Gebze'den Şeyhli Pendik deposuna su getirmek için 
isale hattı döşemelerinin de doğru olmadığını, orada var olan hattın kullanılabileceğini ifade ettiğini, 

Sonradan o hattı yapmaktan vazgeçtiklerini, Daha sonra, tesisler bittiğinde Hazine'nin, ilk defa 
bu barajla ilgili ödemelerle yüz yüze kaldığını. Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet ULUG-
BAY'ın kendilerine bir yazı yazarak İSKİ'nin taahhüdünü yerine getirmesini istediğini, 

Kendisine cevaben, bu suyu almak için herhangi bir İSKİ'nin taahhüdü bulunmadığını, kaldı 
ki, fiyatı fevkalade fahiş olduğunu belirten bir yazı yazdıklarını, 
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Ayrıca; İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden seçilen dört bilirkişinin bu konulan in
celeyerek 22.04.1998 tarihli bir rapor hazırladıklarını, bu raporun sonuç kısmında; 

1 - Dönemin İSKİ Genel Müdürüyle, İzmit Büyükşehir Belediyesi arasında 15.1.1992 tarihli 
bir protokol taslağının, bu belgede öngörülen şartların gerçekleşmemesi ve İSKİ yönetim kurulu 
tarafından onaylanmaması sebebiyle herhangi bir hukukî geçerliliğinin bulunmadığı, 

2 - İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından İSKİ'ye önerilen su fiyatlarının oldukça fahiş ol
duğu, bu hususun ilk tesis maliyetlerinin yüksek oluşundan kaynakladığı, bundan dolayı İSKİ'nin 
bu suyu satın almasının ve İstanbul halkına satmasının imkânsız olduğu, 

3 - Yeni yapılan master plan çalışmalarına göre, Istranca projelerinin gerçekleştirilmesi ve su 
şebekelerinde yapılmış yenileme çalışmalarına dayanarak İstanbul'un su ihtiyacıyla, bu ihtiyacı kar
şılayacak su kaynaklarının tekrar gözden geçirilmesi sebebiyle İSKİ'nin İzmit-Kirazdere'den su al
ma ihtiyacının olmadığı ve 

4 - İzmit su projesi yatırım maliyetlerinin rayiç değerlerinin 5 katı civarında olduğu, 

Hususlarının belirtildiği, 

İSKİ, su ve atık su dahil olmak üzere, ortalama 65 ile 69 sent arasında suyu verdiği için 1,5-2 
dolardan su alıp satmasının mümkün olmadığını, Kaldı ki, İSKİ'nin Asya yakasında suya da ih
tiyacının bulunmadığını, Büyük sıkıntının Avrupa yakasında olduğunu, bu yüzden, Asya yakasına 
bir tesis yapmadıklarını, Istranca'lardaki 7 tane baraj, artı, Sazlıderc Barajını yıldırım hızıyla bitir
mek suretiyle, İstanbul'daki su ihtiyacını veya su sıkıntısını tarihe gömdüklerini, zaten ihtiyaçlarının 
da olmadığını, ihtiyaç olsa bile, fevkalade pahalı ve yatırım maliyetinin yüksek olduğunu, 

Yuvacık ile birebir benzeşen ve 15-20 kişiyle her şeyi bir merkezden kumanda edilebilen, 
Amerika'daki çok tesislerden daha ileri bir tesis olan İkitelli'deki arıtma tesislerinin İSKİ fiyatlarına 
göre ederinin 27 402 000 $ civarında olduğunu; İSKİ fiyatlarıyla Yuvacık'taki arıtma tesisini ken
dileri tarafından 27,4 milyon S a bitirebilecekken; 146 milyon $ a, yani,; 5,5-6 kat pahalıya maledil-
diğini, hatta, İSKİ'nin o tesisinin ozon tesisleri de olduğu için bir gömlek daha ileri olduğunu, Öbür 
tarafta ön ozonlama tesislerinin bulunmadığını, 

Bu projeyi DSİ tarafından yürütülen benzer projelerle de mukayese ettiğini; orada da 4-5 kat 
daha pahalı olduğunun anlaşıldığını; 

Arıtma tesislerinin nükleer santraller gibi komplike tesisler olmadığını, birbirleriyle mukayese 
etmenin her zaman için mukayese edilebileceğini, 

Klasik finansman yöntemi ile yapılan işlerle YİD modeli kapsamında yapılacak işleri 
mukayese etmenin teknik olarak her zaman mümkün olduğunu; mukayese ederken, burada yüzde 
3, 5, 7, 10, en fazla 20 hata yapılabileceğini, ama, yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 gibi maliyet
leri hiçbir şekilde izah etmek mümkün olamayacağını, 

Barajın devri nedeniyle Belediyeden şu anda 4 trilyon 371 milyar alacaklarının bulunduğunu, 
konunun mahkemeye intikal ettirildiğini, 

Fransa'dan ithal edilen ve isale hatlarında kullanılan çelik boruların Türkiye'de de üretildiğini, 
İsale hatlarında, büyük çaplı borularda zaten düktü font boru kullanmasının uygun olmadığını, dük
tü font borunun Türkiye'de imalatı olmadığı için yurt dışından ithal edildiğini, yurt dışından taşıma 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 100 — 

maliyeti ve satın alma maliyetleri yüksek olduğu için sadece İçmesuyu şebekelerinde tercih edil
diğini, fay hattında değilse çelik veya düktü font borularda problem olmadığını, ama, fay hattı 
geçiyorsa, hem çelik hem düktü font boruların orada tamamen tahrip olduğunu, 

İSKİ su almayı reddettikten sonra Hazine ile ilişkilerinin çok kötü olduğunu, ön onay alman iş
lere dair bile kredi alamadıklarım, 

YİD modelinde Hazine'nin verdiğinin sadece teminat olduğunu, işi yaptıran İdarenin, kredisini 
kendisinin bulacağını, ödemeleri kendisinin yapacağını, hiçbir şekilde Hazineye, devlete yük ol
maması gerektiğini, 

Zaman geçtikçe faturanın daha da ağırlaştığını, ya bu suyu satarak Hazinenen yükünün azal
tılacağını, eğer, bu mümkün olamıyorsa, en azından çeşitli, bir kere mukaveleleri çok iyi, 
uluslararası tahkim ve anlaşmalar konusunda uzman bir grubun okuyarak bir boşluk var mı, ona 
bakarak değerlendirmesinin gerektiğini, en kötü ihtimalle, bunları masaya oturtarak, burada fiyat 
fahiştir, diğer Fransızlar, Almanlar bu meşhur su, kanalizasyon idarelerini de devreye sokarak, tah
kimle, vesaireyle bunu anlaşarak başlangıçta bu borçtan kurtulmanın da bir çözüm yolu olarak 
görülebileceğini, 

Bir de uluslararası tahkimden korkmamak gerektiği kanaatinde olduğunu, gerekirse, bu 
meseleyi uluslararası boyuta taşıyarak; bunun fahiş fiyatla yapıldığına herkesin ikna edilmeye 
çalışılması gerektiğini, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yargıyı devreye sokulmasının sonuç 
verebileceğini, 

İSU'nun kâr edememesi sebebiyle Hazine Müsteşarlığına herhangi bir şekilde ödemede bulun
madığı hususunun doğru olmadığını. Su Kanalizasyon İdarelerinin her zaman karlı olduğunu, 

İhale yapılsaydı ve proje rekabete açılmış olsaydı, fiyatın kesinlikle düşeceğini 
Beyan etmiştir. 
4.7.2. İSKİ Eski Genel Md. Yrd. Sn.Selami OĞUZ Komisyonu bilgilendirme toplantısın

da özetle; 
Meslek hayatına D.S.İ.de başladığını, bir mühendis olarak en alt hiyerarşik kademeden baş-

layarak,zaman içerisinde önemli baraj yapım projelerinde idari ve teknik sorumluluklar üstlendiğini, 
3 sene önce İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu, halen aynı Genel Müdürlükte 
Müşavir olarak görev yaptığını, ihtisasının su üzerine yoğunlaştığını, D.S.İ.de çalıştığı dönem 
içerisinde 3 yılda İzmit'te çalıştığını, Yuvacık Barajının üzerinde yer aldığı Kirazdere 'yi iyi bil
diğini ve burada bir baraj yapılmasını D.S.İ.Bursa Bölge Müdürlüğüne kendisinin teklif ettiğini, 

Türkiye'de yeraltı ve yerüstü sularının sahibinin 6200 sayılı Kanuna göre D.S.İ. Genel Müdür
lüğü olduğunu, 

1968 yılında çıkarılan 1053 sayılı Kanununla nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan yerleşim 
birimlerinin içme suyu hizmetlerinin D.S.İ. tarafından yapıldığını,gerçekleştirilen yatırımların ise 
D.S.İ. ve ilgili belediye arasında yapılacak protokolün İçişleri, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlıklarınca onaylanması sonucunda, 30 yıllık periyotta geri ödeme yapmak üzere borçlan
dırılarak belediyeye devredildiğini, 

1053 sayılı Kanuna dayanılarak 1986 yılında İzmit Belediye Başkanlığı ile D.S.İ. arasında 
protokol yapıldığını, 1990 yılında büyük bir su sıkıntısı yaşanması nedeniyle İstanbul'un su ih
tiyacının karşılanması amacıyla 15.08.1990 tarihinde 771 sayılı kararnamenin çıkarıldığını, bahse 
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konu Kararnamenin 7-8 su kaynağını kapsadığını, bunlardan birininde Kirazdere (Yuvacık) Projesi 
olduğunu ,bu Kararname ile Projelerin Kamu Ortaklığı Fonu kapsamına alınarak finansman sağlan
maya çalışıldığını, 

Ancak 1994'de çıkarılan 6244 sayılı kararname ile de Kirazdere Projesinin İstanbul'un 
su kaynağı olmaktan çıkarıldığını, 

İzmit Belediyesi ile D.S.İ. arasında yapılan protokol gereğince 1986 yılında ihale edilerek, 
1987 yılında D.S.İ. tarafından Kirazdere (Yuvacık) Barajı projesinin yapımına başlanıldığını, bu 
aşamada arıtma tesisi ve isale hattının proje kapsamında olmadığını, Projenin İzmit'in doğusunda 
Yarıınca'ya kadar,güneyinde Değirmendere'yc kadar, 130 milyon metreküplük su ihtiyacını kar
şılamak üzere oluşturulduğunu, İstanbul ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, 

D.S İ 'nin bu tip projeleri planlarken uzun vadeli hedefler koymakla birlikte,kıt finansman kay
nakları ve ihtiyaçlar dikkate alınarak projelerin baraj dışındaki arıtma tesisi ve isale hattı kısım
larının kademeli olarak planlandığını ve gerçekleştirildiğini, 

Kirazdere(Yuvacık) projesinin 1992 yılında ödenek yokluğu sebebiyle durdurulduğunu, çünkü 
1992 yılı başlarında 'başka olayların devreye girdiğini' İzmit Belediyesinin İSKİ Genel Müdür
lüğüne projeyi 'yap-işlet-devret modeliyle yapacağını' bildirdiğini, 

1990 yılından itibaren ciddi kuraklık yaşandığı bir ortamda İzmit Belediye Başkanı Sefa 
SİRMEN ile İSKİ Genel Müdürü Ergun GÖKNEL arasında 15.01.1992 tarihinde bir 
protokol imzalandığını, bahse konu protokole göre İSKİ'nin 100 milyon metreküp suyu satın 
alabileceğinin,ancak bunun gerçekleşebilmesinin projenin BOT modeli ile yapımına 1992 yılı 
sonuna kadar başlanması ve Protokolün İSKİ Yönetim Kurulunun onayından geçmesi şar
tına bağlandığını, her iki şartında gerçekleşmediği gibi. Yasal olarak İSKİ Yönetim Kurulu 
kararının da yeterli olmadığını, İSKİ Genel Kurulunun, yani İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisinin yetkili olduğunu ve kararının gerektiğini, 

Ancak bahse konu Protokolden sonra dönemin İSKİ Genel Müdürü olan Ergün GÖKNEL'in 
D.S.İ. Genel Müdürlüğüne Ekim 1992'de yazdığı yazı ile 'Kirazdere Projesinin D.S.İ. Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmesini desteklemekteyim; ancak, toplam tutarı 200 milyon 
dolar olan Kirazdere barajı ve tesislerinin BOT (Yap-İşlet-Devret) ile yapılmaya çalışılması ve 
bu konuda idaremize yapılan müracaatlarda su satış fiyatlarının çok yüksek olacağının an
laşılması, bu suyun tarafımızdan kullanılmasının ancak zorunlu hallerde mümkün 
olabileceğini göstermektedir.' Şeklinde tespit'te bulunarak devamla, 'Kirazdere Projesinin, BOT 
yönteminden çıkarılarak Devlet Yatırımları programına tekrar dahil edilmesini ve 3 sene gibi 
kısa bir süre içinde bitirilmesini' istediğini, 

12.Ekim 1992 tarihli bahse konu yazı ile İSKİ'nin 'Kirazdere Projesinin BOT (Yap-işlet-
Devret)kapsamına alınma çalışmaları var,bu yöntem hem pahalı,hem su fiyatı çok fazla bunu 
Devlet yapsın,biz bu suları kullanamayız ve 3 sene içinde bitirin' dediğini, 

Projenin 1992 yılı sonuna kadar BOT modeliyle yapımına başlanılmadığının,İzmit Belediye 
Başkanı Sefa SİRMEN'in 3.Ağustos. 1993 tarih ve 354 sayı ile İSKİ Genel Müdürlüğüne yazdığı 
yazıdan'da anlaşılabileceğini, bu yazıda suyun satış fiyatı ile igili olarak yeni teklif getirildiğini, ay
rıca İSKİ tarafından yanlızca 20 milyon metre küp su alınmasının ekonomik olmayacağını, İSKİ'nin 
15 yıllık su ihtiyacını acilen belirtmesini istediğini,hernekadar o tarihlerde İSKİ Genel Müdür
lüğünde gerçekleşen Genel Müdür değişimi sonucunda Genel Müdürlüğe vekalet eden Hüseyin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 102 — 

DOĞAN' in yazdığı yazıda" BOT modeli ile işletileceği düşünülen Kirazdere tesislerinden alınacak 
suyun metreküp maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu kaynaktan ancak ihtiyaçlar gözönünde 
tutularak zaman zaman 100 zaman zaman 40 milyon metre küp arasında değişen miktarlarda 
kademeli olarak istifade edilmesi planlanmaktadır. Dolayısı ile projeyi maksimum kapasiteyi ger
çekleştirecek boyutta büyük yapın" denilmiş isede; bu yazıların sonucunda İSKİ'nin yapmış olduğu 
protokolün, fiili olarak inşaat devreye girmediği, herhangi bir su satış sözleşmesine bağlan
madığı, İSKİ Yönetim Kurulu ve Genel Kurulunca onaylanmadığı için kendiliğinden fesh ol
duğunu, hukuki geçerliliğinin bulunmadığını, 

Bu yazışmadan sonra İSKİ olarak proje ile ilgilenmedikleri gibi, Sayıştay Başkanlığının 
20 Kasım 1997 tarihinde İSKİ'ye yazdığı yazı ile projeden bahsederek, İSKİ'nin mukayese ve 
görüşlerini isteyene dek gelişmelerden de haberdar olmadıklarını, İzmit Büyükşehir Belediyesinin 
Projeyi devir aldıktan sonra ne yaptığını bilmediklerini, İSKİ'nin suyu alması için Cumhurbaşkan
lığı Sekreterliği kanalıyla Vilayet'ten yazılar geldiğini ve ısrar edildiğini ancak, İSKİ'nin 30 cent'e 
su ürettiğini, 1 dolar'a su alamayacağını, esasen İzmit Büyükşehir Belediyesinin istediği gibi suyu 
Anadolu yakasında bulunan Şıhlı deposuna bağlamanın da bir anlamı olmadığını, çünkü Anadolu 
yakasının suyunun olduğunu, o dönem itibariyle su sıkıntısının Avrupa yakasında yaşandığını, mut
laka bağlanacaksa, suyun Avrupa yakasına bağlanması gerektiğini, bu sebeplerle suyu almadıklarını 
ve İzmit Büyükşehir Belediyesine'de bu cevabı verdiklerini, 

İstanbul için yapılan yatırımlara 1994 ten önce Dünya Bankasından 250 milyon dolar civarın
da, Avrupa Fonundan 600-700 milyon mark'ın Hazine garantili olarak alındığını, kendisinin de İS
Kİ yönetiminde olduğu 1994 yılından sonra 60 milyon dolarlık düktilfont boru ihalesi, 56-60 mil
yon dolarlık Kadıköy arıtma tesisi ihalesini ve Terkos-Kağıthane isale hattı için 75 milyon dolarlık 
ihaleleri Hazine garantileri ile yaptıklarını ancak, Hazinece ön izin verilmesine ve ihalesi yapıl
masına rağmen 48 milyon dolar değerindeki Paşaköy arıtma tesisine Hazinenin 1997 yılında garan
ti vermekten vazgeçmesi sebebiyle Projenin yaklaşık 3 yıl gecikmeli olarak gerçekleştirildiğini, 
yine bir düktilfont boru ihalesindede 50-60 milyon dolarlık alıma Hazinenin garanti vermediğini, 
bunun sebebinin ise Fransız Pontomuson firmasının ihaleyi alamaması olduğunu, oysaki 
ihaleyi en uygun teklif veren başka bir firmaya verdiklerini, 

İSKİ'nin düktilfont boru ihalelerinde her seferinde fiyatların aşağıya indiğini, 

İstanbulun İçme suyu için 1960 larda D.S.İ. tarafından yapılan master planında Kirazderesi'nin 
su kaynağının yer aldığını. 1994 de başlayıp 1998 de bitirilip 1999'da onaylanan Master Planda ise 
Kirazderenin İstanbul için su kaynağı olarak yer almadığını bu sebeple bu tarihe kadar yapılan İS
Kİ yatırım planlarına ait kitaplarda Kirazdere'nin su kaynağı olarak yer aldığını ancak, bağlayıcı 
niteliği olmadığını, bağlayıcı olanın Master Plan olduğunu, 

Yuvacık Barajının 1987'de yapımına başlanmasına karşın 18 ocak 1999'da bitirildiğini, 
oysaki 1990'dan itibaren İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanılan su sıkıntısının, Yuvacık 
barajından su alınmasına oranla çok daha kısa mesafeden, Istrancalar'dan Terkos'a su ak
tarılması suretiyle 1994 yılından itibaren uygulanan projelerle 1999 yılına kadar rahatlattık
larını, ayrıca şehir şebekesini yenileyerek su kayıplarını önlediklerini, yağışlı döneme giril
mesiyle de Yuvacık Barajına hiç ihtiyaçları olmadığını, su sıkıntısının yaşandığı yıllarda 
Yuvacık barajının işletmeye açılmadığını, işletmeye açıldığı tarih itibariyle de İstanbul'un su 
ihtiyacını zaten karşılamış duruma geldiğini, 
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İstanbul'da su kesintilerinin 1995'in ortalarından itibaren kalktığını, 
1997-1998 tarihlerinde yapmış oldukları yazışmalarda bu hususları belirttiklerini, İstan

bul'un suya ihtiyacı olduğu dönemlerde Yuvacık barajı bitirilmiş olsa idi elbetteki su 
alınabileceğini ancak, barajın işletmeye açıldığı tarihten daha önceki tarihte İstanbul'un su 
ihtiyacının daha ucuza ve kısa sürede karşılandığını, 

02.05.1998 tarihinde İzmit Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kadri VEZİROGLU'nun 
İSKİ'ye yazmış olduğu yazıda "madem bu projeye ihtiyacınız yok, o zaman, biz de, Gebze-Şıhlı 
arasındaki 12 kilometrelik boru hattını projeden çıkardık" şeklinde beyanda bulunduğunu, aynı 
yazıda "proje tamamlandığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde su ihtiyacı var
sa, o zaman gelirsiniz, konuşuruz" şeklinde cümle olduğunu , dolayısıyla İstanbul ile bağları kopar
dıklarını, 

11.05.1999 tarihinde Devlet Bakanı Hikmet ULUGBAY imzalı bir yazının Hazine tarafından 
İçişleri Bakanlığına oradan da İSKİ'ye intikal ettirildiğini, bahse konu yazıda Yuvacık Barajı 
Projesi ile ilgili bilgiler yer aldığını, Hazine'ce üstlenilen mali yükün not halinde belirtildiğini, İs
tanbul'un ve KİT'lerin suyu alması gerekliliğinin vurgulandığını, kendisi tarafından yazılan cevabi 
yazı ile Yuvacık tan alınacak suyun çok pahalı olduğunu, ayrıca suya ihtiyaçları olmadığını, suyu 
Kocaeli sınırlarında olmalarına karşın İSKİ'den su alan Gebze, Darıca ve Çayırova Bcldeleri'nin İS-
Kİ'den alınarak İzmit içme suyu projesinden su verebileceklerini belirttiklerini, 

Proje hakkında edindiği bilgilerden hareketle bir mühendis olarak projenin, Baraj ve Arıtma 
tesislerinde üretilen suyun metreküp birim fiyatları açısından emsallerinden çok daha fazla ol
duğunu, örnek olarak; bir metreküp su üretimi için Yıldız projesinde yapılması gereken yatırım 
0,246 dolar iken Yuvacık barajında 0,425 dolar olduğunu,Yuvacık ve Fatih Sultan Mehmet Arıtma 
tesislerinin aynı sistemle aynı miktarda su üretmelerine karşın metreküp başına yapılan yatırımın 
Fatih Sultan Mehmet' te 68,51 dolar, Yuvacık'ta 365,48 dolar olduğunu ve bunun çok yüksek bir 
maliyet olduğunu, 

Aynı şekilde Yuvacık barajının isale hatlarının maliyetinin de çok yüksek olduğunu, İSKİ 
olarak 89 265 685 dolar fiyat çıkarmalarına karşın, İzmit içme suyu projesinde bu değerin 293 496 
000 dolar olduğunu ve rakamın da neden kaynaklanırsa kaynaklansın çok yüksek olduğunu, kişisel 
kanaatine göre yatırımın maliyet olarak benzer projelere göre çok pahalıya yapıldığını, su satış 
fiyatlarının da benzer projelere göre çok yüksek olduğunu, 

Beyan etmiştir. 
4.8. KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETKİLİLERİNİN BEYANLARI 

4.8.1. 25.06.2003 tarihinde Sn. Fatih BERK ve Sn. Fatoş KILIÇ ile birlikte Komis
yonumuzu bilgilendiren Sn. Şaban ERDİKLER Komisyonu Bilgilendirme toplantısında özetle; 

Ernst & Young uluslararası Denetim Kuruluşu olarak bilinen, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi adlı Firmada görev yaptığını, ayrıca Yabancı Sermaye Derneği Başkanlığını yürüt
tüğünü, çalışma hayatında, vergi ve yabancı sermaye konularıyla ilgilenmek durumunda kaldığı 
için, bu konularda tecrübesi ve bilgisi olduğuna inandığını, 

İzmit su projesi ile ilgilerinin 2002 yılı Aralık ayında başladığını, bu tarihte İzmit Su 
yöneticilerinden telefonla Bir sözleşme uyarınca bilirkişilik görevini üstlenip üstlenemeyecek
lerinin sorulduğunu, prensip olarak olumlu cevap verdiklerini, bunun üzerine resmi yazı gönderil-
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diğini, 14.01.2003 tarihinde bilirkişilik sözleşmesi imzaladıklarını, kendilerinden istenilenin, US-
SA'nın tarafları arasında anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan ve 2000 yılı Haziran ayı ile 
2002 yılı Temmuz ayı dönemine ilişkin işlemlerin yapılan uygulamaların, sözleşmenin hükümleriy
le ne kadar uyumlu olduğu konusunda tespit edilmiş 10 ana başlık etrafında, bilirkişi olarak gerek
li incelemeyi yaparak kanaatlerini ortaya koymak olduğunu, çalışmalarının bununla sınırlı kal
dığını, bu çerçevede rapor yazdıklarını, 

İSAŞ'ın yönetim ve Denetim Kurullarında yer alan Belediye temsilcilerinin 94/5907 sayılı BKK 
ve USSA ile kendilerine verilen denetim yetkilerini kullanmadıklarını, bunun iki nedeni olabileceğini; 
Belediye görevlilerinin ya gerek duymadıklarını için ya da suiniyetle kullanmamış olabileceklerini, 
kendisinden bu konunun irdelenmesinin istenmediğini, ancak, kendi görüşünün bu yetkinin kullanıl
ma ihtiyacı duyulmadığı için kullanılmadığı yönünde olduğunu, Belediye'nin gerek Yönetim 
Kurulu'nda gerekse Denetim Kurulu'ndaki temsilcileri vasıtasıyla, yapılan uygulamalara ilişkin 
olarak herhangi bir itiraz ileri sürülmemesini, doğrudan doğruya, net ve açık bir şekilde, 
yapılan uygulamanın kabulü olarak anladığını ve bu anlayışını Raporuna da yansıttığını, 

Burada Şirketle Belediyenin çıkarlarının çeliştiğini, Belediyeyi temsilen yönetim ve denetim 
kurullarında görev yapan kişilerin belediyenin haklarını, basiretli bir tüccar niteliğine sahip olarak 
korumaları, şirketin varsa kötü uygulamalarını engellemeleri gerektiğini, 

Anonim şirketlerin müşteri kazanmak kaygısıyla temsile yönelik birtakım harcamalar yaptık
larını, ancak, burada, suyun alıcısının belli olması nedeniyle müşteri kaygısının olmadığını, kendisi 
tarafından düzenlenen Bilirkişi Raporu'nun Belediyenin Şirket tarafından üretilecek suyu satın 
alacak taraf olarak değil de Şirket ortağı olarak hak ve yükümlülükleri ve USSA açısından bakılarak 
yazıldığını, 

Belediye'nin İSAŞ'a ortak olmasını yararlı bulduğunu, çünkü, Türk Ticaret Kanunu'na göre; bir 
Şirket'e %10 dan az olmamak üzere ortak olunduğu zaman birtakım hak ve yetkilere sahip olun
duğunu, şirket işleyişi ile ilgili her şeye itiraz edebilme haklarının bulunduğunu, bir Şirkete %10 
dan fazla hisseyle ortak olmaktan kaynaklanan hakların kullanılmamasının iki şekilde an
laşılabileceğini, ya bu haklarını kullanmasını gerektiren bir durum olmadığını ya da görmekle 
beraber gözlerini kapattıklarını. Belediye özelinde ise hangisinin doğru olduğu konusunda bir şey 
söyleyemeyeceğini, 

Şirket tarafından faturaya eklenen kur farkları için "bu uygulama doğrudur" demek zorunda 
kaldığını, çünkü kendisinin sözleşme üzerinde yorum yapmadığını, sözleşmenin uygulanması 
üzerinde yorum yaptığını, 

USSA'nın hukuk tekniği olarak kötü bir sözleşme olduğu kanaatini taşıdığını, mevcut 
USSA Sözleşmesinin birçok hükmünün belirsizlik taşıdığını, çok fazla yoruma yer verildiğini, 
hu haliyle taraflar arasında çeşitli konularda ihtilaf çıkmasının mukadder olduğunu, bu çer
çevede, söz konusu belirsizliklere ilişkin olarak tarafların tespitlerini yapıp bir şekilde bu belirsiz
likleri giderecek, iki taraf için de tatminkar, kesin, net, açık sonuçlara yol açacak düzenlemeler yap
mak üzere tarafların masaya oturmalarında fayda gördüğünü, 

Beyan etmiştir. 
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5. DEĞERLENDİRME 
5.1. PROJENİN BAŞLANGICI 
İzmit Projesi kapsamında bulunan Kirazdere Barajı ilk kez 1968 yılında hazırlanan Marmara 

Havzası İstikşaf (Gelişme) Raporunda yer almıştır. Baraja ilişkin olarak 1966 yılında başlatılan 
proje etüdleri 1978 yılında tamamlanmış, 23.10.1972 tarih, 7/5290 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile de İzmit'e su temini işi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) verilmiş ve DSİ 1. Bölge 
Müdürlüğü tarafından 1983 yılında İzmit-Kirazdere Projesi Planlama Raporu hazırlanmıştır. 
(Ek: 1,2) Bu raporda; "DAMOC" tarafından hazırlanan Büyük İstanbul Su Temini Projesi Master 
Plan ve Fizibilite Raporunda İstanbul-İzmit Adapazarı kesimi "Büyük İstanbul" ve "Büyük İstanbul 
Harici" olmak üzere başlıca iki kısma ayrıldığı, "Büyük İstanbul Harici" olarak ayrılan proje 
sahasında Hereke-Yarımca-İzmit-Gölcük ve Adapazarı yerleşim yerlerinin bulunduğu, bu sahanın 
su ihtiyaçlarının Kirazdercnin Sapanca Gölüne derivasyonu ve Sapanca Gölünden İzmit ve 
Adapazarına pompaj yapılarak temin edilmesinin düşünüldüğü, Scka, Pctkim ve İpraş'ın halen 
Sapanca Gölünden kullandıkları suyu gelecekte de Gölden çekmeye devam edecekleri, İZMİT Kör
fezinin kuzeyinde ve güneyinde yer alan İzmit, Derince, Yarımca, Değirmendere, Gölcük gibi ana 
yerleşim yerlerinin 2020 yılındaki içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yılda 273 milyon 
m3 olacağı hesaplanmış, bu miktarın 131 milyon m3 ünün mevcut kaynaklardan sağlanabileceği, 
geriye kalan 142 milyon m3 içme-kullanma ve sanayii suyu ihtiyacının ise Yuvacık Barajından kar
şılanması öngörülmüştür. Projenin "Büyük İstanbul" kısmında ise; su temini için, 

1. kademede; 

- Alibey Barajı, 
- Terkos-Alibey İsalesi, 

- Ömerli Barajı'nın yapılacağı, 

2. Kademede ise; 

- Çekmece Göllerinin geliştirilmesi, 
- Şile Deresi Üzerinde Darlık Barajı, 
- Ağva Deresi üzerinde İsaköy Barajı ve, 
- Tavşancıl Deresi üzerinde Tavşanlı Barajı'nın inşa edilmesi planlanmıştır. 
Görüleceği üzere; Proje İzmit ve civarının su ihtiyacını karşılamak üzere kurgulanmış, 

İstanbul'a su temini işi Projenin amaçları içinde yer almamıştır. 
Konuyla ilgili olarak; Komisyonumuzu bilgilendirme toplantısına davet edilen dönemin DSİ 

Genel Müdürlüğü İçme Suyu Planlama Şube Müdürü olan Hasan AKYAR; "İlk kez 1986 yılında 
İzmit Kenti İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temin Projesinin ön hazırlıkları kapsamında bu çalış
malara katıldığını, bu çerçevede planlamanın kapsamını belirleyen çerçeveyi çizen kişilerden ol
duğunu, 142,5 milyon metreküplük veriyi kabul ederek buna göre planlama yaptıklarını, İlk iş 
olarak kendisinin bizzat proje şube müdürü ile henüz ihale edilmeden önce yöreye gittiğini, 
üretilecek su miktarının çok büyük olduğunu, ama, o civarın gerçekten de susuzluk çektiğini, an
cak, bu miktarda suya da ihtiyaç bulunmadığını, o zaman büyük tüketiciler aramaya kalktıklarını ve 
bu kapsamda da yöredeki üç büyük sanayi kuruluşuna bizzat gittiğini, 1980'li yıllarda bunların iki 
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tanesinin genel müdürüyle, birisinin de teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısıyla görüş
tüğünü, bunlardan hiçbirinin proje kapsamında üretilecek suya ihtiyaçları olmadığını söylediklerini, 
çünkü Sapanca Gölünden kurumlarına tahsis bulunduğunu ve oraya yatırım yaptıklarını, bu neden
le SEKA, PETKİM ve TÜPRAŞ gibi Kurumların bu suyu istemediğini, böylece ellerinde 
büyük miktarda su kaldığını, bunun için projenin alanını genişletmeyi düşündüklerini, o 
sıralarda İstanbul'un büyük susuzluk çektiğini, buna rağmen DSİ'NİN BU PROJEDEN İS
TANBUL'A SU VERME NİYETİNİN HİÇBİR ZAMAN OLMADIĞINI, daha sonra da 
Bakanlar Kurulu Kararıyla Yuvacık'tan İstanbul'a suyun aktarılmayacağına yönelik de 
Kurul Kararı çıkardıklarını, Çünkü, İstanbul'un hiçbir zaman İzmit projesinin gündeminde 
olmadığını, daha sonraki İstanbul'a su verildiğinde aldılar mı almadılar mı konusunun 
tamamen yapay bir tartışma olduğunu," ifade etmiştir. 

Daha sonra GEBZE EK RAPORU ile Gebze de Proje kapsamına alınmış ve bu Raporda; 
Yuvacık Barajı'ndan temin edilen suların İzmit Metropoliten saha ve Gebze'nin ihtiyaçlarından arta 
kalan kısmının İstanbul'da değerlendirilerek ek fayda temin edileceği, belirtilmiştir. Gebze Ek 
Raporundan sonra hazırlanan Kat'i Proje Raporunda da bu husus aynen yer almıştır. İZMİT Şehri 
Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesinin (bundan böyle kısaca Proje diye anılacaktır.) DSİ 
Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Fizibilite Raporu'nda; üretilecek 142 milyon m3 suyun 100 mil
yon m3 ünün İstanbul'a satılmak üzere ŞIHL1 Deposuna verilmesi, 30 milyon m3 ünün yöredeki 
KİT'lere (İGSAŞ, TÜGSAŞ, SEKA, PETKİM) satılması, 12 milyon m3 ünün ise İZMİT Beldesinin 
ihtiyacı için kullanılması öngörülmüştür. 

Görüleceği üzere, Projenin hizmet edeceği alanın genişlemesi ve Proje kapsamında 
üretilecek suyun İstanbul'a verilmesi ile ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü planlarında 
değişiklik yapılması ile Projenin YİD modeli kapsamında tamamlanması çalışmalarının baş
laması aynı tarihlere rastlamaktadır. Bu da Komisyonumuzda; Proje kapsamında üretilen 
suyun tamamının İzmit ve civarında kullanılamayacağı hususunun bilindiği, modelin özelliği 
olarak Hazine tarafından "ürün satın alma garantisi" verileceği ve satın alınamayan suyun 
bedelinin de Hazine tarafından ödeneceği hususu dikkate alındığında söz konusu garantilerin 
alınabilmesi için yapay bir pazar arayışına girildiği kanaatini uyandırmıştır. 

İZMİT Kentine içme, kullanma ve endüstri suyu temini işinin 1053 sayılı Yasa kapsamında 
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi amacıyla çıkarılan 23.10.1972 tarih ve 7/5290 sayılı 
Kararname uyarınca İZMİT Belediye Encümeni işin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yaptırılması yönün
de aldığı kararını 13.03.1986 tarihli bir yazı ile DSİ Genel Müdürlüğü'ne iletmiştir. (Ek: 3) 
Müteakiben DSİ Genel Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi arasında 01.09.1986 tarihli bir protokol 
imzalanarak proje kapsamında bulunan Yuvacık Barajı 09.02.1987 tarihinde GAMA Endüstri 
Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. ye ihale edilerek inşaata başlanmıştır. (Ek: 4) 

1987 yılında Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'ndan sağlanan 100 milyon USD tutarın
daki kredinin bir bölümü Yuvacık Barajı inşaatının finansmanında kullanılmıştır. 

DSİ Genel Müdürlüğü Ocak 1989 tarihinde SU-İŞ Proje Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. 
ne hazırlattığı Kat'i Proje Raporu'na "arıtma tesisi" ve "isale hatlarını" yapımını da projeye dahil 
ederek 66 milyon USD civarında bir toplam maliyet hesabı yapmıştır. (Ek: 5) 

GAMA A.Ş.'nin; İzmit Belediye Başkanı Sn. Sefa SİRMEN tarafından 06.08.1989 tarihli yazı 
ile (Ek: 6) projenin YİD modeliyle tamamlanması konusunda yetkili kılınması üzerine DPT Yaban-
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cı Sermaye Daire Başkanlığı'na yazdığı 06.09.1989 tarihli bir yazı ile; taahhütleri altında bulunan 
Kirazdere Barajı inşaatının YİD modeli ile tamamlanması konusunun Şirketlerince araştırılması 
hususundaki talimatın dönemin Başbakanı tarafından verildiğini, ayrıca bu hususi > İZMİT 
Belediyesi ile yaptıkları temaslarda müspet karşılandıklarını ve Belediye yetkilileri Uır.ı dan bu 
işin YİD modeli ile gerçekleştirilebilmesini temin için kendilerine yetki verileceğinin beyan edil
diğini belirterek, kendilerine bir "niyet mektubu" verilmesini talep etmişlerdir. (Ek: 7) 

Söz konusu baraj inşaatının DSİ Genel Müdürlüğü ihalesi kapsamında GAMA A.Ş. tarafından 
yapımı sürdürülürken, İZMİT Belediye Başkanlığı, DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı'na bir yazı 
yazarak (GAMA A.Ş. ile aynı tarihte), Projenin YİD modeline göre tamamlanmasını talep etmiş ve 
Kirazdere Baraj ve su işinin YİD modeliyle yapılabilmesini temin için Belediye adına GAMA A.Ş. 
nin yetkilendirildiğini bildirmiştir. (Ek: 6) DSİ tarafından 2886 sayılı Yasa kapsamında, klasik 
ihale yöntemine göre yaptırılan İzmit ve civarına su temini işinin YİD modeline göre yaptırıl
ması talebinin hiçbir yasal dayanağı olmadığı gibi Belediye Başkanı'nın da kendisini tek 
başına yetkili görerek GAMA A.Ş.'yi yetkilendirmesi hususu da kesinlikle yasal değildir. 

Nitekim DPT Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı GAMA A.Ş.'nin bu talebine verdiği 
22.09.1989 tarihli cevapta; bu projenin, İZMİT Belediyesi ve yabancı sermayenin katılımı ile 
kurulacak Şirket tarafından YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesinin ancak ilgili kamu 
kuruluşlarının onayı alınmak kaydıyla uygun görüleceği belirtilmiştir. (Ek: 8) Görüleceği 
üzere; DPT Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı tarafından GAMA A.Ş. nin talep ettiği niyet 
mektubu Şirkete verilmemiş, bu projenin YİD modeli çerçevesinde tamamlanabilmesinin an
cak ilgili kurumların onaylarına bağlı olduğu kendilerine bildirilmiştir. 

GAMA A.Ş. tarafından İzmit Belediyesi'ne yazılan 01.11.1989 tarihli yazıda; DPT Yabancı 
Sermaye Daire Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilen 22.09.1989 tarihli yazı yanlış bir 
yorumla "uygunluk yazısı" olarak değerlendirilmiş ve projenin ve katılacak kuruluşların tanıtımı ile 
birlikte maliyet ve fınansal analizlerini de kapsayan bir ön teklifin 15.12.1989 tarihine kadar 
Belediye'ye ve DPT'ye sunulmasının planlandığını, proje kapsamı ve mali analizlerde mutabakat 
sağlanmasını takiben YİD modeline uygun bir uygulama anlaşmasını kısa sürede hazırlayıp 
müzakere etmeyi ve sonuçlandırmayı, bunu müteakiben de 1990 yılı içinde gerekli finansmanı sağ
layıp modelin gereği olan diğer anlaşmaları tamamlayabilmeyi ümit etmekte oldukları ifade edil
miştir. (Ek: 9) 

Daha sonra İSAŞ'ı oluşturacak olan şirketler grubu adına GAMA A.Ş. tarafından İzmit 
Belediyesi'ne gönderilen 26.12.1989 tarihli yazı ile; "İZMİT Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su 
Temini Projesi BOT Teklifi" adı altında verilen ilk teklifte proje maliyeti 480 milyon USD olarak 
bildirilmiş, bu yazı ve eki belgelerin bir sureti de 27.12.1989 tarihli yazı ekinde DPT Yabancı Ser
maye Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bu yazı üzerine; Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye Başkan-
lığı'nca 10.04.1990 tarihinde GAMA Endüstri A.Ş.'ye bir yazı yazılarak İzmit Belediyesi ile kon
sorsiyum arasında yapılacak olan Uygulama Anlaşması'nın prensiplerini içeren teklifin hazırlanarak 
gönderilmesini istemiş, müteakip aşamalar için alınacak kararların bu teklifin incelenmesine bağlı 
olduğunu bildirmiş ve sözkonusu teklif de GAMA Endüstri A.Ş. tarafından 20.04.1990 tarihli yazı 
ekinde DPT'ye gönderilmiştir.(Ek:l 0,11,12) Ancak Komisyona ulaşan belgelerden; DPT Yabancı 
Sermaye Daire Başkanlığı tarafından bu teklif üzerinde herhangi bir irdeleme yapılıp yapılmadığı 
anlaşılamamıştır. 
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GAMA A.Ş., İzmit Belediyesi ve DPT Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı arasında bu yazış
malar yapılırken; İnşaatın hızlandırılması amacıyla Proje, 2983 sayılı "Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun" uyarınca İstanbul Belediyesi ve çevresin
deki yerleşim birimlerine su temini hakkındaki 15.08.1990 tarih ve 90/775 sayılı Kararname ile 
Kamu Ortaklığı Fonu (KOF) kapsamına alınmıştır. (Ek: 13) 

DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı Uygulama ve Takip Dairesi Başkanlığı tarafından DSİ Genel 
Müdürlüğüne gönderilen 09.07.1990 tarihli yazıdan; ihalesi yapılmış olan baraj kısmına ilave olarak 
yılda 140 milyon m3 su üretecek arıtma tesisi ve 130 km.lik isale hattı dahil bütün projenin baraj 
ihalesini alan firmanın da içinde bulunduğu yerli ve yabancı firmalardan oluşan konsorsiyum tarafın
dan YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesinin 19.04.1990 tarihinde DPT Müsteşarlığı bünyesin
de yapılan toplantıda ilgili kuruluşlar tarafından bu talebin benimsendiği, anlaşılmaktadır. (Ek: 14) 

DPT Müsteşarlığı bünyesinde yapılan toplantılar sonucunda düzenlenen ancak ilgi yazıya 
eklenmeyen 26.06.1990 ve 18.07.1990 tarihli tutanaklarda; 480 milyon USD olan Firma teklifi, 
1990 yılı DSİ fiyatlarıyla karşılaştırılmış, DSİ fiyatları ile Proje maliyetinin 184 milyon USD ol
duğu, dolayısıyla Firma teklifinin 2.6 kat pahalı olduğu belirtilmiştir. Ovsa daha sonra görevli 
şirketi oluşturacak şirketler HM'na gönderdikleri 23.10.1991 tarihli yazı ile, tamamen bu tes
pite aykırı olarak, kendi teklifleri ile DSİ fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu seklinde yanıl
tıcı beyanda bulunmuşlardır. 

Yine aynı toplantı tutanaklarında Maliye Bakanlığının işin ihale edilmemesine karşı çık
tığı, DSİ Genel Müdürlüğünün de konsorsiyum ile İzmit Belediyesi arasında imzalanacak söz
leşmede DSİ ile ilgili hükümlerin yer almasını istediği, hazırlanacak fizibilite raporunun in
celenmesi, projenin tasdiki ve inşaatın kontrollüğünün DSİ tarafından yapılmasını talep et
tiği, anlaşılmaktadır. 

DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı, Şirket tarafından kendisine sunulan Fizibilite Raporunu in
celemek ve görüş bildirmek üzere 05.12.1990 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne göndermiştir. (Ek: 15) 

DSİ Genel Müdürlüğü, kendisine gönderilen Fizibilite Raporu'nu incelemiş ve DSİ tarafından 
yaptırılan Kafi Proje Raporundaki boru çapları ve uzunlukları ile güzergahın genelde aynen kul
lanıldığını ancak öngerilmeli beton boru yerine çelik ve ductil boruların teklif edildiğini, bunun da 
maliyeti çok yükselttiğini, YİD teklifindeki isale hattının toplam inşaat maliyetinin 334.5 milyon 
USD olduğunu, boru hatlarının çelik boru olması durumunda toplam maliyetin 93 milyon USD ol
duğunu, bu durumda isale hatlarının 3.6 kat pahalı olduğunu, Tavşancıl ve Gebze Pompa istasyon
larının YİD teklif bedelinin 21 milyon USD; DSİ hesaplarına göre ise 10 milyon USD olacağını, bu 
durumda pompa istasyonlarının 2 misli daha pahalıya mal olacağını, Arıtma Tesisi'ne gelince; 
finansman, danışmanlık hizmetleri, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri masraflar hariç olmak 
üzere YİD teklifindeki birim arıtma maliyeti ile DSİ birim arıtma maliyeti mukayese edildiğinde, 
Arıtma Tesisi'nin YİD modeli ile yapılması halinde 2.6 kat daha pahalı olacağı belirtilmiştir. Buna 
bağlı olarak; şehir şebekesindeki kayıp-kaçak oranları ile Belediye'nin genel masrafları da dikkate 
alındığında vatandaşa intikal edecek su birim fiyatının 2.43 USD/m3 gibi çok yüksek bir meblağa 
ulaşacağı ve abonelerin bu bedeli ödeyebilmeleri hususunun tartışılır olduğunu açıkça ifade etmiş 
ve Fizibilite Raporu hakkındaki bu olumsuz görüşünü 08.01.1991 tarihli bir yazıyla DPT Yaban
cı Sermaye Başkanlığı'na bildirmiştir. (Ek: 16) 

Görüleceği üzere; projenin maliyeti ve proje kapsamında üretilen suyun satışı ile ilgili 
bugün karşılaşılan tüm olumsuzluklar, proje ile ilgili olarak HM ve Belediye'yi yükümlülük 
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altına sokacak herhangi bir anlaşma imzalanmadan önce, ülkemizde "su temin projelerini" 
gerçekleştirmekle görevli ve yetkili bulunan DSİ Genel Müdürlüğü'nce tespit edilmiş ve ilgili 
mercie bildirilmiş olmasına rağmen bu görüşler hiç dikkate alınmamış, projenin YİD kap
samında tamamlanması ile ilgili sürece inatla devam edilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nün bu yazısı DPT Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı'na gönderilmesine 
rağmen ilgili birim bu yazıdan hiç haberi yokmuş gibi 13.08.1991 tarihinde konsorsiyum üyesi PWT 
Şirketine bir yazı yazarak, 1991 yılı itibariyle; DSİ fiyatlarıyla karşılaştırılabilmesi amacıyla projenin 
toplam yatırım maliyetinin, su birim fiyatının ve eskalasyon uygulama esasları ile eskalasyon sonucu 
oluşan fiyatların en kısa zamanda bildirilmesini istemiş, bu bilgilerin gönderilmemesi halinde 
projenin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmasını tavsiye etmekten başka yapacakları bir 
işlemin bulunmadığını bildirmiştir. (EK: 17) Ancak; Komisyonumuzca temin edilen bilgi ve bel
gelerden; PVVT Şirketinin istenen bilgi ve belgeleri gönderip göndermediği anlaşılamamıştır. 

Görüleceği üzere; DPT Müsteşarlığı Projenin toplam yatırım maliyetini (eskalasyon uy
gulamaları dahil) incelemekle görevlidir. Bugün Projenin toplam yatırım maliyetinin yüksekliği 
nedeniyle oluşan sorunlar dikkate alındığında DPT Müsteşarlığının sözkonusu görevini gereği gibi 
yerine getirmediği kanaati oluşmaktadır. 

Yine bu tarihlerde (1990-1992 yılları arası) T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından HM ve DSİ 
Genel Müdürlüğü'ne hitaben, projenin YİD modeli çerçevesinde tamamlanmasının hızlandırılması 
amacıyla birçok yazı yazılmıştır. (Ek: 18) 

İzmit Belediye Başkanı Sn. Sefa SİRMEN ile İSKİ Genel Müdürü Sn. Ergun GÖKNEL arasın
da 15.01.1992 tarihli "Su Satış Protokolü imzalanmıştır. Bu protokolde, İSKİ yılda bu projeden 
üretilecek 100 milyon m3 suyu almayı şartlı taahhüt etmiş ve protokolün 8. maddesinde inşaatın 
1992 yılı sonuna kadar başlamaması halinde bu protokolün kendiliğinden feshedilmiş sayılacağı 
belirtilmiş, ayrıca sözkonusu protokolün geçerlilik kazanması İSKİ Yönetim Kurulu'nun onayı şar
tına bağlanmıştır. (Ek: 19) 

Nitekim dönemin İSKİ Genel Müdürü Sn. Ergun GÖKNEL, Komisyonumuza gönderdiği 
27.06.2003 tarihli açıklamada; YİD uygulaması dışında, bilinen finansman yöntemlerinin kul
lanılarak projenin gerçekleştirilmesinin en uygun ve ekonomik yol olduğuna inandıklarını, bu 
nedenle Kuveyt Fonu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda 100 milyon USD tutarında bir kredi için 
karşılıklı niyet mektupları verdiklerini, uygun koşullu, uzun vadeli kredi bularak projenin finans
manını sağlama çabası içindeyken GAMA-GÜRİŞ inşaat şirketlerinin İSKİ'ye başvurarak YİD yön
temi ile Projeyi gerçekleştirmek istediklerini ve bunun üzerine projenin bu şekilde yapılması için 
görüşmelerin başladığını, kendilerine önerilen su fiyatının m3 başına 2.40 USD olduğunu, oysa İS-
Kİ'nin 1992 yılında 0.65-0,70 USD maliyetle kente su verdiğini, birkaç görüşmeden sonra su satış 
fiyatında 1.20 USD'ye kadar indiklerini, istek üzerine Belediye'ye bu anlamda bir yazı verildiğini, 
yazının herhangi bir anlaşma özelliğinin olmadığını, görüşmelerin başından beri sonucun an
cak Yönetim Kurulu kararı ile belirleneceğini belirttiklerini, İSKİ'nin 10 yıl boyunca yılda 
100 milyon m' su alması gerektiği yolundaki koşulun kendilerini düşündürdüğünü, birkaç 
görüşmeden sonra söz konusu satmalına koşulu nedeniyle anlaşmanın gerçekleşemeyeceğini 
anlayarak görüşmelere son verdiklerini, zamanın Bayındırlık Bakanı Sn. Onur KUM-
BARAClBAŞI'na da İSKİ olarak projenin YİD modeliyle yapılmasına karşı olduklarını ve 
100 milyon m1 su alma konusunda "olur" vermediklerini, belirtmiştir. 
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Başlangıçta, her ne kadar söz konusu protokol ile İSKİ proje kapsamında üretilecek sudan 100 
milyon m3 su almayı öngörmüşse de; öncelikle bu protokolün geçerli olmasını, 

a) İnşaatın 1992 yılı sonuna kadar başlamış olması ve 

b) Bu protokolün İSKİ Yönetim Kurulu tarafından onaylanması 
Şartlarına bağlanmıştır. 
Ancak; YİD modeline göre proje kapsamındaki tesislerin inşaatına 1992 yılı sonuna kadar baş-

lanılamadığı gibi protokole geçerlilik kazandıracak İSKİ Yönetim Kurulu Kararı da alınmamıştır. 
Kaldı ki; 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu'na göre bu protokolün geçerlilik kazanması için 
sadece Yönetim Kurulu Karan yeterli olmayıp, Genel Kurul Kararı da gereklidir. Dolayısıy
la hukuken hiçbir geçerliliği olmayan bu protokole istinaden İSKİ'nin bu proje kapsamında üretilen 
suyun 100 milyon m3 lük kısmını alma taahhüdünde bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Sn. 
Ergun GÖKNEL, Komisyonumuza gönderdiği açıklamada bu hususu teyit etmiş ve daha uygun 
koşullarda projeyi gerçekleştirmek için kredi buldukları halde kendilerine bu yolun kullandırıl-
madığını belirtmiştir. 

Projeyi sürekli olarak YİD modeli ile tamamlama gayretinde olan GAMA-GÜRİŞ Fir
maları projeyle ilgili olarak bugün yaşanan olumsuzlukların da baş sorumluları olmuşlardır. 
Hem siyasi otorite, hem de ilgili kurumlar nezdindeki girişimlerle işin başlangıçtaki kur
gusunu oluşturmuşlar, konsorsiyumu oluşturacak şirketlerle anlaşmış ve dış finansman bul
mak suretiyle de söz konusu projenin bilinen ve YİD'e göre çok daha ucuza mal olacak alter
natif finansman yöntemleriyle tamamlanması mümkün ve yerinde iken projenin çok daha 
pahalı bir finansman modeliyle tamamlanmasına sebep olmuşlardır. 

Dönemin Hazine Müsteşarı Sn. Ayfer YILMAZ; komisyonumuzu bilgilendirme toplantısında, 
T.C.'nin o dönemde dışarıdan kredi bulmasının çok zor olduğunu ifade etmişse de HM'nin Komis
yonumuza gönderdiği 01.05.2003 tarih ve 26677 sayılı yazısından bunun doğru olmadığı anlaşıl
mıştır. Sn. YILMAZ'ın "dış kredi bulunamadığını" ifade ettiği (1992-1997 yılları arasındaki) 
dönemde Hazine; birçok proje için düşük faizli dış kredi sağlamıştır. (Ek: 112) Bu nedenle söz 
konusu projenin gerçekleştirilmesi için YİD kapsamına alınıp, yüksek maliyetli kredi kullanmak 
suretiyle gerçekleştirilmesi özel sektör güdümlü, bürokrasi destekli siyasal bir tercihtir. 

5.2. PROJEYİ YİD MODELİ KAPSAMINA ALMA ÇALIŞMALARI 
İşin sahibi olan İZMİT Belediyesi tarafından projenin YİD Modeline göre yaptırılması karar

laştırılarak 1992 yılından başlayarak 1996 yılma kadar geçen süre içinde eşgüdümü DPT Müsteşar
lığı tarafından yürütülen ve Projenin YİD Modeli ile gerçekleştirilmesi yönünde çalışmaların sür
dürüldüğü bir süreç yaşanmıştır. Bu süreç esnasında; T.C. Başbakanlık HM bünyesinde bulunan 
YSGM ve DEİGM ile İzmit Belediyesi arasında çok sayıda yazışmalar yapılmıştır. 

Bu yazışmalar çerçevesinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından İzmit Belediyesine 
gönderilen 13.05.1992 tarihli yazıda; Proje ile ilgili olarak hazırlanan "Uygulama ve Su Satış An
laşması" (USSA) taslağının incelenmesi sırasında, Proje çerçevesinde yerli ve yabancı ortaklardan 
oluşacak konsorsiyum tarafından İzmit'e yılda 142 milyon m3 su temin edileceği. Belediyenin bu 
suyun tamamını almayı taahhüt edeceği ve bu taahhüdün Hazine tarafından garanti edilmesinin is
tendiğinden bahisle söz konusu talebin karşılanabilmesi için: 

a. İzmit civarındaki akarsulardan sağlanacak suyun arıtılarak İzmit ve İstanbul'a verilmesi 
projesinin ileri bir teknoloji gerektirip gerektirmediği, 
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b. Söz konusu proje maliyetinin 721,6 milyon USD olduğu hususu göz önüne alındığında, bu 
maliyetler üzerinden hesaplanacak ve 15 yıl süre ile her ay tahakkuk edecek su satış bedellerinin 
ödenmesinde Belediyenin sınırlı mali kaynaklarının yeterli olup olmayacağı, 

c. Projenin gerçekleştirilmesi için modele alternatif daha düşük maliyetli dış finansman kay
naklarının araştırılıp araştırılmadığı, YİD modelinin tercihindeki mali gerekçelerin ne olduğu, 

d. Projenin inşaat ve işletme dönemlerinde ihtiyaç duyulan Belediye ikrazının hangi kaynak
lardan karşılanacağı, 

Hususları İzmit Belediyesi'ne sorulmuştur. (Ek: 20) 

İzmit Belediyesi HM'ye cevaben yazdığı 22.05.1992 tarihli yazısı ve eklerinde; 
a. Belediyenin gelecek 10 yılı kapsayan resmi bir gelir gider tahminin bulunmadığını, 
b. Projenin Türkiye'de mevcut olmayan ileri bir teknoloji getirmediğini, sistemin ül

kemizde daha önce de uygulanan su isale ve tasfiye sistemi olduğunu, 
c. Su bedelinin ödenmesinde Belediyenin mali kaynaklarının kullanılmasının ancak fev

kalade ve sınırlı hallerde mümkün olabileceğini, aylık 15-20 milyon USD tutarındaki 
faturaların diğer kaynaklar kullanılarak ödenmesinin Belediye için katlanılacak bir yük ol
madığını, 

d. İlk yıllarda tüketiciye yüksek gelebilecek su birim fiyatının gelecek yıllara mahsuben bir mik
tar azaltılması maksadıyla İzmit Belediyesinin diğer mali kaynaklarından aktarma yapılması suretiy
le sübvanse edilmesinin düşünüldüğünü, yapılan masrafların su fiyatına yansıtılması halinde birim 
fiyatın yüksek olacağını, bugüne kadar olduğu gibi yatırımların genel bütçe yolu ile finanse edilerek 
su bedelinin vergi mükelleflerince ödenmesinden vazgeçildiği takdirde su fiyatının artacağını, 

e. Kurulmaya çalışılan YİD sisteminin Hazine garantili finansmana nazaran daha fazla 
yük getireceğini, bu nedenle İzmit Belediyesinin İstanbul'a su temini için projeyi kendi 
yatırım programına almasına ve bu amaçla kredi arayışına girmesine gerek olmadığını, bil
dirmiştir. (Ek: 21) 

YSGM tarafından DEİGM'ye yazılan 15.06.1992 tarihli yazı ile, YİD modeliyle yapılması 
planlanan sözkonusu proje ile ilgili olarak, "İzmit Belediyesi'nce ödenecek su paralarının Hazine 
tarafından garanti edilmesi" ve "yed-i emin hesabı" gibi konuların görüşülmesi amacıyla düzen
lenen toplantıya yetkili bir kişinin katılması talep edilmiştir. (Ek: 22) 

DEİGM bu yazıya cevaben, yine aynı Müsteşarlık bünyesindeki YSGM'ye yönelik 18.06.1992 
tarihli yazısında, İzmit Belediyesi ile yaptığı yazışma sonucunda; 

a) Projenin Türkiye'de mevcut olmayan ileri bir teknolojiyi getirmediği, sistemin Ülkemizde 
daha önce de uygulanan su isale ve tasfiye sisteminden ibaret olduğu, 

b) Su bedellerinin ödenmesinde Belediyenin mali kaynaklarının kullanılmasının ancak fevkalade 
ve sınırlı hallerde sözkonusu olması gerektiği, aylık 15-20 milyon USD'ye ulaşacak faturaların 
diğer kaynakların kullanılarak ödenmesinin hiçbir belediye için katlanılabilecek bir yük ol
madığı, 

c) Suyun temini ve ana isale hatlarının DSİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildiği, bu bakım
dan Belediyenin İstanbul'a su temini için projeyi kendi yatırım programına almasına ve bu amaçla 
kredi arayışına girmesine gerek olmadığı, 
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d) Belediyenin önümüzdeki 10 yılı kapsayan resmi bir gelir gider tahminin bulunmadığı, son 
3 yılın gelir giderlerinin ise hemen hemen aynı oranda arttığı, 

Bu durum karşısında, Belediye'nin toplam yatırım tutarı 721 milyon USD olan söz 
konusu proje ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği anlaşıldığından bu konuda 
müzakerelere girilmesinin uygun görülmediği, şeklinde görüş bildirmiştir. (Ek: 23) 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İzmit Belediyesi HM'ye gönderdiği 27.07.1992 tarihli yazısın
da; projenin YİD modeliyle gerçekleştirilmesi için sürdürülen çalışmalar çerçevesinde HM tarafın
dan istenen bilgi ve belgelerin sunulduğunu ancak o tarihten bugüne kadar gelişmeler hakkında bil
gi edinemediklerini belirterek, 1993 yılında "Büyükşehir" Belediyesi olacaklarını ve bu nedenle 
gelirlerinin artacağını, projeye büyük önem verdiklerini, proje ile ilgili kararın ve öngörülen garan
tilerin Hazine tarafından verilmesi için Belediye'ce alınması gereken önlemlerin bildirmesini is
temiştir. (Ek:25) 

Belediyenin 22.05.1992 ve 27.07.1992 tarihli yazıları üzerine, HM bünyesinde İzmit 
Belediyesine gönderilmek üzere iki adet yazı kaleme alınmış ve bu yazılarda Belediyenin su 
bedelini karşılamasıyla ilgili bazı tereddütlerin doğduğu, toplam yatırım maliyeti 700 milyon 
USD'yi bulan sözkonusu proje kapsamında Belediyenin mali yükümlülüklerini yerine 
getiremeyeceğinin anlaşıldığı, bu durumda verilecek garantinin Hazineye yük getireceği, bu 
nedenle projenin 1992 yılı borçlanma programı kapsamına alınmasının mümkün görül
mediği, bununla birlikte projenin önemi de dikkate alındığında takip eden yıllarda var olacak şart
lar çerçevesinde tekrar değerlendirilmesinin yerinde olacağı, ifade edilmiştir. Fakat bu yazılardan 
biri, "Sn. Payaslıoğlu Sn. Bakanla yapılan genel nitelikteki toplantıdan sonra bu yazının gönderil
memesini istemiş" notu ile, diğer yazı ise, hüküm ifade eden son iki paragrafının üzerinin çizilerek 
yazı altına el yazısı ile, "yeni fin. Kaynak nedir?-Bu proje taahhütlerinizi ne şekilde yerine 
getireceksiniz" notu düşülerek dönemin Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Sn. Murat 
KUDAT'ın talimatıyla gönderilmemiştir. (Ek: 24) 

Projenin YİD modeline geçirilmesi ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü sırada İzmit 
Belediyesi ile HM arasında ve HM bünyesindeki birimler arasında yapılan yazışmalardan; 

Projenin Türkiye'de mevcut olmayan ileri bir teknolojiyi getirmediği, sistemin Ülkemiz
de daha önce de uygulanan su isale ve tasfiye sisteminden ibaret olduğu, 

Su bedelinin ödenmesinde Belediyenin mali kaynaklarının kullanılmasının ancak fev
kalade ve sınırlı durumlarda mümkün olabileceği, aylık 15-20 milyon USD'ye ulaşacak su 
faturası bedellerinin Belediyenin diğer kaynakları kullanılarak ödenmesinin mümkün ol
madığı, 

Açık bir şekilde anlaşılmakta ve bu hususlar bizzat Belediye tarafından HM'ye yazılan 
yazıda da bildirilmektedir. (Sözkonusu yazının Ergun GÖKNEL ile İSKİ'ye su satışını içeren 
protokolün imzalanmasından sonraki bir tarihte yazılması dikkat çekicidir.) 

İZMİT Belediyesi; 1992 yılında projenin YİD modeliyle tamamlanması durumunda 
yapılacak harcamaların tamamı su fiyatına yansıtılacağından su birim fiyatının yük
seleceğini, bu nedenle yatırımın DSİ tarafından genel bütçe imkanlarıyla gerçekleştiril
mesinin daha uygun olacağını, bu bakımdan İZMİT Belediyesi'nin İstanbul'a su temini için 
projeyi kendi yatırım programına almasına gerek olmadığını bildirmesine rağmen 1993 yılın
da fikir değiştirerek projenin YİD modeli kapsamında tamamlanmasını istemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 113 — 

Diğer taraftan DEİGM tarafından tüm bu olumsuzlukları görerek YSGM'ye ve 
Belediye'ye gönderilmek üzere 3 adet yazı hazırlanmış ve bu yazılarda; projenin YİD 
modeliyle yapılmasına ve proje kapsamında üretilecek olan suya Hazine tarafından satın al
ma garantisi verilmesine karşı oldukları ve sözkonusu projenin 1992 yılı borçlanma prog
ramına alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ancak bu yazılardan sadece YSGM'ye 
hitaben yazılan yazı gönderilmiş, Belediyeye gönderilmek üzere düzenlenen yazılardan biri 
DEİ Genel Müdürü Sn. Murat KUDAT'ın talimatıyla, diğeri de ekonomiden sorumlu Devlet 
Bakanı Sn. Tansu ÇİLLER'in talimatıyla gönderilmemiştir. Sn. Tansu ÇİLLER bilgi vermek 
üzere Komisyonumuza davet edilmiş, ancak bu davete icabet etmeyerek kısa bir bilgi notu 
göndermeyi tercih etmiştir. (Ek: 110) 

İZMİT Belediye Başkanı Sn. Sefa SİRMEN ise; söz konusu projenin YİD modeliyle 
tamamlanması halinde, proje yatırım ve finansman maliyetinin tamamı üretilecek suyun 
birim fiyatına yansıması nedeniyle su fiyatının yüksek olacağını ve Belediye'nin mali imkan
larıyla Şirket tarafından kendisine kesilecek faturaların ödenmesinin mümkün olmadığını 
bilmesine ve proje kapsamında üretilecek suyun önemli kısmını satın alacağı varsayılan İS-
Kİ'nin bu suyu satın almayacağı daha projenin başlangıcında belli olmasına ve satılamayan 
yüksek maliyetli bu suyun tüm bedelinin garantör sıfatıyla Hazine tarafından ödeneceğini bil
mesine rağmen ısrarla bu projenin YİD modeli kapsamında tamamlanmasını istemiştir. 

Bütün bu olumsuz tabloya rağmen, 03.09.1992 tarihinde Başbakan Sn. Tansu ÇİLLER tarafın
dan verilen Olurla HM bünyesinde bir YİD Komisyonu kurulmuş ve çeşitli toplantılar yapılmıştır. 
(Ek: 26) 

YSGM tarafından DEİGM' ye yazdığı yazıda "o zaman bakan olan Sn. Tansu ÇİLLER'in 
makamlarında yapılan toplantıda, kredi şartları dokümanı ve Ortak Girişim Şirketinin ortaklarına 
ödenecek kâr payının % 14 iç kârlılık oranı sağlanacak şekilde tespit edilip karara bağlandığı" belir
tilmiştir. (EK: 33) Bu yazı da konsorsiyum ortaklarına dünya standartlarının üzerinde bir iç kârlılık 
oranı belirlenmesinin bizzat dönemin Hazineden sorumlu Bakanının katılımı ile ve Onun makamın
da kararlaştırıldığını göstermektedir. Proje için bulunan dış kredilerin faiz oranlarının yüzde 7-8 
civarında olduğu dikkate alındığında da devlete verilen zararın boyutları daha iyi anlaşılacaktır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilen 
04.09.1992 tarih, 1758 sayılı yazıda, Projenin YİD modeliyle ile yapılması ile ilgili olarak Baş
bakanlık Müsteşarlığınca Devlet Bakanı Sn. Ekrem CEYHUN başkanlığında bir toplantı yapıl
masının istenmesi üzerine 04.09.1992 tarihinde yapılan toplantıda, projenin finansman ve geri 
ödenme ile ilgili sorunlarının HM tarafından çözüleceği, konsorsiyum ile 15.09.1992 tarihinde söz
leşme imzalanması aşamasına getirileceği, talimatlandırılmıştır. (Ek: 26) 

Bütün bu gelişmelerden de görüleceği üzere, ileride projenin geri ödemeleri ile ilgili 
sorunlar yaşanacağı daha işin başlangıç aşamasında siyasi otorite tarafından bilinmekte ve bu 
sorunların HM tarafından çözümlenmesi yönünde irade beyan edilmektedir. 

Proje kapsamında üretilecek suyun en büyük alıcısı, dolayısıyla projenin başarısını etkileyecek 
kurum olan İSKİ Genel Müdürlüğü; HM, DSİ Genel Müdürlüğü, DPT Müsteşarlığı ve Kamu Or
taklığı İdaresi Başkanlığı'na gönderdiği 12.10.1992 tarihli yazıda; inşaatı devam eden Kirazdere 
projesinin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesini desteklediklerini, baraj, arıtma tesisi, 
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pompa istasyonları ve isale hatları DSİ tarafından yapıldığı takdirde yaklaşık yatırım maliyeti 200 
milyon USD olan projenin YİD modeliyle yapılması halinde su satış fiyatının çok yüksek 
olacağını, bu nedenle suyun İSKİ tarafından kullanılmasının ancak zorunlu hallerde müm
kün olacağını belirtmiştir. (Ek: 27) 

İSKİ'nin bu yazısı üzerine; HM İZMİT Belediyesi'ne 07.01.1993 tarihli bir yazı yazarak; İSKİ 
tarafından proje maliyeti olarak belirtilen 200 milyon USD'nin hangi bazda ve ne gibi varsayımlara 
dayandırılarak hesaplandığının Belediye tarafından araştırılmasını istemiş ve ayrıca; bu projenin 
gerçekleştirilmesinin, üretilecek suyun önemli kısmının İstanbul'a satılmasına bağlı olduğunu, bu 
nedenle İstanbul Belediyesi ile temasa geçilerek İSKİ tarafından daha önce planlanan su satın 
alımının geçerliliğinin taahhüt bazında tespit edilmesinin gerektiğini bildirmiştir. (Ek: 28) 

İZMİT Belediyesi bu yazıya cevaben: "proje maliyetinin 200 milyon USD olarak belirlen
mesinin" herhangi bir araştırma veya bilgiye dayanmadığını, projenin maliyeti ile ilgili olarak DSİ 
Genel Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını ve projenin maliyetinin makul olduğu sonucuna varıl
dığını beyan etmiş, ancak bu yazıda İSKİ'nin su satın alma taahhüdü ile ilgili herhangi bir açıklama 
yer almamıştır. (Ek: 29) 

Bu yazıda yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü; komisyonumuzun talebi 
üzerine DSİ Genel Müdürlüğü tarafından proje maliyeti konusunda yapılan çalışmalar 
sonucunda söz konusu maliyetin yaklaşık 217 milyon USD civarında olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sonuç, İSKİ tarafından proje maliyeti ile ilgili olarak 1992 yılında yapılan çalışmanın 
bilimsel verilere dayanılarak yapıldığının bir kanıtıdır. 

Görüleceği üzere, İSKİ'nin YİD modeliyle tamamlanması planlanan proje kapsamında 
üretilecek suyu pahalı olması nedeniyle satın almayacağı hususu 1992 yılından itibaren bel
lidir. Dolayısıyla, projenin bugün uğradığı başarısızlığın en önemli nedeni olarak gösterilen 
"İSKİ'nin suyu satın almaması" hususu Belediye'yi ve Hazine'yi yükümlülük altına sokacak 
anlaşmalar imzalanmadan önce ilgili bütün kurum ve kuruluşların tüm yetkilileri tarafından 
bilinmektedir. 

HM'ye yazdığı 13.01.1993 tarihli yazısına cevap alamayan İZMİT Belediyesi; 02.02.1993 
tarihinde Konsorsiyum ile ilk USSA taslağını paraflamıştır. (Ek: 30) Söz konusu taslağın paraf
landığı tarihte bu projenin YİD modeli ile yapılmasına imkan sağlayan herhangi bir yasal 
düzenleme mevcut değildir. 

Belediye; 05.07.1993 tarihinde bir yazı daha yazarak: İSKİ Genel Müdürlüğü ile yapılan 
temaslar sonucunda; İSKİ'nin yılda 20 milyon m3 suyu satın almayı garanti eden bir anlaşma yap
mayı kabul ettiğini. İzmit Şehri. Gebze dahil Körfez Belediyeleri ve bölgedeki sanayii kuruluş
larının yılda 100 milyon m3 su kullandıklarını (Belediyenin talebi üzerine. Kocaeli Sanayii ve Ticaret 
Müdürlüğü tarafından yapılarak Belediyeye bildirilen bu tespitin hangi araştırmaya dayandığı hususu 
Komisyonumuzca tespit edilememiştir), İSKİ'ye satılacak olan 20 milyon m3 de dikkate alındığında 
geriye kalan 22 milyon m3 suya tekabül eden finansmanın riskinin Belediye ile Şirket arasında pay
laşılacağını, gerçekte bu riskin de olmadığını belirterek proje sorumluları ile Belediye arasında 
varılan mutabakatı gösteren protokol taslağını HM'ye sunmuş ve bunu parallamaya hazır olduğunu 
bildirmiştir. (Ek: 32) Bugün gelinen noktada bu yazıda yer alan hiçbir bilginin doğruyu yansıt
madığı ortadadır. Proje kapsamında üretilen suyun büyük kısmı saklamadığından Hazine 
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büyük bir riskin altında kalmıştır. Belediye bu riski Şirketle birlikte üstlenmek bir yana Proje 
kapsamında satılan su karşılığı yaptığı tahsilatları da Hazine'ye aktarmamakta, ayrıca 
abonelerden su faturaları yoluyla yaptığı KDV tahsilatlarını da Maliyeye yatırmamaktadır. 

Belediyenin bu başvurusu üzerine YSGM, DEİGM'ye yönelik 09.07.1993 tarihli bir yazı 
yazarak; bu güne kadar projede üretilecek olan suyun önemli bir kısmını almayı taahhüt eden İS
Kİ'nin bu taahhüdünden vazgeçmesi ve bir takım çekinceler ileri sürmesi nedeni ile ön protokolün 
imzalanamadığı ancak Belediye'nin yazısından İSKİ ve projenin tarafları arasında yapılan görüş
meler sonucunda çözüme ulaşıldığı anlaşıldığından mutabakat zaptı imzalanmasına karar verildiği 
belirtilerek söz konusu protokol görüşmelerine katılmaları talep edilmiştir. (Ek: 33) Ancak DEİGM 
bu yazıya verdiği 14.07.1993 tarihli cevabında; kendilerine gönderilen Mutabakat Zaptı ile 
belediyenin 05.07.1993 tarihli yazısının incelendiğini, bu belgelerden proje kapsamında üretilecek 
olan 142 milyon m3 suyun çok az bir kısmının İSKİ tarafından satın alınabileceğinin anlaşıldığını, 
büyük kısmının ise bölgedeki sanayi kuruluşlarınca kullanılabileceğinin varsayıldığını, kul
lanılamayan kısmının finansman riskinin İzmit Belediyesi ile ileride kullanılacak YİD şirketi 
tarafından üstlenileceğinin belirtilerek USSA kapsamında üretilecek suyun kimler tarafından satın 
alınacağı konusunda henüz bir mutabakat sağlanamamış olmasının Hazinece verilecek garantiler 
konusunda tereddüte neden olduğunu bildirmiş ve yazının son paragrafında da, 142 milyon m3 ün 
altındaki kullanımlarda belediyenin (ve dolayısıyla Hazinenin) riskinin kabul edilip edilmeyeceği 
konusunun ise DEİGM'nin ilgi alanı dışında bulunduğu belirtilmiştir. (Ek: 34) Bu tarihten bir hafta 
sonra 21.07.1993 tarihinde Belediye ile daha sonra İSAŞ'ı oluşturacak Şirketler Grubu arasında 
birinci ve ikinci Mutabakat Zabıtları imzalanmıştır. (Ek: 35, 36) 

II. Mutabakat Zaptı'nın 2. maddesinin (b) bendinde İSKİ'ye en az 20 milyon m3 su satılacağı 
yazılmıştır. Bu husus iki açıdan önemlidir. 

a. İSKİ'ye yılda 20 milyon m3 su satılacağına ilişkin olarak düzenlenen "Su Satış Anlaşması" 
sadece Sn. Sefa SİRMEN tarafından imzalanan, İSKİ adına herhangi bir yetkilinin imzasının bulun
madığı bir taslak metindir. 

b. Burada taraflar İSKİ'nin proje kapsamında yılda 100 milyon m3 su almayacağını bildiklerini 
beyan etmektedirler. Nitekim bu husus, 2. maddede aynen; "Taraflar, İSKİ'nin İzmit Belediyesi ile 
yılda 20 milyon m3 ten daha fazla su alınmasını garanti eden bir anlaşmaya şu anda giremeyeceği 
veya böyle bir anlaşma yapmak için isteksiz olduğu sonucuna varmıştır." şeklinde ve 5. maddesin
de de; "İzmit Belediyesi ve Proje sorumluları yukarıda bahsi geçen açığı azaltmak veya yok etmek 
için üretilen arıtılmış su için İSKİ dahil yeni alıcılar bulmak için bütün çabayı sarf edeceklerdir." 

Şeklinde ifade bulmuştur. 

Bütün bu yazışmalar birlikte değerlendirildiğinde; İZMİT Belediye Başkanı Sn. Sefa 
SİRMEN, kendisi ile İSKİ arasında proje kapsamında yılda 20 milyon m3 su satın alınacağına 
dair imzalanmış bir anlaşma olmadığı halde. HM'ye yazdığı yazıda İSKİ'ye yılda 20 milyon 
m3 su satılacağının kesin olduğunu bildirmesinin yanı sıra bugün bile İzmit ve çevresi tarafın
dan tüketilemeyen 100 milyon m3 suyun 1993 yılında bu bölge tarafından tüketileceği yönün
de yanıltıcı bilgi verilmek suretiyle projenin YİD Modeli ile gerçekleştirilmesi için gereken uy-
gun görüşün Hazine tarafından verilmesini sağlamıştır. Proje kapsamında üretilecek 142 mil-
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yon m3 suyun satılamayacağı ve bu durumda projenin Hazine tarafından finanse edilmesinin 
gerekeceği hususu HM tarafından bilinmesine rağmen, bu tarihten sonraki HM'nin proje ile 
ilgili uygulamaları da dikkate alındığında, söz konusu mutabakat zabıtlarına HM tarafından 
onay verildiği sonucuna varılmıştır. 

Projenin yapımı ve belirli bir süre işletmesini üstlenmek üzere kurulacak olan İzmit Su 
A.Ş. (İSAŞ) adına YSGM'ce 31.12.1993 tarih, 1862 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi verilmiştir. 

HM'nin 22.03.1994 tarih, 22797 sayılı yazısı ile Belediye'ye, İzmit Su Projesi çerçevesinde 
kurulmuş bulunan İSAŞ'a ortak olma karşılığında koyması gereken 35 milyon USD tutarındaki öz-
sermaye payının ne şekilde finanse edileceği sorulmuştur. (Ek: 38) İZMİT B.B. tarafından Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na gönderilen 19.04.1994 tarihli cevabi yazıda; İzmit Su Projesi kap
samında kurulacak şirkete İzmit Belediyesinin ortak olması karşılığı ödemesi gereken Özsermaye 
payı olan 35 milyon USD tutarındaki payının finanse edilmesi amacıyla kredi temin edileceği, bu 
kredinin temin edilememesi halinde sermaye paylarının öz kaynaklarından karşılanacağı iletilmiş 
(Ek: 39); Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 05.05.1994 tarihli yazısında ise, kurulacak şirkete öz
sermaye olarak ödenmesi gereken katkı payının Belediyenin ozkaynaklarından karşılanmasının uy
gun olacağını belirtmiştir.(Ek:39/a) İZMİT B.B., HM'nin bu yazısına aykırı olarak İSAŞ'a %15 
ortak olması karşılığında ödemesi gereken 19,5 milyon USD'yi ozkaynaklarından karşılamak 
yerine dış kredi ile finanse etme yolunu seçmiş ve temin edilen dış kaynaklı kredi de HM 
tarafından garanti edilmiştir. İZMİT B.B.'nin kullandığı dış kredi için HM tarafından garan
ti kapsamında faizi ile birlikte 20,2 milyon USD tutarında kredi geri ödemesi yapıldığı halde 
belediye, İller Bankasındaki payından resen yapılan 190.600 USD tutarındaki kesintiler hariç 
HM'ye herhangi bir ödeme yapmamıştır. Belediye, Hazine'ye, aldığı kredi miktarının sadece 
%1'ine tekabül eden bir geri ödemede bulunmuştur. 

Bu gelişmeler doğrultusunda 22.04.1994 tarihinde proje ile ilgili ÇED Raporu alınmıştır. (Ek: 40) 
Belediye ve İSKİ ile yaptığı çeşitli yazışmalar sonucunda proje maliyeti ile ilgili tereddüte 

düşen HM 16.05.1994 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak; projenin Şubat 1994 
tarihi itibariyle toplam maliyetinin (kurulacak şirketin 116.6 milyon USD tutarındaki özsermaye 
payı da dikkate alındığında) 777.2 milyon USD'ye ulaşacağını belirterek söz konusu maliyetin DSİ 
tarafından yürütülmekte olan benzer amaçlı projelerin maliyetiyle karşılaştırılarak Müsteşarlığa 
iletilmesini istemiş, ancak bu yazı dönemin DEİ Genel Müdürü Sn. Bülent ÖZGÜN tarafından ne 
yazık ki DSİ'ye gönderilmemiştir. (Ek: 41) Sözkonusu yazı DSİ Genel Müdürlüğü'ne gönderilse idi 
adıgeçen Kurum daha önce toplantılarda ifade ettiği Proje maliyetinin yüksekliği hususunu HM'ye 
resmen bildirecek ve belki de ülkemizin bugün uğradığı zarar önceden engellenmiş olacaktı. DEI 
Genel Müdürü Sn. Bülent ÖZGÜN; maliyetlerle ilgili yazıyı DSİ Genel Müdürlüğü'ne gönder
meyerek bugün uğranılan zararın baş sorumlularından biri olmuştur. 

5.3. PROJENİN KOF KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI 
3996 sayılı Kanunun çıkmasını müteakiben KOF Başkanlığı 11.10.1994 tarihinde Bayındırlık 

ve İskân Bakanlığına bir yazı yazarak, İZMİT B.B.'nin 2983 sayılı Yasaya istinaden KOF kap
samına alman Kirazdere (Yuvacık) Barajının YİD Modeli ile gerçekleştirilmesi için talepte bulun
dukları, bu talebin Başbakanlığa iletildiğini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından da görüş isten
diğini, alınan cevabi yazıda projenin YİD modeli ile yapılabilmesinin DSİ, mevcut müteahhit ve 
Belediye arasındaki sözleşmelerin iptal edilerek yeni sözleşmelerin tanzimi ile mümkün 
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olabileceğini, bu hususun da Başbakanlık Makamının 01.06.1994 tarihli yazısı ile uygun bulun
duğunu, projenin YİD modeliyle yaptırılmasının İdarelerince de uygun görüldüğünü, mevcut söz
leşmelerin tasfiyesi ve işin İZMİT B.B.'ye devredilebilmesini teminen, Yuvacık Barajı projesinin 
KOF kapsamından çıkarılması hakkında BKK alınması için gerekli girişimde bulunulması istenmiş
tir. (Ek: 44) Bu gelişmeler üzerine 19.10.1994 tarih ve 94/6244 sayılı BKK ile de Proje KOF finans
man programından çıkarılmıştır. (Ek: 45) 

5.4. HAZİNE GARANTİLERİNİN İMZALANMASINA İLİŞKİN ONAY 
Bütün bu gelişmeler sırasında proje ile ilgili finansman modelinin müzakere edilmesi amacıy

la HM tarafından Devlet Bakanlığı Makamına sunulmak üzere hazırlanan 31.05.1994 tarihli onayın 
"Tarife" başlıklı kısmının son paragrafında; işletme dönemi başında dış borç geri ödemelerinin baş
layacak olması dolayısıyla satın alınacak suyun birim fiyatının piyasa fiyatlarının üzerinde olacağı 
ve bu çerçevede "SU SATİŞ FİYATININ SÜBVANSE EDİLMESİ İHTİYACI DOĞACAĞI" şek
linde bir tespit yer almıştır. Sözkonusu Onay bu tarihte DEİGM'de görevli uzman yardımcısı, daire 
başkanı, genel müdür ve müsteşar yardımcısı tarafından paraflandığı halde dönemin Müsteşarı Sn. 
Osman BİRSEN tarafından paraflanmamış ve iki ay sonra 03.08.1994 tarihinde aynı konuda yeni 
bir Onay düzenlenerek, bu Onaydan "SU SATIŞ FİYATININ SÜBVANSE EDİLMESİ İHTİYACI 
DOĞACAKTIR" bölümü çıkartılarak bu haliyle Müsteşar Sn. Osman BİRSEN tarafından paraflan
mış ve Onay için Başbakanlık Makamına sunulmuştur. Sözkonusu Onay Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Mustafa YILMAZ ile Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Sn. Aykon DOĞAN tarafından 
imzalanmış ve Başbakan Sn. Tansu ÇİLLER tarafından uygun bulunmuştur. (Ek:46) 

Proje ile ilgili finansman modelinin müzakere edilmesi amacıyla düzenlenen bu tür Olur
ları vermeye Hazinenin bağlı bulunduğu Bakan yetkili iken sadece bu işe özgü olarak iki 
Bakan ( Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanı) ve Başbakan'ın 
imzası alınmıştır. Dönemin Hazine Müsteşarı Sn. Ayfer YILMAZ komisyonu bilgilendirme 
toplantısında; Hazinenin bu projenin YİD modeliyle tamamlanması konusundaki tereddüt
leri nedeniyle böyle bir prosedüre başvurulduğunu açıkça beyan etmiştir. Ancak, Başbakan
lık Makamına sunulan olan bu Onayın ilk halinde, işletme dönemi başında dış borç geri 
ödemelerinin başlayacak olması dolayısıyla satın alınacak suyun birim fiyatının piyasa fiyat
larının üzerinde olacağı ve bu çerçevede "SU SATIŞ FİYATININ SÜBVANSE EDİLMESİ 
İHTİYACI DOĞACAKTIR" şeklinde bir ibare yer aldığı halde Hazine Müsteşarı Sn. Osman 
BİRSEN'in talebi üzerine, Makam Onayına sunulan yazıdan bu kısım çıkarılmış ve söz
konusu projeye garanti verilmesi durumunda zarar doğacağı hususu gizlenmeye çalışılmıştır. 

Bu şekilde değişiklikler yapıldıktan sonra HM tarafından hazırlanan ve Başbakanlık Makamın
ca 30.09.1994 tarihinde imzalanan Olurda; "bugüne kadar sonuçlandırılmış olan sözleşmelerin meri 
mevzuat çerçevesinde geçerliliğinin ilgili idare tarafından teyit edilmesi suretiyle şirkete verilecek 
Hazine Garantisi prensiplerini içeren mektubu ve bunun ek ve tadillerini Türkiye Cumhuriyeti adına 
imzalamak için DEİ Genel Müdürü Sn. M. Bülent ÖZGÜN, Genel Müdür Yardımcısı Sn. M. 
Aydın KARAÖZ ve Daire Başkanı Sn. Serhat ŞAMLlOGLU'nun 1994 yılı Bütçe Kanununun 
34 (f) maddesi uyarınca münferiden yetkilendirilmesi hususu" uygun bulunmuştur. (Ek: 46/a) 

Ayrıca Hazine garantilerinin imzalanması aşamasında Onayda ver almasına rağmen bu tarihe 
kadar sonuçlandırılmış olan USSA, şirket secimi, ihale şekli ve ilanları gibi husus/arın meri mev
zuat çerçevesinde geçer/iliği de hiç araştırılmamıştır. 
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5.5. PROJENİN YİD MODELİ KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ 
DEĞERLENDİRME 

1994 tarihine kadar ülkemizde sadece enerji sektörü ve otoyol yapımı alanında YİD modeli 
çerçevesinde proje yürütülmesine ilişkin yasal düzenlemeler mevcuttur. Siyasi otorite tarafından 
görülen lüzum üzerine köprü, tünek baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizas
yon, haberleşme, enerji, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler ile çevre kirliliğini önleyici 
yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava 
limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin de bu model çerçevesinde yaptırılmasını teminen 
08.06.1994 tarih ve 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesin
de Yaptırılması Hakkında Kanun" çıkarılmıştır. Bu modelle yapılacak tesislerin işletilmesi ve dev
redilmesi konularında, sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin 
usul ve esaslar ile bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu 
oluşacak mal ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesinde uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin 
diğer ilkelere de yer verilmek suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlanarak 06.08.1994 tarih ve 
94/5907 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan bir Yönetmelikle düzenlenmiştir. (Ek:42,43) 

3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun"un yürürlüğe girmesinden önce 3096 sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 
Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" 
ve 3465 sayılı "Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu 
(otoyol) Yapım, Bakım ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" uyarınca başlanılan 
enerji ve otoyol projelerinin de 3996 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanabilmesi için 24.11.1994 tarih 
ve 4047 sayılı Yasa'nm 3 üncü maddesi ile anılan Kanun'a eklenen Geçici 1 inci maddede aynen; 

"Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yap-İşlet-Devret modeline göre başlatılmış projeler 
ve işler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. 

Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına, 
görevli şirketin talebi ve ilgili idarenin müracaatı üzerine Yüksek Planlama Kurulu'nca karar 
verilebilir." hükmü yer almaktadır. 

24.11.1994 tarih, 4047 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin değiştiril
mesinden sonra GAMA A.Ş. 07.12.1994 tarihinde İZMİT B.B.'ye bir yazı yazarak; Projenin 3996 
sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi hükümlerinden faydalanması amacıyla bir YPK Kararı alın
masını talep etmiştir. (Ek;47) 

Bu talepten hemen bir gün sonra 08.12.1994 tarihinde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İçişleri Bakanlığına başvurarak. 24.11.1994 gün ve 4047 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanun geçici 
1. maddesinin söz konusu projeyi de kapsayacak şekilde tadil edildiğini, bu şekilde projenin YİD 
yöntemiyle yürütülmesinin mümkün kılındığını belirterek, projenin 21.07.1993 tarihli USSA 
hükümleri doğrultusunda ve 3996 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla YPK 
Onayı alınmasını talep etmiş. İçişleri Bakanlığı da bu talebi 12.12.1994 tarihli yazıyla YPK Baş
kanlığına iletmiştir. (Ek;48.49) 

İZMİT B.B. Belediye Meclisinin 30.12.1994 tarih ve 94/181 sayılı Karan ile YİD Modeli ile 
yapılacak İzmit Su Projesi ve diğer projeler ile ilgili olarak Bakanlıklar, YPK, DPT ve HM nezdin-
de girişilecek her türlü iş ve işlemlerde Belediye Başkanı yetkili kılınmıştır. (Ek:51) 
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İZMİT B.B 'nin projenin 3996 sayılı Yasanın 4047 sayılı Kanun ile değişik geçici 1. maddesi 
kapsamına alınarak YİD modeli ile tamamlanmasına yönelik talebi, görüşleri alınmak üzere YPK 
Sekretaryası tarafından, Başbakanlık, HM, DPT ve DSİ Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 12.01.1995 tarihli cevabi yazıda, Kirazdere 
Barajının 3996 sayılı Kanun çerçevesinde tamamlanmak üzere İZMİT B.B.'ye devredilebilmesi 
için, DSİ Genel Müdürlüğü ile İZMİT B.B. arasında 1053 sayılı Kanuna istinaden akdedilmiş 
bulunan protokolün ortadan kaldırılarak, bugüne kadar yapılan harcamaların DSİ'yc geri ödenmesi 
ve devre ilişkin diğer hususları düzenleyen bir devir protokolü yapılması, ayrıca Müteahhit firma 
ile DSİ Genel Müdürlüğü arasındaki sözleşmenin tasfiye edilmesinin gerektiği, bu koşullarla Kiraz
dere Barajının 3996 sayılı Kanuna göre tamamlanabilmesi için YPK'ya sunulmasının uygun görül
düğü bildirilmiştir. (Ek:52) 

HM tarafından gönderilen 30.01.1995 tarihli cevabi yazıda, projenin başlangıçtan bu yana 
yapılan çalışmalarının YİD modeli ilkelerinde yürütülmesi, dolayısıyla yapılan hazırlıkların bu sis
teme uygun gelişmesi, ayrıca makro planlar çerçevesinde bu finansman modeliyle alt yapı yatırım 
hizmetlerinin yürütülmesine verilen önem de göz önünde bulundurulduğunda projenin YİD kap
samına alınmasının uygun mütalaa edildiği bildirilmiştir. (Ek:54) 

Başbakanlık tarafından gönderilen 30.01.1995 tarihli cevabi yazıda, idarenin teklif ettiği 
görevli şirketin başvuru tarihindeki son durumu dikkate alınmak suretiyle mezkur proje ve işlere de 
3996 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması için YPK Kararı alınmasının Kanun koyucunun 
amacına uygun düşeceği mütalaa edilmiştir.(Ek:55) 

Ancak; DPT Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından YPK 
Sekretaryasına sunulmak üzere 16.01.1995 tarihinde hazırlanan ve Uzman Yardımcısı Sedat ÇETİK 
ve Daire Başkanı Bahaettin GÜLGÖR tarafından paraflanan ancak Müsteşar Yardımcısı Yavuz 
ARINSOY tarafından paraflanmayarak iade edilen cevabi yazıda; 

İZMİT B.B.'nin 3996 sayılı Kanunun 4047 sayılı Kanunla değişik geçici 1. maddesine göre, İz
mit Su Projesinin sonuçlandırılması için iki yol izlenebileceği, bunlardan birincisinin projenin daha 
önce tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılması olduğu ancak Belediyenin bu yolu kullan
madığı, buna neden olarak da eski mevzuatın getirdiği engeller nedeniyle projenin hızlan-
dırılamadığını öne sürdüğü, oysa sorunun eski mevzuatın engeller getirmesinden ziyade bu konuda 
eski bir mevzuatın bulunmamasından kaynaklandığı, yani projenin bugüne kadar geldiği 
aşamada tabi olduğu bir usul ve esas bulunmadığı, projenin yatırım programlarında DSİ 
projesi olarak yer aldığı ve YİD modeli ile gerçekleştirilmesi konusunda İZMİT B.B. ve ilgili 
şirketler dışında her hangi bir yetkili kişi veya kurum tarafından alınmış bir karar olmadığı, 

Proje bu şekilde sonuçlandırılamayacağına göre ikinci bir yol olarak 3996 sayılı Kanun ve bu 
Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin BKK hükümlerine göre sonuçlandırılabileceği, bunun 
için görevli şirketin talebi ve ilgili idarenin müracaatı üzerine YPK tarafından alınacak bir kararın 
gerektiği, 

İzmit Su Projesinin 3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı BKK hükümleri çerçevesinde tamam
lanıp tamamlanmaması konusunda karar verilebilmesi için projenin bulunduğu aşamaya ve bu 
aşamaya gelinceye kadar kullanılan yöntemlerin neler olduğuna ve bu yöntemlerin ilgili mevzuatla 
getirilen düzenlemelere benzerliğine bakmak gerektiği, projenin bu açılardan değerlendirildiğinde 
3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı Kararda öngörülen hususlara tam bir aykırılık bulunduğu, 

- Bir yatırım veya hizmetin YİD modeliyle gerçekleştirilebilmesi için öncelikle YPK'dan 
yetki alınması gerektiği, oysa projenin başlangıcında bu yetkinin alınmadığı, 
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- 3996 sayılı Kanunda uygulama sözleşmesinin imtiyaz niteliği taşımayacağına dair bir hüküm 
bulunduğu, bu nedenle yapılan düzenlemelerde, projenin olabildiğince çoklu ve uluslararası 
rekabete açılmasının öngörüldüğü, İzmit Su Projesinde ise böyle bir rekabetin söz konusu olmadığı, 
belediyenin de ortak olduğu bir şirket kurularak tek taraflı ve rekabete kapalı bir durum oluşturul
duğu. projeyi sözleşmede yer alan koşullardan daha iyi şartlarda gerçekleştirmek üzere gelebilecek 
teklifler için imkan sağlanmadığı, 

- İZMİT B.B.'nin görevli şirkete ortak olması durumunda belediye hem alıcı hem satıcı 
konumunda olacağı için sakıncalar doğacağı, 

- Proje teknik açıdan değerlendirildiğinde ise; İZMİT B.B. tarafından YİD modeliyle yaptırıl
mak istenen projenin esasları DSİ tarafından hazırlatılan Kat'i Projeye dayandığı halde, inşaat 
maliyetinin üç katına çıktığı, YİD modelinde kullanılması düşünülen kredi maliyetlerinin, danış
manlık ve diğer masraflar da proje maliyetine eklendiğinde, toplam yatırım tutarının 714 milyon 
USD'ye ulaştığı. Su Satış anlaşmalarındaki su tarifelerinin projenin toplam yatırım tutarına doğ
rudan bağlı olduğu ve Su Satış Anlaşmalarındaki su tarifelerinin de projenin toplam yatırım tutarına 
bağlı olarak gerçekçi görülmediği, DSİ tarafından yaptırılan Kati Projeye göre arıtılmış suyun m3 

maliyeti 0,15 USD civarında iken, YİD modeliyle yapılacak proje kapsamında arıtılmış suyun m3 

satış bedelinin 15 yıl boyunca ortalama 1 USD olarak öngörüldüğü, bu tarife üzerinden suyun İs
tanbul'a ve İzmit'teki sanayi kuruluşlarına satılmasının gerçekçi gözükmediği, anlaşma uyarınca 
satılamayan suyun Belediye tarafından, Belediyenin ödememesi durumunda Hazine tarafından 
ödeneceği, 

Bu nedenlerle İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesinin 3996 sayılı Kanun 
çerçevesinde YİD modeliyle yapılabilmesi için İZMİT B.B.'NİN PROJENİN YİD MODELİY
LE YAPILMASI KONUSUNDA BUGÜNE KADAR OLAN ÇALIŞMALARININ İPTAL 
EDİLEREK 3996 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YER ALAN PROSEDÜRÜN İZLEN
MESİ YOLUYLA PROJENİN YENİDEN OLUŞTURULARAK YPK'YA SUNULMASI, 
YPK'MN BELEDİYEYE YİD KONUSUNDA YETKİ VERMESİ VE BELEDİYENİN DE 
3996 SAYILI KANUN VE 94/5907 SAYILI BKK'DA YER ALAN ESASLAR ÇERÇEVESİN
DE PROJEYİ YENİDEN İHALE ETMESİNİN UYGUN OLACAĞI, 

Şeklinde görüş belirtilmiştir. (Ek:56) 
Bugün proje ile ilgili olarak yaşanan tüm olumsuzluklara, proje YİD modeli kapsamına alın

madan ve Devleti taahhüt altına sokacak Hazine garantileri verilmeden önce 1995 yılı başında DPT 
Müsteşarlığının ilgili Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen bu yazının düzeltilmek üzere 
26.01.1995 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sn. Yavuz AR1NSOY tarafından birimine iade edildiği, 
proje ile ilgili olumsuz görüşlerin yer aldığı altı sayfadan ibaret bir tür rapor niteliğindeki bu yazı 
14.02.1995 tarihli tek paragraflık bir olumlu görüş yazısına dönüştürülmüş ve Uzman Yardımcısı 
Sn. Sedat ÇETİK tarafından uygun bulunmadığı için paraflanmamış, ancak, ilgili birimin Daire 
Başkanı Sn. Bahaettin GÜLGÖR ile Müsteşar Yardımcısı Sn. Yavuz ARIN'SOY tarafından paraf
lanarak Müsteşar Sn. Necati ÖZFIRAT'a iletilmiş ve bu haliyle YPK'ya sunulmuş olup bu gelişim 
Komisyon tarafından dinlenen dönemin Uzman Yardımcısı Sn. Sedat ÇETİK, Sosyal Sektörler 
Daire Başkanı Sn. Bahaettin GÜLGÖR ve Sosyal Sektörler Genel Müdürü Sn. İsmail 
KARAMAN'ın açıklamaları ile de sabittir. 

DPT Müsteşar Yardımcısı Sn. Yavuz ARINSOY ile DPT Müsteşarı Sn. Necati ÖZFIRAT, 
Kurum bünyesinde kaleme alınan ve YPK Sekretarvasma iletilmek üzere Müsteşarlık 
Makamına iletilen olumsuz görüşleri dikkate almayarak, YPK Başkanlığı'na yazılan 
14.02.1995 tarihli yazı ile, İzmit Su Projesinin 4047 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 2. fık
rası hükümlerine göre 3996 sayılı Kanun çerçevesinde YİD Modeline göre yapılabilmesi için 
gerekli kurul kararı alınması şeklinde uygun görüş bildirmiştir. (Ek:57) 
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İlgili Kurumların bu uygun görüşleri üzerine 24.02.1995 tarih ve 95/T-17 sayılı YPK Kararı 
ile, "İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi'ne '3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmet
lerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun' hükümlerinin uygulan
masına, 3996 sayılı Kanunun 4047 sayılı Yasa ile değiştirilen geçici 1. maddesine göre karar veril
miştir" denilmiş ve bu proje YİD kapsamına alınmıştır. (Ek:58) 

Her ne kadar bu proje ilgili kurumların gerçekleri gizlemek suretiyle verdikleri olumlu görüş
leri doğrultusunda YPK tarafından 3996 sayılı Yasanın 4047 sayılı Yasa ile değişik geçici 1. mad
desi uyarınca YİD modeli kapsamına alındıysa da bu karar o tarihte yürürlükte olan yasal düzen
lemeye uygun değildir. 3996 sayılı Yasanın 4047 sayılı Yasa ile değişik geçici 1. maddesinden de 
anlaşılacağı üzere; daha önceki bir tarihte başlanılan bir işe 13.06.1994 tarihinde yürürlüğe giren 
3996 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanabilmesi için YİD modeline göre başlatılmış bir proje olması 
gereklidir. 3996 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce sadece 3096 ve 3465 sayılı Yasalara göre ener
ji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile otoyol yapım, bakım ve işletilmesi ile ilgili projeler YİD modeli 
kapsamında başlatılmış işlerdir. İZMİT su projesi kapsamında yapılan Yuvacık Barajı inşaatı işi ise 
İZMİT B.B. adına DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 
yürütülen bir iş olup o tarihte YİD modeli ile başlatılmasına dayanak teşkil edecek herhangi bir 
yasal düzenleme mevcut değildir. Nitekim, projenin YPK kararıyla YİD modeli kapsamına 
alındığı tarihte Hazine Müsteşarı olan Sn. Ayfer YILMAZ, komisyonu bilgilendirme toplan
tısında; İzmit Projesinin YİD modeline göre başlamış bir proje olmadığını, bu projenin 
Belediye Kanununa göre başladığını, kamu ortaklığı fonu kapsamına alındığını, Hazine'nin 
1993 yılında imzaladığı mutabakat zaptının Kamu Ortaklığı Fonundaki projeyle ilgili ol
duğunu, 1993'ten sonra bu projenin o zaman için hiçbir altyapısı olmayan YİD modeli kap
samına alınabilmesi için Devlet Planlama Teşkilatında çalışmalar sürdürüldüğünü, o dönem
de Hazinenin böyle bir görüşü olmadığını, Başbakanlıktan gelen yazı üzerine bir Başbakan
lık onayı hazırladıklarını, bunun onayda belirtilen şartlarda düzenlenecek Hazine garanti 
mektuplarının imzalanması ile ilgili yetki devrine ilişkin bir onay olduğunu, Hazinenin bağlı 
olduğu bakanın tek başına Hazine garantisi vermeye yetkili olduğunu, ama bu projede. 
Hazine'nin, kendi tereddüt ve çekincelerini gidermek için. Onayı, iki Bakan ve Başbakan ol
mak üzere üçlü imzaya açtıklarını beyan etmiştir. 

Yürürlükteki hukuki düzenlemelere göre YİD kapsamına alınması mümkün olmayan söz 
konusu projeyi YİD modeli kapsamına alarak Hazineyi ciddi boyutlarda zarara uğratan 
24.02.1995 tarih ve 95/T-17 sayılı kararda imzası bulunan Başbakan Sn. Prof. Dr. Tansu ÇİL
LER, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sn. Murat KARAYALÇIN, Devlet Bakanları Sn. 
Aykon DOĞAN, Sn. Necmettin CEVHERİ, Maliye Bakanı Sn. İsmet ATİLLA, Bayındırlık ve İs
kan Bakanı Sn. Halil ÇULHAOĞLU, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Mehmet DÖNEN ile Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Dr. Veysel ATASOY'un siyasi, cezai ve mali sorumluluklarının, 

YPK üyesi olan ve aynı zamanda DPT'nin uygun görüşüne ilişkin çalışmayı YPK'ya 
sunan DPT Müsteşarı Sn. Necati ÖZFIRAT ve DPT'nin uygun görüşüne ilişkin yazının altın
da imzaları bulunan Daire Başkanı Sn. Bahaettin GÜLGÖR ile Müsteşar Yardımcısı Sn. 
Yavuz ARINSOY ile YPK'nın söz kararı almasına katkıda bulunan Hazinenin uygun 
görüşünün altında imzaları bulunan YSGM Daire Başkanı Sn. Osman EMED, Hazine Müs
teşarı Sn. Ayfer YILMAZ, ve Başbakanlık'a ait uygun görüşün altında imzası bulunan 
dönemin Başbakanlık Müsteşar Vekili Sn. A. Naci TUNCER'in ise cezai ve mali sorumluluk
larının bulunduğu kanaatine varılmıştır. 
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DPT Müsteşar Yardımcısı Sn. Yavuz ARINSOY ile DPT Müsteşarı Sn. Necati ÖZFIRAT 
komisyonu bilgilendirme toplantısında, YPK sekretaryasına sundukları 14.02.1995 tarihli 
görüşün, sadece, projenin YİD modeliyle yapılmasının uygun olacağına dair bir görüş ol
duğunu, buna istinaden alınan YPK Kararının bu modele geçiş ile ilgili ön izin olduğunu, bu 
karardan sonra Belediyc'nin 3996 sayılı Yasa ve bu yasanın uygulama usul ve esaslarını 
düzenleyen 94/5907 sayılı Yönetmelikte yer alan hükümlerinin tümünü bu projeye uy
gulaması gerektiğini, bu kapsamda, iş ile ilgili ihale sürecini yeniden başlatması ve görevli şir
ket seçimi yapıldıktan sonra akdedilecek USSA'nın görüşülmek üzere yeniden YPK'ya 
sunularak Onay alınması gerektiğini, ancak Belediye tarafından bu prosedürün yerine getiril
mediğini beyan etmişlerdir. Ancak; 

İlgililerin bu beyanları 3996 sayılı Yasa ve bu yasanın uygulama usul ve esaslarını düzen
leyen 94/5907 sayılı Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun olmasına rağmen YPK Sekretar
yasına gönderdikleri 14.02.1995 tarihli yazılarında Yasanın 4. maddesi yerine geçici 1. mad
desinden söz ederek izin verilmesini istemek suretiyle projenin daha önce YİD modeliyle baş
lamış proje olarak algılanmasına sebep olmuşlar ve DPT Müsteşarlığının ilgili Daire Başkan
lığı tarafından YPK Sekretaryasına gönderilmek üzere düzenlenen ve projenin YİD kap
samına alınması halinde yaşanacak olumsuzlukları açıkça ifade eden raporu göndermeyerek 
bu gerçekleri gizlemişlerdir. 

5.6. İSAŞ'IN KURULUŞU VE BELEDİYE'NİN İSAŞ'A ORTAK OLMA SÜRECİ 
GAMA İnşaat Anonim Şirketi, GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj Anonim Şirketi, 

GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi, THAMES WATER PLC ve GAMA Pazarlama 
Anonim Şirketlerinden oluşan konsorsiyum İZMİT SU A.Ş.(İSAŞ ) adı altında bir şirket kurmuş ve 
bu şirket 17.01.1995 tarih ve 3705 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tüzel 
kişilik kazanmıştır. (Ek:53 ) 

İZMİT B.B.; İSAŞ'a ortak olmak amacıyla. 27.12.1994 tarihli bir yazı ile İçişleri Bakanlığı'na 
başvurarak, 4046 sayılı Yasanın 26. maddesinin son fıkrasının Belediyelerin şirket kurabilmeleri 
için Bakanlar Kurulu iznini gerekli kıldığını belirtmiş. İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini 
Projesini gerçekleştirecek olan İSAŞ'a İzmit Belediyesinin %30 sermaye ile ortak olmasına ve bu 
ortaklık hissesinin %39'a kadar artırabilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı alınması talebinde 
bulunmuştur. (Ek:50) 

YPK kararı ile aynı tarihte (24.02.1995) çıkarılan 95/6607 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
İZMİT B.B.'nin "İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi" nin uygulanması amacıyla 
kurulacak olan İzmit Su A.Ş. ye %39 oranını geçmemek kaydıyla ortak olmasına izin verilmiş ve 
bu izin sonrasında İZMİT B.B. İzmit Su A.Ş.'ye % 15 oranında ortak olmuştur.(Ek:59) 

Belediyenin ortaklığı sonrasında şirketin ortaklık tablosu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 
Hissedarın Adı Hisse Grubu 
İZMİT B.B. A 
GAMA Endüstri Tesisleri İmalat 
ve Montaj A.Ş. B 
GÜRİŞ İnş.ve Müh. A.Ş. B 
THAMES WATER PLC. B 
MİTSU1 & CO. LTD. C 
SUMITOMO CO. C 

TOPLAM 

Hisse Oranı 
15.00 

23.33 
11.67 
35,00 

7.50 
7.50 

100.00 

(%) 
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Proje kapsamında yapılan tesisler 15 yıllık işletme dönemi sonunda İZMİT B.B.'ye dev
redileceğinden belediyenin söz konusu ortaklıktan ne gibi bir kamu yararı beklediği hususu komis
yona davet edilen İZMİT B.B. eski başkanı Sn. Sefa SİRMEN ile Belediye Başkan Vekili Sn. Kad
ri VEZİROĞLU'na sorulmuş, şirkete % 15 oranında ortaklık nedenlerini; yönetim ve denetim 
kurumlarında temsil edilmek ve şirketin işleyişi ile ilgili bilgilere ulaşmada avantaj sağlamak şek
linde yanıtlamışlardır. 

5.7. YPK KARARININ İÇERİĞİ İLE İLGİLİ TEREDDÜTLER 
Projenin YİD modeliyle tamamlanmasına ilişkin YPK Kararı alındıktan sonra DEİGM tarafın

dan uygulama acısından tereddüte düşülerek YPK Sekretaryasına gönderilmek üzere 14.04.1995 
tarihli yazı hazırlanmış ve bu yazı ile, YPK tarafından alınan Kararın geçici 1. Madde 2. fıkrasına 
uygun olarak anılan projede 3996 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması amacıyla mı. yoksa 1. 
fıkrasına uygun olarak 3996 sayılı Kanun hükümlerinden muaf olmak üzere tabi olduğu usul ve 
esaslara göre yürütülmesini teminen mi çıktığı konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilmiş ve söz 
konusu tereddütün giderilmesini teminen anılan kararda dercedilen iradenin açıklığa kavuşturul
ması istenmiştir. Ancak bu yazı YPK sekretaryasına gönderilmemiştir. (Ek:60) Yazının Genel 
Müdür Yardımcısı dahil alt birim görevlilerince paraflandığı, ancak Genci Müdür Sn. Aydın 
KARAÖZ tarafından paraflanmayarak iade edildiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuza davet edilen dönemin DEİ Genel Müdürü Sn. M. Aydın KARAÖZ bu 
yazının neden gönderilmediğine dair kendisine yöneltilen soruya; (YPK'yı kastederek) 'Bakanlar 
Kurulu halihazırda yeni başlamış gibi karar almadığına göre veyahut başlamış proje gibi meseleye 
bakıp karar aldığına göre bizim de artık bunu yürütmemize gerek yoktur diye düşünülmüş ve onun 
için yürütülmesinden sarfınazar edilmiş olabilir' diyerek, YPK'nın iradesinin bu projenin başlamış 
proje olduğu şeklinde anlaşıldığını, bu sebeple yazıyı göndermeye gerek duymadığını beyan et
miştir. 

Buna karşın; HM bünyesinde bulunan YSGM de alınan YPK Kararının içeriği ile ilgili olarak 
tereddüte düşmüş ve DEİGM'ye 04.03.1996 tarihli yazısı ile; bu projenin YİD modeline göre baş
lamış bir proje mi olduğunu, yoksa 3996 sayılı Yasa ve 94/5907 sayılı Yönetmelikte yer alan 
hükümlerin tümünün uygulanması gereken bir proje mi olduğunu sormuş (Ek:61), DEİGM; YSGM 
tarafından kendilerine yöneltilen bu soruların tamamına; söz konusu projenin 3996 sayılı Kanun 
kapsamında yer alan yeni bir proje olmayıp bu kanunun 4047 sayılı Kanun ile değişik geçici birin
ci maddesi uyarınca başlanılmış proje olduğunu, dolayısıyla 94/5907 sayılı Kararda yer alan düzen
lemelerin bu projeye uygulanmayacağını, YPK Kararında yer alan '3996 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanması' ifadesinin bu kanunun 5, 11, 12 ve 14. maddelerinin (lehe olan hükümler) uygulan
ması şeklinde anlaşılması gerektiği, şeklinde cevap vermiştir. (Ek: 62 ) 

Bu durum; YPK Kararının yeterince açık olmadığını, uygulayıcıları şüpheye düşürecek 
nitelikte olduğunu, meri mevzuat hükümleri karşısında, ihalesiz olarak sözleşme yapılması ve 
şirket seçimi mümkün olmadığı halde bu işlemlere onay verildiği kanaatini uyandırmıştır. Bu 
suretle, YSGM'nin tereddütleri DEİGM tarafından giderilmeyerek ve yanlış yönlendirilerek işin 
ihalesi, şirket seçimi ve USSA'nın imzalanması ve diğer işlemler yapılmadan önce onaylanmak 
üzere YPK önüne getirilmesi engellenmiştir. Bu anafıkir doğrultusunda hazırlanan yazıların 
tamamının altında dönemin DEİ Genel Müdürü Sn. Aydın KARAÖZ'ün imzası bulunmaktadır. 

Bu yönlendirme sonucunda YSGM tarafından "4047 sayılı Kanunun 2 ve 3. maddelerinin uy
gulanmasında yeknesaklık sağlanması ve firmanın aleyhe gelen hükümlerden etkilenmemesi açısın
dan 4047 sayılı Kanunun 3. madde 2. fıkrasının ve 24.02.1995 tarih 95/T-17 sayılı YPK Kararının 
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'projenin 3996 sayılı Yasanın 5, 11,12 ve 14. madde hükümlerinden faydalanması' şeklinde yorum
lanması ve 94/5907 sayılı Kararname hükümlerinin bu doğrultuda uygulanarak özkaynak/yabancı 
kaynak oranının 31.12.1993 tarih ve 1862 nolu İzin Teşvik Belgesinin orijinalinde yer alan %15-
%85 şeklinde belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir." şeklinde 03.04.1996 tarihli Devlet 
Bakanlığı Makam Onay hazırlanmış ve bahse konu onay Müsteşar Vekili Sn. Nevzat SAYGILIOG-
LU ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Ufuk SÖYLEMEZ tarafından imzalanmıştır.(Ek:63) 

Bu onaydan anlaşılacağı üzere; söz konusu proje 3996 sayılı Kanunun 4047 sayılı Yasa ile 
değişik geçici 1. maddesi uyarınca daha önce YİD modeline göre başlamış bir proje olarak kabul 
edilmiş ve aynı maddede yer alan '3996 sayılı Yasa hükümleri uygulanır' ibaresinin bu kanunun 
lehe hükümlerinin uygulanması şeklinde algılanması ve aleyhe olduğu düşünülen hükümlerin 
görevli şirkete uygulanmaması şeklinde kanunda olmayan bir yorum getirilmiştir. 

Bunun sonucu olarak da; İŞİN REKABETE AÇILMASI VE İLANI, İHALENİN YAPIL
MASI, GÖREVLENDİRİLECEK ŞİRKETİN SEÇİMİ, USSA'NIN İMZALANMASI VE 
HAZİNE GARANTİLERİNİN VERİLMESİ İŞLEMLERİ İŞLEM TARİHİNDE YÜRÜR
LÜKTE BULUNAN YASALARA VE MEVZUATA AYKİRİ BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞ
MİŞ, YAPILAN İŞLEMLERİN NİHAİ OLARAK YPK ONAYINA SUNULMASINA EN
GEL OLUNMUŞTUR. 

Oysa ki; İZMİT B.B.'nin Şirket'e ortak olmasının sağlayacağı yarar açısından öne sürülen 
yönetim kurulunda temsil edilmesinin, dolayısıyla, karar mekanizmasında yer almasının uy
gulamada hiçbir yararı olmadığı gibi aksine aşağıda değinilen Bilirkişi Raporundan da an
laşılacağı üzere, kararın almışında yerine getirilmeyen "denetim" yetkisinin İZMİT B.B.'yi, 
dolayısıyla Hazinc'yi bağlayıcı sonuç doğurduğu ve fazla ve yersiz ödemeye sebebiyet verdiği 
açıktır. 

3996 sayılı Yasanın uygulama esaslarını düzenleyen 94/5907 sayılı BKK'nın 'Denetim' başlık
lı 23. maddesinde; idarenin, görevli şirketin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini her aşamada 
denetlemek veya denetletmesini sağlamakla görevli olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı şekilde; 
USSA'nın 'Denetim' başlığını taşıyan 7.10. maddesinde de İZMİT B.B.'nin her zaman şirketin 
muhasebe kayıtlarının anlaşma hükümlerine ve geçerli muhasebe prensiplerine uygun olup ol
madığını denetleyebileceği şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle İZMİT B.B.'nin 
denetim yapabilmek amacıyla şirketin yönetim ve denetim kurulunda yer almasına, dolayısıyla şir
kete ortak olmasına gerek yoktur. Kaldı ki, Komisyonumuzu bilgilendirme toplantısında Belediye es
ki Başkanı Sn. Sefa SİRMEN ile Başkan Vekili Sn. Kadri VEZİROĞLU'na belediyenin gerek 
ilgili BKK, gerekse USSA ile kendisine verilen denetim görevini yaptığına dair sorular yönel
tilmiş, alınan olumlu cevaplar üzerine yapılan denetimlere ilişkin raporların Komisyonumuza 
gönderilmesi istenmiş, ancak böyle bir belge Komisyonumuza ulaşmamıştır. Yetkililer tarafın
dan gönderilen evrak içinde bu raporların yer almaması, esasen bu raporların hiç olmadığı, 
şirketin İZMİT B.B. tarafından hiç denetlenmediğini göstermektedir. Bu husus T.C. Sayıştay 
Başkanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının raporlarıyla da tespit edilmiştir. 

Bunların yanısıra; İZMİT B.B. ile İSAŞ arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek üzere taraflar
ca müştereken tayin edilen bilirkişi Yeminli Mali Müşavir Şaban ERDİKLER tarafından 
08.04.2003 tarihinde düzenlenen YMM 41-03-23 sayılı raporda da; '94/5907 sayılı BKK'nın mad
de 23 hükmü uyarınca, Belediyenin şirketin sözleşme kapsamına giren tüm faaliyet, belge ve kayıt
larını bütün aşamalarda denetleyebileceği hükmünden hareketle, şirket giderlerinin fahiş nitelik ar-
zedip-arzetmediği hususu Hazineden ödeme talebinde bulunulmadan, her zaman için Belediyenin 
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ilgili organları vasıtasıyla denetlenebilirdi. Belediye böyle bir denetimi şu ana kadar yerine 
getirmemiştir. Ve söz konusu tutarlara (işletme gideri olarak kabul edilemeyecek nitelikteki 
tutarlar) ilişkin olarak Belediyeyi temsilen Yönetim Kurulunda görev alan yetkililer herhangi 
bir muhalefette bulunmadıkları gibi, kararın alınmasında olumlu oy kullandıkları' şeklinde 
görüş belirtilmiş, şirket giderlerine ilişkin bütçeyi belirleme yetkisinin, şirketin temsil ve karar organı 
olan Yönetim Kurulunun mutlak takdir hakkı içerisinde bulunduğu, Belediyenin de Yönetim Kurulun
da iki üye ile temsil edildiği nazara alındığında, şirketin işletme giderleri içinde kabul edilmemesi 
gereken giderlere karar anında müdahale edilmediğinden itiraz hakkının ortadan kalktığına karar veril
miştir. Belediye ilgili yönetmelik ve USSA ile kendisine verilen denetim yetkisi ve görevini yerine 
getirmemek suretiyle verilen garanti kapsamında Hazine zararının artmasına sebep olmuştur. 

27.06.1994 tarihinden itibaren İZMİT B.B.'de sırasıyla Genel Sekreter, İSU Genel Müdürü, 
yeniden Genel Sekreter ve 1999 Yerel Yönetimler Seçimleri'nden sonra Belediye Meclisi Üyeliği, 
Başkan Vekilliği görevini üstlenen ve halen de bu görevleri yürüten Sn. Kadri VEZİROGLU, 
02.01.1995 tarihinde ortaklar arasında akdedilen İSAŞ Ana Sözleşmesinde GAMA İNŞ. A.Ş.'yi 
temsilen ilk Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve İZMİT B.B.'nin Şirkete ortak olduğu tarihe 
kadar Şirket adına hüküm ifade eden tüm belgeleri GAMA İnş. A.Ş. yi temsilen imzalamıştır. 
Adı geçen kişi projenin anayasası niteliğini taşıyan ve Hazine tarafından garanti verilen 
24.08.1995 tarihli USSA'yı da İSAŞ adına imzalamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; 
USSA'nın taraflarının İZMİT B.B. ve İSAŞ oluşudur. USSA'yı İSAŞ adına imzalayan Sn. Kad
ri VEZİROGLU, aynı tarihte İZMİT B.B. de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. 

USSA'nın tarafları İZMİT B.B. ve İSAŞ'tır. Anlaşmanın bir satış anlaşması olmasının 
doğal sonucu ise, taraflar arasında çıkar uyuşması değil, aksine çıkar çalışmasıdır. Yani taraf
lardan biri kâr etmek gayesiyle hareket etmek, diğeri ise en kaliteli mal veya hizmeti en ucuza 
almak durumundadır. Oysa; Sn. Kadri VEZİROĞLU'nun bir yandan İZMİT B.B. Genel 
Sekreteri olarak konuyla ilgili belgelere imza koyarken diğer yandan İSAŞ adına Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak USSA'yı imzalaması mal veya hizmeti alan ve satanın aynı kişide tem
sili sonucunu doğurmuştur. İZMİT B.B. üst yönetiminde görevli bir kişinin Şirket Yönetim 
Kurulu'nda ve üstelik Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alması ve görev yapması nedeniyle bu 
durumun ilk bakışta aralarında çıkar çatışması bulunan taraflardan İZMİT B.B. lehine sonuç doğur
masının beklenmesine rağmen İZMİT B.B.'nin ve onun garantörü olan Hazine'nin aleyhine geliş
meler ortaya çıkmıştır. Buna en belirgin örnek; Sn. Kadri VEZİROĞLU'nun, bu Raporun ilerleyen 
bölümlerinde ayrıntılarıyla açıklanacak olan; 17.08.1999 da yaşanan deprem felaketinden sonra 
abonelerini kaybeden ve mevcutlardan da tahsilat yapamayacak duruma gelen İZMİT B.B.'nin 
yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinden bahisle "MÜCBİR SEBEP" bildiriminde bulun
masını isteyen HM'ye Şirket edimlerinde herhangi bir aksama olmadığından bahisle "MÜC
BİR SEBEP Bildiriminde bulunmanın hakça olmayacağı" şeklinde İZMİT B.B. Başkanı 
Sn.Sefa SİRMEN'in yerine imzalayarak göndermiş olduğu red cevabıdır. 

USSA hükümleri doğrultusunda İSAŞ'a Mücbir Sebep Bildiriminde bulunularak tesisleri uy
gun fiyatla devralmak ve Hazine'nin uğradığı zararı 1999 yılında birkaç yüz milyon USD zararla 
sona erdirmek mümkün iken İZMİT B.B. ye tanınan bu hakkın ŞİRKET ÇIKARI öncelikli olarak 
düşünülmesi ve kullanılmaması sonucunda Hazine zararı ağırlaşarak devam etmiş, mücbir sebep 
hak ve görevi İSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve hem de İZMİT B.B. Başkan Vekili sıfatlarına haiz 
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Sn.Kadri VEZİROĞLU ile İZMİT B.B. Başkanı Sn.Sefa SİRMEN'in yetki ve sorumlulukları 
dahilinde kullanılmamıştır. 

Devletin resmi kurumlan arasında proje ile ilgili olarak yapılan işlemler sırasında, İSAŞ'ın en 
büyük ortağı Thames Water Int. tarafından projenin bugün karşılaştığı sorunlar o tarihte görülmüş 
ve "gizli" kaydıyla hazırlanarak Belediyeye gönderilen 06.06.1995 tarihli yazıda; Belediyenin şir
kete su parası ödeyebilmesi için abonelerine uygulaması gereken su tarifelerinin hesaplandığı ve 
gerekli tedbirler alınmazsa Belediyenin su gelirleri ile giderleri arasında negatif bir fark (zarar) 
olacağı belirtilmiştir. Bu uyarıya rağmen Belediye Genel Sekreteri Sn.Kadri VEZİROĞLU 
21.06.1995 tarihinde Thames Water Int.'a gönderdiği "özel" yazısında; Belediyenin su gelirleriyle 
giderleri arasındaki farkın tarife ayarlamaları, su bedelleriyle birlikte tahsil edilen diğer gelirler ve 
sübvansiyon ile karşılanabilecek düzeyde olduğunu, gerekirse bu sübvansiyonun Belediye Büt
çesine dahil edileceğini, ilk yıllardaki oluşacak makul farkların karşılanmasında bir sorun gör
mediklerini bildirmiştir.(Ek:64) Oysa Belediye, hazırladığı bütçelerde proje kapsamında İSAŞ'tan 
satın aldığı su karşılığı ödemesi gereken tutarlara ilişkin olarak herhangi bir ödenek koymamıştır. 
Bu durum Belediyenin kendi adına düzenlenen su faturalarını ödeme gibi bir niyetinin olmadığının 
göstergesidir. 

Projenin asıl unsuru olan USSA'nın imzalanmasından önce Konsorsiyumun büyük ortağı 
Thames Water Plc'nın; 'projenin bu haliyle zarar edebileceğine' dair uyarısına rağmen, İZ
MİT B.B. bu uyarıları görmezlikten gelmiş ve 'uğranılması muhtemel zararın gerekirse 
Belediye bütçesine konulacak ödeneklerle karşılanacağı' şeklinde gerçek dışı beyanlarla 
projenin hayata geçirilmesinde ısrarcı olmuş, projenin finansmanı ile ilgili bu olumsuzluğu il
gili kurumlara aktarmayarak karar verme durumunda olan yetkilileri yanlış yönlendirmiştir. 

Bu gelişmeler sonucunda, 24.08.1995 tarihinde İZMİT B.B., İSAŞ ve konsorsiyumun yük
lenici üyeleri arasında projenin ana sözleşmesi olan USSA imzalanmıştır.(Ek:65) USSA'da HM yet
kililerinin imzası bulunmamakla birlikte, bu sözleşmenin "Bağlayıcılık" başlıklı 24.2 maddesinin 
(e) bendinde; Belediye'ye, şirkete Türkiye Cumhuriyeti'nin, EK G'de belirtilen prensiplere uyumlu 
ve imzalı garantilerini ibraz etme şartı getirilmek suretiyle HM tarafından su satın alma garan
tilerinin verilmesi sağlanmıştır. 

02.02.1993 tarihinde Belediye ile daha sonra İSAŞ'ın ortaklan olacak olan konsorsiyum üyeleri 
arasında paraflanan USSA taslağının, paraflandığı dönemde yürürlükte olan mevzuat hükümleri 
uyarınca, (Raporumuzun önceki bölümlerinde de ayrıntıları ile açıklandığı üzere) bu projenin YİD 
modeli çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün olmadığından 1993 yılında paraflanan bu 
protokolün geçerliliği kabul edilemez. Hukuki dayanağı olmayan bir protokolün bağlayıcılığından 
da söz etmek mümkün değildir. 

Bu projenin ana sözleşmesi olan 24.08.1995 tarihli USSA imzalandığı tarihte 3996 sayılı Yasa 
ile bu yasanın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 94/5907 sayılı Yönetmelik hükümleri yürür
lüktedir. Dolayısıyla bu hukuki düzenlemelerden sonra uygulama anlaşması imzalanan bir proje ve 
işin, YİD kapsamında yeni başlamış bir proje ve iş olarak değerlendirilmesi ve proje ile ilgili tüm 
işlemlerin ve taraflar arasında imzalanan USSA'nın model ile ilgili mevzuata uygun olarak düzen
lenmesi gerekmektedir. Ancak Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda gerek söz konusu 
proje ile ilgili bazı işlemlerin gerekse USSA'nın bazı maddelerinin 94/5907 sayılı BKK'ya aykırı ol
duğu tespit edilmiştir. Şöyle ki; 

- Taraflar arasında USSA imzalanmadan önce 94/5907 sayılı BKK'nm 4 üncü maddesi uyarın
ca alınması gereken YPK onayı alınmamıştır. 
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- Şirketlerin bu karar kapsamında gerçekleştirecekleri yatırım ve hizmetler için getirecekleri 
özkaynak oranı. Kararın 6.maddesine göre önerilen toplam yatırım tutarının % 20'sinden daha az 
olmaması gerekirken, bu projede İSAŞ'm projenin toplam yatırım tutarının %15'i oranında özkay
nak getirmesi ilgili birimler tarafından yeterli görülmüştür. 

- 94/5907 sayılı BKK'ııın 5-15. maddelerinde YİD modeliyle yapılacak projelere uygulanacak, 
İlan, Şartnameler, Şartnamelerin Verilmesi, Ön Seçim, Görevlendirme Komisyonunu, Görevlendir
me Usulleri, Kapalı Teklif Usulüyle Görevlendirme, Belli İstekliler Arasında Görevlendirme, 
Pazarlık Usulüyle Görevlendirme ve Görevlendirmede Uygulanacak Ortak Esaslar ile ilgili düzen
lemeler yer almaktadır. Ancak bu proje 'başlamış proje' olarak kabul edilmiş ve bu madde hüküm
lerinin hiç birisi projeye uygulanmamıştır. Oysa raporun önceki bölümlerinde açıklandığı üzere, 
söz konusu proje yeni başlayan bir proje niteliğindedir. İlgili Kararnamenin ihale koşullarına ilişkin 
hükümleri uygulanmayarak rekabet ve açıklık ilkeleri ihlal edilmiştir. Projenin ilan yapılmadan, 
başka isteklilerden teklif alınmadan, daha önce klasik ihale yöntemiyle proje kapsamında bulunan 
baraj inşaatı işini üstlenen GAMA İnşaat AŞ'nin ortak olduğu İSAŞ'a verilmesi; projenin yatırım 
maliyeti olarak İSAŞ'ın teklifinin aynen kabul edilmesi ve yatırım maliyetinin benzer işlere göre 
çok yüksek rakamlarda gerçekleşmesi sonucunu doğurmuştur. 

5.8. PROJENİN GETİRDİĞİ MALİ YÜK 
Benzer işlerle karşılaştırılmadan önce, konsorsiyumun bu proje ile alakalı olarak önerdiği 

rakamlar arasında da oldukça büyük oranlarda farklılıklar ve çelişkiler olduğundan da bahsedil-
mesinde yarar görülmektedir. 

Konsorsiyumun 26.12.1989 tarihindeki ilk teklifinde yatırım maliyeti 480 milyon USD iken, 
23.10.1991 tarihinde verilen ikinci teklifte 709,5 milyon USD olmuş, 02.02.2003 tarihinde im
zalanan ancak geçerlilik kazanmayan USSA'da 714,9 milyon USD'ye çıkarılmış, 24.08.1995 
tarihinde imzalanan USSA'da ise 864,8 milyon USD olarak kararlaştırılmıştır. İşin bitiminde ise 
yatırım maliyeti 890.9 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Projenin bu kadar yüksek bir maliyetle 
tamamlanmasına rağmen, Proje kapsamında bulunan "Endüstriyel Su İsale Hatları" yapılmamış ve 
bu kısım için başlangıçta önerilen tutarlar da maliyetlerden çıkarılmamıştır. 

DSİ'nin komisyonumuza gönderdiği 30.04.2003 tarihli yazıda bildirdiği maliyetler ile, İSAŞ 
tarafından fatura edilen yatırım maliyetleri karşılaştırılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

a) 60 milyon mJ rezervuar kapasiteli Yuvacık baraj inşaatının kalan kısmının DSİ ölçüt
leri ile maliyetinin 21 milyon USD olduğunu bildirmiştir. Oysa İSAŞ tarafından aynı iş 56,2 
milyon USD'ye tamamlanmıştır. 

b) 480.000 mVgün kapasiteli arıtma tesislerinin DSİ fiyatlarıyla maliyeti 40 milyon USD 
iken, İSAŞ fiyatlarıyla maliyeti pompa istasyonu hariç 146 milyon USD olmuştur. İSAŞ 
tarafından yapılan pompa istasyonunun maliyeti de 25,6 milyon USD'dir. 

c) İsale hatları DSİ hesabına göre 156,5 milyon USD iken, İSAŞ tarafından 287,2 milyon 
USD'ye mal edilmiştir. (Ek:65/b) 

Görüleceği üzere; İSAŞ tarafından kredi maliyetleri ve müşavirlik hizmetleri ve diğer giderler 
dahil olmak üzere toplam 890,9 milyon USD'ye yapılan projenin DSİ tarafından dış kaynaklı kredi 
kullanılmadan yapılması halinde maliyeti 217 milyon USD civarında olacaktır. DSİ Genel Müdürü 
Sn.Prof. Dr. Veysel EROGLU komisyonumuzu bilgilendirme toplantısında, proje ile ilgili olarak 
DSİ tarafından bildirilen maliyet hesaplarının artı-eksi %10 oranında değişebileceğini, en fazla 250 
milyon USD'ye çıkabileceğini belirtmiş, İkitelli Arıtma Tesisinin nitelik olarak Yuvacık Arıtma 
Tesisi ile birbirine çok yakın özelliklerde bulunduğunu, yatırım maliyeti olarak aralarında çok faz
la fark olmaması gerektiğini, buna karşın Yuvacık Arıtma Tesisinin 5-6 kat daha fazla fiyata mal 
edildiğini, bu farkın normal olmadığını beyan etmiştir. 
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Komisyonumuzca İstanbul İSKİ İkitelli Arıtma Tesisi ve Sazlıdere Barajı ile Yuvacık Barajı ve 
Arıtma Tesisine gidilerek yerinde inceleme yapılmıştır. Birlikte götürülen konunun uzmanları ile 
İSKİ ve Yuvacık Tesislerinin görevlileri ve İSAŞ yetkililerinden alınan bilgiler sonucunda; İkitelli 
Fatih Sultan Mehmet Han Arıtma Tesisinin 400 m3 /gün, Yuvacık Arıtma Tesisinin 480 m3 /gün 
kapasiteli olduğu, her ikisinin aynı teknoloji ile inşa edildiği, İkitelli Fatih Sultan Mehmet Han Arıt
ma Tesisinin Yuvacık Arıtma Tesisi bünyesinde bulunmayan ozonlama tesislerine de sahip ol
masına rağmen yatırım maliyetinin 27,4 milyon USD, Yuvacık Arıtma Tesisinin ise 146 milyon 
USD olduğu anlaşılmıştır. 1 metreküp için yapılan yatırım bedeli İzmit'te 365,48 USD, İstanbul 
İkitelli'de 68,51 USD'dir. Buradan da görüleceği üzere, eşdeğer teknoloji ile yapılıp işletilen iki 
tesis arasında 5.3 kat fark bulunmaktadır. İzmit Yuvacık Arıtma Tesisinin İSKİ fiyatlarına göre 
118,7 milyon USD daha pahalıya mal edilmiştir. 

İSKİ Genel Müdürlüğünden alınan 02.05.2003 tarihli yazıdan; DSİ Yeşilçay Emirli Arıtma 
Tesisinin 500 m3 /gün, Yuvacık Arıtma Tesisinin 480 m3 /gün kapasiteli olduğu, her ikisinin benzer 
teknoloji ile inşa edildiği, DSİ Yeşilçay Emirli Arıtma Tesisinin yatırım maliyetinin 41,3 milyon USD, 
Yuvacık Arıtma Tesisinin ise 146 milyon USD olduğu ve 1 metreküp için yapılan yatırım bedelinin 
İzmit'te 365,48 USD, DSİ Yeşilçay Emirli Arıtma Tesisinde ise 82,60 USD olduğu anlaşılmıştır. Bu 
iki tesisin karşılaştırılmasında; eşdeğer teknoloji ile yapılıp işletilmesine rağmen Yuvacık Arıtma 
Tesisinin DSİ Yeşilçay Emirli Arıtma Tesisinden 4.42 kat daha pahalıya inşa edilmiştir. (Ek:65/c) 

Komisyonumuzca, teknik alanda bilgisine başvurulan DSİ Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Sn.Hasan AKYAR; arıtma tesislerinin m3/gün kapasitesi maliyetlerinin yapıldığı 
zeminin şartlarına, seçilen teknolojinin lisanslı olup olmadığına ve meskun alan içerisinde bulunup 
bulunmadığına bağlı olarak 70 ile 100 USD arasında değiştiğini, DSİ'nin birim maliyeti 100 USD 
üzerinde olan bir arıtma tesisi inşaa etmediğini ama 70 USD altında birkaç arıtma tesisini tamam
ladığını, teknolojik olarak karşılaştırılacak olursa Ankara İvedik Arıtma Tesisi ile Yuvacık Arıtma 
Tesisinin karşılaştırılmasının daha uygun olacağını, her iki tesisinde aynı firma tarafında aynı tek
noloji ile yapıldığını, 132 milyon USD maliyeti olan Manavgat İçme Suyu Projesi'nin 93.3 milyon 
USD'lik harcamasının "deniz içi yapılara" ait olması nedeniyle İzmit Su Projesi ile karşılaştırıl
masının doğru olmayacağını, bu iki projenin sadece arıtma tesislerinin birbiriyle mukayese 
edilebileceğini, Manavgat'taki Arıtma Tesisinin toplam maliyetinin 21,3 milyon USD olduğunu ( bu 
rakamın doğruluğu, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Komisyonumuza gönderilen 
26.06.2003 tarihli yazı (Ek: 113) ile de teyit edilmiştir. Oysa; İZMİT B.B. tarafından hazırlanarak 
Komisyona sunulan kitapçıkta bu rakam 76 milyon USD olarak bildirilmiştir.), birim arıtma 
maliyetinin 85,3 USD olduğunu bildirmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Komisyonumuza gönderilen 26.06.2003 tarihli yazı ile An-
kara-İvedik Arıtma Tesisi I. Aşama İnşaatının 43,5 milyon USD'ye mal olduğu belirtilmiştir. 
(Ek: 114) Yuvacık Arıtma Tesisi bu tesisten 3,5 kat daha pahalıdır. 

Görüleceği üzere; Yuvacık Arıtma Tesisi, birebir benzer proje olarak nitelendirilen projelerden 
yaklaşık 3.5-5 kat daha yüksek bir fiyata mal olmuştur. 

Arıtma Tesisi ile ilgili olarak yapılan bu kıyaslamalar, boruların döşendiği zeminin özellikleri, 
kullanılan boruların çeşitleri, ebatlarının değişik olması, v.b. nedenlerle baraj ve isale hatları için 
yapılması mümkün olamamıştır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Belediyeden alınan ve isale hat
larının uzunluğu ve kullanılan boruların duetil font boru veya çelik boru olduğu hususları dikkate 
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alınarak bir hesaplama yapılmış ve isale hatları toplam maliyeti 156,5 milyon USD olarak bulun
muştur. İSAŞ'ın isale hatları maliyeti ise 287,2 milyon USD olup, arada 130,7 milyon USD aleyh
te bir fark bulunmaktadır. Ancak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu tespit kendilerine 
sunulan bilgi ve belgeler üzerinden hareketle yapıldığından net rakamlara ulaşabilmek için bir heyet 
oluşturularak yerinde fiziki tespit yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

- Yine aynı BKK'nın "Mal ve Hizmetlerin Ücretinin (Fiyatlarının) Belirlenmesinde Uy
gulanacak Usul ve Esaslar" başlıklı 34, 35 ve 36. maddelerinde; YİD modeliyle yapılan tesislerde 
üretilen mal ve hizmetin fiyatını belirleme yetkisi idareye verilmiş iken USSA'nın "Ticari Politika" 
başlıklı 18.1. maddesinde; şirketin proje ile ilgili ticari politikasını ve verilecek hizmet fiyatlarını ve 
tipini belirlemede serbest olacağı, fiyatların ve tarifelerin kontrolüne yönelik tedbirlerin uy
gulanabilir Türk mevzuatının izin verdiği ölçüde bu proje için belirlenmiş olan satış fiyatlarına uy
gulanmayacağı kararlaştırılarak üretilen mal ve hizmetin ücretini (fiyatını) belirleme yetkisi 
tamamen şirkete devredilmiş ve bu şekilde yönetmelik hükümleri ihlal edilmiştir. Bunun sonucun
da Şirket üretilen malla ilgili olsun veya olmasın yapmış olduğu tüm giderleri su faturalarına yan
sıtarak su faturalarının tutarlarının gereksiz yere yükselmesine neden olunmuştur. 

- 94/5907 sayılı BKK'nın 39. maddesi uyarınca; Hazine Garantisi gerektiren uygulama sözleş
melerinin görevli şirket ve idare arasında imzalanmadan önce uygun görüş alınmak üzere HM'ye 
iletilmesi gerekirken bu hükme uyulmamış ve HM'den sözkonusu görüş alınmamıştır. 

- 94/5907 sayılı BKK'nın "Denetim" başlığını taşıyan 23. maddesinde idarenin, görevli şirketin 
sözleşme kapsamına giren tüm faaliyetlerini, belge ve kayıtlarını bütün aşamalarda denet
leyebileceği veya denetletebileceği belirtildiği halde İZMİT B.B.; kararname ile kendisine verilen 
bu görevi projenin hiçbir aşamasında yerine getirmemiştir. 

Yine İZMİT B.B. ile İSAŞ arasında akdedilen USSA'nın "Su Satış Fiyatı, Ölçme, Ödeme Şart
lan" başlıklı VII. Maddenin 7.10. bendinde denetimle ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre; 
Belediye bu Anlaşmanın süresi boyunca her zaman ve masrafı kendisine ait olmak üzere, Şirketin 
Belediye'ye borç kayıtlarının, bu Anlaşma hükümlerine ve Muhasebe Prensiplerine uygun hesap
lanmış olup olmadıklarını belirlemek amacıyla denetim yapabilecektir. 

Ancak İZMİT B.B.'nin Kararname ve USSA'nın ilgili hükümleri uyarınca kendisine verilen 
denetim yetkisi ve görevini hiçbir zaman yapmamıştır. Bu husus; Kuzey YMM A.Ş. tarafından 
düzenlenen 08.04.2003 tarih ve YMM-41-03-23 sayılı Bilirkişi Raporu ile de sabittir. Bahse konu 
Raporun bir çok yerinde, 94/5907 sayılı BKK'nın 23. madde hükmü uyarınca Belediye'nin ilgili or
ganları vasıtasıyla Şirketin sözleşme kapsamına giren tüm faaliyet, belge ve kayıtlarını bütün 
aşamalarda denetleyebileceği, Şirket giderlerinin fahiş nitelik arzedip arzetmediği hususunun 
Hazine'den ödeme talebinde bulunulmadan önce saptanabileceğini ancak Belediye tarafından böy
le bir denetim yapılmadığı gibi, Belediye'yi temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyeler ile denet
çi de, gider olarak kabul edilmesi ihtilaflı olan giderlere ilişkin olarak her hangi bir muhalefette 
bulunmadıkları gibi kararların alınışında olumlu oy kullandıkları, bu nedenle giderlere ilişkin 
itirazın kabul edilemeyeceği, belirtilmektedir.(Ek:98) 

YİD modelinin en önemli özelliği, yatırım ve işletme dönemlerinde proje ile ilgili olarak 
yapılan tüm giderlerin proje kapsamında üretilen mal veya hizmetin satış fiyatına yansıtılmak 
suretiyle işin sahibi idareden tahsil edilmesidir. İZMİT B.B.; Kararname ve USSA ile kendisine 
verilen denetim görevini yapmayarak; Şirketin, yatırım ve işletme maliyetlerine yansıtılmaması 
gereken bazı giderleri su faturalarına yansıtılmasına ve dolayısıyla garantör sıfatıyla Hazine'den 
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talep edilen miktarın haksız bir şekilde yükseltmesine sebep olmuştur. Belediye, Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uyarınca (%10'un üzerinde bir hisse oranıyla ortak olan hissedarlara tanınan 
denetim hakkı) ortaklık payı oranından kaynaklanan denetim yetkisini de kullanmamıştır. 

USSA'nın imzalanmasını müteakip İZMİT B.B. Meclisi 28.11.1995 tarihinde aldığı kararla il
gili proje kapsamında şirketin kullanacağı kredinin Belediye yükümlülüğünde ve Hazine Garan
tisinde olacağını, kredinin kullanılmasının 1580 sayılı Kanunun 70. maddesinin 5. fıkrası gereği 
kararlaştırılmasını kabul etmiştir.(Ek:66) 

İZMİT B.B. ile konsorsiyum arasında imzalanan 24.08.1995 tarihli USSA'nın ek G bölümün
de. verilecek olan Hazine garantilerinin esasları tanımlanmış olup, buna göre T.C. adına hareket 
eden HM'nin gayrıkabilirücu (geri dönülemez), şartsız ve ilk sorumlu olarak garanti vereceği 
hüküm altına alınmış ve söz konusu şartlarda garantilerin verilmesinin sağlanacağı İZMİT B.B. 
tarafından taahhüt edilmiştir. 

USSA'nın imzalanmasından sonra HM adına 19.12.1995 tarihinde Sn.M.Bülent ÖZGÜN ve 
Sn.Serhat Güray ŞAMLIOĞLU tarafından imzalanan garanti anlaşmaları 12.03.1996 tarihinde 
düzeltilmiş, kesin ve nihai halini almıştır.(Ek:67) 

Bu proje kapsamında verilen Hazine Garantileri üç başlık altında toplanabilir: 
• USSA ya Verilen Hazine Garantisi : ( Ürün Satmalına Garantisi) 
Proje çerçevesinde, 19.12.1995 tarihinde, İZMİT B.B.'nin USSA'ya göre taahhüt ettiği aylık 

eşit tutarlarda olmak şartıyla yıllık 142 milyon m3 arıtılmış suyu tam ve zamanında satınalma garan
tisinden doğan aylık faturaları ödeme yükümlülüklerini ifa etmemesi halinde söz konusu 
ödemelerin Hazine tarafından üstlenileceğine ilişkin Hazine Garanti Mektubu imzalanmıştır. 

• Yenilenmiş Kredi Anlaşmalarına Verilen Gazine Garantisi : 
19.12.1995 tarihinde imzalanan ve ancak tesislerin işletme dönemi sona ermeden İZMİT B.B. 

tarafından devralınması halinde yürürlüğe girecek olan ve borçlu sıfatını İSAŞ'ın yerine İZMİT 
B.B. nin aldığı her bir kredi anlaşması için bankalar konsorsiyumu ile İZMİT B.B. arasında 
"Yenilenmiş Kredi Anlaşmaları" imzalanmış ve 19.12.1995 tarihinde bu anlaşmalara da Hazine 
Garantisi verilmiştir. Verilen garantilere göre: üstlenim tarihini müteakip Yenilenmiş Kredi Anlaş
maları uyarınca İZMİT B.B. tarafından yapılması gereken tüm ödemeler, Hazine Garantisi kap
samında olup İZMİT B.B.'nin bu anlaşmalar uyarınca ödemesi gereken ancak temerrüt durumunda 
olduğu tüm ödemeler Hazine tarafından yapılacaktır. 

• İZMİT B.B. nin İSAŞ'a Ortak Olmak Amacıyla Kullandığı Dış Kaynaklı Krediye 
Verilen Hazine Garantisi : 

Ayrıca, İZMİT B.B.'nin İSAŞ a %15 oranında ortak olmak amacıyla kullandığı 19,5 milyon USD 
tutarındaki dış krediye de HM tarafından 14.02.1995 tarihinde garanti verilmiş ve verilen garanti kap
samında alman kredi için faiz dahil 20,2 milyon USD Hazine tarafından kreditöre ödenmiştir. 

USSA'nın EK G maddesinde yer alan Hazine Garantilerine ilişkin tanımlanan hususlar, Hazine 
aleyhine olabildiğince genişletilmek suretiyle Garanti Mektupları düzenlenmiştir. 

HM; geri dönülemez, şartsız ve ilk sorumlu olarak Garanti vermiş, bunun yanında USSA'da yer 
alan ve İZMİT B.B.'ye tanınmış bulunan tehir, süre, feragat ya da müsamaha gibi haklardan da yok
sun bırakılmış, ayrıca. Belediyenin herhangi bir yükümlülüğünün uygulanamaz olması yada geçer
siz olması veya garantörün yasal olarak azledilmesi ya da defini teşkil edecek bir durumda da 
verilen garantinin bir uygulanamazlık veya geçersizlik durumu yokmuş gibi kabul edileceği hüküm 
altına alınmıştır. 
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Hazine Garantisi USSA'ya dayanarak verilmiş olmasına rağmen Garanti Mektubunun 4. mad
desinde; USSA'nın herhangi bir hükmü ya da Maddesinin yasalara aykırı olması, geçerliliğini ya da 
uygulanabilirliğini kaybetmesi durumunda dahi Garanti Mektubunun hukuki mevcudiyetini devam 
ettireceği ve bağlayıcı olacağı hüküm altına alınmakla USSA'nın kapsamı genişletilmiş ve HM 
tarafından kapsamı net olarak gösterilmeyen, yoruma açık bir garanti verilmiştir. 

Ayrıca HM'nin ödeme yükümlülüklerini öncelikle yerine getireceği, proje ile ilgili gelir ve 
menfaatlerin her hangi bir kişiye devredilmesi durumunda Hazine tarafından üstlenilen yüküm
lülükler yerine getirilmeden önce, Belediye'den her hangi bir talepte bulunulmayacağı, her hangi bir 
mahkemede Belediye veya diğer bir kişi aleyhine hukuki yola başvurulmayacağı, hüküm aldırıl-
mayacağı, dava açtırılmayacağı ve talepte bulunulmayacağı, Garanti Mektubunun 5. maddesinde 
hüküm altına alınmıştır. 

Verilen Garanti Mektuplarının yukarıda açıklanan kapsamı dikkate alındığında; HM'nin asıl 
borçlu olan İZMİT B.B.'nin USSA'daki yükümlülüklerinden daha geniş kapsamlı ve normal hukuki 
haklarının hemen hemen tamamını ortadan kaldıracak bir şekilde garanti vermesinin mutad bir uy
gulama olmadığı anlaşılmaktadır. Bu garantilerle HM asıl borçlu yerine geçerek borcu üstlenmiş ol
makla birlikte, USSA'da HM lehine her hangi bir düzenleme yapmayı düşünmemiştir. Bu ise Garan
ti Mektuplarını imzalayan görevlilerin sahip oldukları yetkiyi kötüye kullanarak üstlenici Şirketin 
taraflarına fazladan kazanç sağlama durumunu doğurmuştur. Bu kadar geniş kapsamlı garanti veril
mesi durumunda garantörün asıl iş sözleşmesinin (USSA) imzalanmasından önce Devlet aleyhine 
olan hususları düzeltmesi; proje üzerinde gerekli incelemeleri yaparak projenin fizibilitesini, 
projenin mali yapısını, üretilecek ürünün satılabilirliğini, asıl borçlunun ödeme gücünün bulunup 
bulunmadığını, projenin inşaatı aşamasında yapılan işin sözleşmelere uygunluğunun etkin bir şekil
de denetlenmesinin sağlanmasını ve söz konusu projenin Türkiye'deki meri mevzuat kapsamında 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırması gerekirken, bu çalışmalar yerine getirilmeden 
bahse konu geniş kapsamlı garanti mektubu verilmiştir. DEİGM Daire Başkanı Sn.Serhat ŞAM-
LIOGLU Komisyonumuza verdiği beyanında, kendilerinin bu konuda çalışma yaptıklarını ve US-
SA'yı değiştirmek istediklerini, ancak üst kademelerden ve siyasilerden gelen baskılar sonucu bunu 
başaramadıklarını beyen etmiştir. HM tarafından bu şekilde geniş kapsamlı bir garanti mektubu 
verilmesi Belediye tarafından ödenmesi gereken su faturalarının ödenmeyerek HM'ye ödettirilmesi 
hususunda Belediye'yi cesaretlendirmiştir. 

Taraflar arasında akdedilen USSA da yer alan hükümlerin Türkiye'de yürürlükte 
bulunan yasalara ve T. C. Anayasasına uygun olup olmadığını irdelemeden verilen Garanti 
Mektubu ile USSA'da yer alan Garanti ile ilgili hükümlerin kapsamının genişletilerek 
Hazinenin zarara uğratılmasından, söz konusu Garanti Mektubunu imzalayan dönemin DEİ 
Genel Müdürü Sn.M. Bülent ÖZGÜN sorumlu görülmektedir. 

Bu sorumluluğa dönemin Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Sn.A.Aykon DOĞAN da ortaktır. 
Şöyle ki: 

Gerek Bütçe Kanunları çerçevesinde doğrudan borçlu ya da garantör sıfatıyla dış borçlanma 
yetkisi ve gerekse 4180 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde YİD Modeline istinaden gerçekleş
tirilen projelere Hazine Garantisi sağlama yetkisi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet 
Bakanına aittir. 

Uygulamada, söz konusu proje bir YİD projesi ise Hazine Garantisi sağlanması amacıyla Dev
let Bakanının onayına sunulmakta ve eğer onay verilirse hem müzakere ve hem de imza yetkisi 
münferiden DEİ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanına devredilmek-
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tedir. (İncelediğimiz projede rutin uygulamanın dışına çıkılarak yetki devri onayı Hazineden sorum
lu Devlet Bakanının teklifi üzerine Başbakan Sn.Tansu ÇİLLER tarafından verilmiştir.) 

Burada alınan onay bir yetki devri değildir. Esasen yetki devrinden söz edebilmek için ilgili 
Kanununda açık bir hüküm bulunması gerekir. Oysa, gerek Bütçe Kanunlarında ve gerekse 4180 sayılı 
Kanunda Bakanın yetkilerini Müsteşarlığa devredebileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu nedenle Bakanlık Makamından alınan onayları, hukuken "imza yetkisinin devri" olarak 
nitelendirmek gerekir. İdare Hukuku anlamında imza yetkisinin devrinde sorumluluk ve karar alma 
yetkisi, imza yetkisini verende kalmaktadır. 

Söz konusu olan proje için verilen 30.09.1994 tarih ve 94/1238 saydı onay ile dönemin 
Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Sn.A.Aykon DOĞAN imza yetkisini devretmiş olup sorum
luluğa ortaktır. 

Bu gün itibariyle Belediye; İzmit Su Projesi kapsamında HM tarafından garantör sıfatıyla adına 
ödenen su faturaları ile ilgili, HM'ye herhangi bir ödemede bulunmamıştır. İZMİT B.B.'nin HM'ye 
olan borçlarının tahsilatı amacıyla halen İZMİT B.B.'nin İller Bankası payından resen kesinti yapıl
masına devam edilmektedir. Ancak İZMİT B.B.'nin Çevre Entegre Tesisleri ve İzmit Doğalgaz 
Projesi kapsamında da HM'ye borcu bulunması ve söz konusu borçlar karşılığında İller Bankası 
payından yapılan kesintinin yetersiz olması nedeniyle henüz İzmit Su Projesi kapsamında İZMİT 
B.B.'nin borçlarına ilişkin kesinti yapılamadığı anlaşılmıştır. Şöyle ki; 

- 31.05.2003 tarihi itibariyle, İZMİT B.B. adına İzmit Gaz Projesi kapsamında 98.7 milyon USD, 
- İZMİT B.B. tarafından Hazine garantili olarak klasik finansman yöntemi ile alınan krediler 

kapsamında 345.7 milyon USD ve, 
- YİD kapsamında 876.5 milyon USD olmak üzere, 
Toplam 1,32 milyar USD tutarındaki ödeme HM tarafından yapılmıştır. Bu ödemeye kar

şılık olarak İZMİT B.B.'nin İller Bankası payından, İzmit Gaz Projesi kapsamında 1.8 milyon USD 
ve İZMİT B.B.'nin klasik finansman yöntemiyle almış olduğu krediler kapsamında 45.2 milyon 
USD olmak üzere toplam 47.1 milyon USD tutarında kesinti yapılmış ve YİD kapsamında HM 
tarafından yapılan ödemelere karşılık İZMİT B.B.'den herhangi bir tahsilat yapılamamıştır. 
Bu durum; İZMİT B.B.'nin bu güne kadar HM'ye olan borçlarının ancak % 3,5'lik kısmını ödediğini 
göstermektedir. Şartların aynı şekilde devam etmesi durumunda HM'nin İZMİT B.B.'den olan 
alacağının en iyi tahminle 50 yılda tahsil edilebileceği açıktır. 

İSU Genel Müdürlüğü'nden gelen 30.04.2003 gün 1194 sayılı yazıda; 1999 yılında meydana 
gelen depremlerden sonra barajdan alınan su miktarında artış meydana geldiği, artışın alt yapıda 
meydana gelen hasarlar nedeniyle artan kaçaklardan kaynaklandığı, aynı dönem itibarıyla tahakkuk 
ve tahsilat miktarlarının azaldığı, kayıp-kaçakların önlenmesi durumunda barajdan alınan su mik
tarının azalacağı bildirilmiştir. (Ek: 100) 

Ayrıca alınmadığı halde parası ödenen su miktarının 1999 yılında 104.517.795 m3, 2000 
yılında 63.955.271 m3, 2001 yılında 58.662.146 m3 ve 2002 yılında 52.641.959 m3 olduğu, 

Aynı yıllarda kayıp kaçak miktarları 1999'da 14.504.902, 2000'de 41.604.088, 2001'de 
52.033.608 ve 2002'de 60.259.900 metreküp olduğu tablo halinde gösterilmiştir. 

Bu durumda; Proje kapsamında alınabilecek toplam su miktarı 142.000.000 m3 olduğu ve 
tahakkuka bağlanabilen su miktarı 32 milyon m3 ile 23 milyon m3 arasında değiştiği dikkate 
alındığında, İZMİT B.B. tarafından satın alınamayan su miktarı ile kayıp kaçak miktarı top
lamının 1999'da 119.022.700 m3, 2000'de 105.560.000 m3, 2001'de 110.695.750 m3 ve 2002'de 
112.902.000 m3 olduğu hesaplanmaktadır. 
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Ancak İSU'nun Komisyona gönderdiği belgelerin birbiri ile çelişkili olduğu; örneğin top
lam zarar miktarına kayıp kaçakların eklenmeyerek zararın düşük gösterildiği, buna karşın 
tahakkuk ettirilebilecek en fazla su miktarı 23 ila 32 milyon m3 arasında olması gerekirken 
gönderilen tablolarda tahakkuk miktarının olabilecek en yüksek miktardan daha fazla gös
terildiği anlaşılmıştır. 

Aynı yazıda, teslim alınan suya mukabil Hazine Müsteşarlığı'na bugüne kadar bir ödeme yapıl
madığı, tahsilatların cari giderlere harcandığı, artanın da İzmit Büyükşehir Belediyesine aktarıldığı 
açıklanmıştır. 

Aslında; İZMİT B.B. başlangıçtan beri Hazineye su parası ödemek istemediğini gösteren bir 
doğrultuda hareket etmektedir. Hazineyi garantör yaparak projenin finansman parasını ödettiği hal
de maliyetin yüksek olması ile ilgilenmediğini ifade etmektedir. İhale yapmayı, işi rekabete açarak 
devletin zarar etmemesi için gereken tedbirleri almayı bu nedenle düşünmemiş, yaptığı işlemlerin 
yasalara uygunluğunu gözetmemiştir. İZMİT B.B. eski Başkanı Sn.Sefa SİRMEN komisyonda yap
tığı açıklamalarda, kendisini İzmit'in su sorununun ilgilendirdiğini, diğer konuların ilgilendir
mediğini bildirmiştir. Yine Komisyonumuza sunduğu kitapçıkta; dönemin Başbakanı tarafından 
YİD Modeline geçiş için başlatılan süreçte Belediyenin sadece GÖREVLİ OLDUĞUNU, bunun 
PROJE SAHİPLİĞİ ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.(Ek:91) Bu tamamen yanlış bir 
düşüncedir. Zira; Başlangıçta Projenin sahibi DSİ Genci Müdürlüğü iken ilgili idare olan İZMİT 
B.B.'nin talebi üzerine Proje YPK Kararı ile YİD kapsamına alınmış, bunu müteakip DSİ ile İZMİT 
B.B. arasında imzalanan bir devir protokolü ile iş tamamen İZMİT B.B.'nin yetki ve sorumluluğuna 
devredilmiştir. Her ne kadar İZMİT B.B. Başkanı tarafından projenin sahibi olmadıkları iddia edil
se de; Projenin tabi olduğu 3996 sayılı Kanunun 3/d maddesinde idare tanımı yapılmış olup, bu 
maddede idare; YPK tarafından bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri YİD modeli çer
çevesinde yaptırmak üzere sermaye şirketi veya yabancı şirket ile sözleşme yapmaya yetkili 
kılınan ve hizmetin asli sahibi olan kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü 
üzere, Projenin asli sahibi İZMİT B.B.'dir ve İZMİT B.B. yetkilileri de bu çerçevede birinci 
derecede sorumludurlar. 

İZMİT B.B.'nin suyu yüksek fiyattan almasına rağmen düşük fiyattan satması ve kayıp-kaçak-
ları önleyici tedbirleri almaması da Belediye tarafının niyetini açıkça göstermektedir. Hazinenin 
zarar etmesini dikkate almayan, devletin haklarını korumayı düşünmeyen İZMİT B.B. Başkanı 
Sn.Sefa SİRMEN ile Genel Sekreteri Sn.Kadri VEZİROĞLU'nun deprem nedeniyle mücbir sebep 
hakkını kullanmama gerekçesi olarak şirketin görevini yaptığı ve böyle bir bildirimin hakça ol
madığını söyleyerek, Müteahhit Şirketin haklarının savunuculuğunu yapmaları düşündürücüdür. 

Bunlara ek olarak devlet hazinesinin hali hazırda ödemelerini yapabilmek için yurt içi ve yurt 
dışı piyasalardan borçlanma yaptığı, temin edilen kaynaklar karşılığı ülke olarak faiz ödenmek 
zorunda kalındığı ve bu tür yanlış projeler yüzünden Ülke ekonomisinin çok ağır kriz dönemleri ile 
karşı karşıya kaldığı herkes tarafından bilinmektedir. 

DEİGM nezdinde oluşturulan bir çalışma grubu, yaptığı hesaplamalar sonucu İzmit Su Projesi 
kapsamında HM tarafından yapılan su faturası ödemelerinin HM'ye gerçek maliyetini hesaplamış 
ve bulgular Komisyonumuza HM'nin 25.06.2003 tarih, 39405 sayılı yazısı ile bildirmiştir. Söz 
konusu yazıda özetle; proje kapsamında toplam 876.513.083 USD tutarında su faturası ödemesi 
yapıldığı, ödemelerin yapıldığı dönemde HM tarafından 5 yıl vadeli borçlanma için mevcut getiri 
oranına göre %10, 10 yıl vadeli borçlanma için mevcut getiri oranına göre %11 oranında faiz öden
diği, bu faiz oranlarına göre HM tarafından bu güne kadar ödenen su faturalarının gerçek 
maliyetinin hesaplanması sonucu 5 yıl vadeli borçlanma oranına göre 1.093.664.892 USD, 10 
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yıl vadeli borçlanma oranına göre ise 1.118.251.848 USD olduğu şeklinde bir hesap yapılmış
tır. Kısaca bütçe havuzundan yapılan ödemeler için yurt içi ve dışı piyasalardan borçlanıldığı 
gerçeğinden hareketle, Belediyenin lehine olarak 5 yıl vadeli borçlanma faiz oranları esas 
alınmak suretiyle yapılan hesaplama sonucunda, HM tarafından 1999 yılı başından beri 
yapılan toplam 876.513.083 USD tutarındaki ödemenin Devlet Hazinesine gerçek maliyetinin 
1.093.664.892 USD olduğu görülmüştür. (Ek:109) 

Şartların değişmemesi ve projenin fesih ve üstlenimi yoluna gidilmemesi durumunda 
geriye kalan 10,5 yıllık dönem için HM tarafından ödenmesi gerekecek su faturalarının top
lamı, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 1.461.397.201 USD, İSAŞ tarafından 
1.421.213.000 USD ve HM tarafından görevlendirilen müşavir firma tarafından ise 
2.155.269.797 USD olarak hesaplanmıştır. Türk Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik 
politikalar çerçevesinde HM tarafından önümüzdeki 10 yıllık dönemde de borçlanma yoluy
la devlet bütçesinin finanse edileceği düşüncesinden hareketle, bu günden itibaren gelecek 
10,5 yıllık dönemde ödenecek olan su faturalarının Devlet Hazinesine neye mal olacağı 
DEİGM koordinasyonunda oluşturulan çalışma grubu tarafından hesaplanmış ve ulaşılan 
çarpıcı sonuçlar HM'nin 25.06.2003 tarih, 39405 sayılı yazısı ile Komisyonumuza bildirilmiş
tir. Buna göre; 

- Hazine Kontrolörleri'nce hesaplanan ödeme projeksiyonuna göre HM tarafından 
gelecek 10,5 yıllık dönemde ödenecek su faturalarının 5 yıl vadeli borçlanma oranına göre 
2.737.291.088 USD, 10 yıl vadeli borçlanma oranına göre ise 2.921.550.420 USD olacağı, 

- Müşavir firma tarafından hesaplanan ödeme projeksiyonuna göre HM tarafından 
gelecek 10,5 yıllık dönemde ödenecek su faturalarının 5 yıl vadeli borçlanma oranına göre 
3.912.821.707 USD, 10 yıl vadeli borçlanma oranına göre ise 4.164.719.510 USD olacağı, 

anlaşılmıştır. 
Ortaya konulan bu rakamlar bu güne kadar ülke ekonomisine hali hazırda çok büyük 

yük getiren bu projenin gelecekte daha büyük maliyetler ve yükler getireceği gerçeğini ortaya 
çıkartmaktadır. 

Projenin işletme dönemi sonucu 2014 yılı başında İZMİT B.B. tarafından devralındığında; 
Hazine Kontrolörleri Kurulu hesabına göre 2.337.910.284 USD, İSAŞ'ın hesabına göre 
2.297.726.083 USD ve Müşavir firmanın hesabına göre ise 3.031.782.880 USD tutarında HM 
tarafından su faturası ödemesi yapılmış olacağı ve bu ödemelerin Devlet Hazinesine gerçek 
maliyetinin Hazine Kontrolörleri Kurulu hesabı çerçevesinde 5 yıl vadeli borçlanma oranına 
göre 3.830.955.980 USD, 10 yıl vadeli borçlanma oranına göre 4.039.802.268 USD, Müşavir fir
manın hesabı çerçevesinde 5yıl vadeli borçlanma oranına göre 5.006.486.599 USD, 10yıl vadeli 
borçlanma oranına göre 5.282.971.358 USD olarak gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. 

Gerek imzalanan uygulama sözleşmesinde bulunan eksiklikler ve hatalar, gerekse inşaat 
döneminde ortaya çıkan yüksek maliyetler ve gerekse İSAS'a aylar itibariyle ödenen su 
faturalarının içerdiği yüksek gider ve kâr payları dolayısıyla 15 yıl sonunda devlete ortalama 
4,5 milyar USD've mal olacak bu projenin, ülke ekonomisini ne denli olumsuz etkilediği, geç
mişte maruz kalınan ve gelecekte de karşılaşılması muhtemel bulunan ekonomik krizleri ne 
oranda körüklediği ve bu şekilde devletin nasıl zarara uğratıldığı gözler önüne serilmektedir. 

HM'nin 4059 sayılı Kuruluş Kanununda DEİ Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında; 'ileri 
teknoloji gerektiren temel altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştiril-
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mesi için, ilgili kanunlarda belirtilen çerçevede garanti vermek ve buna ilişkin işlemler yapmak ile 
bu projelerle ilgili hazırlık ve akit çalışmalarına katılmak' sayıldığı için, 864 milyon USD'ye 
malolacağı belli olan bir proje kapsamında üretilecek suya HM tarafından garanti verilmeden önce; 
projenin planlanmasından yeniden kamuya transfer edileceği aşamasına kadar nasıl tasarlanıp uy
gulandığını, nasıl işletildiğini ve bu aşamalarda İZMİT B.B.'nin imtiyaz sözleşmesinin kendisine 
tanıdığı hak ve yükümlülükleri ne derecede yerine getirdiğini araştırması gerekirdi. Buna göre ilgili 
belediyenin; 

- başka isteklilerden teklif alıp almadığını, 
- hangi yasa hükümlerine göre ihalenin sonuçlandırıldığını, 
- ne tür risk analizleri ve değerlendirmeleri yaptığını, bu değerlendirmelerin kararlara nasıl 

yansıdığını, 
- ne tür riskleri üstlendiğini, hangi riskleri özel sektör ortaklığına transfer ettiğini, 
- yatırım maliyeti ile ilgili nasıl bir çalışma yaptığını, 
- yapım, işletme ve devir koşullarını nasıl belirlediğini, bunları belirlerken öncelikle hangi 

kamu çıkarlarını gözettiğini, 
- üretilen suyun pazarlanması konusunda önceden ne gibi bağlantılar yaptığını, 
tetkik etmeli ve şartların uygun olduğunu saptaması üzerine garanti vermesi gerekirdi. 
Oysa bu dönemde söz konusu araştırmayı yapması gereken birimin (DEİ Genel Müdürlüğü) 

başında bulunan Sn.Aydın KARAÖZ komisyonu bilgilendirme toplantısında Kuruluş Kanunu ile 
kendilerine verilen yetki ve görevin sadece projelerin finansman boyutu ile ilgili olduğunu, yukar
da bahsedilen hususlarla ilgili araştırma ve inceleme görevlerinin bulunmadığını beyan etmiştir. 
Bunlara ilaveten görev alanlarına girmemekle birlikte söz konusu proje kapsamında İZMİT B.B.'nin 
üretilecek suyun bedelini ödemeye yetecek mali gücünün olup olmadığını ve projenin maliyetinin 
gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususlarında bir araştırma yapılması amacıyla DSİ Genel Müdür
lüğünün bilgisine başvurulması konusunun Mayıs 1994 tarihinde gündeme geldiğini, yine yetki ve 
görev alanlarına girmemesine rağmen üretilecek suyun tarifesinin incelendiğini, yapılan hesap
lamalar sonucu tarifenin yüksek olduğunu bu fiyat üzerinden üretilecek suyun satışının güç 
olacağını tespit ettiklerini bildirmiştir. 

DEİ Genel Müdürü Sn.Aydın KARAÖZ'ün "görevli olmadıkları halde yetkilerini 
aşarak" yaptıklarını beyan ettiği araştırmaları yapmak, gerçekte 4059 sayılı yasaya göre 
DEİGM'nin asli görevleri arasında sayılmaktadır. Gerçekte DEİGM tarafından asli görevleri 
çerçevesinde araştırma ve tespitler yapılmış, bunun sonucunda; 

- Projenin yatırım maliyeti ile ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü'ne yönelik olarak bir yazı 
hazırlanmış, 

- Hazine Garantisi verilmesine ilişkin ilk taslak Onaya "üretilecek suyun birim fiyatının yük
sekliği nedeniyle satılamayacağı ve Hazine'nin su fiyatını sübvansc etmesi gerekeceği" yönünde bir 
ibare eklenmiştir. 

Ancak projenin maliyeti ile ilgili DSİ'ye yönelik olarak düzenlenen yazı gönderilmediği gibi, 
taslak Onay metninde yer alan 'su fiyatının sübvansc edilmesi gerekeceği' ibaresi onaydan 
çıkarılarak Makama sunulmuştur. Kaldı ki yetkilerini aşarak yaptıklarını iddia ettikleri işlemler 
sonucu ulaştıkları bilgileri yetkili hiçbir merciye aktarmayarak devleti zarara sokan Hazine Garan
tilerinin verilmesine seyirci kalmışlardır. 
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5.9. HAZİNE TARAFINDAN PROJE KAPSAMINDA ALINAN DANİŞMANLİK HİZ
METİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Halen Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Aydın KARAÖZ Komisyonu bil
gilendirme toplantısında her ne kadar Hazine'nin YİD projeleri ile ilgili görevinin sadece finansman 
yapısı ile sınırlı olduğunu ifade etmişse de, HM'den gelen 05.05.2003/27304 sayılı yazıda; 
Amerikan Arnold & Porter şirketinden YİD modeli ve projelerinin yapısı ve hukukî danışmanlık 
hizmetleri ile ilgili olduğu, yapılan anlaşmaların müzakerelerinde yararlanıldığı, bu çerçevede 
1995, 1996 ve 1997 yıllarında hukuki yardım alındığı, bütçede gerekli ödenek bulunmadığından 
toplam 581.878.58 USD miktarındaki ödemenin bütçe finansmanı amacıyla yapılan tahvil ihraç
larından karşılandığı bildirilmiştir.(Ek:105) Bu da aslında Hazine'nin YİD modeli kapsamında 
yapılacak projelerle ilgili görevlerinin sadece finansman yapısı ile sınırlı olmadığı, projelerin hazır
lık ve akit çalışmalarında da fiilen yer alması gerektiğini kabul etmesinin açık bir göstergesidir. 

Söz konusu hizmet için Amerikan Arnold & Porter şirketinin seçilmesinin ne kadar doğru ve 
bu şirketin yaptığı hukukî yardımın ne kadar isabetli olduğu hususu, Hazinenin uğradığı ve uğ
rayacağı zararlar göz önüne alındığında daha iyi anlaşılmaktadır. YİD modeliyle yapıldığı söylen
mesine rağmen bu modelin şartlarını taşımayan bir proje gerçekleşmiştir. Bütün riskler Belediyeye, 
dolayısıyla Hazineye yüklenmesine rağmen; Müteahhit Şirkete dünya standartlarının çok üstünde, 
hatta temin edilen dış kredinin (libor+faiz) giderinin iki katı kadar % 14 oranında özsermaye getirişi 
sağlanmış, bu yetmezmiş gibi DSİ rakamlarına göre projenin tümünü yapacak kadar (yaklaşık 
olarak 190 milyon USD) yüksek bir genel gider gösterilmiştir. 

DEİGM 06.01.1994 tarihinde Başbakanlık Makamı'na hitaben bir yazı yazarak; söz konusu 
modelin karmaşık yapısı nedeniyle Proje ile ilgili yabancı bir Hukuk Firmasından hizmet alımı yap
ma ihtiyacı doğduğunu bildirmiş, bu nedenle Hukuk Firmasının seçiminde Müsteşarlık Makamı'nın 
yetkilendirilmesini ve seçilecek olan Hukuk Firmasının müşavirlik hizmetlerinden doğacak ücret
lerin Hazine Bütçesinden karşılanmasını talep etmiş ve bu talep Başbakan Sn. Tansu ÇİLLER 
tarafından uygun görülmüştür. Ancak bundan sonra Hukuk Firmasının seçimi ihalesiz yapılmış, iki 
taraf arasında bir Hizmet Akti imzalanmadan Arnold&Porter Şirketi görevlendirilmiştir. Alınan 
Başbakanlık Onayında; Hukuk Firmasının müşavirlik hizmetlerinden doğacak alacaklarının Hazine 
Bütçesinden karşılanması gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen DİE Genel Müdürü Sn.Aydın 
KARAÖZ tarafından hazırlanarak Müsteşarlık Makamı'na sunulan ödemeye ilişkin yazılarda, Ar
nold&Porter Şirketi tahvil ihraçlarında danışmanlık hizmeti vermiş gibi gösterilerek Firma istihkak
larının "tahvil ihraçları masraf kaleminden" ödenmesi onaya sunulmuş, bu şekilde üst Makam yanıl
tılarak Yasaya aykırı bir işlem gerçekleştirilmiştir. Adı geçen kişi konu ile ilgili olarak Komis
yonumuza "Bütçenin ilgili Faslında ödenek bulunmadığından böyle bir yola başvurulduğunu" ifade 
etmişse de bu hususun Yasa dışı bir uygulama yapılmasına gerekçe oluşturmayacağı sonucuna varıl
mıştır. Kaldı ki tahvil ihraçları masraf kalemleri ile hiçbir ilgisi olmayan giderlerin buraya dahil 
edilerek ödenmesi istismara açık bir husus olup, kesinlikle savunulmaması gereken bir uy
gulamadır. Bu nedenle komisyonumuz gerekli inceleme soruşturma için konuyu Hazine Müsteşar
lığına iletmiştir. 

İzmit Su Projesi'nin ihalesiz verilmesi ve Yapımcı Şirketin rekabete açılmadan seçilmesi 
nedeniyle işin gerçek fiyatının 5 misline varan yatırım bedeli ile 25 katına varan geri ödemesinin 
bulunmasına karşın, hukukî danışmanlık yapan şirket bu konularda Hazineyi hiçbir şekilde uyar
mamış, meri mevzuatımıza aykırı olmasına rağmen hazinenin garanti vermesinin yasal olmadığı 
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konusunda da bir çekincesi olmamıştır. Danışman Firma ile bir "Hizmet Alım Sözleşmesinin yapıl
mamış olması Şirketin görev ve sorumluluk alanının tespitini imkansız kılmaktadır. Bugün gelinen 
noktada Hazine'nin uğradığı zararlar dikkate alındığında bu Firma ile bir sözleşme aktedilmemiş ol
ması nedeniyle Şirkete karşı her hangi bir Yasal yola başvurma ve uğranılan zararla ilgili olarak 
hesap sorma imkanı da kalmamıştır. Ayrıca Danışman olarak neden bu şirketin tercih edildiği ve ay
nı şirketin bu projede başka kimlere hukukî yardımda bulunduğu hususlarının da araştırılması 
gerektiği düşünülmektedir. 

4059 sayılı Kanunla DEİGM'ye verilen görevlerin yerine getirilmemesi ve sözleşmelerin hazır
lık ve değerlendirme sürecine katılınmaması sonucunda; 

a) Projenin maliyeti beklenen fayda ile kıyaslanamayacak ölçüde artmıştır. 
b) Taraflar arasında imzalanan ve Hazine tarafından garanti verilen USSA'da proje ile ilgili tüm 

riskler İZMİT B.B., dolayısıyla Hazineye yansıtılmıştır. 
Kaldı ki DEİGM tarafından projenin maliyetinin yüksekliği, proje kapsamında üretilecek 

suyun pazarının olmadığı, projenin uygulama anlaşması ve verilen garanti mektuplarında devlet 
aleyhine görevli şirket lehine birçok hüküm bulunduğu (DEİ Daire Başkanı Sn.Serhat ŞAMLİOG-
LU'nun beyanında sabittir) hususları tespit edilmesine rağmen, bu durum DEİGM tarafından ilgili 
ve karar yetkisine haiz merci ve kurumlara (DPT ve YPK) bildirilmeyerek şu anki zararın doğ
masına sebep olunmuştur. 

Hazine'nin hazırlık çalışmalarında söz sahibi olması gerektiği belirtilen USSA ile ilgili bir 
diğer husus ise, USSA'nın özel hukuk sözleşmesi mi yoksa imtiyaz sözleşmesi mi olduğu 
hususunun açıklığa kavuşturulmasıdır. 

5.10. USSA'NIN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ Mİ YOKSA İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ 
Mİ OLDUĞU HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İSAŞ ile İZMİT B.B. arasında imzalanan ve HM tarafından garanti verilen USSA'nın imtiyaz 
sözleşmesi mi yoksa bir özel hukuk sözleşmesi mi olduğu hususu verilen Hazine Garantilerinin 
devamı açısından önem arzetmektedir. 

5.10.1. İmtiyaz Sözleşmelerinin Nitelikleri 
Bir sözleşmenin imtiyaz niteliğinde olup olmadığını saptamak için onun niteliğine bakmak 

gereklidir. 
Doktrinde imtiyaz sözleşmeleri genel olarak; "İmtiyaz mukavelesi; bir amme hizmetinin her 

türlü masraf ve hasarı kendisine ait olmak üzere, idare tarafından konulacak şartlar , temin edilecek 
salahiyetler ve taahhüt olunan mali menfaatler mukabilinde hususi bir şahıs tarafından ifasını 
tazammun eden mukaveledir." şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi sözleş
menin konusunun amme hizmeti (kamu hizmeti)'nin kurulması veya işletilmesi olması, hizmeti 
görecek veya yapacak olan şahsa özel hukuk yetkilerini aşan bazı yetki ve hakların tanınmış olması, 
idarenin medeni hukuk kuralları içinde hizmeti görecek olan diğer akide karşı yetkilere sahip bulun
ması aranmakta ve bu hususları taşıyan sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olduğu kabul edilmek
tedir. Yine Prof. Dr. Sıddık Sami Onar'ın İdare Hukukunun Umumi Esasları isimli eserinin 1145. 
sayfasında; 'yardımlı veya yardımsız, menafi garantisinden ari olarak bir amme hizmetinin 
masrafı kendisi tarafından yapılmak ve kendisine hizmetten müstefid olanlardan muayyen 
bir tarife dairesinde bir ücret istifası hak ve mezuniyeti verilmek suretiyle bir ferde veya bir 
şirkete uzun bir devre için gördürülmesi ve onun bu hizmetle mükellef tutulması esasına müs-
tenid bulunan mukavelelere amme hizmeti imtiyaz mukaveleleri denir.' şeklinde bir tanımlama 
yapılmaktadır. 
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Burada üzerinde durulması gereken bir konu kamu hizmeti kavramından neyin anlaşılması 
gerektiğidir. Kamu hizmeti çeşitli biçimlerde tanımlanmaya çalışılmaktadır. En gelişmiş tanıma 
göre kamu hizmeti; "devlet yada diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim 
ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu yararı yada çıkarını 
sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir." Kamu 
hizmetinin çok geniş kapsamlı olduğu, genel ve ortak gereksinmelerin karşılanmasının bu hizmetin 
kamu hizmeti olması için yeterli olduğu bu tanımdan anlaşılmaktadır. Bu hizmetin sürekli ve düzen
li olması ve devlet veya kamu tüzel kişileri veya bunların denetimi altında gerçekleştirilmesi de ay
rı koşullardır. 

5.10.2. 3996 Sayılı Yasa Hükümleri, İmtiyaz ve Yargı Denetimi İlişkisi 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 

3996 sayılı Kanunun 2. maddesinde bu kanun kapsamında yapılabilecek işler sıralanmıştır. Bu mad
dede 'köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, 
enerji üretimi, iletimi, dağıtımı, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, otoyol, demiryolu, 
sivil kullanıma yönelik deniz ve havalimanları...' gibi hizmetlerin, yaptırılması, işletilmesi ve dev
redilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerine veya yabancı şir
ketlere yaptırılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

3996 sayılı Yasanın 5. Maddesinde ise 'Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile ser
maye şirketi veya yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır. 
Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir.' Denilmektedir. Birinci fıkrada yapılacak sözleşmenin 
imtiyaz teşkil etmemesi şart koşulmuştur. Oysa 2.maddede kapsam içinde belirtilen kamu hizmet
lerine ilişkin sözleşmelerin yukarıdaki açıklamalar ışığında imtiyaz niteliği taşıdığında kuşku 
bulunmamaktadır. 2. Maddede imtiyaz niteliğindeki sözleşmelerin yapılabileceğinden bahsedilir
ken, 5. maddede yapılacak anlaşmanın imtiyaz teşkil etmemesi şartının konulması iki madde 
arasındaki önemli bir çelişkidir. 

Bütün bunlara karşın 5. maddenin son cümlesinde de; 'Bu sözleşme özel hukuk hüküm
lerine tabidir' denilmekle, Anayasanın 155. maddesindeki 'İmtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerini inceleme yetki ve görevinin Danıştay'a ait olduğuna' değinen hükme aykırı bir 
durum oluşmakta, Danıştay'ın denetim yetkisi kaldırılmaktadır. Aksi halde 3996 sayılı 
Yasanın 2. maddesinde yazılı sözleşmelerin yapılması imkansız hale gelmektedir. 

5.10.3. 3996 Sayılı Yasa hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı 
3996 sayılı Yasanın 5.maddesinin Anayasa' ya aykırı olduğu iddiasıyla açılan iptal davası 

sonucunda verilen, Anayasa Mahkemesinin 28.06.1995 gün ve E: 1994/71, K: 1995/23 sayılı 
kararında; "Bir hizmetin kamu hizmeti olup-olmadığı saptanırken, niteliğine bakmak gerekir. 
Nitelik yönünden kamusal olan bir hizmetin özel kesimce yürütülmesi onun niteliğini etkilemez. 
Nitekim Anayasa' nın 47. maddesinde "kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler...devletleş-
tirilebilir." denilirken özel teşebbüslerce yürütülen kamu hizmetinin varlığı kabul edilmiştir." 
"Anayasa yargısı alanında bir hizmetin "kamu hizmeti" bir sözleşmenin de "imtiyaz sözleşmesi" 
olup olmadığı yasaya değil, niteliğine bakılarak saptanabilir. Eğer bir kamu hizmeti uzun süreli 
olarak özel girişime gördürülecekse, düzenlenen sözleşme imtiyaz sözleşmesi niteliğindedir. Yasal 
düzenlemeler bu niteliği değiştirici etki yapamaz" denmek suretiyle konuyu kesin bir şekilde hük
me bağlamıştır. 

Anayasa Mahkemesi Kararında; "5.madde kapsamında bulunan ve özel hukuk hükümlerine 
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tabi olduğu belirtilen sözleşmelerin 'idarî sözleşmeler' olduğu kuşkusuzdur. Dolayısıyla bu tür söz
leşmelerin yargısal denetiminin idarî yargı tarafından yapılması zorunludur. 5.madde ile, bu sözleş
meler idarî yargının görev alanından çıkarılmakta, böylece maddenin ikinci fıkrası Anayasa'ya ay
kırı düşmektedir. Çünkü; niteliği gereği idarî olan bu sözleşmelerin yasa kuralıyla özel hukuk hüküm
lerine bağlı tutulması olanaksızdır." 'bir sözleşmenin idarî sözleşme sayılabilmesi için taraflardan 
birisinin kamu idaresi, kurumu yada kuruluşu olması, sözleşmenin kamu hizmetinin yürütülmesi ile 
ilgili bulunması ve yönetime özel hukuk yetkilerini aşan yetkiler tanınması gerekir.' denilmektedir. 

Sonuç olarak; Anayasa Mahkemesince 3996 sayılı Kanunun 5. maddesindeki 'imtiyaz teşkil et
meyecek nitelikte' tümcesi ile 'Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir' cümleleri Anayasa' ya 
aykırı görülerek iptal edilmiştir. Bunun yanında, uygulama olanağı kalmayan 14.maddesinin ikinci 
tümcesi de iptal edilmiştir. 

Anayasanın 153.maddesi gereğince, "Anayasa Mahkemesinin kararları kesin olup, yasama, 
yürütme, yargı organları, idare makamları, gerçek ve tüzelkişileri bağlamaktadır" Bu husus dikkate 
alındığında, kararın aksinin savunulmasının imkansız olduğu USSA'nın imtiyaz sözleşmesi olup ol
madığını tartışmanın yersiz olduğu, yeni bir karar verilinceye veya yasa değişikliğine kadar bütün 
kişi ve kurumların buna uymak zorunda oldukları görülebilir. 

5.10.4. USSA'nın Anayasa ve Yasalar Karşısındaki Durumu 
Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde imzalanan antlaşma ve şartlaşmaların imtiyaz yada özel 

hukuk sözleşmesi niteliğinde olup olmadığı konusu 3996 sayılı Yasadan sonra bir an için tartışma 
konusu olmuştur. 3996 sayılı Kanunun 5. maddesinde 'Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare 
ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme 
yapılır. Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir.' denilerek yapılacak sözleşmenin imtiyaz teş
kil etmemesi gereği şart koşulmuştur. Buna karşın USSA'nın idarî netilikte bir imtiyaz sözleşmesi 
olduğunda kuşku bulunmaktadır. 3996 sayılı Yasanın bazı hükümlerinin iptalinden önce imzalanan 
USSA Yasanın 5. maddesinde yazılı kurala aykırı olduğundan iptali gerekmektedir. Sözleşme 
yasaya açıkça aykırı olarak düzenlenmiş ve Anayasanın 155.maddesi gereğince Danıştay tetkikin
den de geçmemiştir. 

24.08.1995 tarihinde imzalanan Uygulama Su Satış Anlaşması milletlerarası tahkim hükmü 
nedeniylede Anayasa'nın 125.maddesine de aykırıdır. USSA'nın imzalandığı tarihte Anayasamızda 
idarî imtiyaz sözleşmeleri için uluslararası tahkim kabul edilmemektedir. USSA Bu hüküm 
nedeniyle de tamamen Türk hukukuna ve meri mevzuata aykırıdır. 

Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi ve iptal sebebi karşısında, USSA'nın bu kararın 
yayımından önce imzalandığı bu nedenle geçerli olabileceği gibi iddia ileri sürülemez. Çünkü; US
SA içerdiği hükümlere göre imtiyaz niteliği taşımaktadır. Yüksek Mahkeme sözleşmelerin 
niteliğinin yasalarla değiştirilemeyeceğine dair bir tesbit yapmaktadır. Bu tesbit geniş zamanlıdır ve 
belli bir tarihle sınırlı değildir. Yani bu karardan önceki Yasaların sözleşmelerin niteliğini değiş
tirebileceği gibi bir sonuca ulaşılması imkansızdır. Hiçbir yasa hükmü ile bir sözleşmenin gerçekte 
taşıdığı nitelik ve özellik yanlış bir yöne sevk edilemez. Bu karardan önce veya sonra yada gerek
çeli kararın yayımına bağlı kılınmamıştır. Antlaşma yapıldığı anda içerdiği kurallara göre bir nitelik 
kazanmaktadır. Bu özellik yasa hükmü ile de değiştirilememektedir. Yüksek Mahkemenin kararı 
bunu göstermektedir. 24.08.1995 tarihinde imzalanan USSA nitelik itibarıyla imtiyaz sözleşmesidir. 
Milletlerarası tahkim hükmü nedeniyle de Anayasanın 125.maddesine aykırıdır. 

Türk hukuku ve Anayasasına göre başlangıçtan itibaren geçersiz ve yok sayılması gereken bir 
sözleşmedir. 
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5.11. BARAJİN İZMİT B.B.'YE DEVREDİLMESİ : 
USSA ve Hazine Garantilerinin imzalanmasından sonra DSİ Genel Müdürlüğü Yuvacık Barajı 

ilgili olarak Danıştay'dan DSİ ile GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. arasında im
zalanan 09.02.1987 tarihli sözleşmenin tasfiye edilmesi hususunda 6200 sayılı Kanunun 35. mad
desine istinaden mütalaa istemiştir. (Ek:71) 

Danıştay kararı beklenirken İZMİT B.B. bu defa 4 ana maddeden oluşan talepleriyle İZMİT 
B.B. 10.01.1996 tarihli yazı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığına başvurarak DSİ ile yapılacak 
protokole Bakanlığın acilen müdahale ederek çabuklaştırılmasının temini istemiştir. (Ek:68) 

Danıştay 1. Dairesi tarafından konuyla ilgili olarak 06.02.1996 gün ve 1996/3-38 E.K sayılı 
Kararı ile tasfiye işleminin uygun olduğuna karar verilmiş, Danıştay İdari İşler Kuruluna intikal et
tirilen evrakın incelenmesi sonucunda da 1. Daire Kararının aynen onanmasına 14.03.1996 gün ve 
1996/26-26 E.K sayılı ilamı ile Karar vermiştir.(Ek:71) 

Belediye 15.02.1996 tarihinde HM'ye de bir yazı yazarak, DSİ ile İZMİT B.B.'nin üzerinde 
mutabakata vardıkları protokolün yürürlüğe girişinin İçişleri ve Maliye Bakanlıkları, HM ve İller 
Bankası Genel Müdürlüğünün uygun görüşüne bağlı olduğunu bildirerek konuyla ilgili Hazine 
görüşünün acilen kendilerine iletilmesini istemiştir.(Ek:69) 

Belediyenin bu yazısında uygun görüş vermesi gereken kurumlar olarak sayılan Maliye Bakan
lığı, HM ve İller Bankası Genel Müdürlüğü sırasıyla; 27.03.1996, 04.03.1996 ve 27.02.1996 tarih
li yazılarla barajın devir protokolü ile ilgili uygun görüş bildirmişlerdir. (Ek:70) 

Bu gelişmeler üzerine, DSİ I. Bölge Müdürlüğü ile Baraj inşaatını üstlenen Müteahhit firma 
olan GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. arasında 21.03.1996 tarihinde imzalanan bir 
Tasfiye Protokolü ile 09.02.1987 tarihinde akdedilen Yuvacık (Kirazdere) Barajı inşaatı işine iliş
kin sözleşme; işin; YİD modeline göre İZMİT B.B. tarafından yapılmasını teminen sona erdirilmiş
tir. (Ek: 72,73) 

Tasfiye Protokolü ile aynı tarihte DSİ Genel Müdürlüğü ile İZMİT B.B. Başkanlığı arasında 
düzenlenen Devir Protokolü ile de DSİ Genel Müdürlüğü devreden çıkarılmış, bu tarihten sonra 
proje tamamen İZMİT B.B.'nin sorumluluğunda devam etmiştir. 

Söz konusu Devir Protokolünün 3. maddesinin (a) bendinde; barajın İZMİT B.B.'ye devredil
diği tarihe kadar DSİ tarafından yapılan tüm harcamaların (DSİ) usullerine göre hesaplanacağı ve 
İZMİT B.B.'nin de hesaplanan bu tutarı itirazsız kabul edeceği hükme bağlandığı halde ilk ödeme 
tarihinde İZMİT B.B. bu borca itiraz etmiş ve ödememiştir. Halen söz konusu borç ile ilgili olarak 
Belediye'nin DSİ'ye hiçbir ödemede bulunmadığı, 1999-2002 dönemine ait toplam borcun yasal 
faizi ile birlikte 4,4 trilyon TL. ye ulaştığı, bu borçla ilgili olarak DSİ tarafından İzmit 4. Asliye 
Hukuk Mahkemesi'ne İZMİT B.B. aleyhine 2000/654, 2001/921 ve 2002/693 esas sayılı davalar 
açıldığı ve bu davaların birleştirilerek halen devam etmekte olduğu hususu DSİ Genel Müdür-
lüğü'nce Komisyonumuza gönderilen 02.04.2003 tarihli yazı ile sabittir. 

Görüleceği üzere İZMİT B.B. DSİ Genel Müdürlüğü üzerinde baskı kurarak yarım baraj 
inşaatını bir an önce devralmak için yoğun bir çaba göstermiştir. Ancak aynı Belediye 
protokol konusu DSİ alacaklarını ödemediği için açılan davada, bahse konu protokolü 
müzayaka (zorda kalarak) altında imzaladığını ileri sürerek borçlarını ödemekten imtina et
miştir. Bu durum Komisyonu bilgilendirme toplantısında beyanlarına başvurulan DSİ Genel 
Müdürü Sn.Veysel EROĞLU ile İZMİT B.B. eski Belediye Başkanı Sn.Sefa SİRMEN'in açık
lamaları ile de sabittir. 
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Barajın İZMİT B.B.'ye devredildiği 21.03.1996 tarihine kadar görevli şirket olarak kabul 
edilen İSAŞ tarafından proje kapsamında herhangi bir harcamada bulunulmamış, inşaata fiilen bu 
tarihten sonra başlamıştır. 

İZMİT B.B. tarafından hazırlanan 17.06.1997 tarih ve 3626 sayılı, Başkan Sefa SİRMEN im
zalı olup İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.R.Tayyip ERDOGAN'a hitaben yazılan bir 
yazıda; "İSKİ'ye herhangi bir yükümlülük getirmeyecek biçimde" hazırladıklarını ileri sürdükleri 
bir protokolü göndermişler, ancak bu protokol Sn. ERDOĞAN tarafından imzalanmamıştır. 
Protokolün İSKİ'ye herhangi bir yük getirmediği belirtilmiş ise de, yapımı düşünülen Gebze-Şıhlı 
arası isale hattının İSKİ'nin yetki alanında bulunduğu dikkate alındığında hukuki sorumluluk 
doğuracağı açıktır. Ayrıca bu bölgelerin su ve kanalizasyon tesislerinin yapımı ve bakımının da İS
Kİ'ye ait olduğu bilinmektedir. (Ek:74) 

Yine bu konuda İZMİT B.B.'nin DSİ Genel Müdürlüğüne yazdığı 02.05.1998 tarihli yazıda, 
kendilerince hazırlanan ve İSKİ'ye hiçbir yük getirmeyen protokolün imzalanmaması nedeniyle 
Gebze-Şıhlı İsale Hattının yapılamadığını ve bu nedenle "proje kapsamında 1200 mm çapında boru 
olarak yeniden döşenmesi gereken Gebze- Şıhh İsale Hattı işinin " proje kapsamından çıkarıldığını, 
DSİ tarafından hazırlanan Kati Proje Raporunda yapılan bu değişiklik nedeniyle doğacak tüm 
sorumluluğunun İSKİ'ye ait olacağını bildirmiştir. Bu husus aynı tarihli bir yazı ile İSKİ Genel 
Müdürlüğüne de iletilmiştir. (Ek:78) 

İZMİT B.B. tarafından hazırlanan protokol taraflarca imzalanmadığı için hukuki bir değer 
kazanmamıştır. Bununla birlikte; sözleşme yapılmak istenen İSKİ ile oturulup konuşulmadan bir 
protokol düzenlenerek adreslerine gönderilmesi, gönderen tarafın konuya verdiği önemi ve cid
diyeti göstermektedir. Karşılıklı mutabakata varmadan hazırlanan bir belgenin sonuç doğur
mayacağı bilinmesine rağmen bundan sonraki tüm olumsuzlukların ve sorumlulukların bu 
protokolün imzalanmaması nedeniyle İSKİ'ye ait olduğunun iddia edilmesi de üzerinde durulması 
gereken bir husustur. Hadiseye hiçbir katkısı olmayan bir kurum veya kuruluşun hangi hukuk nor
muna dayanılarak sorumlu tutulduğu da açıklanamamıştır. 

Projenin hazırlık safhasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bu konuda kesin ve bağlayıcı 
bir izin ve taahhüt alınmaması, projenin bu bölümüne değer verilmediğini, bu bölümde doğabilecek 
olumsuzlukların önemsenmediğini göstermektedir. Buna rağmen böyle bir yazının yazılması, 
buradaki eksikliğin sonradan fark edilmesi ve buradan çıkabilecek problemlerin ileride önemli hale 
geleceğinin düşünülmesi nedeniyle duyulan rahatsızlığı gidermeye yönelik olduğu ve sorumluluğu 
başkalarına devretme telaşından kaynaklandığı düşünülmüştür. Oysa bu tarihte Gebze-Şıhlı arasın
da olup İSKİ'den Gebze'ye su verilmesinde kullanılan bir isale hattının mevcut olduğu bilinmek
tedir. İstanbul su almak isterse bu isale hattı kullanılabilir. Su verilemeyecek bir bölgeye ikinci bir 
isale hattı döşenmesi için gösterilen çabanın başka türlü açıklamasının olması düşünülemez. 

İSKİ ve İstanbul Belediyesinin sorumluluğundan bu kadar sıkça bahsedilmesine, sorum
luluğun ve doğacak zararın onlara ait olduğunun iddia edilmesine rağmen, zarar doğduktan 
sonra İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında herhangi bir dava açılmamış, hukuki 
hiçbir yola başvurulmamıştır. Bu durum; İSKİ'nin sorumlu olduğunu iddia edenlerin de baş
ta Sn.Sefa SİRMEN olmak üzere buna inanmadıklarının açık ve net bir kanıtıdır. 

İSKİ'nin bu proje kapsamında su satın almayacağı kesin olarak bilinmesine rağmen Cumhur
başkanlığı Genel Sekreteri Necdet SEÇKİNÖZ'ün İstanbul Valisi Kutlu AKTAŞ'a yazdığı 
23.10.1997 tarih ve 4942 sayılı yazıda; Gebze-Şıhlı arasındaki 12km'lik kısma boru döşenmesinin 
ilgili Belediyeler tarafından verilecek izne bağlı olduğu, ancak İSKİ'nin olumsuz bir tutum ser-
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gilediği, hattın İSKİ'ye hiçbir mükellefiyet getirmediği belirtilerek projenin zamanında bitirilebil
mesi, İSKİ'den gerekli iznin bir an önce verilmesi için yardımcı olunması istenmiştir.(Ek:75) 
Yukarıda da açıklandığı gibi su satılamayacak bir bölgeye mevcut bir isale hattı varken ikincisinin 
yapılmasına çalışılması ve devletin en üst düzeyinden bunca yardım alınması çok anlamlıdır. Su 
satılamayacağına göre çok gereksiz bir masraf gibi görünen 12 kilometrelik bu kısmın yapılmasına 
değil yapılmamasına gayret edilmesi gerekirken, yapımı için gösterilen yoğun çalışmaların iyi 
niyetle yapıldığını söylemenin zor olduğu açıktır. Cumhurbaşkanına ulaşarak onun Genel Sek
reterinden herhangi bir araştırma da yapılmadan böyle bir yazı çıkarmanın zorluğu düşünüldüğün
de, bu proje nedeniyle kimlerin ne kadar büyük uğraşılar içine girdiği ve buradan beklentilerinin ne 
kadar büyük olduğu takdir edilebilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet SEÇKİNÖZ'ün İzmit Büyükşehir Belediyesine gön
derdiği 27.01.1998 tarihli yazısında da, daha önce İstanbul Valisi Kutlu AKTAŞ'a yazdığı yazıya 
verilen cevap ekinde yer alan İSKİ'ye ait yazı özetlenerek; '"İstanbul'un Kirazdere Barajının suyuna 
ihtiyacı bulunmadığı, İstanbul kısmındaki boruların döşenmemesinin İzmit bölümündeki çalış
maların yapılmasına engel olmayacağının' ifade edildiği, ancak YPK'nın 1995 yılında aldığı karar
la YİD sistemiyle gerçekleştirilmesini onayladığı projenin Fizibilitesi ve Uygulama Anlaşmasının 
Kirazdere'den İstanbul Şıhh deposuna su verilmesini öngördüğüne göre, uygulamanın belli bir 
aşamasında herhangi bir kuruluşun proje bütünlüğünü bozacak, Fizibilitelerini olumsuz etkileyecek 
değişiklik yapmak istemesinin YPK kararına ters düştüğü, mevcut Anlaşmaya aykırı olması 
itibarıyla hukuki sonuçlar da doğurabileceği, bu bakımdan projenin YPK tarafından onaylanmış 
bulunan kapsamı ile uygulanmasının teminini" istemiştir. (Ek:77) 

08.09.1997 tarihinde alınan 97/9952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kirazdere Barajının su 
toplama havzasında ve su dağıtım alanında yer alan Belediye ve Köylerinin su ve kanalizasyon iş
leri İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSU)'nun görev alanı içine alınmış-
tır.(Ek:76) Bu BKK'dan da; İstanbul'un bu projeden su almayacağının hemen hemen herkes tarafın
dan önceden beri bilindiği, bu nedenle İSU'nun yetki alanının genişletildiği anlaşılmaktadır. 
Projenin başlatıcısı ve uygulayıcısı olan kişi ve kurumların, bir taraftan İSKİ'nin buradan su 
alması yönünde baskıları sürerken, diğer taraftan da İSU'nun görev alanı genişletilerek bu 
projeden doğacağı alenen meydanda olan çok büyük zararların azaltılması çalışmaları da 
dikkate değer bir gelişmedir. Eğer suyun İstanbul tarafından alınacağı düşünülseydi, böyle bir 
Karara gerek olmayacaktı. Üretilecek su İzmit-İstanbul arasında paylaşılarak tüketilmiş olacağın
dan, Körfez belediyelerine satılabilecek su da kalmayacaktı. 

İSKİ Eski Genel Müdür Yardımcısı Selami OĞUZ Komisyonumuzu bilgilendirme toplantısın
da; İSKİ'nin suyu alması için Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği kanalıyla Vilayet' ten yazılar geldiğini 
ve ısrar edildiğini ancak, İSKİ'nin 30 cent'e su ürettiğini, 1 USD'ye su alamayacağını, esasen İZMİT 
B.B.'nin istediği gibi suyu Anadolu yakasında bulunan Şıhh deposuna bağlamanın da bir anlamı ol
madığını, çünkü Anadolu yakasının suyunun olduğunu, o dönem itibariyle su sıkıntısının Avrupa 
yakasında yaşandığını, mutlaka bağlanacaksa, suyun Avrupa yakasına bağlanması gerektiğini, bu 
sebeplerle suyu almadıklarını ve İZMİT B.B.' ye de bu cevabı verdiklerini, bu tarihten itibaren 
Hazine tarafından kendilerine baskılar uygulandığını, İstanbul için yapılan yatırımlara 1994 ten 
önce Dünya Bankasından 250 milyon USD civarında, Avrupa Fonundan 600-700 milyon DM'nin 
Hazine garantili olarak alındığını, Kadıköy arıtma tesisi ihalesini ve Terkos-Kağıthane isale hattı 
için 75 milyon dolarlık ihaleleri Hazine garantileri ile yaptıklarını ancak. Hazinece ön izin veril
mesine ve ihalesi yapılmasına rağmen 48 milyon USD değerindeki Paşaköy Arıtma Tesisine 
Hazinenin 1997 yılında garanti vermekten vazgeçtiğini, yine bir duetil font boru ihalesinde de 
50-60 milyon USD'lik alıma Hazinenin garanti vermediğini ifade etmiştir. 
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İSAŞ; DEİGM'ye yazdığı 17.12.1998 tarihli yazı ile, proje kapsamında olmayan, ancak 
Belediyenin dağıtım sistemini takviye ederek üretilen suyun satışının sağlanmasına yönelik iş
lerin kapsama alınması nedeniyle projenin değişikliğe uğradığını, bu nedenle de toplam 
yatırım maliyetinin yükseldiğini, bu amaçla kullanmayı düşündüğü Destek Kredisinin 
yatırım için alınan kredilerden karşılanmasının onaylanmasını istemiştir.(Ek:80) Kredi kul
lanımı için Hazineye yapılan başvuruyu İZMİT B.B. yerine İSAŞ'ın yapması da üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Hazineye karşı borçlanma durumunda olan İZMİT B.B. olduğuna göre kredi 
onayını da bu makamın alması gerekirdi. Burada ilişkilerin çok girift hale geldiği, aralarındaki men
faat çatışmasını yok sayarak pek de etik olmayan bir biçimde birbirinin yerine taleplerde bulunmak
tan kaçınmadıkları kanaatine varılmıştır. İSAŞ yüklenici şirket olduğu ve kendi üstüne vazife ol
madığı halde İzmit Belediyesinin su dağıtım sistemini takviye çalışmalarına girişmekte ve bunun 
bedelini de proje maliyetine ekleyerek, Belediye kaynaklarından karşılanması gereken bir harcama 
ile ilgili olarak Hazineyi yükümlülük altına sokmaktadır. 

Aynı kişinin hem Belediyenin Genel Sekreteri hem İSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı hem İSU 
yöneticisi ve bir sürede GAMA A.Ş.nin İSAŞ ve Konsorsiyumdaki temsilcisi olması önemli sakın
caları beraberinde getirmiştir. Bu kişi zaman zaman öncelik sıralarını şaşırarak genellikle de 
müteahhit tarafının çıkarlarını korumaya kalktığı için Türkiye Cumhuriyeti'nin uygulanma biçimi 
ve içerdiği yükümlülükler olarak en garip projelerinden birisi meydana çıkmıştır. İZMİT B.B. Genel 
Sekreteri olan ve Belediye Başkanı Sn.Sefa SİRMEN adına onun bilgisi dahilinde tam yetkili olarak 
eylem ve işlemler yapan Sn.Kadri VEZİROGLU'nun çoğunlukla Şirket menfaatlerini gözetmesi 
hususunun SORGULANMASI gerekir. 

İSAŞ'ın 'destek kredisi kullanma' yönündeki bu talebi; proje kapsamında bulunmayan, 
Belediyenin dağıtım sistemini takviye ederek üretilen suyun satışının sağlanmasına yönelik iş
ler ile USSA'ya göre Belediye tarafından ödenmesi gereken kamulaştırma giderlerinin kar
şılanması amacına yönelik olduğundan, 30.09.1994 tarihinde Bütçe Kanununun 34/f maddesi 
gereği verilen hazine garantilerini imzalama yetkisi kapsamında kabul edilemez. Proje kapsamı 
dışında bulunan yeni işlere ilişkin kullanılması düşünülen bu kredilerle ilgili olarak; 3996 sayılı 
Yasanın 11. ve Bütçe Kanununun ilgili maddesi gereği, garanti verilip verilmemesi tamamen 
Hazineden sorumlu Devlet Bakanının yetkisi dahilinde bulunduğu halde; Garanti Mektup
larının DEİ Genel Müdürü olup garanti vermeye yetkili bulunmayan Sn.M.Aydın KARAÖZ 
tarafından 07.01.1999 tarihinde imzalandığı ve bu mektupların Sn.Arif ERDEN tarafından 
düzenlenen ve GAMA AŞ yetkilisi Sn.Orhan BODUR'a elden teslim edilen 08.01.1999 tarih 
ve 1431 sayılı yazısı ile kreditör bankaya gönderildiği anlaşılmıştır. (Ek:81) 

Proje kapsamında olmayan işler için projenin finansmanı amacıyla sağlanan ve 1999 yılı şart
larına göre oldukça yüksek maliyeti bulunan kredilerin tercih edilmesi, Hazine'nin üstlendiği yükün 
katlanarak artmasına neden olmuştur. Oysa; yeni hatların döşenmesi ve kamulaştırma giderlerinin 
karşılanmasına yönelik olan bu talep tamamen proje dışında olup ayrı düşünülmesi ve garanti şart
larının yeniden kararlaştırılması gereken bir istektir. Ayrıca İZMİT B.B. tarafından yapılması 
gereken bir talebin Şirket tarafından yapılması ve Hazine'nin bu isteği olumlu karşılaması da düşün
dürücüdür. Şirket, İZMİT B.B., Hazine ve diğer kamu kurumlarının menfaatleri çelişmesine rağ
men, etik olmayan bu birlikteliklerinden ülkemizin bütün fertleri zarar görmüş ve görmeye devam 
etmektedirler. Hazineye büyük zarar ve karşı tarafa da bir o kadar çıkar sağlayan kişileri adalet 
önüne çıkararak gereğinin yapılmasını sağlamak gereklidir. 

İzmit Su Projesi 1998 yılında tamamlanmış ve İZMİT B.B. bünyesinde kurulu bulunan İzmit 
Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genci Müdürlüğü'nün depolarına 18.01.1999 tarihinden itibaren 
arıtılmış su verilmeye başlanılmıştır. Böylece bu Proje çerçevesinde yapılan tesisler 18.01.1999 
tarihinden itibaren işletmeye alınmış olmaktadır. 
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Tesislerin mülkiyeti Belediye'ye ait olmakla beraber işletme izni 15 yıl süreyle ÎSAŞ'a dev
redilmiştir. Projenin işletilmesi ve tesislerin bakımı yapılarak, YÎD Modeli çerçevesinde düzenlenen 
USSA' ya göre "Ticari İşletme Tarihini" takip eden 15. yılm sonunda Şirket tarafından çalışır 
durumda ve 18.01.2014 tarihinde İZMİT B.B.'ye devredilecektir. 

Tesislerin işletmeye alındığı tarihten sonra İSAŞ tarafından düzenlenen ilk su faturası Belediye 
tarafından "kaynak yetersizliği" gerekçesiyle ödenemediğinden bahisle verilen garanti çerçevesin
de ödenmek üzere HM'ye gönderilmiştir. HM' tarafından verilen garantilere istinaden ödemeler 
KAF Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Projeye Hazine Garantisi verilmesi esnasında 
dahli olmayan bu Genel Müdürlük; Şirket tarafından düzenlenen su faturalarının ödenmesi için ken
disine havale edilmesi üzerine ödemeye ilişkin olarak bir Bakan Oluru ihdas etmiştir. Dönemin 
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Recep ÖNAL; söz konusu su faturalarının ödenmesine 
ilişkin olarak verdiği Olurun altına kendi el yazısıyla "Devlet Hazinesinin bu sorunla karşı kar
şıya kalmasına yol açan her kademedeki sorumlunun ivedilikle belirlenerek, haklarında 
gerekli hukuki ve cezai işlemin başlatılması kaydıyla uygundur." Şeklinde not düşerek konu ile 
ilgili İnceleme ve Soruşturma sürecini başlatmıştır. (Ek:90) 

Bu süreç devam ederken diğer taraftan da Hazine zararının azaltılması ve proje ile ilgili olarak 
yaşanan sorunlara çözüm bulunması amacıyla KAF Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 
DİEGM, HKK, İZMİT B.B. ve İSAŞ yetkililerinin katılımıyla toplantılar yapılmaya başlanmış ve 
bu toplantılar sırasında; hem İZMİT B.B. hem de İSAŞ temsilcisi olarak toplantılara katılan Sn. 
Kadri VEZİROGLU'nun hala projenin başarısızlık nedeni olarak İstanbul'un proje kapsamında 
üretilen suyu satın almamasını göstermesi, İZMİT B.B.'nin, fızibl olmadığı 1992 yılından beri 
bilinen bu projenin YİD modeli ile tamamlanması konusunda ısrar etmesinin ve bunun sonucunda 
Hazinenin zarara uğratılmasının hukuki sorumluluğunu başka kurumların üzerine atma çabası 
olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu toplantılarda; bölgedeki büyük sanayi kuruluşlarına su satış 
imkanları araştırılmış ancak, bu kuruluşların su fiyatının yüksekliği nedeniyle üretilen suyu almak
tan kaçınmaları nedeniyle bu hususta başarılı olunamamıştır. 

Hazine Müsteşarlığının İçişleri Bakanlığı'na hitaben yazdığı ve dönemin Hazineden sorumlu 
Devlet Bakanı Sn. Hikmet ULUĞBAY tarafından imzalanan 22.04.1999 tarihli yazıda; İZMİT 
B.B.'nin Mart 1999 da İzmit Beldesinde Gebze, Körfez ve Gölcük Belediyeleri ile İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi sınırları içinde su temininden sorumlu olan İSKİ'ye ve Sapanca Gölü çevresinde 
faaliyet gösteren SEKA, TÜPRAŞ, PETKİM ve İGSAŞ kuruluşlarına proje çerçevesinde su satışı 
yapılacağı öngörülmüş olmasına rağmen, buna imkan sağlayacak Anlaşmaların yapılmasının müm
kün olamadığını, 08.09.1997 tarih ve 97/9952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İzmit Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSU) İstanbul Belediyesi ile de su satış sözleşmesi im
zalayabilmesine imkan verecek şekilde tadil edilmesi ile soruna bir çözüm getirilmesinin düşünül
düğü, bölgedeki sanayi kuruluşlarının su ihtiyaçları için Sapanca Gölünden su çekmelerinin 
engellenerek Kirazdere Barajından su almak üzere İSU ile sözleşme imzalamalarında büyük 
zaruret olduğunu bildirmiş, ayrıca HM tarafından ödenmesi garanti edilen ve İzmit Belediyesi 
tarafından ödenmeyen su faturalarının ülke ekonomisine getirdiği ve her geçen gün artması ön
görülen mali yükün azaltılması için konuyla ilgili tüm kuruluşların ivedilikle önlem almalarını 
gerekli kıldığını, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının görüşünün bildirilmesini istemiş-
tir.(Ek:82) Ancak; üretici konumunda olan ve piyasalarda rekabet edebilmek için maliyetlerini en 
düşük düzeye çekmeye çalışan bu sanayi kuruluşlarının üretimlerinde kullanmak için çok pahalı ve 
içilebilecek nitelikte olan bu suyu satın alabileceklerinin düşünülmesinin ve bunu sağlamak amacıy
la da birtakım zorlayıcı düzenlemeler yapılmaya çalışılmasının hiçbir mantıklı yanı yoktur. 
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Çok fazla yorum gerektirmeyen bu yazıdan ülkeye verilen zararın boyutlarını görmek müm
kündür. Ancak zararların bu aşamalara gelmeden önlenmesi gereği de herkesin malumudur. Siyasi 
yetkililer, Kamu ve Belediye görevlileri üstlerine düşeni Devlet lehine yapmış olsalardı bugün bu 
zararları ödemek zorunda kalmayacağımız tartışmasız bir gerçektir. Çözümün doğru yerde aranması 
ise ayrı bir gerekliliktir. Çözüm için doğru yerin seçilmemesinin ise bir ortak bilincin eseri ol
duğunun söylenmesi de bir aşırılık olmayacaktır. Görevliler kendilerine yapılan uyarıları din
lememişler, suyun satılamayacağını bildikleri halde, kademeli üretim yerine hemen üretimi tercih 
ederek, Şirketin bir an önce Hazineden para almasına imkan sağlamışlardır. Ayrıca; USSA'da, 
projeye sağlanan dış kredilerdeki faiz oranlarının da iki katından fazla, ortaklara % 14 oranında öz-
sermaye getirişi kararlaştırılarak, bir bölgedeki susuzluk nedeniyle insanların zorda olmasından is
tifade ile hizmet alımının kötüye kullanılması ve kişilere çıkar sağlanmasının hoş görülmesi müm
kün değildir. 

Tam bu sırada, Türkiye'de, Marmara Bölgesinde, tarihinin en büyük depremlerinden biri 
yaşanmış, yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bütün dünya ülkelerince depremin yaşandığı 
bölgeye ve ülkemize maddi yardımlar yapılmış, özellikle Belediye bu müessir olay sonucunda borç
larını ödeme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetme aşamasına gelmiş, isale hatları ve su dağıtım 
şebekesi ciddi anlamda hasar görmüş ve ülke ekonomisi de çok büyük yara almıştır. Proje kap
samında üretilen suyu satın alacak abone sayısı azaldığı gibi kalan abonelerden de tahsilat yapılması 
imkansız hale gelmiştir. Dolayısıyla; bu olumsuz koşulların bir "mücbir sebep" olarak değerlendiril
mesi gereği tartışılmaz bir gerçektir. 

Bu olumsuz durumu dikkate alan HM; İZMİT B.B.'ye gönderdiği 24.08.1999 tarihli yazıda; 
24.06.1995 tarihli USSA'nın "mücbir sebep" başlığını taşıyan 8. maddesinde hangi hallerin mücbir 
sebep sayılacağının ve bu mücbir sebepten olumsuz etkilenen tarafın hangi prosedürün takip 
edileceğinin hükme bağlandığını, merkez üssü Kocaeli İli olan 17.08.1999 tarihli deprem nedeniy
le projenin ürettiği suyun alımı, iletimi ve tüketicilere satışını sağlayan isale hattında meydana gel
miş olabilecek hasar ve deprem sonrasında üretilen suyun tüketiciler tarafından kullanılabilmesi im
kanlarında ortaya çıkan fiziksel ve demografik engeller nedeniyle Belediyenin 24.08.1995 tarihli 
sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini olumsuz yönde etkileyen bir durumun ortaya çıktığı 
hususu da dikkate alınarak anılan sözleşmenin 8.4. maddesi uyarınca karşı tarafa 15 gün içinde (ki 
17.08.1999 tarihinden itibaren başlayan bu süre hak düşürücü niteliktedir) Mücbir Sebep Bildirimi 
vermeleri gerektiğini bildirmiştir. (Ek:84) 

Hak düşürücü sürenin bitiminden 1 gün evvel, 31.08.1999 tarihinde, İZMİT B.B. HM'ye 
cevaben bir yazı göndererek, "İSAŞ'IN VE PROJENİN DİĞER TARAFLARININ DAHLİ OL
MADAN GERÇEKLEŞEN BİR DEPREM DOLAYISIYLA MÜCBİR SEBEP BİLDİRİMİN
DE BULUNMANIN HAKÇA OLMAYACAĞINI" bildirmiştir. (Ek:85) 

Oysa; USSA'nın "Mücbir Sebep" i düzenleyen 8. maddesinde, taraflardan birinin sözleş
meden kaynaklanan edimini yerine getiremeyecek durumda olması halinde "Mücbir Sebep 
Bildirimi"nde bulunabileceği açıkça belirtilmiştir. 17 Ağustos depreminden sonra edimlerini 
yerine getiremeyecek duruma gelen İZMİT B.B.'nin USSA' ya göre Mücbir Sebep Bildiriminde 
bulunma hakkı doğmuştur. 

İZMİT B.B.'nin HM'ye gönderdiği ve "MÜCBİR SEBEP BİLDİRİMİNDE BULUN
MANIN HAKÇA OLMAYACAĞINI" bildirdiği yazının aynı zamanda kumlusundan itibaren 
İSAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen ve bu göreve İSAŞ'ın ortaklarından GAMA İnş. 
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A.Ş.'nin teklifi ve desteği ile geldiğini Komisyonumuza vermiş olduğu ifadesinde de beyan eden İZ
MİT B.B. Başkan Vekili Kadri VEZİROĞLU'nun İZMİT B.B. Belediye Başkanı Sefa SİRMEN'in 
görevde olduğu bir dönemde onun yerine imzalayarak göndermesi dikkat çekicidir. Sefa SİRMEN; 
Komisyonumuzu bilgilendirme toplantısında; bahse konu yazıdan ve imzadan haberi olduğunu 
beyan etmiştir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus; Mücbir Sebep'in İSAŞ açısından değil, alıcı ve borçlu 
durumunda olan İZMİT B.B. açısından gerçekleşmesine karşın, her nedense İZMİT B.B. tarafından 
Hazine'ye gönderilen cevabi yazıda İSAŞ'ın edimlerini yerine getirdiği, hatta her zamankinden daha 
fazla su verdiği belirtilerek adeta İSAŞ tarafından ve Şirket menfaatlerini gözetecek şekilde kaleme 
alınmasıdır. 

Bu husus; yazıyı imzalayan, aynı zamanda İSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan İZMİT B.B. 
Başkan Vekili Kadri VEZİROĞLU'na Komisyon toplantısında sorulmuş, adı geçen bahse konu 
yazısındaki görüş ve düşüncelerini aynen tekrarlamıştır. Bu durum Kadri VEZİROĞLU'nun şirket 
çıkarlarını kamu menfaatinin üzerinde gördüğü kanaatini uyandırmıştır. 

DEİGM 02.09.1999 tarihinde İZMİT B.B.'ye bir yazı yazarak, bahse konu felaketin 
Belediyenin proje kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde sorun yaratacak sonuçlara 
neden olması ihtimaline karşı şirkete 15 gün içinde mücbir sebep bildiriminde bulunması gerektiği 
bildirildiği halde, Belediyede sözkonusu durumun değerlendirilmesi konusunda birtakım tereddüt
lerin doğduğunun anlaşıldığını, ancak, USSA'nın 8.4. maddesi uyarınca öngörülen 15 günlük süre 
şartına uygun tasarrufta bulunmak amacıyla bahse konu tespitlerin Belediyece yapılması ve 
sonucuna göre gerektiğinde resmi mücbir sebep bildiriminde bulunma hakkını da saklı tutmayı 
temin etme bakımından bildirimin ilgili taraflara gönderilmesinin yerinde olacağının düşünüldüğü 
iletilmiştir. (Ek:86) 

Bu yazı üzerine Belediyenin söz konusu bildirimi 02.09.1999 tarihinde şirkete gönderdiği. 
İSAŞ'ın 08.09.1999 tarihinde İZMİT B.B.'ye gönderdiği yazıdan anlaşılmaktadır. Şirket bu yazısın
da, mücbir sebep bildiriminin etkilenen tarafça mücbir sebep olayının ÖĞRENİLMESİNİ TAKİP 
EDEN 15 GÜN İÇİNDE VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ, buna karşın Belediyenin belirtilen 
süre içinde resmi ya da gayri resmi olarak şirkete bir mücbir sebep olayının varlığını bildir
mediği gibi bu olayın Belediyenin L'SSA kapsamındaki yükümlülüklerini geciktireceği veya 
aksatacağına ilişkin bir bildirimde de bulunmadığını, bu nedenle Belediye tarafından 
02.09.1999 tarihinde gönderilen yazıyı bir mücbir sebep bildirimi olarak kabul etmediklerini 
bildirmiştir. İSAŞ aynı içerikli bir yazıyı 13.09.1999 tarihinde HM'ye de göndermiştir. (Ek:87) 

Belediye bu yazıya cevaben 17.09.1999 tarihinde İSAŞ'a bir yazı yazarak; 02.09.1999 tarihli 
yazılarının bir MÜCBİR SEBEP BİLDİRİMİ OLMADIĞINI sadece mücbir sebep bildirimi hak
larını saklı tutmaya yönelik bir yazı olduğunu bildirmiştir. (Ek:88/A) 

Sn. Kadri VEZİROĞLU'nun da katılımı ile oluşan Fesih ve Üstlenim Komisyonu 16.10.2001 
tarihli Sonuç Raporunu düzenlemiştir. Sözkonusu Raporda yer alan tüm hususlarla ilgili olarak Sn. 
Kadri VEZİROĞLU tarafından 6 sayfadan ibaret muhalefet şerhi düzenlendiği (Ek:88/B), bu 
muhalefet şerhinin "E. Satın Alma Fiyatı" Bölümünde, depremden hemen sonra verilen "bil-
dirim"in, "Devir ve Üstlenim Bildirimi" olmadığı konusunda Şirket ile mutabakata varıldığının 
belirtildiği, bunun aksine Sn. Kadri VEZİROĞLU'nun Komisyonumuzu bilgilendirme toplantısın
da yanlış yönlendirmek amacıyla Belediye tarafından mücbir sebep bildiriminin yapıldığını ifade 
ettiği, böylece buy-out'un yapılmaması ve devlet zararının artması hususunda Belediye yetkilileri 
ile Şirket görevlilerinin ortak çalıştığı anlaşılmaktadır. 
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Görüleceği üzere HM'nin süresi içinde Belediyeyi MÜCBİR SEBEP BİLDİRİMİ'nde 
bulunması hususunda uyarmasına rağmen, bu uyarı Sn. Kadri VEZİROĞLU ve Sn.Sefa SİR-
MEN tarafından dikkate alınmadığı gibi, adeta Şirket temsilcisi gibi hareket edilerek süreye 
tabii bir hakkın kullanılması gereği yerine getirilmemiş, mücbir sebep vermelerine gerek ol
madığını bildiren yazılarını da hak düşürücü sürenin bitimine 1 gün kala Hazine'ye bildirmek 
suretiyle Hazine'nin muhtemel ısrar ve girişimleri de bertaraf edilmiştir. 

Bu davranışlarıyla Şirket açısından HAKÇA bulunmayan bir uygulamayı Ülkeleri için 
HAKÇA bulmuşlardır. 

Projenin mücbir sebebe dayalı buy-out kapsamında devir alınması halinde, 188.417.061 USD 
nakit, 889.046.964 USD'nin ise 8 yıl içerisinde taksitler halinde olmak üzere toplam 1.077.464.025 
USD ödenmesi gerektiği ve Hazineye toplam maliyetinin 1.349.975.522 USD olacağı halde, bu 
hakkın kullanılmaması sonucunda işletme süresi sonunda Hazinenin ödeyeceği miktarın 4.5 milyar 
USD'yi bulacağı hesaplanmaktadır. 

İZMİT B.B. tarafından mücbir sebep bildiriminin HM'nin uyarısı doğrultusunda 
zamanında yapılmış olması halinde bugün Hazine'nin karşı karşıya kaldığı 4.5-5 milyar USD 
tutarındaki zararın çok önceden sona erdirilmesi ve Hazinenin bu badireyi çok az bir zarar
la atlatması mümkün iken, bu imkan kullanılmamış ve zarardan dönülememiştir. 

HM, mücbir sebep nedeniyle daha uygun fiyatla tesisleri devralma şansı yitirildikten sonra 
daha yüksek bir bedel ödeyerek satın almayı göze alarak zararı azaltma yolunda çalışmalara baş
lamıştır. Bu amaçla, DEİGM tarafından Başbakanlık Makamına hitaben yazılan 11.01.2000 tarih, 
1937 sayılı yazıda, HM'nin verdiği garanti çerçevesinde 1999 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin 
olarak toplam 125.5 milyon USD ödediği ve bu durumun yakın gelecek için devam edeceği, İZMİT 
B.B.'nin üretilen suyu pazarlama imkanına kavuşabilmesinin zaman alacağının anlaşılması 
nedeniyle USSA'nın ilgili maddesi uyarınca Belediyeye tanınan ve "projenin tam bedelini ödemek 
kaydıyla" fesih ve dolayısıyla üstlenim hakkının kullanılması halinde daha lehte bir durumun ortaya 
çıkabileceği ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek fesih ve üstlenim durumunda öden
mesi gereken bedeli hesaplamak üzere bir heyet görevlendirilmesi talep edilmiş ve bu talep 
dönemin Başbakanı Sn. Bülent ECEVİT tarafından onaylanmıştır. HM bünyesinde kurulan "Fesih 
ve Üstlenim Komisyonu" çalışmalara başlamıştır. (Ek:89) 

Bu tarihten sonra İSAŞ Hazineye, gelecek dönemlerde düzenlenecek su satış faturaları tutar
larının düşürülmesi maksadıyla birtakım önerilerde bulunmuştur. 

HM, 07.11.2002 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak, projenin toplam yatırım 
maliyetinin hesaplanması ile ilgili olarak yazdığı yazılara cevap alamadığını belirterek talebini bir 
kez daha tekrarlamıştır. (Ek:93) DSİ Genel Müdürlüğü 12.12.2002 tarihinde bu yazıya cevap ver
miş ve Genel Müdürlüklerince yapımı devam eden ve tamamlanan içme suyu projelerine ait 
maliyetler ile Proje kapsamında yapılan tesislerin yerinde incelenmesi suretiyle hesaplanan projeye 
ilişkin toplam yatırım maliyetinin 217.5 milyon USD olduğunu bildirmiştir. (Ek:96) 

HM, İZMİT B.B.'ye yazdığı 15.11.2002 tarihli yazıda; projeye ilişkin olarak oluşturulan Fesih 
ve Üstlenim Komisyonunun çalışmaları sonucunda hazırlanan rapora istinaden "Şirket hisselerinin 
ve tesisin anlaşmanın 11.1 (d) maddesi uyarınca hesaplanacak mücbir sebep fiyatı üzerinden dev
ralınması amacıyla bildirimde bulunması ve gerektiğinde müzakere ve/veya tahkim sürecinin 
yürütülmesi" hususunun Devlet Bakanlığı Makamının 29.11.2001 tarihli Onayı ile uygun görüldüğü 
belirtilerek gereğinin talep edildiğini, ancak Belediyenin 21.12.2001 tarihinde verdiği cevapta 
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Belediye Meclisi tarafından Üstlenim Bildirimi verilmesi Kararının alınabilmesinin, gerekli finans
manın Müsteşarlık tarafından karşılanacağı hususunun Belediye'ye bildirilmesine bağlı olduğunu 
beyan ettiği ve bu talebin de HM tarafından uygun bulunarak; şirket hisselerinin satın alınması 
durumunda Belediye tarafından ödenecek Satın Alma Bedelinin HM'nin dış borç imkanları çer
çevesinde yaratılacak bir kaynaktan finanse edilmesi ve bu tutar karşılığında Belediyenin borçlan
dırılmasının uygun olduğu hususu Devlet Bakanı Sn. Masum TÜRKER imzasıyla Belediyeye bil
dirilmiştir. (Ek:94) 

Hazinenin bu yazısına 22.11.2002 tarihinde cevap veren Belediye, satın alma halinde gerekli 
finansmanın Hazine tarafından sağlanmasını yeterli görmemiş ve "HİSSELERİN SATINALIN-
MASIYLA İLGİLİ TÜM PARASAL VE HUKUKİ SORUMLULUKLARIN HM TARAFIN
DAN ÜSTLENİLECEĞİNİN NET BİR İFADE İLE BELEDİYEYE BİLDİRİLMESİ 
GEREKTİĞİNİ" ayrıca tüm hisselerin Belediye tarafından satın alınabilmesinin ancak yeni bir 
BKK çıkarılması ile mümkün olabileceğini bildirmiştir. Aynı husus, eski Belediye Başkanı Sn. Sefa 
SİRMEN ile Başkan V. Sn. Kadri VEZİROGLU tarafından Komisyonumuz huzurunda da beyan 
edilmiştir. (Ek:95) 

HM Belediyenin kendisine yazdığı 22.11.2002 tarihli yazıya cevaben yazdığı 07.04.2003 tarih
li yazısında aynen; 

"Hisselerin üstlenilmesi ile ilgili olarak "tüm parasal ve hukuki sorumlulukların HM tarafından 
üstlenileceğinin net bir ifadesi ile Belediyenize bildirilmesi" hususunda Hazine'nin fınansal des
teğinin hangi koşullarda sağlanabileceği ilgi ( c )'de kayıtlı yazımızda belirtilmiştir. Bunun ötesin
de, herhangi parasal sorumluluğun üstlenilmesi söz konusu değildir. Öte yandan, Belediyenizce de 
çok yakından bilindiği gibi HM, proje dokümanları gereği garantör sıfatıyla Belediyenizce 
ödenmeyen su faturaları karşılığını projenin işletmeye girdiği tarihten bu yana sorumluluğu 
gereği ödemeye devam etmektedir. Bu konuda bir sorumluluk veya sorumsuzluk kavramı 
gündeme alınacak ise, yapmış ve yapmakta olduğunuz tüm su tahsilatlarına rağmen 
Belediyenizce HM'na bugüne kadar hiçbir ödeme yapılmamış olmasına bir kez daha dikkat 
çekilmesinin yararlı olacağı ve bu konuda Belediyenizce bir an önce geri ödeme planı oluş
turulması için gereğinin yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Hukuksal sorumluluk kavramına gelinecek olunursa, yukarıda da belirtildiği üzere, HM tarafı 
olduğu Garanti Anlaşması'nın gereğini yerine getirmektedir. Ancak, tarafı olmadığı Uygulama ve 
Su Satış Anlaşması'nın hükümleri uyarınca Belediyenizce yapılacak işlemlerin hukuksal sorum
luluğunu üstlenmesi, bu şekilde ifade edilse bile, mümkün değildir. Hukuksal sorumluluk ilgili söz
leşmeler çerçevesinde tarafların yaptıkları ya da yapmadıkları işlemler sebebiyle yasal makamların 
kararları neticesinde ortaya çıkacaktır. HM'nin Belediyenizin taraf olarak yapacağı bir işlemin 
hukuksal sorumluluğunu üstleneceğini bildirmesi mümkün olmadığı gibi böyle bir beyanın hiçbir 
hukuki değer taşımayacağı düşünülmektedir. 

Bugüne kadar geçen sürede, HM'nin tüm mağduriyetine rağmen her seferinde konu en ince 
detayına kadar taraflarca irdelenmiş, tüm olası çözüm yolları değerlendirilmiş ve kamu yararı 
hususuna en büyük hassasiyet atfedilerek bu noktaya gelinmiştir. 

İSAŞ'm önerilerinin ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin İSAŞ'ın hissedarı olarak 
Belediyenizin bilgisi dışında olduğu iddiasını anlamak mümkün olamamıştır. Kaldı ki. İSAŞ'ın his
sedarlarından Thames Water'm Belediyenize muhatap 21.01.2002 tarihli yazısında, İSAŞ tarafından 
Müsteşarlığımıza iletilen öneriler ayrıntılı bir şekilde izah edilmektedir. 
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Sonuç olarak, 
-Yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılması hususunun, bu konudaki Müsteşarlığımızın 

görüşleri saklı kalmak üzere ilgili makamın takdirinde olduğu düşünülmektedir. 
-Hisselerin üstlenilmesi ile ilgili parasal ve hukuksal sorumluluğun HM tarafından üstlenilmesi 

konusu yukarıda izah edildiği şekilde değerlendirilmekte olup, ilave herhangi bir bildirime gerek ol
madığı düşünülmektedir." 

Denilmektedir. (Ek:97) 
İZMİT B.B. başlangıçtan beri sürdürdüğü tek taraflı ve İSAŞ lehine olan kararlı tavrını burada 

da devam ettirmiştir. Kendisine düşen ve hukuken kendisi tarafından imzalanması gereken bel
gelerin sorumluluğunun Hazine tarafından üstlenilmesini istemek hukuk mantığı ile bağdaşmamak
tadır. Böyle bir sorumluluk üstleniminin hukuken sorumluluktan kurtarıcı olamayacağı bilinmek
tedir. Hal böyle iken; imkansız ve sonuç doğurmayacak bir istekte bulunulması ve bunda ısrar edil
mesi gerçek niyetin fesih ve üstlenim olmadığını, İZMİT B.B.'nin fesih ve üstlenime gitmek is
temediğini açıkça göstermektedir. 

Hazinenin garanti mektuplarını verirken, İZMİT B.B.'nin imzaladığı ve imzalayacağı her şeye, 
kapsam ve sınırlarını belirtmeden, çerçevesini çizmeden imza atmasının devletin zarara uğramasın
da önemli bir etken olduğu görülmektedir. 

4749 sayılı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un 
geçici 3. maddesi uyarınca; Sekretarya hizmetleri HM tarafından yürütülen bir Borç Uzlaşma 
Komisyonu kurulmuş ve bu Komisyon Kanunun kendisine verdiği yetki çerçevesinde Hazine'ye 
borcu olan Kurum ve Kuruluşlarla uzlaşma görüşmeleri yapmıştır. Bu kapsamda, Hazine'ye en faz
la borcu olan Kuruluşlardan biri olan İZMİT B.B. ile de uzlaşmaya çalışılmış ancak başarılı 
olunamamıştır. Bunun üzerine Hazine, yine aynı Kanunun aynı madde hükmü uyarınca, İZMİT 
B.B.'nin tüm hak ve alacaklarına karşı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerinin uygulanması amacıyla durumu Maliye Bakanlığına bildirmiş ve haciz sürecini 
başlatmıştır. Süreç hakkında bilgi edinilmek üzere Komisyonumuz Maliye Bakanlığı ile yazışmalar 
yapmış ve bunun sonucunda Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından İZMİT 
B.B.'nin Hazine'ye olan borçlarının tahsili amacıyla Belediye'nin tüm hak ve alacaklarına karşı 
haciz işlemlerinin başlatıldığı 30.06.2003 tarihli yazı ile, Komisyonumuza bildirilmiştir. (Ek: 116) 

5.12. İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖREVLİLERİ HAKKINDA BUGÜNE 
KADAR AÇILAN DAVALAR VE İSU'NUN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER 

İZMİT B.B. Genel Sekreteri Sn. Kadri VEZİROGLU, Komisyonumuza verdiği beyanında; İs
tanbul ve Sanayi Kuruluşlarının su almamasının YİD modelinin kurgusunu bozduğunu, bu nedenle 
İzmit ve çevresinde yer alan bazı ilçe ve belde belediyelerine su verilmeye çalışıldığını, ancak mey
dana gelen deprem nedeniyle şebekelerin zarar gördüğünü, tüm çabalara karşın %60-70'lere ulaşan 
kayıp-kaçakların önlenemediğini, zaten Proje kapsamında üretilen su saklamadığından kayıp 
kaçaklarla mücadele etmenin kendilerince gereksiz görüldüğünü, deprem sonrası oluşan yeni 
yerleşim birimlerine de su götürme çalışmalarının sürdüğünü, bu sebeplerle su faturası 
ödemelerinin 4 yıldan bu yana Hazine Müsteşarlığınca yapıldığını ve İSU'nun gelirlerinin ancak 
maliyetlerini karşılaması nedeniyle elde edilen su gelirlerinden de HM'ye ödeme yapılamadığını 
belirtmiştir. Kayıp kaçakların önlenmesi ile ilgili olarak Belediye tarafından zamanında gerekli ve 
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yeterli çalışma yapılmaması ve bu nedenle barajdan alınan suyun her yıl %60-70'nin Şehrin altına 
akmasının, ilerleyen zamanlarda ekolojik açıdan vahim sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur. Ayrıca 
Belediye tarafından gereğinden fazla su teslim alınması sonucu İSAŞ'm işletme maliyetlerinin art
tığı, bu maliyetlerin su faturalarına yansıtılması nedeniyle Hazine tarafından fazladan su faturası 
ödenmesine neden olunduğu, bu durumun İZMİT B.B. yetkililerince dikkate değer bulunmadığı ve 
kayıp kaçaklarla mücadelenin gereksiz görüldüğü hususları, Devletin zarara sokulmasında her tür
lü olumsuz koşulun yaratıldığını göstermektedir. 

Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen raporla da (Ek: 117) tespit edildiği üzere; 
Belediye'den su alan T.Pirelli Lastik Fabrikası'nca kaçak su kullanıldığı, söz konusu şirketin ulus
lararası bir firma olması gibi nedenlerle bu olayın ancak yüksek kademelerdeki görevlilerin göz 
yummasıyla gerçekleşebileceği kanaatine varıldığı, yönetim kademelerine getirilmiş kişilere kul
lanım sınırlaması olmayan lüks binek otolar, konuşma limitlerine bakılmadan faturaları ödenen cep 
telefonları, pahalı lüks mobilyalı ofisler tahsis edilmesi, yasal dayanağı olmadan aylıkları kadar ay
rıca "üst düzey ödemesi" yapılması, hiyerarşik ve öz denetimden mahrum bırakılması suretiyle şir
ket giderlerinin normalden fazla gerçekleşmesine neden olunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca İSU Genel 
Müdürlüğünün çok verimsiz ve son derece kötü yönetilmesi sonucu 1999, 2000 ve 2001 yıllarında 
devamlı zarar gösterildiği, mevcut haliyle gelirlerle giderlerin karşılanamadığı, gelirlerin tahakkuk 
ve tahsil edilemediği, cüz'i oranda yapılan tahsilatlara karşı cari harcamalar yüksek gösterilerek 
zarar edilmesine zemin hazırlandığı, tahsil edilen gelirlerin İSAŞ tarafından düzenlenen su 
faturalarının ödenmesinde kullanılmaması nedeniyle HM tarafından ödenmesinin sağlandığı ve 
gelirlerin basiretli işadamlarından beklenen ölçütlere uygun bir şekilde dikkatlice harcanmaması 
nedeniyle Devlet Hazinesinin zarara uğramasına sebep olunduğu görülmüştür. Böylece, Sn. Kadri 
VEZİROĞLU'nun beyanında belirtilen su faturalarını ödeyememe sebeplerinin gerçeği yan
sıtmadığı, İSU'nun iyi yönetilmesi için çaba sarf edilmemesinin temelinde ise su faturalarının 
HM tarafından ödenmeye devam edilmesi gerçeğinin yattığı, böylece su faturalarını HM'nin 
ödemesi ve halka satılan su bedellerini ise İSU'nun toplaması nedeniyle, İZMİT B.B. ve İSU 
tarafından devletin çok zor şartlarda temin ettiği kaynakların umursamazca kullanıldığı or
taya çıkmıştır. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 08.05.2003 gün ve 2003-2/1660 sayılı yazısı ekinde gelen 
dosyada; İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdürü ve diğer görevlileri 
hakkında açılan davalardan halen devam eden ve sonuçlananların iddianame ve karar örneklerinin 
gönderildiği, bugünkü tarih itibarıyla İSU görevlileri hakkında açılan davalardan halen 22 adedinin 
devam ettiği, bu davaların ZİMMET, NİTELİKLİ ZİMMET, KULLANMA ZİMMETİ, 
ZİMMETE NEDEN OLMAK, ALİM SATIMA FESAT KARIŞTIRMAK, GÖREVİ 
KÖTÜYE KULLANMAK, EVRAKTA SAHTECİLİK, İHALEYE FESAT KARIŞTIR
MAK ve HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİİSTİMAL gibi genellikle İSU'nun malvar
lığına karşı ve resmi evraka karşı görevliler tarafından işlendiği iddia edilen suçların YÜZ 
KIZARTICI suçlar olduğu görülmüştür. (Ek: 107) 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 22.05.2003 gün ve 2003-2/1660 sayılı yazısı ekinde gelen 
dosyada ise ; İSU Genel Müdürlüğü adına yapılan ihale ve alım-satım sırasında; Yönetim Kurulu 
Başkanı olan İZMİT B.B. Başkanı Sn. Sefa SİRMEN'in Resmî ahm-satım-yapımlara fesat karış
tırarak, satıcı firmaya İSU aleyhine menfaat sağladığının anlaşıldığı, Sn. Sefa SİRMEN'in 
03.11.2002 tarihinde Milletvekili seçilmesi nedeniyle soruşturma evrakının TBMM'nc sunulmak 
üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği belirtilmiş ve fezleke örneği gönderilmiştir. (Ek: 108) 
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Yukarıda açıklanan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yazılarından da anlaşılacağı üzere 
İSU Genel Müdürü de dahil olmak üzere görevlilerinin 1995 yılından bugüne kadar sürekli 
İSU'nun mallarını ve paralarını zimmetlerine geçirerek İSU'ya karşı yüz kızartıcı suçları işlemek
ten kaçınmadıkları hususlarında muhakkik raporları düzenlenip gerekli kamu davalarının açıl
dığı, bu eylemlerin yıllar itibarıyla sürekli işlendiği iddia edilmesine ve suç tarihleri eski ol
masına rağmen davaların umumiyetle 2002 yılı sonlarında açılmaya başlanıldığı, İZMİT B.B. 
Başkanı hakkında dahi alım-satıma fesat karıştırma olayı nedeniyle tahkikat yapılarak dosyasının 
Adalet Bakanlığına gönderildiği belirlenmiştir. Sonuçta; devletin menfaatlerini gözetmek üzere 
görev yapan kamu çalışanlarının devlet aleyhine birçok suç teşkil eden fiile karışmaları üzücü ol
muştur. 

5.13. KONU İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI 
5.13.1. Danıştay İkinci Dairesinin, 2002/1121 Esas, 2003/163 K. sayılı kararı : 
Haklarında soruşturma yapılanlardan; 
Ata Murat KUDAT'ın; İzmit Belediye Başkanlığının Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 

hitaben yazdığı İzmit Evsel ve Endüstriyel Su Temini Projesinin Yap-İşlet-Devret Modeliyle ger
çekleştirilmesi konulu yazıya, olumsuz nitelikte görüş belirten DEİ Genel Müdür Vekili M. 
Bülent ÖZGÜN imzalı 18.06.1992 gün ve 115 sayılı yazı doğrultusunda hazırlanan yazının İZ
MİT B.B.'na gönderilmesini engellemek, 

Ayfer YILMAZ, M. Bülent ÖZGÜN, M. Aydın KARAÖZ, Esma Serhat ŞAMLIOĞLU, 
Mustafa Serhan OKSAY ile Cem ERSONMEZ'in; İzmit Su projesine ilişkin krediler ile USSA'ya 
usulsüz biçimde Hazine Garantisi sağlanmasına dair 30.09.1994 gün, 68234 sayılı yazı ile aynı 
tarihli 94/1238 sayılı onayı düzenlemek, Osman Birscn'in bu onay yazısında usulsüz değişiklik 
yapmak suretiyle sonraki tarihlerde oluşacağı öngörülerek kendisine bildirilen hazine zararını üst 
makamlardan gizlemek, 

Ayfer YILMAZ ve Osman EMED'in; İzmit su projesini mevzuata aykırı olarak 3996 sayılı 
kanunun geçici 1. maddesi kapsamına alınması amacıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
Yüksek Planlama Kurulunun Sekreterliğine gönderilen 30.01.1995 gün ve 3946 sayılı uygun 
görüşünü düzenlemek, 

M. Aydın KARAÖZ'ün; İzmit Su projesinin 3996 sayılı kanun kapsamında olmamasına rağ
men, bu projenin anılan kanun kapsamında başlanılmış bir proje olduğu ve YPK kararına ihtiyaç 
bulunmadığına değinen 05.03.1996 gün ve 404 sayılı yazıyı imzalamak suretiyle görevlileri 
yanıltmak, aynı projeyi gerçekleştirecek olan İSAŞ'm proje için yapacağı yatırım tutarının %20 
'sini öz kaynaklarıyla karşılaması gerektiği halde bu oranın % 15 olarak uygulanmasını sağlamak, 

Nevzat SAYGILlOGLU'nun; Öz kaynak / Yabancı kaynak Oranını %15-%85 olarak belirleyen 
09.04.1996 gün ve 14355 sayılı yazıyı imzalamak, 

M. Bülent ÖZGÜN'ün; Hazine Garantisi sağlanmasına ilişkin belgeleri imzalamak, 
Nevzat SAYGILIOGLU' nun; İzmit Su Projesi için kararlaştırılan % 15 öz kaynak miktarının 

İZMİT B.B. payına düşen kısmına Hazine Garantisi sağlamak, 
Esma Serhat ŞAMLIOĞLU'nun; 13.02.1996 - 14.02.1996 tarihli garanti mektuplarını im

zalamak, 
Aydın KARAÖZ'ün; Kamulaştırma giderlerinin finansmanı ile ilgili olarak kredidör bankalara 

uygunluk mektubu göndermek, 
Yener DİNÇMEN, A. Selçuk DEMİRALP, Cüneyt SEL ve M. Ferhat EMİL'in; İZMİT B.B.'nin 

su satışlarından elde ettiği gelirleri hazineye aktarmamasına rağmen bu konuda yeterli çabayı göster-
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memek, İZMİT B.B. görevlileri hakkında yasal işlem yapmamak ve krediler kapsamında 150 Mil
yon ABD doları tutarında ödeme yapmak, 

A. Selçuk DEMİRALP ile A.Teoman KERMAN'ın; İZMİT B.B.'nin su gelirlerini Hazineye 
aktarmamasına rağmen Belediye hakkında yasal işlem yapmadıkları gibi, 2000 yılında proje kap
samında 237 Milyon ABD doları tutarında bir ödeme yapılmasını sağlamak, 

Suçlarından verilen soruşturma izinlerinin, 
Ata Murat KUDAT, M. Bülent ÖZGÜN, Aydın KARAÖZ, Esma Serhat ŞAMLIOĞLU, Mus

tafa Serhan OKSAY, Cem ERSÖNMEZ, Osman BİRSEN ve Nevzat SAYGILIOĞLU'nun eylem
lerinin TCK'nın 240. maddesine ilişkin olup aynı kanunun 102. maddesine göre de 
zamanaşımına uğradıkları anlaşıldığından kaldırılmasına, diğer sanıklar hakkında ise 
mükerrer olarak verilen izinlerin iptaline karar verilmiştir. 

5.13.2. Danıştay 2. Dairesi'nin 2002/1231 esas, 2003/164 K. sayılı kararı; 
Haklarında soruşturma yapılan Ayfer YILMAZ'ın; İzmit Su Projesinin, mevzuata aykırı 

olarak 3996 sayılı kanunun geçici 1. maddesi kapsamına alınmasını sağlamak için Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşünü içeren 30.01.1995 gün ve 3946 sayılı yazıyı 
düzenlemek, 

Suçundan verilen soruşturma kararının; Ayfer YILMAZ'ın eyleminin TCK 240. maddesine 
ilişkin olduğu, 4616 sayılı Kanun kapsamına girdiği için soruşturmanın ertelenmesi gerektiğine 
karar verilmiştir. 

5.13.3. Danıştay 2. Dairesinin 1999 /395 esas, 2001/2492 karar sayılı ilamı, 
Sanıklar : M. Sefa SİRMEN, Hülya HAZAR, Ahmet YILDIRIM, Turan AŞMAZ ve Mustafa 

NADİR haklarında; İzmit Çevre Entegre Projesi İhalesinde mevzuata aykırı ek sözleşme yapmak, 
İzmit Su Projesi ile ilgili mevzuata aykırı USSA imzalamak, 

Suçlarından soruşturma izni verilmiştir. 
Danıştay 2. Dairesi tarafından, sanıkların eyleminin TCK'nun 240. maddesine uyduğu ve aynı 

kanunun 102. maddesi gereğince zamanaşımı süresi dolduğundan kovuşturmaya yer ol
madığına karar verilmiştir. 

5.13.4. Danıştay 2. Dairesinin 2002/896 E., 2002/3650 K. Sayılı kararı; 
Sanıklar M. Sefa SİRMEN ve Kadri VEZİROGLU'nun mevzuata aykırı olan hazırlanan İz

mit Su projesinde, İZMİT B.B. olarak yüklenici Şirkete ödenmesi gereken su faturalarının öden
memek suretiyle hazineyi zarara uğrattıkları iddiasıyla soruşturma izni verilmiş, sanıklar hakkın
da atılı suçu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığından soruşturma izninin kaldırılmasına 
karar verilmiştir. 

5.13.5. Danıştay 2. Dairesinin 2001/699 E., 2001/1876 K. Sayılı kararı; 
Sanıklar Ayfer YILMAZ. Bülent ÖZGÜN, Aydın KARAÖZ, Serhat ŞAMLIOĞLU ve Osman 

EMED haklarında İzmit Su Projesinin mevzuata aykırı biçimde YİD modeli çerçevesinde 3996 
sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamına alınması amacıyla HM'nin uygun görüşünü içeren ve 
YPK'ya gönderilen yazıyı düzenlemek, İzmit Su Projesine ilişkin Hazine Garantileri ile ilgili iş
lemlerde 3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı BKK'ya aykırı hareket etmek suretiyle Hazine 
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zararına neden olmak ve Hazine Garantisine ilişkin belgeleri imzalamak, bu Proje ile ilgili 
kamulaştırma giderlerinin finansmanının karşılanması için kreditör bankalara uygunluk mektubu 
göndermek suretiyle Hazine zararına neden olmak suçlarından soruşturma izni verilmiş, sanıkların 
üstlerine atılan eylemlerin TCK'nın 240. maddesine ilişkin olup zamanaşımına uğradığı, Aydın 
KARAÖZ'ün kamulaştırma giderlerinin finansmanı ile ilgili kreditör bankalara uygunluk mektubu 
gönderme eyleminde bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçeleriyle soruşturma izninin kaldırılmasına 
karar verilmiştir 

Yukarıda açıklananlar dışında, bu proje ile ilgili olmayan, İzmit Belediyesi ve İSU 
yönetici ve görevlileri hakkında verilen soruşturma izinleri de bulunmaktadır. 

Danıştay kararlarının incelenmesinden de görüleceği üzere; İzmit Su Projesi ve bu proje ile 
alakalı olarak yapılan işlemler birbirini tamamladığı ve bir bütün olduğu halde, olaylar birbirinden 
ayrılarak, parça parça işlemler yapılmış ve ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bir bütün olan eylemlerin ay
rılarak görevi kötüye kullanma olarak nitelendirilmesi sonucunda da sözü edilen Danıştay karar
larının çıkmasına neden olunmuştur. Oysa bütün yapılanlar ayrı düşünülemeyecek illiyet rabıtaları 
ile birbiriyle bağlantılıdır. Bağlantıları koparıldığı zaman eylemler sağlıklı değerlendirilememekte 
ve suçların niteliği değişmektedir. Eylemler görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirilerek 
buna uygun soruşturma izni verildiğinde de Danıştay incelemesi bu suça yönelik olarak yapılmak
tadır. Görevi kötüye kullanmanın kısa zamanaşımına tabi olması ve 4616 sayılı Şartlı Erteleme 
Yasası kapsamında bulunması nedeniyle Devleti katrilyonlarca lira zarara sokan kişiler hakkında iş
lem yapılamadığı için başkalarını da Devletin Hazinesinden katrilyonları sorumsuzca sarf etme 
cesareti vermektedir. 

Olaylar bir mercek altına alınarak incelendiğinde; yıllarca süren uzun bir çalışma ve or
ganizasyon sonucu bugün devlet hazinesinin, sadece bu projeye yaklaşık (6) katrilyon TL tutarın
da fazladan Ödeme yapacağı, fazladan çıkan bu paraların birilerinin hanesine artı olarak geçtiği 
anlaşılmaktadır. Bu kadar organize bir çalışmayı, devletin çeşitli kademelerinde gerçekleştirilen 
aynı amaca yönelik araç suçları ve bütün yolsuz işleri birbirinden ayırarak görevi suiistimal kav
ramı içine koyarak, zamanaşımı ve erteleme kuralları içinde sanıkların kurtulmalarına neden ol
mak, bu eylemlere katkısı olan ve devletin zararından fayda sağlayan kişilerin lehine sonuçlar 
doğurmaktadır. 

GAMA ve GÜRİŞ Yöneticilerinin Komisyona ifade ettikleri gibi; bu projeyi ihalesiz, pazar
lıksız ve rekabet olmadan alabilmek için "Yedi yıl süren bir çalışma" yaptıkları herkesin 
malumudur. Yedi yıl boyunca bütün devlet görevlilerinin dirençleri kırılmaya çalışılmış, projenin 
ihalesiz, pazarlıksız, rekabetsiz ve görülmemiş derecede fahiş fiyattan verilmesine karşı çıkan 
bütün kamu görevlileri pasifıze edilmiştir. Aksine; Projenin her türlü yasal düzenlemelere aykırı 
bir şekilde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunan kamu görevlilerinin çoğunluğu 
ise terfi ettirilmişlerdir. 
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6. SONUÇ 
Raporumuzun Değerlendirme Bölümünde ayrıntılarıyla açıklandığı üzere; 
a- 02.02.1993 Tarihinde paraflanan 1 'inci USSA ile 21.07.1993 tarihli mutabakat metinlerinin 

o tarihte yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmeliklere tamamen aykırı olduğu, ayrıca, 'Görev
li Şirketin' seçimi işleminin ilansız, ihalesiz ve rekabetsiz gerçekleştirilmesi nedeniyle yasal 
dayanaktan yoksun olarak yapıldığı, 

b- Proje ile ilgili olarak 13.06.1994 tarihli 3996 sayılı Kanundan sonra yapılan işlemlerin 
anılan Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarını düzenleyen 94/5907 sayılı BKK' da yer 
alan hükümlere aykırı olduğu, 24.08.1995 tarihinde imzalanan USSA'nın; YPK onayına sunul
madığı için geçerlilik kazanmadığı, 

c- İdarî imtiyaz sözleşmesi niteliğinde olan 24.08.1995 tarihli USSA'nın Uluslararası Tahkim 
hükmü nedeniyle Anayasanın 125. maddesine aykırı olduğu, 

d- Hazine Müsteşarlığı üst düzey görevlilerinin; yukarıda sayılan nedenlerle tamamen kanun
suz ve mevzuata aykırı işlemlerle yapımına başlanacak olan ve üretilecek suyun satışı da mümkün 
bulunmayan, buna karşılık gerçek değerinin çok üstünde bir fiyatla sözleşme yapılan, ortaklarına 
dünya standartlarının oldukça üzerinde döviz bazında % 14 getiri sağlaması öngörülen bir projenin 
finansmanı için alınacak yüksek faizli dış kredilere garanti vererek Hazineyi bilerek ve isteyerek 
zarara soktukları, 

e- İzmit Büyükşehir Belediyesi ile ŞİRKET arasındaki USSA şartlarının iki taraf arasında 
görüşülmesi sırasında, bir kısım hususların ve bu arada öz sermaye sahiplerine verilecek % 14 iç 
karlılık oranının dönemin Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Sn. Tansu ÇİLLER'in makamında ve 
katılımıyla kararlaştırıldığı, 

f- Konsorsiyum ile İzmit B.B. arasındaki görüşme sürecinde. 480 milyon USD olan yatırım 
bedelinin pazarlık sonucunda azalması gerekirken aksine 865 milyon USD'ye yükseldiği, görüş
melerin devlet aleyhine geliştiği, inşaat sırasında da rakamın 890.9 milyon USD'ye çıktığı, 

g- Bütün çalışmalar sırasında (1989 yılından 1995 yılma kadar) sözleşme şartlarına, garantör 
sıfatıyla Hazine'yi ve dolayısıyla kamu menfaatini koruyucu nitelikte her hangi bir hüküm konul
madığı ve inşaat aşamasında devamlı maliyet artırıcı işlemler yapıldığı. 

h- YİD Modeli çalışmalarına başlanması ile tesisin işletmeye alınması arasında (1989-1999) 10 
yıllık sürenin bulunduğu, YİD modeli ile işlerin daha hızlı yapıldığı iddiasının bu proje için geçer
lilik kazanmadığı, 

i- Bu güne kadar İSAŞ tarafından düzenlenen tüm su faturalarının Hazine tarafından öden
diği ve bundan sonraki faturaların da Hazine tarafından ödeneceğinin anlaşıldığı. İzmit BB 
tarafından Hazine'ye olan mevcut borçların bu güne kadar ancak % 3,5'lik kısmının ödenmiş 
olması nedeniyle mevcut borcun İZMİT B.B.'den ancak 50 yıllık bir dönemde tahsil edil
mesinin mümkün görüldüğü, proje kapsamında 15 yıl boyunca ödenecek su faturaları top
lamının 2,4 milyar USD'ye ulaşacağı. Hazine tarafından bütçe havuzundan yapılan ödemelerin 
finanse edilebilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalardan faiz karşılığı borçlanma yoluna 
gidildiği gerçeği karşısında söz konusu ödemelerin hazineye gerçek maliyetinin katlanacağı ve 
yapılan hesaplamalara göre 15 yıl sonunda projenin Hazine'ye gerçek maliyetinin 4,5 milyar 
USD'ye ulaşacağı, 
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j - Belediye'ye su kayıp kaçaklarının azaltılması amacıyla Proje kapsamında ekstra kaynak ve 
malzeme sağlanmasına rağmen, kayıp kaçaklar azaltılmayarak İSAŞ'ın işletme giderlerinin art
masına, bu giderlerin su faturalarına yansıtılmasına ve dolayısıyla Hazine tarafından ödenen su 
fatura tutarlarının yükselmesine sebep olunduğu, 

k- 1989 yılından itibaren projeye katkıda bulunan bütün siyasetçi ve üst düzey bürokratların alt 
kademe görevlileri tarafından sürekli uyarıldıkları, önerilen fiyatın projenin gerçek değerinden çok 
yüksek ve yapılan çalışmaların da devleti zarara uğratacak nitelikte olduğunun kendilerine yazı ve 
raporlarla bildirildiği, buna rağmen uyarıların üst düzey bürokratlar ve siyasetçiler tarafından dik
kate alınmadığı, 

1- İzmit BB Başkanı Sn. Sefa SİRMEN dahil bazı kamu görevlilerinin, projenin devlete zarar 
vereceği hususunda, Hazine taahhüt altına girmeden önce yazı yazmaları ve uyarılar yapmalarına 
rağmen, sonradan belirlenemeyen bir nedenle görüş değiştirerek, projenin bu haliyle gerçekleşmesi 
ve dolayısıyla devletin zarara uğratılması yönünde kendilerinin de çaba harcadıkları, yapılan bütün 
işlerin bilerek ve isteyerek icra edildiği, 

m- 17.08.1999 Tarihinde meydana gelen depremden sonra İzmit BB'nin edimlerini yerine 
getirmede güçlük çekmesine ve Hazine tarafından uyarılmasına rağmen, mücbir sebeple satın alma 
hakkını, Şirket lehine Devlet aleyhine olarak kullanmadığı. Projenin mücbir sebebe dayalı satın al
ma kapsamında devir alınması halinde, Hazineye toplam maliyeti 1.349.975.522 USD olacağı hal
de, bu hakkın kullanılmaması sonucunda işletme süresi sonunda Projenin Hazine'ye maliyetinin 4.5 
milyar USD'ye ulaşacağı, 

n- Deprem sonrasında Sn. Sefa SİRMEN'in bilgisi dahilinde ve Onun yerine Sn. Kadri 
VEZİROGLU tarafından imza atılarak Şirkete gönderilen yazının devir ve üstlenim bildirimi ol
madığı konusunda Şirket ile Belediye'nin mutabakata vardığı, böylece satın alma (buy-out) iş
leminin yapılmaması ve devlet zararının artması hususunda Belediye yetkilileri ile Şirket görev
lilerinin eylem birliği içine girdiği, 

o- Bütün süreç boyunca asıl amacın, Projeyi YİD modeli kapsamına almaktan ziyade, YİD 
modeli bahane edilerek, gerçek değerinin çok üstünde bir yatırım maliyeti ve buna bağlı olarak 
artan geri ödemelerle, bu işi önceleri 'KONSORSİYUM' olarak adlandırılan, sonradan da 
İSAŞ'ı oluşturan yerli ve yabancı şirketlere yaptırarak devlet hazinesinden kazanç sağlamaya 
yönelik olduğu, 

Sonuçta da; yürürlükteki yasalara, meri mevzuata aykırı, ihalesiz, pazarlıksız, rekabet-
siz ve değerinin çok üstünde bir maliyetle projenin yapımına zemin hazırlayan, ayrıca dış 
kredi kullanılması sebebiyle kredi geri ödemelerinde doğal olarak uygulanan kredi faizleri, 
Şirketin dünya standartlarının çok üstünde olan "sair gider" adı altındaki harcamaları ve iş
letme masrafları ile normal verilerin üstündeki kâr paylarının Hazine tarafından ödenmesine 
ve hala da bu olumsuzluğun devamına sebebiyet veren, başta GAMA A.Ş'nin Yönetim 
Kurulu Başkanı ve diğer yetkilileri olmak üzere, özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile, kamu 
gücünü kullanan merkezi ve mahalli idarede yer alan pek çok siyasetçi, yine merkezi ve 
mahalli idarede görevli bürokratların farklı yer, zaman ve birimlerde ancak, birbirini 
tamamlayan, bir sonraki eylem ve işleme zemin hazırlayan araç suç niteliğinde pek çok eylem 
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ve işlemde bulunmalarının yanı sıra, bahse konu projeyi ihalesiz ve fahiş fiyatla İSAŞ'a yap
tırma amacı doğrultusunda yasal olmayan faaliyetlerde bulunan, İSAŞ içerisinde yer alan 
Türk ve yabancı ortaklara mevzuata aykırı bir şekilde çıkar sağlayan, böylece garantör 
sıfatına haiz Hazine ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine ağır mali zararın 
doğması yönünde amaç ve eylem birliği içerisinde bulunan; 

Siyasetçi, bürokrat. İzmit Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerçek ve tüzel kişilerin bir
biriyle bağlantılı ve planlı bir şekilde Türk Ceza Kanununun 205. maddesinde tanımlanan 
"alım-satım-yapıma fesat karıştırma" suçuna katıldıkları. 

Kanaatine varılmıştır. 
1- GAMA ve GÜRİŞ Yönetim Kurulu Başkanları Sn. Erol ÜÇER ve Sn. İdris YAMANTÜRK 

ile bu şirketlerin proje ile ilgilenen müdür ve mümessilleri, İSAŞ içinde yer alan Yabancı Şirket 
görevlileri, 

2- İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. M. Sefa SİRMEN, Eski Genel Sekreter, halen İz
mit BB Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Sn. Kadri VEZİROĞLU, 

3- 24.02.1995 tarih ve 95/T-17 sayılı YPK Kararında imzaları bulunan Başbakan Sn. Prof. Dr. 
Tansu ÇİLLER, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sn. Murat KARAYALÇIN, Devlet 
Bakanları Sn. Aykon DOĞAN, Sn. Necmettin CEVHERİ, Maliye Bakanı Sn. İsmet ATİLLA, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sn. Halil ÇULHAOĞLU, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Mehmet 
DÖNEN ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sn. Dr. Veysel ATASOY; Projeye 3996 sayılı 
Kanunun sadece Şirket lehine olan hükümlerinin uygulanmasına dair "01ur"u imzalayan 
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Ufuk SÖYLEMEZ, Hazine Garantilerinin imza yetkisinin 
devrine ilişkin Onayda imzası bulunan dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sn. Mustafa YIL
MAZ; Proje kapsamında kullanılacak finansman ile geri ödemelerle ilgili sorunların Hazine tarafın
dan karşılanması hususunda talimat veren dönemin Devlet Bakanı Sn. Ekrem CEYHUN, 

4- Hazine Müsteşarlığı görevlilerinden; dönemin Müsteşarları Sn. Osman BİRSEN ve Sn. Ay
fer YILMAZ; dönemin Müsteşar Vekili Sn. Nevzat SAYGILIOGLU; dönemin DEİ Genel Müdür
leri Sn. Murat KUDAT, Sn. Aydın KARAÖZ ve Sn. Bülent ÖZGÜN ve DEİ Daire Başkanı Sn. Ser
hat ŞAMLIOĞLU; dönemin YSGM Daire Başkanı Osman EMED; 

5- YPK Kararının altında imzası bulunan dönemin DPT Müsteşarı Sn. Necati ÖZFIRAT, 
DPT'nin uygun görüş yazısının altında imzaları bulunan Müsteşar Yardımcısı Sn. Yavuz ARINSOY 
ile Sosyal Sektörler Koordinasyon Daire Başkanı Sn. Bahaettin GÜLGÖR'ün, 

Öncülük görevini 'konsorsiyum' olarak adlandırılan şirketlerin ve özellikle GAMA ile GÜRİŞ'in 
yaptığı, sonraki aşamada işin sahibi olarak İzmit BB Başkanı ile Genci Sekreterinin de katıldıkları, 
İzmit Su Projesi adı altındaki hizmet alım-satımı işine, çeşitli hileli yollar kullanarak veya kamu 
görevlilerini ikna veya pasifıze ederek fesat karıştırdıkları, (raporun değerlendirme bölümünde ay
rıntılı olarak açıklandığı üzere) konsorsiyuma dahil şirketlere çıkar sağladıkları, kamu görevlisi ve 
siyasetçilerin de bu suçlara bilerek ve isteyerek katkı sağladıkları, böylece; Türk Ceza Yasasının 205. 
maddesinde tanımını bulan alım, satım veya yapıma fesat karıştırma suçunu işledikleri, 

Bu suç nedeniyle; DSİ tarafından 217 Milyon USD'ye bitirilebilecek olan bir projeyi, konsor
siyumun ilk teklifinde 480 milyon USD'ye yapılabileceğinin belirtilmesine rağmen projede maliyeti 
arttırıcı değişiklik yapmaksızın, 890,9 milyon USD'ye tamamlanmasına imkan tanıyarak, Devlet 
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Hazinesini zarara uğrattıkları, bu suretle İSAŞ ve ortaklarının da haksız kazanç sahibi sağlamalarına 
neden oldukları, 

Proje kapsamında temin edilen kredilerin faizleri ve İSAŞ ortaklarına ödenen özsermaye 
getirişi oranlarının yüksek belirlenmesi, İSAŞ tarafından yapılacak işletme maliyetleri tutarlarında 
herhangi bir sınırlamaya gidilmemesi suretiyle yüklenici şirket lehine, kamu menfaati aleyhine 
durum oluşturulduğu, bu şekilde 15 yıllık ticari işletme dönemi boyunca İSAŞ'a Hazine tarafından 
toplam 2,4 Milyar USD ödeme yapılmasına neden olunduğu, Hazine borçlanma politikası çer
çevesinde projenin kamuya, dolayısıyla Hazine'ye gerçek maliyetinin 4,5 milyar USD'ye ulaş
masına ve böylece Hazine'nin milyarlarca dolar zarar etmesine, yüklenici şirket ve iş ortaklarının 
haksız kazanç sahibi olmasına sebebiyet verdikleri, 

Değerlendirilmektedir. 
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; 
A- TCK'nun 205. maddesinde yazılı ahm-satım-yapıma fesat karıştırma suçuna eylemleri ile 

katkıda bulunan ve yukarıda 3. maddede isimleri zikredilen, o dönemde Başbakan ve Bakan sıfatı 
ile görev yapanların sorumluluk derecelerinin tesbiti ve gereği için Anayasanın 100. ve Meclis İç
tüzüğünün 107 ila 110. maddeleri gereğince Meclis Soruşturma Komisyonu kurulması, 

B- Siyasiler dışında kalan ve yukarıda 1, 2, 4, ve 5. Maddelerde isimleri zikredilen kişilerle il
gili olarak ahm-satım-yapıma fesat karıştırarak Türk Ceza Kanununun 205. maddesine muhalefet 
suçundan gerekli tahkikatın icrası için Yargıtay ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunulması, 

C- İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Sefa SİRMEN ile Belediye Başkan Vekili Sn. Kad
ri VEZİROĞLU' nun : 17.08.1999 tarihinde meydana gelen, sonraki tarihlerde de devam eden dep
rem felaketi sırasında; Belediyenin büyük zararlar görmesi, su satacağı müşterilerinin çoğunluğunu 
kaybetmesi ve şehir içinde bulunan şebekelerinin büyük oranda zararlar görmesi ve suyu müş
terilerine ulaştıramaması nedenleriyle USSA' dan doğan edimlerini yerine getirmekte acze düş
mesine rağmen, İzmit B.B.'nin USSA'da bulunan mücbir sebep yoluyla Şirketi (İSAŞ) satın alma 
ve sözleşmeyi feshetme hakkını "Şirketin zarar göreceği, şirketin edimini yerine getirdiği ve hak
ça olmadığı" gerekçesi ile kullanmayarak görev ve yetkilerini suiistimal ettikleri, Belediyeyi ve 
dolayısıyla Hazineyi zarara uğrattıkları, Belediyenin alamadığı, alsa bile satamayacağı, satmak is
temesi halinde şebekedeki hasarlardan ötürü müşterilerine ulaştıramayacağı suyun gereksiz yere 
üretilmesine, bu işlemler için fazladan harcama yapılmasına ve bu masrafların Hazine ile 
Belediyeyi büyük mali yükümlülükler altına sokarak ŞİRKETE haksız kazanç sağlanmasına 
neden oldukları anlaşıldığından, 4483 sayılı Yasa kapsamında gerekli işlemlerin yapılması için 
İçişleri Bakanlığına suç duyurusunda bulunulması, 

Gerektiği sonuç ve kanaatine oy çokluğu ile varılmıştır. 
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7. ÖNERİLER 
7.1. İDARİ TEDBİRLER 
YİD modeli bir kamu hizmeti alanının, idarece önceden belirlenen şartlarla bir imtiyaz ya da 

özel hukuk sözleşmesine dayanarak belli bir süre için özel sektöre terk edilmesini öngörür. Bu an
lamda sözleşme koşullarını, işletme şartlarını belirleme hakkı kamu hizmetinin sahibi olan kamu 
kuruluşuna aittir. Bu modele göre gerçekleştirilen bir projenin planlanmasından yeniden kamuya 
transfer edileceği aşamaya kadar nasıl işletildiğinin ve bu aşamalarda işin sahibi olan İdarenin söz
leşmenin kendisine tanıdığı hak ve yükümlülükleri ne derece yerine getirdiğinin de araştırılması 
gerekir. Bu kapsamda İdarenin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda hükme bağlanan (özel
likle ihale ile ilgili hükümler) hususları tam olarak yerine getirmesinin yanısıra; 

• Gerekli risk analizleri ve değerlendirmelerini yapması, 
• Özel sektöre devredilecek riskler ile kamuda kalacak riskleri belirlemesi, 
• Gerekli Pazar araştırmaları ile fayda maliyet analizlerini yapması, maliyet analizlerinin ger

çekçi olması konusunda azami özen göstermesi, 
• Yapım, işletme ve devir koşullarını belirlerken mümkün olduğunca kamu çıkarlarını gözetmesi. 
Hazine Müsteşarlığının da garanti vermeden önce; 
• İdarenin yukarıda belirtilen çalışmaları yapıp yapmadığı hususunu araştırması, 
• Garantiler dolayısıyla üstlenilecek risk tavanını belirlemesi, yapım ve uygulama safhasında 

bu risk tavanının aşılması durumunda işletmenin kamu kesimi tarafından devralmmasına. anlaş
manın tadiline veya feshine imkan tanıyan hükümlerin sözleşmelere konulmasını sağlaması, 

• Konu ile ilgili tüm kurumların görüşlerini alması ve bu görüşleri değerlendirmelerine yansıt
ması, 

Gerekir. 
Alt yapı yatırımları için gerekli maddi kaynağı ve teknolojisi olmayan az gelişmiş ülkeler için 

YİD modeline ihtiyaç vardır. Ancak modelden umulan faydanın gerçekleşmesi modelin sağlıklı iş
lemesi ile mümkündür. İzmit Su Projesinde olduğu gibi; yürürlükteki mevzuata uyulmadan ve 
gerekli analizler yapılmadan gerçekleştirilen projelerden sağlanan fayda, maliyetinin çok altında 
kalmakta ve sonuçta yük tamamen topluma yansımaktadır. Türkiye; ülkede ilk defa uygulanacak 
olan YİD Modelini öğrenme aşamasını, yatırım tutarları 600 milyon USD ile 1 milyar USD arasın
da değişen 4 adet proje ile geçirmiştir. Devlet Hazinesine bu denli yüksek külfet getiren ve zarara 
sebep olan bu projelerle öğrenme sürecine başlanması çok büyük bir hatadır. Hazine Garantileri 
nedeniyle yüksek risk içeren ve uygulaması tam olarak bilinmeyen bu model; 5-10 milyon USD 
gibi küçük projelerle öğrenilmeye çalışılsaydı; başlangıç aşamasından uygulama anlaşmalarının im
za süreci sonuna kadar tecrübesizlikten kaynaklanan hatalar nedeniyle uğranılan zararların boyutu 
bugün karşı karşıya kalınan zararla kıyaslanamayacak kadar küçük olacaktı. 

Proje ile ilgili olarak Hazine'nin uğradığı zarara bir son vermek amacıyla yüklenici firma İSAŞ 
ile görüşmelere başlanması, USSA'nın gözden geçirilerek projenin uygulanması ve işletilmesiyle il
gili olarak kamu üzerinde yoğunlaşan risklerin Şirket ile paylaşılmasının sağlanması bir zorunluluk 
olarak görülmektedir. 

Bunun yanı sıra proje kapsamında üretilen suyun pazarlanması hususu ile ilgili gerekli araştır
maların yapılması, gerekirse maliyetinin altında fiyatlarla bölgedeki sanayii kuruluşlarına ve yer
leşim birimlerine satılması dahil tüm çözüm yollarının irdelenmesi, ayrıca Belediye tarafından tah
sil edilen su faturası bedellerinin Hazine'ye aktarılması ve bu suretle Hazine'nin zararını asgariye 
indirme çalışmalarının acilen yapılması gerektiği. 
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Gelinen bu noktada, Projenin yapımı aşamasında her hangi bir suiistimalin olup olmadığının 
tespiti amacıyla, DSİ uzmanları ve Üniversite Öğretim Görevlilerinden oluşturulacak bir heyet 
tarafından kesin hesaplar esas alınmak suretiyle yerinde inceleme yapılması ve Projenin gerçek 
maliyetinin hesaplanması gerektiği, 

Düşünülmektedir. 
7.2. HUKUKİ İŞLEMLER 
1- İZMİT B.B. ile İSAŞ arasında akdedilen 24.08.1995 tarihli USSA'nın, 12.3 maddesinde ih

tilafların çözüm yolu olarak Viyana'da tahkim usulünün (uluslararası tahkim ) öngörüldüğü, ancak 
sözleşmenin yapıldığı tarih itibarıyla Türk Hukukunda Yap-işlet-devıct modelini içeren idari-im-
tiyaz sözleşmelerinde tahkime gitme imkanı bulunmadığından, anlaşmada yer alan tahkim şartının 
geçersiz olduğu, bu sebeple İZMİT B.B.'ye adı geçen tahkim klozunun geçersizliğinin tesbiti 
amacıyla HUMK'nun 519. maddesine göre dava açmasının önerilmesi, 

2- HM ile İSAŞ arasında akdedilen Garanti Sözleşmelerinin herhangi bir uluslararası tahkim 
veya yetki şartı içermediği, bu sebeple adı geçen Garanti Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar bakımın
dan Türk Mahkemelerinin yetkili olduğu, 

3- Gerek USSA ve gerekse Garanti Anlaşmalarından açıkça anlaşılacağı üzere, HM'nin garan
ti verdiği birinci anlaşmanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSKİ) tarafından 142 milyon mVyıl 
Yuvacık Barajı suyunun 100 milyon mVyıl miktarının satın alınacağı olgusu üzerine bina edildiği, 
ancak zamanın İSKİ Genel Müdürü ile İZMİT B.B. arasında akdedilen protokolün geçersiz olması 
sebebiyle, İSKİ tarafından su alımının gerçekleşmediği, ayrıca barajın yapımında etken olan su 
tüketicilerinin İzmit bölgesinde meydana gelen deprem sebebiyle ciddi bir sosyal ve ekonomik 
çöküntüye uğradığı; gerek USSA gerekse HM tarafından imzalanan Garanti Sözleşmelerinin yapıl
masında etken olan iki önemli faktörün (İSKİ'nin 100 milyon mVyıl su alacağı ve tüketicilerin 
Yuvacık Barajından su alacağı olgularının) elde olmayan sebeplerle ifa tarihi itibarıyla ortadan kalk
tığı, buna bağlı olarak Garanti Sözleşmelerinin aynen ifasının Hazine bakımından "çekilmez" hale 
geldiği, bu durumda HM tarafından Medeni Kanunun 2. maddesine ve Yüksek Yargıtay içtihat
larına istinaden "işlem temelinin çökmesi teorisi'"ne dayanarak bir uyarlama davasının Hazine ve 
İZMİT B.B. tarafından açılabileceği, Hazinenin bu konuda uzman hukukçularla ve hukuk 
bürolarıyla temasa geçmesinin doğru ve kamu yararına olacağı, 

Kanaatine varılmıştır. 
7.3. YASAL DÜZENLEMELER 
Yolsuzluklarla mücadele sırasında karşılaşılan en önemli zorlukların başında mevcut 

yasalarımızda yer alan, yargılama usulü ve suçlar için öngörülen cezai yaptırımlara ilişkin hüküm
lerin yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bu cümleden olarak; 
a) Zamanaşımı kurallarındaki dengesizlik ve bir kısım hürriyeti bağlayıcı cezaların üst sınır

larının az olması nedeniyle, davaların 5 yıl gibi kısa sürede zamanaşımına uğramaları, 
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b) Bazı yasalardaki cezai yaptırımların caydırıcılıktan uzak bulunması, kimi suçlar için ön
görülen cezai yaptırımın da kendi içinde adaletli olmaması, 

c) Kanunlarda yer alan şartların ağırlığı nedeniyle suçların oluşumunun güç olması, kamu vic
danını derinden yaralayan fiilleri işleyen sanıkların suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle 
mahkemelerden ceza almadan ayrılmaları, 

d) Özellikle kamu görevlilerinin, işledikleri suçlarla ilgili soruşturma yerleri ve usullerinin bir
birinden farklı olması, soruşturmalara gecikmeli başlanılması, bu hususta görevlendirilenlerin 
yeterli bilgi ve niteliği taşımaması ve bir kısım bürokratik engellerle zamanında bitirilemeyerek, 
dava zamanaşımının dolması nedeniyle yargılanmaktan kurtulmaları, 

Kamu vicdanını rahatsız ettiği gibi, toplumun devlete, devlet görevlilerine, siyasetçilere ve 
adalete olan güvenini sarsmaktadır. Bu durumun, kişileri suç işlemekten alıkoymadığı, suça teşvik 
ettiği ve hatta yeni suç türlerinin doğmasına yol açtığı düşünülmektedir. Gerekli tedbirlerin alın
maması durumunda; ülkenin ekonomik ve sosyal durumunun bozulması, güvenini yitiren insanların 
toplumda onarılması güç problemlere neden olması kaçınılmaz hale gelebilir. 

Devletin saygınlığının korunması, toplumun adalete ve devlete olan güveni ile devletten bek
lentilerinin kaybolmaması için aşağıda yazılı hususların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

1- Devlet, kamu kuruluşları ve kamu malları aleyhine işlenen suçlarla ilgili cezaların üst 
sınırlarının arttırılması, bu tür suçlar nedeniyle devletin uzun yıllar ödeme yaptığı nazara 
alınarak, belli bir takvim dahilinde ödeme yapılan veya devleti-kişileri zarara uğratan suçlar
da, mütemadi suç olup-olmadığına bakılmaksızın zamanaşımı süresinin başlangıcı olarak suç 
tarihi yerine ödemelerin ve dolayısıyla zararın bittiği tarihin esas alınması için TCK'nun 102 
ve devamı maddelerinde değişiklik yapılması suretiyle suçların kısa sürede müruruzamana uğ
ramalarının önüne geçilmesi, 

2- Zamanaşımına ilişkin genel kuralların yeniden gözden geçirilerek, kişileri sürekli yargı 
tehdidi altında bırakmamaya özen gösterilmekle birlikte; işlenen suçların da cezasız kal
mamasını sağlamak için uygun kriterlerin konulması, Türk Ceza Kanununun zamanaşımının 
kesilmesi ve durmasını düzenleyen hükümlerinin yeniden düzenlenerek, kesen ve durduran 
sebeplerin olması halinde zamanaşımının yeniden ve tam süre olarak uzamasının sağlanması, 

3- 'Yolsuzluk' kavramı içinde yer alabilecek; görevi ihmal, suiistimal, rüşvet, irtikap, 
alım-satıma ve ihalelere fesat karıştırmak, zimmet, emniyeti suiistimal ve kamu malına karşı 
hırsızlık ve benzeri suçların mevcut yasalardaki cezalarının alt sınırının artırılması suretiyle 
cezaya caydırıcılık unsurunun kazandırılması, 

4- Devlete ve kamu kuruluşlarına karşı işlenen, yolsuzluk olarak nitelenen suçların mev
cut yasalarımızda tam olarak karşılığının bulunmaması nedeniyle, suçluların cezasız kal
masının önüne geçmek için yeni düzenlemelere gidilmesi, 

(Örnek; a- Görevi kötüye kullanma suçlan sonucunda kimi zaman hiç bir zarar oluşmamakta, 
bazı durumlarda da devlete katrilyonlarca zararlar verilmektedir. Bu iki durumun aynı mülahaza 
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edilmesi ve benzer cezaya çarptırılması da hak ve adalete uygun düşmemekte, kamu oyunda da 
derinden yaralar açmaktadır. Türk Ceza Kanununun 240. maddesi ile bütün suçlular arasında ceza 
adaleti sağlanamamaktadır. Eylemlerin sonuçları ve derecesinin farklı olması nedeniyle farklı 
cezaların olması gerekmektedir. Bu nedenlerle, görevini kötüye kullanması sonucunda devlet 
zararına neden olan kimseye sebep olduğu zararın miktarına ve başkalarına menfaat sağlanıp sağ
lanmadığına bakılarak durumuna uygun, kademeli olarak artan cezalar tercih edilmelidir. 

b- Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesinde yer alan alım-satım-yapıma fesat karıştırma 
suçunun oluşumunu güçleştiren ve ispatı oldukça zor olan 'irtikap' unsurunun yerine 'devlet zararı' 
unsurunun konması suretiyle, alım-satım-yapıma fesat karıştırarak devleti zarara sokan, ancak ken
disine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla hareket ettiği ispatlanamamakla birlikte, devlete 
veya kişilere zarar veren kamu görevlilerinin cezasız kalmaması sağlanmalıdır. İrtikap unsuru 
bulunması halinde bu ceza artırılmalıdır.) 

5- Yolsuzluk kapsamında bulunan suçlar nedeniyle meydana gelen devlet ve kişi zararlarının, 
buna sebep olanlardan ve meydana gelen zarar nedeniyle çıkar sağlayanlardan sür'atle geri alınması 
amacıyla, soruşturma ve dava aşamalarında malvarlıklarına tedbir konulabilmesi ve başka 
bir davaya gerek olmadan ceza mahkemesi tarafından zararın tazminine karar verilmesi için 
gerekli yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesi, 

6- Devlet memurları ile kamu görevlilerinin çok çeşitli soruşturma-yargılama usulünden kur
tarılarak, tek bir sistem içine alınması, yargılama ve soruşturmalarda sür'at ve etkinliğin ön plana 
çıkarılması, soruşturmaların bu amaçla yetiştirilen Cumhuriyet savcıları tarafından doğrudan doğ
ruya yapılmasının sağlanması, Cumhuriyet savcıları ile kolluk kuvvetlerinin bu konularda eğitime 
tabi tutularak uzman hale getirilmesi, (bunun yanında devlet memurlarının gereksiz yere mağdur 
edilmemeleri için icabeden yasal tedbirlerin de alınması) suç işleyenlerin yargılanamadığı şeklinde 
toplumda oluşan yaygın kanaatin bertaraf edilmesi amacıyla; Devlet Memurları Kanunu, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu, 4483 sayılı Kanun ile Kamu Kuruluşlarının Özel Kuruluş Kanun
larında gereken değişikliklerin icrası, 

7- Birden çok kurumda çalışanların katıldığı suçların ve olayların tahkikatı sırasında ilgili 
Bakanlıkların Teftiş Kurullarının müştereken çalışabilmeleri için yeni düzenlemelerin yapılması, 

Gerektiği sonuç ve kanaatine oy çokluğu ile ulaşılmıştır. 

ANKARA- 11.07.2003 
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Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan iş bu rapor Genel Kurula sunul
mak üzere Muhalefet şerhiyle birlikte Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer Baştopçu 

Kâtip 
Recep Yıldırım 

Uye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

(Oylamada bulunamadı.) 
Üye 

Mehmet Parlakyiğit 
(Muhalefet şerhimi raporu 
10.7.2003 günü aldığım için 
18.7.2003 günü sunacağım.) 

Başkanvekili 
Nusret Bayraktar 

Üye 
İsmail Özay 

(Muhalefet şerhimi raporu 
10.7.2003'de aldığım için 

18.7.2003 tarihinde sunacağım.) 
Üye 

Ahmet Sırrı Özbek 
(Son toplantıya katılamadı.) 

Üye 
Mustafa Öztürk 

(Son toplantıya katılamadı.) 

Sözcü 
Mehmet Emin Tutan 

Üye 
Emin Bilgiç 

Üye 
Mehmet Sekmen 

Üye 
Fehmi Hüsrev Kutlu 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İd

diaların Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına 
Yukarıda tam adı verilen komisyonun çalışmaları ile ilgili olarak düşüncelerimizi ve görüş

lerimizi aşağıda kısaca sunuyoruz. 
1. Yuvacık Barajı ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla kurulan komisyon maalesef, 

Komisyon Başkanının tutum ve davranışı nedeniyle (Ki kendisi İzmit'te Sefa Sirmen'in Büyükşehir 
Belediye Başkanı olduğu dönemde aynı ilde Körfez Belediye Başkanlığı yapmıştır) Sefa Sir-
men'le bir hesaplaşmasına dönmüştür. Gerek tutanaklarda ve gerekse Başkanın yaptığı açıklamalar
da bunu görmek mümkündür. 

2. Bu o kadar açıktır ki, sayın Muzaffer Baştopçu, daha komisyon kararı dahi oluşmadan, ken
di seçim bölgesine giderek, yerel basına açıklamalarda bulunmuş ve "aralarında Sirmen'in de 
bulunduğu sorumlular hakkında yasal soruşturma isteneceğini" söylemiştir. (Ek 1-Özgür 
Kocaeli Gazetesi) Sayın Baştopçu anlaşılan yerel basınla da yetinmeyerek, ulusal basına da açık
lamalarda bulunmaktan çekinmemiştir. Örneğin 28.05.2003 günlü Radikal Gazetesine yaptığı açık
lamada, Yuvacık barajı ile ilgili olarak bir Meclis Soruşturması isteyeceklerini açıklamıştır (Ek 2-
Radikal Gazetesi). Böyle bir tutumun TBMM'nin saygınlığına gölge düşüreceği ve sayın Komisyon 
Başkanının daha başından büyük bir ön yargı ile hareket ettiğini göstermektedir. Komisyonun görev 
süresi dolmadan ve bu konuda Komisyonca hiçbir karar alınmadan sayın Baştopçu'nun bu tür açık
lamalarda bulunması, kendisi ve arkadaşlarının ön yargı ile hareket ettiklerini açıkça göstermektedir. 

3. Öte yandan Komisyon, aldığı bir kararla İstanbul ve Kocaelin'de incelemelerde bulun
mak istemiş ve 13-14 Mayıs 2003 tarihlerinde bir gezi düzenlemiştir. Programı düzenleyen sayın 
Başkan, bu seyahat programının masraflarının TBMM Başkanlığınca karşılanacağını açıklamıştır 
(Ek 3-Basın Açıklaması). Ancak maalesef bunun böyle olmadığı ve bu seyahat ile ilgili otel har
camalarının bazı müteahhit firmalarca karşılandığı anlaşılmıştır (Ek 4-Hürriyet Gazetesi). Sayın 
Başkan basına yaptığı açıklamada, otel harcamalarının İSKİ tarafından karşılanacağını belirtmiştir. 
İSKİ'nin yuvacık barajı ile ilgili araştırmada taraf olduğunu belirtirsek sayın Başkanın tarafsızlığını 
(!) daha iyi anlamış olacağız. 

4. TBMM başkanlığından harcırah alıp, otel masraflarını bazı müteahhit firmalara ödeten bir 
araştırma komisyonu başkanının, bu görevi derhal bırakması gerekmez mi? Aklın ve mantığın 
gereği olan bu çağrı, CHP'li üyeler olarak tarafımızdan yapılmış ve kendisinin yerine bir başka 
AKP'li üyenin başkan olarak seçilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Ancak sayın Baştopçu, bu kirliliği 
korumayı tercih etmiştir. Halkın gözünde TBMM'nin niçin itibar kaybettiği ve milletvekillerine hal
kın niçin güven duymadığı bu olaydan da somut olarak anlaşılmaktadır. 

5. Başkanın Yuvacık Barajı araştırması ile ilgili olarak garip davranışları maalesef bunlarla da 
bitmemiştir. Daha önce komisyon çalışmaları sırasında, ortaya çıkacak taslak raporun üyelere 
dağıtılması ve üyelerce bu taslak rapor okunduktan sonra görüşmelere başlanması gerektiği hatır
latılmış ve sayın Başkan tarafından da bu uygun görülmüştür. Ancak, 9 Temmuz 2003 günü saat 
18.30 da sekretaryamıza bir taslak rapor bırakılarak, Cuma günü, (11 Temmuz 2003) saat 10.00 da 
komisyonun toplanacağı söylenmiştir. Ekleri hariç toplam 172 sayfadan oluşan rapor ile ilgili olarak 
11 Temmuz 2003 günü toplanılmış ve toplantıda sadece raporun sonuç bölümü dağıtılarak bu 
bölümün görüşüleceği ifade edilmiştir. Bu davranışın ne denli tutarsız olduğu ve konuya ne denli 
Önyargı ile yaklaşıldığını göstermesi açısından ilginç olduğunu belirtmek isteriz. Ve daha ilginç 
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olanı, "muhalefet şerhimizi Pazartesi gününe kadar yazmamız" istenmiştir. Böyle bir davranışın, 
diplomatik dildeki en hafif tanımı ayıptır. 

6. Yuvacık barajı ile ilgili olarak araştırma komisyonu başkanlık divanının ön yargı ile hareket 
ettiğim ve bu davranışı nedeniyle de gerçekten araştırılması gereken bir konunun gereksiz çekiş
melere yol açtığını belirtmek isteriz. Bazen konuya o denli ön yargı ile yaklaşılmıştır ki, neredeyse 
her önüne gelenin suçlu olduğu yaklaşımı ile konu irdelenmiştir. Bu konu ile ilgili olarak bazı kuş
kularımızı ve değerlendirmelerimizi aşağıda kısaca sunuyoruz. 

İDDİA 1 - 02.02.1993 tarihinde paraflanan "Uygulama ve Su Satış Anlaşmasının (USSA) 
ve 21.07.1993 tarihli mutabakat metinlerinin yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmeliklere 
tamamen aykırı olduğu iddiası. 

Yanıt - Komisyon raporundaki temel kurgu bu projenin hiçbir şekilde Yap-İşlet-Devret Modeli 
kapsamına girmediği üzerine kurulmuştur. 

Belediye ile İSAŞ arasında paraflanan USSA ve mutabakat metinleri yürürlükte olan mevzuata 
hiçbir biçimde aykırılık teşkil etmeyen ve tarafların kendi rızaları ile imzaladıkları veya parafladık
ları hukuki metinlerdir. 

Zaten gerek paraflanan USSA, gerekse mutabakat metinlerinin bu proje ile ilgili olarak hazır
lık aşamalarını oluşturan işlemler olduğu dikkate alındığında mevzuata aykırılık iddiasının bir an
lamı da kalmamaktadır. 

İDDİA 2- USSA ve Mutabakat metinleri işlemlerinin ilansız, ihalesiz ve rekabetsiz şirket 
seçimi ile sonuçlanarak kanunsuz olduğu iddiası. 

Yanıt - Proje ile ilgili olarak gerçekleştirilen her iş her aşamada merkezi devlet kuruluşlarının (DPT, 
Hazine, DSİ, YPK, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu) ve Danıştay'ın onayından geçmiş ve tüm bu işlem
lerin hiçbir aşamasında raporda iddia edildiği gibi mevzuata aykırılık konusu gündeme gelmemiştir. 

3996 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile İzmit su projesi gibi projelerin bu Kanun kapsamına 
alınması, mevzuata aykırılık iddialarını tamamen ortadan kaldırmıştır. Eğer komisyon raporunun 
pek çok yerinde açıkça değinildiği üzere, yapılan her türlü işlemi yasalara aykırı bir proje gerçek
leştirmenin senaryosunun bir adımı gibi değerlendirmek gerekirse 3996 sayılı Kanunda yapılan 
değişikliği de bu bağlamda değerlendirmek çok aykırı bir yorum olmasa gerekir. 

İşin her aşaması kendiliğinden yürürlüğe girmemiş yukarıda da değinildiği üzere Danıştay 
dahil, pek çok kamu kurum ve kuruluşunun onayından geçerek gerçekleştirilmiştir. 

İDDİA 3- Proje ile ilgili olarak yapılan işlemlerin 94/9507 sayılı BKK yer alan hükümlere ay
kırı olduğu ve 24.08.1995 tarihinde imzalanan USSA'nın YPK onayına sunulmadığı için geçersiz 
olduğu iddiası. 

Yanıt - 3996 sayılı Kanunda 4047 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, yukarıda belirtilen id
diaların bir geçerliliğinin kalmadığını göstermektedir. Komisyonun her şeyden önce bu değişikliğin 
gerekçesini iyi kavraması ve bundan sonra yorumda bulunması gerekmektedir. 

USSA, tarafların kendiliğinden hareket ederek imzalanması ile değil, Yüksek Planlama 
Kurulunun 24.02.1995 tarih ve 95/T-17 sayılı kararı ve Bakanlar Kurulunun İzmit Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının İzmit Su Anonim Şirketine ortak olmasına izin veren 24.02.1995 tarih ve 
95/6607 sayılı kararı doğrultusunda imzalanmıştır. 

İDDİA 4- USSA'nın Uluslararası Tahkim hükmü içermesi dolayısıyla Anayasanın 125. mad
desine aykırılığı iddiası 
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Yanıt - Her şeyden önce bilinmelidir ki, USSA bir kanun değildir ve Anayasaya aykırı diye bir 
görüş temel hukuk bilgisinden yoksun bir değerlendirmedir. Üstelik Tahkim Türk Hukukunda ilk 
defa 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili 
İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması 
Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun ile yer almış değildir. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıl
larından bu tarafa gerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, gerekse Milletlerarası Özel Hukuk 
ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda yer alan yasal bir uygulamadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki 
Uluslararası Tahkim uygulaması ilk defa bu proje ile uygulanmış da değildir. Yüksek miktarda 
yatırım gerektiren enerji projelerinde yıllardır uygulanmakta olan yasal bir yöntemdir. TEK, DSİ ve 
Karayolları projeleri incelenecek olursa bu uygulamanın uzun yıllardır Türk Hukukunda var olduğu 
görülebilir. 

İzmit Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Su A.Ş. arasında akdedilmiş olan Uygulama ve Su Satış 
Anlaşması (USSA) 3996 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında olan ve özel hukuk hükümlerine 
tabi ticari bir sözleşmedir. Ticari bir sözleşme her zaman Uluslararası Tahkime konu olabilir ve 
taraflar arasında böyle bir hukuki irade her zaman akde dayalı olarak ortaya konabilir. 

Dolayısıyla sözkonusu projenin taraflarca Uluslararası Tahkime konu edileceğine dair bir hük
mün konulmasında herhangi bir duraksama olmaması gerekir. 

İDDİA 5- Başlangıçta 480 milyon USD olan yatırım maliyetinin 890 milyon USD çıktığı id
diası 

Yanıt - İzmit Su Projesine ilişkin ön teklif 26.12.1989 tarihinde 480 milyon dolar olarak veril
miştir. (Ek 5-TekIif Mektubu) Ancak teklif mektubunda belirtildiği üzere işe 1991 yılında baş
lanılacak ve 3 yıl içerisinde iş bitirilecektir. Bu fiyatın içerisinde vergiler bulunmamaktadır. Yine 
projelerde değişiklik olması, Türkiye'deki fiyat artışlarının TL/döviz kur değişmesinin üstünde ol
ması hallerinde fiyatın ayarlanması öngörülmüştür. Ayrıca diğer masraflar ve faizlerin görüşmeler 
sonuçlandığında netleşeceği bu teklifte açıkça belirtilmiştir. 1991 yılında DSİ ve Hazine Müsteşar
lığına sunulan ayrıntılı yatırım tutarı açıklamalarında belirtilen rakam 709 milyon dolardır. 
21.07.1993 tarihinde Uygulama ve Su Satış Anlaşması parafe edildiğinde toplam yatırım tutarı 714 
milyon dolardır. 

Uygulama ve Su Satış Anlaşmasının üç yıla yakın bir süre yürürlüğe girememesi fiyat artış
larını ve projedeki değişimleri de içerecek bir biçimde yeniden yatırım tutarı güncellemesini gerek
tirmiş ve Mayıs 1995 de 866,3 milyon dolar olan yatırım tutarı miktarı 31 Temmuz 1995 tarihinde 
864,8 milyon dolar olarak kesinleşmiştir. 

Yapım döneminde özellikle isale hatlarında meydana gelen iş değişiklikleri ve İzmit Büyük
şehir Belediyesince ödenecek toplam 54 milyon dolar kamulaştırma bedelinin 10 milyon dolarının 
da finansman bünyesindeki yedek krediden ödenmesi sonucu 26,1 milyon dolarlık artışla birlikte 
toplam 890,9 milyon dolar olarak proje yatırım tutarı ortaya çıkmıştır. 

Aslında, biz CHP'li üyeler olarak özellikle bu iddianın üzerinde durulması gerektiği kanısın
dayız. Ancak maalesef bu olayın üzerinde yeterince durulmamış ve irdelenmemiştir. Çünkü, 
maliyetler sonuçta YİD modelinde su satış bedeline yansıyacaktır. Bu konu üzerinde Hazine Müs
teşarlığı da durmuş ve DSİ'ye yazdığı yazılarda projenin gerçek maliyetinin belirlemesini istemiş
tir. (Hazine Başkontrolörü Hüseyin Zengin'in Raporu üzerine) Ancak, DSİ Genel Müdürlüğü 
Hazine Müsteşarlığı'na gönderdiği "GİZLİ" kayıtlı son yazıda, "Genel Müdürlüğümüzce 
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yapılan inceleme ve değerlendirme çerçevesinde, ilgi yazıda belirtildiği gibi zaman kısıtı da ol
duğu göz önünde bulundurularak Mahkeme kanalıyla yaptırılacak incelemeye bağlı olarak 
ihtilaf konusu proje kapsamındaki tesislerin maliyetlerinin Mahkeme kanalıyla yaptırılması 
uygun mütalaa edilmektedir" denilmiştir. (Ek 6-Yazı) 

CHP'li üyeler olarak bu konuda duyarlı davranmamızın bir diğer nedeni de, bir eylemin sor-
gulanabilmesi için, bu eylemin ciddi bir kamu zararına yol açılması olmalıdır. Komisyon böyle bir 
zararı saptamış değildir. Bu konuda bürokrasinin yazışmalarından da henüz sonuç alınamamıştır. Ve 
ne yazık ki şu ana kadar DSİ'nin önerileri doğrultusunda olay gerçek maliyetlerin saptanması 
amacıyla yargıya da intikal ettirilmemiştir. 

8 Mayıs 2001 tarih ve B. 15.0BİK.02( 147-11-5)1371 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
yazısında (ki bu yazının DSİ nin Hazine Müsteşarlığına cevabi yazısı olduğu belirtilmektedir.) DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmış projenin maliyetleri ile İzmit Su A.Ş. ce yapılmış olan 
projenin maliyetlerinin mukayese edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. (Ek 7-Bakanlık Yazısı) 

Öte yandan YİD modeli ile normal ihale modelini de birbiri ile karıştırmamak gerekir. YİD 
modeli her zaman daha pahalı bir modeldir. Çünkü YİD modelinde özellikle sağlanan krediler 
nedeniyle fazla faiz yükleri vardır. Normal ihale modelinde ise, faiz yükü olmaz. Çünkü normal 
ihale modelinde yatırım vergilerle (bir başka anlatımla sıfır faizli kaynak olduğundan) finanse edilir. 

İDDİA 6- Hazine lehine ve kamu menfaatini koruyucu hükümlerin sözleşme şartlarına konul
madığı iddiası. 

Yanıt - Sözleşme, yasalara uygun akdedilmekle, kamunun çıkarlarını koruma amacı zaten 
güdülmüş olmaktadır. YİD modeli yeterince kavranamadığı için Hazine lehine hüküm konmadığın
dan söz edilmektedir. Kaldı ki, her olayın kendi özel koşullarında değerlendirilmesi gerekir. Hazine 
bu yatırımı DSİ aracılığı ile yaptırsaydı elbette ki daha düşük fiyatla gerçekleştirecekti. Ama bu 
yatırım belki daha 20 yıl sürecekti. YİD modelinde ise çok kısa sürede gerçekleşmiştir. Şimdi 
burada kamu zararından söz edilebilir mi? Su gibi hayati bir konuda alınan bu kararın (YİD 
modeliyle yapılması), Hazine zararına yol açıp açmadığının çok iyi irdelenmesi gerekir. Özellikle 
o yıllarda, İstanbul'un çektiği su sıkıntısı, Yalova'dan tankerlerle su taşındığı düşünülmeden, 
araştırılamadan Hazine zararından söz etmenin pek de gerçekçi olmadığı kanısındayız. 
Komisyon raporuna göre bunlar hiç olmamış ve İstanbul hiç su sıkıntısı çekmemiştir. 

İDDİA 7- YİD modelinin hızlı iş yapılmasını sağlama amacının bu projede gerçekleşmediği 
iddiası. 

Yanıt - 1989 yılından 1999 yılına kadar geçen süre bu projenin 10 yılda tamamlandığı şeklin
de yanlış bir değerlendirmeye tabi tutulmamalıdır. 10 yıllık sürenin 7 yılı komisyon raporunda belir
tilen hukuki sürecin tamamlanması ile geçirilmiştir. İşe 1996 yılında başlanmış ve 3 yılda tamam
lanması gereken proje öngörülenden üç ay önce tamamlanmıştır. Bu ölçekte bir projenin bu kadar 
kısa sürede tamamlandığının Türkiye'de başka bir örneği yoktur. 

DSİ tarafından yürütülen bu ölçekteki projelerin tamamlama tarihlerine bakılacak olunursa 
böyle bir değerlendirmenin ne kadar haksız ve önyargılı olduğu açıkça görülecektir. 

İDDİA 8- Hazinenin toplam 4,5 milyar dolar ödemede bulunacağı iddiası 
Yanıt - Hazinenin işin sonuna kadar tüm yükümlülükleri yerine getireceği varsayımından 

hareket edilerek yapılan hesaplama gerçekleri yansıtmamaktadır. Bir kere çözüm aramak yerine işin 
sonuna kadar Hazinenin ödeme yapacağını varsaymak milletin temsilcilerinden oluşan parlamen
todan beklenen bir yaklaşım olmamalıdır. Projenin toplam maliyeti (Devlete geri dönecek vergiler 
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dahil), alınan krediler ve faiz ödemeleri, özkaynaklara yapılacak temettü ödemeleri, projenin işletim 
süresi olan 15 yıl içinde baraj, arıtma tesisi, pompaj istasyonları ve isale hatları ile ilgili bakım, 
onarım ve işletme giderleri olarak toplam 2.325.643.000 ABD dolarıdır. (Ek 8-TabIo) 

Bu tutarın 725.239.000 ABD dolarını Devlete ödenecek vergiler oluşturmaktadır. Devlete 
ödenecek bu tutar toplamdan düşüldüğünde şirkete ödenecek toplanı tutar 1.600.404.000 ABD 
dolarıdır. 

Şirketin 15 yıllık işletme ve bakım gideri 266.605.000 ABD dolarıdır. Geriye kalan 
1.333.799.000 ABD dolarlık tutar yatırım için sağlanmış bulunan finansmanın geri ödenmesi için 
kullanılacaktır. Bu tutarın 462.689.000 ABD dolarlık kısmı kredilerin faizleri ve yatırılan ser
mayenin getirişi, geri kalan 871.110.000 ABD dolarlık kısmı ise yatırımı finanse etmek için temin 
edilen kredilerle, ortakların bu amaçla sağladıkları kendi kaynakları toplamıdır. 

Afaki rakamlar yerine gerçekleşmiş rakamlar dikkate alınır ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar 
da buna göre ve faiz ve anapara ödemelerinin tamamlanma durumuna göre yapılırsa 4,5 milyar 
USD lik bir toplam maliyetten söz etmenin ne kadar anlamsız olduğu da kolayca anlaşılabilir. 

İDDİA 9- Belediyenin su kaçak ve kayıplarını azaltma yönünde çaba göstermeyerek Hazinece 
yapılan ödemelerin yükselmesine neden olduğu iddiası. 

Yanıt - İzmit Büyükşehir Belediyesi, eski Belediye Başkanı Sefa Sirmen ve Belediye eski 
Genel Sekreteri Kadri Veziroğlu komisyonumuzda, bu projenin etkin ve verimli bir biçimde kamu 
yararına dönük olarak işletilebilmesi için, çaba harcadıklarını açıklamışlardır. Ancak 2020 yılına 
kadar yıllık 100 milyon metreküpten başlamak üzere giderek azalan bir biçimde İstanbul'a su veril
mesi olayının gerçekleşmemesi başta olmak üzere tüm olumsuzluklar projenin bugün tartışılır hale 
gelmesine neden olmuştur. Gerek İSKİ yetkililerinin açıklamalarında, gerekse komisyon raporunda 
İSKİ nin bu projeye başından beri karşı olduğu ve bu projeden hiçbir zaman su almayı düşünmediği 
ve bu suya da İstanbul'un ihtiyacı olmadığı gibi bir anlayış egemen olmuştur. Eğer böyle ise 1992-
1996 yılları arasındaki her yılın İSKİ faaliyet raporları bir yana (Bu raporlarda yıllık 100 milyon m' 
suyun Yuvacık projesinden karşılanacağı hususu yer almaktadır.) 1999 yılı Hükümet programında 
yıllık 100 milyon metreküp (Resmi Gazete 15 Kasım 1998 tarih ve 23524 sayı) ve İSKİ 1999 yılı 
master planı ile ilgili nihai raporda günlük 55 bin, yıllık yaklaşık 20 milyon metreküp suyun İstan
bul tarafından alınacağı öngörülmüştür. 

Dolayısıyla bütün bunları görmeden ve değerlendirmeden taraflı olarak İSKİ lehine yorumlar 
yapmak hakkaniyete uygun değildir. 

Hele hele Kocaeli'de yaşanan deprem ve bu depremin yol açtığı olağanüstü tahribatlar 
hiç dikkate alınmadan Belediyenin su kaçak ve kayıplarını azaltma yönünde çaba göstermediğini 
söylemek, vicdani de ahlaki de değildir... 

İDDİA 10- Alt kademedeki bürokratlarca yapılan uyarıların üst kademe yöneticiler ve siyasiler 
tarafından dikkate alınmadığı iddiası. 

Yanıt - Bu iddia üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir iddiadır. Ancak Komisyon o den
li önyargılı hareket etmiştir ki, asıl olay gözardı edilmiş ve ayrıntılarda maalesef boğulmuştur. Özel
likle Hazine Müsteşarlığındaki bu yazışmalar, olay bir siyasi çekişme bağlamında ele alındığından 
(Muzaffer Baştopçu'nun Sefa Sirmen'den intikam alması) yeterince irdelenememiştir. 

İDDİA 11- Başta Sefa Sirmen olmak üzere pek çok kişinin devletin zarara sokulması yönün
de çaba harcadıkları iddiası. 
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Yanıt - Böyle bir iddia bir üst başlıklı kısımda değerlendirildiği üzere tamamen şahsi ve siyasi, 
yorum ve değerlendirmeleri içermektedir. Bu şekildeki asılsız bir iddiaya karşı görüş belirtmek bile 
gereksiz ve yersizdir. 

İDDİA 12- İzmit depreminden sonra Belediyenin mücbir sebebe dayalı olarak bedelini 
ödeyerek tesisi satın alma (buy-out) hakkını Hazinenin uyarısına rağmen kullanmayarak Hazinenin 
ödeme yükümlülüğünü artırdığı iddiası. 

Yanıt - Mücbir sebebe dayalı olarak tesisin Belediyece geri alınması hususu komisyonca eksik 
ve yanlış değerlendirilmiştir. Bir kere mücbir sebep ile ilgili bir hakkın kullanılabilmesi için USSA 
nın "Mücbir Sebep Olayları" başlıklı 8.1 maddesindeki şartların sağlanması gerekmektedir. Bu 
şartlar özetle; 

a) Olayın makul kontrol dışında olması, 
b) Olayın makul özene rağmen önlenememesi, engellenememesi veya çözülememesi, 
c) Sözkonusu olayın Şirketin projeyi yapma veya işletme yeteneğini önemli ölçüde olumsuz 

yönde etkilemesi, 
d) Etkilenen tarafın olayın projenin yapım ve işletmesi üzerindeki etkisinden veya sonuçların

dan kaçınmak amacıyla tedbirlere başvurmuş olması, 
e) Olayın etkilenen tarafın yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirip getirmemesinin 

bir sonucu olmaması, 
f) Etkilenen tarafın karşı taraflara olayı, etkisini ve alınan tedbirleri tanımlayan bildirimde 

bulunması, 
olarak sıralanmıştır. 
Daha sonraki maddelerde ise mücbir sebep bildiriminde karşı tarafın itirazlarını da içeren 

prosedür açıklanmaktadır. 
Bütün bunlar incelendiğinde Belediyeyi mücbir sebepten dolayı "buy-out" hakkını kullan

mayarak Hazinenin ödeme yükümlülüğünün yükseltmesi ile sorumlu kılmak her şeyden önce yasal 
gereklere uygun olmayacaktır. Belediye bu konuda Hazinenin uyarısı üzerine 31.08.1999 tarih ve 
99/D-4 sayılı yazısı ile Hazine Müsteşarlığına aynen "... Kaldı ki, mücbir sebep bildirimi halinde, 
(...) Diğer ortakların hisselerinin devralınması ve tüm kredinin muaccel hale gelmesi gibi risklerin 
de değerlendirilmesi ve Belediyemizin yapacağı işlem konusunda NET BİR TALİMATIN 
SÜRESİNDE VERİLMESİNİ saygıyla arzederim." şeklinde bir yazı göndermiştir. (Ek 9-
Belediye Yazısı) Bununla da yetinmeyip İzmit SU A.Ş. ne 02.09.1999 tarih ve 99/D-6 ve 
17.09.1999 tarih ve 99/D-15 sayılı yazıları ile mücbir sebep bildirim hakkını saklı tuttuğuna ilişkin 
iki adet yazı göndermiştir. (Ek 10- Yazı) 

Dolayısıyla İzmit Büyükşehir Belediyesini bu konuda şirket menfaatlerini ön planda tutacak 
biçimde buy-out hakkını kullanmamakla suçlamak adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. 

GENEL DEĞERLENDİRME 
Komisyon raporunun sonuç kısmında "siyasetçi, bürokrat. Belediye Başkanı, Kamu Görevlisi, Özel 

ve Tüzel Kişilerin birbiriyle bağlantılı ve örgütlü bir şekilde Türk Ceza Kanununun 205. maddesinde 
yazılı alım-satıma fesat karıştırdıkları anlaşılmıştır. " (sayfa 161) şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır. 

Bu değerlendirmeyi yaparak TCK 205. madde kapsamında olayı değerlendirmek en temel 
hukuk bilgilerinden yoksun olunduğunun somut bir ifadesidir. Her şeyden önce birileri suçlanırken 
"özel ve tüzel kişi" denilerek özel kişilerin gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrıldığı dahi 
kavranamamıştır. 
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Sözkonusu 205 inci madde hükmünde aynen "Bir kimse Türkiye Devleti hesabına olarak al
maya veya satmaya yahut yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım veya satımında veya 
pahasında veya miktarında veya yapmasında fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun irtikap 
eylerse on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır ve zarar kendisine ödet
tirilir. " denilmektedir. 

Daha öncede belirtildiği üzere Hazine Müsteşarlığı, DPT, DSİ, Bayındırlık Bakanlığı, Baş
bakanlık, YPK, Bakanlar Kurulu ve Danıştay gibi pek çok kurum ve kuruluşun onayından ve süz
gecinden geçerek oluşturulmuş bir projeyi, birbiriyle bağlantılı ve örgütlü bir biçimde amaç ve ey
lem birliği içerisinde bulunarak Devlet aleyhine mali zarar doğurmak için gerçekleştirilmiştir şek
linde değerlendirmek hiçbir hukuki ve mantıki temeli ve mesnedi olmayan bir iddiadır. Aslında 
komisyon raporunda olayların 205 inci madde kapsamında değerlendirilmesinin herhangi bir suç is
nat edebilmek için mecburen ortaya atılmış gerçeğe de uymayan bir konu olduğunun açık belirtileri 
bulunmaktadır. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla talep edilen soruşturma izinlerinin Danıştay 
tarafından kaldırılması komisyon raporunda açıkça belirtildiği üzere komisyonu yeni arayışlara it
miş ve TCK 205 inci maddesinin de denenmesi yöntemi tercih edilmiştir. Oysa Sefa Sirmen ve 
Kadri Veziroğlu hakkındaki soruşturma iznini Danıştay suçu işlediklerine dair yeterli delil bulun
madığından kaldırmıştır. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler tamamen kişisel ve her
hangi bir hukuki temele dayanmayan iddialardır. Bu kadar çok sayıdaki kurumun bir araya gelerek 
Hazine menfaatine aykırı iş ve işlem yaptığını iddia etmek, 3996 sayılı ve 4047 sayılı Kanunu 
yasalaştıran TBMM başta olmak üzere devletin tüm anayasal ve yasal kurumlarını zan altında 
bırakmak anlamına gelmektedir. Buna da Komisyonun hakkı yoktur. 

Yine komisyon raporunda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırımın toplam maliyetinin 217 
milyon USD olarak tespit edildiği bildirilmiş ve 890 milyon dolarlık proje maliyeti ile kıyaslaması 
yapılmıştır. Ayrıca raporun muhtelif bölümlerinde yatırımın toplam maliyetini DSİ nin bilmediği 
belirtilmiştir (sayfa 119 ve 140). Oysa proje sorumluları tarafından DSİ Genel Müdürlüğüne 
24.08.1991 tarihinde, Hazine Müsteşarlığına ise 23.10.1991 tarihinde toplam maliyetin 709 milyon 
USD olduğu bildirilmiş ve görüşmeler bu rakamın revize edilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. (Ek 
1 l/A ve İl/B- DSİ ve Hazineye yazılan yazı) Dolayısıyla raporda belirtilen DSİ nin bu yüksek 
maliyetten bilgisi olmamıştır ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. 

Rapora göre, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, Bakanları, Hazine, DPT ve DSİ yet
kilileri, İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı, İzmit Su A.Ş. üyeleri ve yöneticileri hepsi bir
leşip, ihaleye fesat karıştırıyorlar. Ama ne hikmetse, Başbakanlık müfettişleri, Mülkiye 
müfettişleri, Sayıştay denetçileri, Hazine kontrolörleri bu suçu beş yıldır yaptıkları in
celemelerde, soruşturmalarda bir türlü tespit edemiyorlar... Bunu ancak Komisyon tespit 
ediyor!.. 

Özetle, Komisyon bir siyasal hesaplaşma mantığı ile olaya yaklaşmış ve sunduğu raporla da bunu 
kanıtlamıştır. Önyargı ile hareket edilmesi ciddi bir olayın sağlıklı sonuçlanmasını engellemiştir. 

Sunduğumuz bu muhalefet şerhinin ana rapora eklenmesini arzederiz. 

Ahmet Sırrı ÖZBEK İsmail ÖZAY 
İstanbul Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

Kemal K1LIÇDAROĞLU Mehmet PARLAKYİĞİT 
İstanbul Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili 
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özgurkocael i . . . 

B a ş t o p ç u : "Yuvac ık için s o r u ş t u r m a istenecek" 
Yuvacık Barajı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla TBMM bünyesinde oluşturulan 
Komisyonun Başkanı Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu, raporun yazımına 
başlandığını, aralarında Sirmen'in de bulunduğu sorumlular hakkında yasal soruşturma -
isteneceğini söyledi. 
SlRMEN YANITLA YAMADI 
Komisyon Başkanı Baştopçu, geçen hafta içinde CHP Kocaeli Milletvekili Sirmen'i misafir 
ettiklerini belirterek şöyle dedi: "Sayın Sirmen sorumluların su alacağını söyleyip, sonradan 
vazgeçenler olduğunu belirtiyor. Ancak kamu kuruluşlarının ya da istanbul'un su almayı 
taahhüt ettiğini gösteren bir belge sunamıyor. Bütün bilgiler ve bütün ifadeler, Yuvacık 
Barajı'nda devletin zarara uğratıldığını gösteriyor. Bizler Yuvacık BarajVna karşı değiliz. 
Elbette su için yapılan her proje güzeldir. Ama 100 bin liralık işi 1 milyon liraya yaptınrsanız, 
bu ciddi bir sorundur 

Haberin adresi: http://vv^wv.radikal.com.tr/haber.php?haberno=76531 
E k : 2 

Karayalçın ve Çiller inceleniyor 
28/05/2003 

RADİKAL - ANKARA - TBMM İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi 
Araştırma Komisyonu Başkanı AKP'li Muzaffer Baştopçu, proje ile ilgili devlet 
zararının sürdüğünü söyledi. Baştopçu, dönemin Başbakanı Tansu Çiller, 
Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, ilgili bakan ve bürokratları da kapsayacak 
bir Meclis soruşturması isteyeceklerini açıkladı. 

Komisyonun dün dinlediği Karayalçın, İzmit'in kentsel endüstriyel suya ihtiyacı 
bulunduğunu ve o dönemde önlerine gelen projenin de çok doğru olduğunu 
söyledi. Karayalçın, "Bugün de olsa aynı projeyi desteklerim" dedi. 

Baştopçu Radikal'e açıklamasında Çiller ve eski İzmit Büyükşehir Belediye 
Başkanı CHP'li Sefa Sirmen'i dinleyeceklerini söyledi. DSİ'nin hesaplarına göre 
217 milyon dolar olması gereken proje için bir milyar dolar verildiğini, ayda 18-20 
milyon dolarlık ödemenin sürdüğünü bildiren Baştopçu, "İki ayda dört olimpiyat 
stadı parası ödüyoruz" diye konuştu. Baştopçu raporlarında soruşturma açılmasına 
ilişkin öneriye yer vereceklerini söyleyerek şöyle devam etti: 

"Soruşturma açılması konusunda hemfikir olacağız gibi. Zarar da, ödemeler de 
devam ediyor, yani zamanaşımı yok. Konunun muhatabı da dönemin bütün 
ilgilileri." 

O RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin haklan SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye 
aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, İnternet vs.) izinsiz kullanlamaz. Sitemiz 
içerisindeki tüm sayfalar, tüm tarayıcı ve işletim sistemlerinde sorunsuz olarak görüntülenebilir. 
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E k : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS* 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

Grup Başkanlığı 

BASIN AÇIKLAMASI 

13-14 Mayıs tarihlerinde Yuvacık Barajında Meclis Araştırma 
Komisyonu olarak inceleme yapmak üzere İstanbul'a gidilmiştir. Gezi 
organizasyonu komisyon başkanı Kocaeli AKP milletvekili Sayın Muzaffer 
Baştopçu tarafından yapılmıştır. Araştırma gezisine çıkmadan önce 
harcamalann nasıl yapılacağım sorduğumuz Komisyon Başkanı, bütün 
harcamalann Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karşılanacağım 
söylemiştir. 

Bugün Hürriyet gazetesinde, komisyon üyelerinin konaklama bedellerinin 
özel şirketler tarafından yapıldığı haberinin çıkması bizleri şaşırtmış ve 
üzmüştür. Hiçbir şekilde tanımadığımız, ilişkimiz olmayan şirketlerin görev 
yaptığımız sırada yapılan harcamaları karşılamalan üzüntü vericidir. 

Bizler Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak bu gelişmeler 
karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvurarak, bilgimiz 
dışında ödemeyi karşılayan bu firmalara, kendimiz ile ilgili masrafların iadesini 
yapacağız. Aynca bu organizasyonu başansız ve tartışmaya açık şekilde 
düzenleyen Komisyon Başkam Kocaeli AKP milletvekili Sayın Muzaffer 
Baştopçu'nun tüm komisyon üyelerinden, bürokratlardan ve kamuoyundan özür 
dilemesini bekliyoruz. ^ .©'^. . '^o^o 

ismail OZAY ' Mttfta& PARLAKYlGlT 
Çanakkale Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili 
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Ek: 4 

Portaria 
İstediğiniz 
istediğiniz 
cebinizde. 
Ayrıntılı bilgi 9. sa 

11 Temmuz 2003 Cuma Kurucusu. Sedat Simavi 1896-1953 Fiyatı: 300 bin TL 

Otel paraları 
müteahhitten 

m I fcıU?ı ' M İzmit Su Projesi ile ilgili yolsuzluk iddialarını araş-
'û tiran Meclis komisyonunun İstanbul'daki otel gi

derlerini müteahhitlerin ödediği ortaya çıktı. 4 ayrı firma ödedi 
İtişi AKP'Iİ. ikisi CHP'Iİ dürt milletvekili 
ile bürokratlardan oludan 1? kişilik Medı-
Araştırnu Komisyonu H a i l i n i n Er;"-ı;ı 
Topkapı Hotel'deki konaklama silerlerim 
dört ayrı müteahhitlik firması kar^ldd:. 

Bizi İSKİ ağırladı 
Kormsvon. eski iznin Udedive D.--i..ır, r 
CHP'Iİ Sefa SirmaıV tlçili iddiaları araş-
tırıyordu. Heyet ba>kanı AKP'Iİ Mmalfcr 
Bastopcu. "Eresin Hutcl'dc kaklıiımız 
dugnı. Bizi İSKİ aprU.li' dnc kn',u>;u. 

Meclis ödeneği yok 
"Meclis harcamaları karşılamı
yor mu?" sorusuna Uaslopcu. |! ,-^-Jji 
"Bunun için bir ödenek ;ok. Ya 
rilankr ya da karsı kuranı ot- \J"rm 

pnizc ediyor" dedi. • II 'de i " 1 * * 1 

Cüzdanı 'damgalı' 
olan kurtaracak 

BODK w Uzan Grubu'nun İmar Banka
sı ile ırpk açıklarrulanndarı sonra banla 
müşterisi "Paramızı alabilecek miyiz' 
korkusuna kapıldı anvı elinde imzalı. ka-
sdi cüzdanı olar, parasını alacık. • 17 

Sezerle Erdoğan 
35 gün sonra görüştü 
Programlan uyuşmadığı için 35 pjnrlj: 
p ıruşmcycn Cumhurbaşkanı Ahmel 
Necdet Sezer ve Başbakan Erdoğan, djn 
rahavTt bir araya geldiler. İki lider. Uvn 
35 gun sonra tekrar baş başa görüşebildi 
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© GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. 'ik: 5 

GAMA ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALÂT ve MONTAJ ANONİM ŞİRKETİ 
Sermayesi : 9.400.000.000. TL. 

T.C.İZMİT BELEDİYESİ T.rih .-26,12,1989 
1 Z M ! T S.y, : İZSU/J^/^ 

Konu : İzmit su temin projesi 

İlgi : a) İzmit Belediye Başkanlığının, DPT Yabancı Sermaye Başkanlığına 
28.8.1989 gün 1214 sayılı yazısı, 

b) DPT Yabancı Sermaye Başkanlığının şirketimize 22.9.1989 gün PDD/ 
H.Ç/8383 sayılı yazısı, 

c) 1.11.1989 gün İZSU/3270 sayılı yazımız 

İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesinin, yap-işlet-devret 
modeli ile gerçekleştirilebilmesi için ilgi a ve b yazılarla verilmiş 
bulunan yetki muvacehesinde ve ilgi (c) yazımız doğrultusunda teklifimiz 
yazımız ekinde makamlarına sunulmaktadır. 
Teklifimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından SU-1S Mühendislik 
şirketine yaptırılan projeye istinat etmektedir. Yuvacık (Kirazdere) Barajı, 
su i sal e hatları ve pompa istasyonları için proje aynen uygulanacaktır; 
Su arıtma tesisleri ise projede verilen kapasite, ham su ve arıtılmış su 
karekteristikleri aynen alınarak, bu özellikleri sağlayacak arıtma tesisi 
grubumuz tarafından bugünkü tekniğe uyularak yeniden projelendirilmiştir. 

Böylece teklif, halen yapımı Gama A.S. tarafından sürdürülmekte olan barajın 
tamamlanmasını; 480.000 m3/gün kapasiteli su arıtma tesisi, isale hatları 
ve pompa istasyonlarının yapımını; Yuvacık (Kirazdere) barajının DSİ 
tarafından tamamlanmış bölümü için sarfedilen paranın DSİ'ye geri 
ödenmesini; finansmanın sağlanmasını; tesislerin işletmeye alınmasını; 
baraj, su arıtma tesisi ve bu ikisi arasındaki hattın 15 yıl süre ile 
işletilmesini kapsamaktadır. 

İnşaatın üç yılda bitirilmesi ve yılda 142 milyon m3 suyun arıtma tesisi 
çıkışında İzmit Belediyesine teslimi öngörülmektedir. Yakın sanayi 
tesislerine giden hamsu hattı dahil, isale hatları ve pompa istasyonlarının 
Belediyece işletilmesi önerilmektedir. Bu çözüm İzmit Belediyesine suyun 
müşterilere satış fiyatını serbestçe tesbit etme imkanını verecektir. 

Bu amaçla firmamız, konu ile ilgili tecrübeleri ekli teklifimizde teferruatı 
ile gösterilen İngiliz PWTP Ltd, Thames Water PLC (TW) ve G0R1S İnşaat ve 
Mühendislik A.$. ile bir konsorsiyum teşkil etmiş bulunmaktadır. Thames 
Mater PLC işletmeyi, GAMA, GÜRİS ve PWTP yapımı üstleneceklerdir. 
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Projenin, izmit Belediyesi, Yapım ve İşletme konsorsiyumu ve bölge sanayi 
kuruluşlarının i ş t i r ak i i l e takriben 170 milyar (75 milyon ABD do la r ı ) 
sermayeli ve. Türk kanunlarına göre kurulacak b i r Ortak Gir işim Şirket ince 
gerçekleştiri lmesi t e k l i f edilmektedir. Şirket in sermayesinin % 30 unun 
İzmit Belediyesince, X 51 inin Yapım ve İşletme Konsorsiyumu üyeler ince, 
X 19 unun da İzmit bölgesi sanayi kuruluşlarınca sağlanması öngörülmektedir. 
İmkan olduğu takdirde X 19 hissenin halka açılması da mümkündür. 

Bu şekilde kurulacak şirket projenin yapım, finansman, yönetim ve 
işletmesini İzmit Belediye Başkanlığı i l e aktedilecek b i r Uygulama Anlaşması 
i l e yüklenecektir. Yapım konsorsiyumu ve İşletme Şirket i ise bu Ortak 
Girişim Şirketince yapım ve işletme i l e görevlendir i leceklerdir . 

Toplam yatırım t u t a r ı , ek l i dokümanlarda sunulan şart lar alt ında 480 milyon 
ABD doları olarak hesaplanmıştır. Bu paranın 75 milyon dolarının yukarıda 
arzedi ldiği şekilde Şirketin öz sermayesi i l e , takriben 84 milyon dolar ının 
İng i l i z Hükümetinden sağlanacak ve geri ödenmeyecek sermaye yardımı 11e, 
148 milyon dolarının yine İngi l tere 'den sağlanacak uzun vadeli ihracat 
kredisi i l e ve bakiyesinin orta vadeli t i ca r i banka k red i le r i i l e 
karşılanması öngörülmüştür. Konsorsiyum ortağımız PVITP ş i rke t in in İng i l t e re 
finans çevreleri i l e yaptığı temaslar bahse konu kredi ler in temini i ç i n 
gerekli imkanın mevcut olduğunu göstermişt i r . 

15 işletme y ı l ı boyunca, su arıtma tes is i çıkışında suyun satış f i y a t ı 
ortalama 960 TL(41 cent)/m3 olarak hesaplanmaktadır. Bu f i y a t ı n 
gerçekleşmesi i ç in üretilecek y ı l l ı k 142 milyon metreküp suyun tamamının 
satılması gerekmektedir. İzmit bölgesi ih t iyacı bu miktarın al t ında 
olduğundan suyun Gebze'den İstanbul'a satılması ve bu amaçla İstanbul 
Belediyesi i l e uzun vadeli b ir anlaşma sağlanması öngörülmektedir. Diğer 
yandan isletmenin i l k yı l larında voOun kredi geri ödemeleri nedeniyle suyun 
maliyet f i y a t ı ortalama f i ya t ın oldukça üstündedir. Daha i s t i k r a r l ı b i r 
satış f i y a t ı sağlamak amacıyla diğer bazı BOT projelerinde yapı ldığı g ib i 
işletme döneminin ik inc i yansında geri ödenmek üzere i l k yarıda köprü 
finansman sağlayabilecek bir fonun tes is i veya örneğin i l l e r Bankasının 
mali desteğinin sağlanması yerinde olacaktı r . 

Tekl i f imiz i tetk ik ler in ize. , uygun bulunduğu takdirde kredi temini i ç i n 
gerekli işlemlere başlanabilmesi amacıyla ana sözleşmelerin hazırlanması 
ve görüşülmesini tensiplerinize arzederiz. 

Saygılarımızla, 
GAMA ENDÜSTRİ TESİSLERİ 

İMALAT VE MONTAJ A.Ş. 
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MALİYET VE FİNANSMAN 

İzmit şehri kentsel ve endüstriyel su temin projesinin tesis ve işletme 

mal iyet i , tesis maliyetinin finansman modeli, işletme dönemi boyunca tes l im 

edilecek suyun m3 maliyeti ve Ortak Girişim Şi rket in in ge l i r ve g ider le r i 

ek l i tablolarda gös ter i lm iş t i r . Tablolarda ver i len b i l g i l e r i n dayandığı 

gerçekler ve varsayımlar, ve bunlarla i l g i l i açıklamalar aşağıda v e r i l m i ş t i r . 

A- Genel Esaslar 
1- Tablolar 1990 y ı l ı başı f i y a t l a r ı esas alınarak, sabit f i ya t l a r l a ve ABD 

doiarı cinsinden hazır lanmıştır. 

2- Gerek tesis gerek işletme safhasında Ortak Girişim Şirket i ve tesis ve 
işletme müteahhidi'nin Türkiye'de ödeyeceği verg i , resim ve harçlar 
f iyat lara dahil edilmemiştir. Şirket in ve müteahhit lerinin İzmit Su t es i s i 
projesi i l e i l g i l i faa l i ye t le r ine vergi , resim ve harç is t isnası 
sağlanacağı düşünülmüştür. 

3- Tesis üç yılda tamamlanacak; Yuvacık bara j ı , su tasf iye tes is i ve baraj-Su 
tasfiye tesis i arasındaki isale hat t ı tes is in tamamlanmasını takiben 15 
y ı l süre i l e Ortak Girişim Şirketince i ş l e t i l e c e k t i r . Dağıtım hat la r ı 
ise tesisin tamamlanmasını takiben İzmit Belediyesine devredilecek ve 
işletmesi İzmit Belediyesince yapılacaktır . 

4- Tesisin tamamlanmasını takiben her y ı l 142 milyon M3 Su, tasfiye tes i s le r i 
çıkışında İzmit Belediyesine teslim edilecek ve Suyun tamamı Belediyece, 
Sözleşme i l e belirlenecek f i ya t tan satın al ınacaktı r . 

5- Bütün ist imlakler in bedeli de kendisine a i t olmak üzere Belediyece 
yapılması öngörülmüştür. 

B- Toplam Yatırım Tutarı 

Toplam yatırım tu tar ı 480.068.000 S olarak tahmin ed i lm iş t i r : 

1- Tesis masrafları 361.106.000 S dı r . Bu f i ya t yapım konsorsiyumu tarafından 
tesis in projesine göre inşası ve işletmeye alınması i ç in yapılacak bütün 
masrafları içermekte ve konsorsiyum tarafından garanti edilmektedir.Ancak, 
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a) Sözleşmelerin, işe 1991 yı l ında başlayacak biçimde sonuçlandırılamamağı 

b) Projelerde zemin ş a r t l a r ı , güzergah d e ğ i ş i k l i k l e r i , nedeniyle 

değişikl ik olması 

c) Türkiyedeki f i y a t a r t ı ş la r ın ın TL/döviz kur değişmesinin üstünde olması 
hallerinde f i ya t ı n ayarlanması öngörülmektedir. Yukarıdaki a ve c 
halleri i ç in ayarlama formül ler i t ek l i f im iz in kabulü halinde görüşme 
süreci içersinde sunulacaktır. 

2- İzmit Belediyesi ve projeyi finanse edecek teşekkül ler in gerek duyacağı 
kontrollerden sorumlu b i r bağımsız müşavir-mühendislik ş i r k e t i n i n 
masraflarım, Tesisin, inşaat dönemindeki sigorta p r im le r i n i , finansman 
teşekküllerine ödenecek p r im le r i , işletme sermayesini ve bugünden 
öngörül eneyen masrafları iç ine alan diğer masraflar t u ta r ı 70.300.000 
$ olarak tahmin ed i lmiş t i r . Görüşmeler sonunda, kapsamları tam olarak 
belirlendiğinde kes in leş t i r i l ecek t i r : 

3- Ortak Girişim Şirketince sağlanacak kredi ler in Tesis süresince f a i z l e r i 
48.662.000 $ olarak hesaplanmıştır. Faizler temin edilecek k red i l e r i n 
şartlarına bağlı olarak değişime tabi o lacakt ı r . 

C) Finansman 

Toplam yatırım tu tar ı 480.068.000 $ in finansmanının aşağıdaki şekilde 
sağlanması planlanmaktadır. 

1- 75.000.000 $ Şirket öz sermayesi, özsermayenın aşağıdaki g ib i temini 
önerilmektedir. 

% 51 Yapım Şi rket le r i 38.250.000 $ 
l 30 İzmit Belediyesi 22.500.000 $ 
% 19 İzmit Bölgesi Sanayic i ler i , i l g i duyan 

yat ı r ımcı lar , bankalar 14.250.000 S 

75.000.000 

2- 83.797.000 S ATP tarafından sağlanacak hibe. 3u kat ı l ım faiz olmayece-
ve geri ödenmeyecektir. Ancak katı l ım Türk Hükümetinin ş i rket sermayesine 
oy hakkı olmaksızın pay sahibi olarak kat ı l ımı gibi işlem görmesi ve diçr--

ortaklar gibi temettü alması öngörülmektedir. 
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Böylece tahakkuk edecek temettüün suyun satış fiyatım düşürmek üzere 
Belediyece kullanılması teklif edilmektedir. Bu nedenle, nakit akış 
tablosunda görüleceği gibi temettü satış fiyatından düşülmüştür. 

3- 148.667.000 $ ECGD tarafından ihracat kredisi biçiminde sağlanacaktır. 
Geri ödemesiz süre 3 yıl, geri ödeme süresi 10 yıl faizi * 10,15 dir. 

4- 32.884.000 $ İngiltere menşeli mal ve hizmetlerin finansmanında 
kullamlmak üzere ödemesiz süre 3 yıl, geri ödeme süresi 5 yıl faizi >. 
12,15 dir. 

5- 139.720.000 $ Türk menşeli mal ve hizmetlerin finansmanında kullanılmak 
üzere ticari bankalardan sağlanacaktır.. Geri ödemesiz süre 3 yıl, geri 
ödeme süresi 5 yıl faizi 1 12,15 dir. 

6- Böylece özkaynak/borç oranı 84,5/15,5 
İhracat kredileri/ticari krediler oram 1,35/1 
olmakta ve bu şartlarla gerekli kredilerin temin edilebileceği 
düşünülmektedir. Kredilerin kesin şartları, kredi anlaşmaları ile 
belirlenecektir. 

D- Maliyet ve nakit akışı 

Nakit akış tablosu ve maliyet yukarıda arzedilen şartlar altında, 1994 
de başlayıp 2008 de sona eren işletme devresini içine almaktadır. Aşağıda 
satış numaralarına atıf yapılmak suretiyle her satırın nasıl hesaplandığı 
açıklanmıştır. 

1- İnşaatın 1991, işletmenin 1994 yılında başlayacağı kabulü ile yılları 
göstermektedir. 

2- Her yıl satılacak suyun miktarını (142 MİO m3) göstermektedir. Her yıl 
aynı miktar suyun satın alınacağı, kuraklık gibi şirketin elinde olmayan 
nedenlerle üretimin düşmesi halinde bu miktar suyun teslim alınmış gibi 
bedelinin ödeneceği öngörülmüştür. 

3- Cent olarak suyun maliyet fiyatını göstermektedir. Kredilerin geri 
ödemesine bağlı olarak fiyat düşmekte ve kredilerin geri ödenmesinden 
sonra sabit kalmaktadır. 
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4- Ş i r k e t i n toplam y ı l l ı k g e l i r i S o la rak v e r i l m i ş t i r . Bu m ik ta r t e m e t t ü 
dah i l ş i r k e t i n masra f la r ına e ş i t t i r . 

5/6 Yukarıda (C) maddesindeki, esas lar i ç i n d e ş i r k e t i n iş letme sü res i f a i z l e r i 
dah i l kredi ger i ödeme le r i d i r . 

7- Ş i r k e t i n inşaata başlayacağı 1991 y ı l ı n d a Yuvacık b a r a j ı n ı n h a l i y l e 
Ş i r ke te devred i leceğ i düşünülmektedi r . Bu t a r i h e kadar DSİ t a r a f ı n d a n 
yapı lacak masraf ın 10 Mi lyon S o lacağ ı tahmin edi l rc iş ve bu b e d e l i n 
f a i z s i z o larak 10 y ı l d a e ş i t t a k s i t l e r l e DSî 'ye ödenmesi p l a n l a n m ı ş t ı r . 

8- Ş i r k e t i n Yuvacık b a r a j ı , su t a s f i y e t e s i s i ve i k i s i n i n a ras ındak i i s a l e 
h a t t ı n ı n y ı l l ı k i ş le tme ve bakım - m a s r a f l a r ı 87.000.000 S o l a r a k 
öngörülmüştür. Bu masrafa uygulanacak eskalasyon formülü t e k l i f i m i z 
görüşmeler esnasında sunu lacak t ı r . 

9- T e s i s l e r i n s i g o r t a p r im i 1.000.000 $ o la rak tahmin e d i l m i ş t i r . S i g o r t a 
kapsamının i l e r i d e müşterek t e s b i t ed i lmes i öne r i lmek ted i r . 

10-Ş i rke t o r t a k l a r ı n ı n özsermaye k a t ı l ı m l a r ı i ç i n a l a c a k l a r ı t e m e t t ü , 
özsermaye % 15 i ç k a r l ı l ı k o r a m verecek şek i lde d ü z e n l e n m i ş t i r . 
Hesaplamada öz sermayenin o r t a k l a r a son beş y ı l d a y ı l l ı k e ş i t t a k s i t l e r l e 
ge r i v e r i l e c e ğ i d i kka te a l ı n m ı ş t ı r . 

11-Yukarıda C.l maddesinde aç ık land ığ ı g i b i h ibe şek l inde sağlanan k red i ye 
de o r t a k l a r a ödendiği g i b i X 15 i ç k a r l ı l ı k oranı verecek temettü ödenmesi 
öngörü lmekted i r . 

12-Bu s a t ı r 5-11 s a t ı r l a r d a k i masra f la r t o p l a m ı d ı r ve 4. sa t ı r dak i g e l i r e 
e ş i t t i r -

13-Ge l i r ve masra f la r arasındak i f a r k t ı r . Bu aşamada hibe kred is ine v e r i l e c e k 
temet tü dışında b i r sübvansiyon öngörülmediğinden g e l i r - g i d e r arasında 
f a r k y o k t u r : 

14 -S i rke t özsermayesinin hangi y ı l l a r d a nekadar a r t ı r ı l a c a ğ ı bu sa t ı r da 
g ö s t e r i l m i ş t i r . 

Yukarıdan ber i a rzed i len esas la r d a h i l i n d e t a s f i y e t e s i s l e r i ç ı k ı ş ı n d a 
1 M3 suyun m a l i y e t i i l k i ş le tme y ı l ı n d a 87,5 cen t , 11 . y ı l d a n i t i b a r e n 
38,2 cent o lmaktad ı r . 

87 mi lyon d o l a r l ı k hibe k r e d i n i n g e t i r d i ğ i va rsay ı l an t eme t tü 
düşünüldüğünde suyun" gerçek, v e r g i s i z , su t a s f i y e t e s i s l e r i ç ı k ı ş ı n d a 
tes l im f i y a t ı i l k y ı l d a 75,8 c e n t , (1758 TL) / M3 ; 11 . y ı l d a 26,541 c e n t 
(615 TL) /M3, 15 y ı l l ı k ortalama s a t ı ş f i y a t ı 41,4e cent (960 TL) / K3 
o lmaktadı r . 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 

Sayı :B 15 1 DSİ O 10 01 00/123.0202/ Al ? h ..?..Q../£.Y.LP.L ...2002 
Konu : Kirazdere (Yuvacık) barajı 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

İLGİ: a) 18.09.2002 gün ve B 02 1 HM 0 HKK 00 224 364 370/002040 sayılı yazınız. 
b) 02.07.2002 tarih ve B 15 1 DSİ 0 10 01 00/123.0202/2874 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazıda, İzmit Evsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi maliyetinin tespiti konusunda 
ilgi (b) yazımızda belirtilen dokümanların hazırlandığı belirtilerek söz konusu dokümanların teslim 
alınarak 04.11.2002 tarihine kadar yapılacak çalışmaların tamamlanıp hazırlanacak raporun 
Müsteşarlığınıza gönderilmesi talep edilmektedir. 

Müsteşar!ığınızca yapılması öngörülen çalışmalar, kesin hesap niteliğinde olup, bu 
çalışmanın yapılabilmesi için ihale usulü, maliyete esas birim fiyatlar, bu fiyatların uygulama 
esaslan, imalat malzemelerinin temini ve proje sahasında uygulanmasının mevcut dokümanlar ile 
ihtiyaç halinde proje sahasında yapılacak inceleme ve tespitlere bağlı olarak belirlenmesi 
gerektiğinden rapor hazırlanması bir buçuk veya iki yıl alabilecektir. 

Ayrıca, ihtilaflı olan konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce yapılacak çalışmalar tek taraflı 
olacağından karşı tarafça itibar görmeyebilecektir. 

Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve değerlendirme çerçevesinde, ilgi 
yazıda belirtildiği gibi zaman kısıtı da olduğu göz önünde bulundurularak Mahkeme kanalıyla 
yaptırılacak incelemeye bağlı olarak ihtilaf konusu proje kapsamındaki tesislerin maliyetlerinin 
Mahkeme kanalıyla yaptırılması uygun mütalaa edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ı y O 

poğan YEMİŞEN / 
Genel Müdür a y 

Genel Müdür Yardvmcısı 

Ek: 6 
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TC. Ek : 7 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 

ANKARA 

Say. :B.15.0.BİK 02(147-11-5)1371 1 1 5 0 O Ö M A v . c „ 
Konu : izmit Evsel ve Endüstriyel U ° ^ A Y I S 200T 

Su Temin Projesi. 

•' Q 1 O 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

İLGİ: 12.04.2001 tarih ve B.02.1.HM.0.HKK. 00. 224/000729 sayılı yazınız. 

Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilen "İzmit Evsel ve Endüstriyel Su Temin 
Projesi" ile ilgili olarak Müsteşarlığınız Hazine Başkontrolörü Hüseyin ZENGİN 
tarafından İzmit Su AŞ. nezdinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 
06.02.2001 tarih ve 72/9-TALl sayılı rapor Bakanlığımız bağlı kuruluşu DSİ Genel 
Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderilmiş olup, alınan cevabi yazıda; 

• DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Su-lş Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.'ne 
yaptırılan "İzmit Kenti İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Kati Proje'sine göre; 

- 0 2200, 2000. 1600 ve 1400 mm çaplarında toplam 60 040 m öngerilmeli 
betonarme boru, 

- 0 2000, 800, 700. 600, 500 ve 400 mm çaplarında toplam 13 589 m çelik 
boru, 

- 0 300 ve 250 mm çaplarında toplam 1 000 m font boru, 

olmak üzere, toplam olarak 74 629 m boru temin edilerek döşenmesi öngörülmüş 
iken, 

• Yap-lşlet Devret modeline göre Izmit-Su A Ş tarafından gerçekleştirilen projeye 
göre ise; 

- 0 2200, 1600, 1200, 700, 400. 300, ve 250 mm çaplarında toplam 114 900/ 
m çelik boru, 

- 0 800, 700. 600, 500.400, 300, 250 ve 150 mm çaplarında toplam 48 000 m 
duktil boru, 

olmak üzere toplam olarak 162 900 m boru temin edilerek döşendiği. 

• Bu nedenle, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmış olan projeye göre yaklaşık 
olarak 63 125 000 ABD Doları tutarındaki maliyetin, Izmit-Su A.Ş'ce yapılmış olan 
projenin maliyeti ile mukayese edilemeyeceği, maliyetlerin boruların cinsi...(beton, 
çelik, duktil) ve çapı ile döşeneceği arazinin (şehir içi & şehir,-dışV jeolojisi) 
durumuna göre belli oranların çok üzerinde değişebileceği, 
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ile ilgili olarak daha önce Sayıştay Başkanlığından alınan 30.01.2001 tarih ve 
* 44 ""sayıl» yazıda da aynı projenin maliyetinin değerlendirilmesi açısından, DSİ 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bazı projelere ait yatırım 
maliyetlerinin istenildiği. 05.04.2001 tarih ve 807 sayılı yazı ve eklerinde detaylı 
bilgilerin gönderildiği, 

• Bu itibarla Hazine Başkontrolörlüğü'nün raporundaki sonuç kısmına da açıklama 
getireceği düşünülerek Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olan yazı ve eklerinin 
birer örneğinin ilişikte gönderildiği. 

ifade edilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak DSİ Genel Müdüriüğü'nden alınan ve daha önce Sayıştay 
Başkanlığına da gönderildiği anlaşılan yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Doç.Dr.H.Yurdakul YIGITGUDEN 
Bakan a. 
Müsteşar 
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Ek: 9 

I.C 
İZMİT BÜYÜtŞERİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 31.08.1999 

Çıkış :Hesap ' îş l?D.B. 
Saya :99/D-4 
Kamı .-Mücbir Sebep Hakkında? 

I.C. 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA ' 
(Dış Ekonomik İlişkiler Gn. Md.) 
ANKARA 

İLGİ: 2608.1999vjarih ve 61797 Sayılı Ekteki Yazınınız. 

17.08.19999 tarihinde yaşanan Deprem'in İzmit'Evsel ve Endüstriyel-
Su Temin Projesi' ile ilgili Sözcelere etkisi,uyariniz doğrultusun
da da değerlendirildi. *** . 
İzmit Su A.Ş. sözleşmelerdeki yükümlülüklerini hiç aksatmaksızın yere
ne getirmeğe devambetmektedir. Suyu Belediye'ye teslim etmesi ge
rektiği Depolara,gelen su miktarında azalma değil artışlar bahis 
konusudur-Depreme kadar su vermediğimiz Gölcük İlçesine,lüpraş ve 
Seka tesislerine su verilmeğe başlanmıştır. 
Ancak ,Belediyeye teslim edilen 6U,abonelere,evlerinde ya da işyerleri 
nde değil,sokakta,çadırkentlerde ve parklarda ulaştırılabilmekte. 
ve dolayısı ile abonelikleri fiilen ortadan kalkmıştır. 
Hal böyle oluncaDeprem dolayısıile,İzmit su A.Ş. nin hikmetlerinde 
bir eksiklik yokken,suyun normal talebinde sıfıra doğru bir yaklaş
ma vardır? 
Bu husus yeni yapılar oluşuncaya kadar, yaklaşık 13 Ay boyunca böyle 
gidecek görünmemektedir. 
Ancak,şimdi bağlantı yaptığımla lüpraş ve Seka ve yeniden ulaşabi
leceğimiz sanayi kuruluşları su almaya devam ederlerse,kaybettiği». 
miz müşteri potansiyelini 18 Ay beklemeden kaeanmamız bahis konusu 
olabilir. 
İzmit Su A. Ş. ve pro^e'nin diğer taraflarının dahli olmaksızın 
g erçekleşen bir Deprem Dolayısı ile iıüCIİR SEBEP LİLDİRİMİ'nde 
bulunmak hakça olmayacaktır. 
Kaldı ki,Mücbir sebep Bildirimi,halinde,"Diğer ortakların hissele
rinin devralınması vetüm kredinin muaccel hale gelmesi gibiriskle-
rinae değerlendirilmesi" ve Belediyemizin yapacağa işlem konusun-
da NET BİR TALİMATIN SÜRESİNDE VERİLMESİNİ saygıyla arzederim. 

Sefa SİKMEN V. , 
Büyükşehir Belediye Ba«kj 
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& 
E k : 10 

T.C. 
İZMİT BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Çıkış .Hesap İşleri Daire Bşk. 17.09.1999 
Sayı : 99/D-15 
Konu :Deprem Hk. 

İZMİT SU A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne 
İZMİT 

İlgi: 08.09.1999 tarih ve LNR-0585 referanstı yazınız. 

İlgi yazı ile daha önce (2 Eylül 99 ve 99/D-6) yazdığımız yazının "Mücbir 
Sebep Bildirimi" olmadığını kabul ettiğinizi, bildiriyorsunuz. 

Yazımız elbette bir "Mücbir Sebep Bildirimi" değildir. "Mücbir Sebep 
Bildirimi" hakkımızı saklı tutmaya yöneliktir. 

Ancak, hem deprem devam etmektedir. (Nitekim 13.09.1999 tarihinde 
5.9 şiddetinde yeni bir deprem olmuştur). Ve hem de deprem sonrası 
gelişmelerin ve sonuçların alınması hemen mümkün değildir. 

İlk depremin 2.20 mt'lık Ana İsale Hattında meydana getirdiği çatlakların 
tamiri için kentlere gelen suyun kesilmesi gerektiğinde, başka çatlaklar 
da varsa, onların da belirlenerek tüm tamiratın birlikte yapılmasını ve 
tamirat başlamadan bir gün önce Belediyemize ve İSU Genel 
Müdürlüğüne bilgi verilmesi ve tamiratın sonucundan da ayrıca bilgi 
verilmesini ve gereğini önemle rica ederim. 

Sefa SlRMEN 
Büyükşehir Belediye Başkam, 

ve 
Su Kanaliz^syonjdafesi 
Yönetim 

;L 
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İMALAT Vli MUN.I/i.1 A.:>, 

J U M M M I K I £9 taniumuıinı 
TıMaa: IV «I 10 (!• I*»» 
I * ı tlUt liaaa 1» : Ot— <h« Tr 
ta : ! » » » 

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 23.10.1991 
ANKARA 

Ek : İl/A 

Re. : İzmit Water Supply Project 

We have pleasure in submitting our comments and exp1anations to support our 
proposals for the İzmit Project. 
We refer you to our letter of 21 August 1991 which sets out the construction 
costs for your consideration. This letter provides 

additional explanation for both the construction cost and the projected 
water cost. 
Discussions with the DSİ 

We have held extensive discussions with the DSİ with a view to confirming 
that the costs are reasonable . Uhilst we have been unable to agree parts of 
the project costs, we submit that the total project costs proposed are in 
broad agreement with the DSİ's evaluation. 

The following tabi e shows the detailed figures and we then give some 
explanation of the reasons for the differences . 

(in US $ m) Proj. Spon. 

Dam 51.8 
Dam CHL-Plant 1.9 
Pipelines 214.1 
W T P 92.0 
Puınp St. 17.4 

Dam, Pipelines, Pumping Stations 

You will see from the table that the ccsts for the dam, pipelines and pumping 
stations are reasonanly close. Since the DSİ estimates are based on unit 
rates, whereas our costs are on a lump sum basis, we feel that the figures 
are within estimating error and are reasonable. 

1 

See 

DSİ 

48 -
comnıent 
200 
6 2 . 5 
1 6 . 0 -

rW*£-
AHc 

iCC 

IZMIT ŞEHRI 
KENTSEL v e ENDÜSTRİYEL SU TEMİN PROJESİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 186 — 

Treatment Plant 

PWT and Gün'ş held four meetings with DSİ and discussed the contruction cost 
of the Water Treatment Plant. 
in an attempt to resolve the differences, it was agreed at a meeting in UTFT 
at which DSİ were present, that the construction cost should be resolved by 
reference to the costs of the Ankara Water Treatment Plant- Stage 2 . 
The DSİ state that the cost of a water treatment tendered to DSİ 
specifications should not exceed $ 130 /m3/day of output. This means that the 
construction cost of a 480.000 nr/day treatment plant should not exceed $ 62.4 
million with an approximate split of $ 19.2'million offshore and $ 43.200 
onshore. 
DSİ ınaintain that these figures are based on recent tenders and as such we do 
not disagree with them. 
However, in the case of a BOT project there are considerable constraints on 
the design which PUT can offer. The treatment plant is the vital central part 
of the BOT project. If for any reason the plant is not commissioned on time 
or fails in the future to deliver water, the JVC revenue will be affected. 
Therefore the investors which include Thames Water, the owner of PUT , 
require a simple, reliable plant with a proven record in Turkey which is 
capable of treating the type of water which will be supplied from the Yuvacık 
Dam, regardless of the considerable seasonal variation in water quality. in 
addition, construction consortium contractors must have experience in building 
the type of chosen plant. 
After examining the types of treatment plants constructed in Turkey, Thames 
Uater decided that a plant based on the Ankara Ivedik design should be used 
for the izmit project. 

DSİ agree that the Ivedik plant meets ali these requirements; it has been 
proved to work very well and is extremely reliable. The stage 1 plant is now 
producing treated water at 125S of its original design capacity. By today's 
standards Ivedik has a higher construction cost per cubic meter than some 
plants but DSİ understand the addional requirements of the investors and the 
operatör and do not consider these to be unreasonable. 
Another important aspect is that the 0 and M costs of the Ivedik type plant 
are lower than for a high rate plant which incorporates considerable 
mechanical complexity. 
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There is thus a trade off between savings in 0 and M costs and an increase in 
construction cost. 

in addition, the treatment plant has to incorporate additional features 
necessary due to the requirements of the JVC and the fast track construction. 

1. Treated Water Tank - This is much larger than usual to provide flexibility 
of supply. 

2. Offices and accomodation for the JVC personnel and plant operatives plus a 
training centre and mess facilities. 

3. A radio telemetry system to link the reservoir, pumping stations and dam to 
the JVC control room at the treatment plant, together with the control room 
computers, data loggers ete. 

4. The additional costs of the extra project management needed. 
5. The chemical house and chlorine building are larger than normal to provide 

additional storage of ehemicals to .-:llow for delivery problems. 

6. The vehicle maintenance workshops, plant workshops and stores are larger 
than usual to allow for the overall requirements of the JVC. 

These items increase the cost of the plant compared with a standard DSİ plant. 
The DSİ agree that these items are necessary but having no experience of BOT 
type projects are unable to comment further. 
in our detailed discussions with DSİ we examined the updating of the Costs of 
the Ivedik II plant to the present day to compare these with our construction 
costs for izmit. However, Ivedik II is a plant extension whereas İzmit is a 
greenfield site, therefore certain items from Ivedik I have to be added. This 
means that prices have to be updated from 1976 with a consequent loss of 
accuracy. 

We believe that the İzmit treatment plant meets the standards of reliability, 
operation and maintenance and long life which is necessary for a BOT seheme 
and which Thames Water Plc. and the other investors in the project require. in 
addition it will produce treated water of the highest quality. 
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Dam Chlorination Plant 

DSİ do not consider that this item is necessary since the catchment area is 
unlikely to be affected by pollution. We are therefore prepared to exc1ude 
this item. 

Explanation of Project Costs 

To permit examination by the DSİ, we separated the basic construction prices 
frora the additional costs related to a BOT and also the a!1owance included for 
escalation. Our submission of 21 August detailed the amounts included for 
each item and the following exp]ana.tipn is nffered for the following: 

(A) BOT Costs 
(B) Escalation 

(A) BOT Costs 

Our letter of 21 August defines the key factors of a BOT and the attendant 
costs. We have evaluated these and made provision in our costs as follows: 

Quantity : 5X to cover the quantity and design risk associated with a turnkey 
design which will be subject to modification during design . Ali such changes 
will be to the consortiums account. 

Equity : 5Î to cover the risk of loss of equity due to delay, cost overrun or 
other factors. 

Third Party Finance: 6t. This is added to the offshore portion of the 
construction contract to cover the fees which will be incurred to secure a 
majör part of the finance. 

(B) Escalation 

The basis of estimating the escalation during the construction period is given 
in our letter of 21 August. 

İZMİT ŞEHRİ 
KENTSEL ve ENDÜSTRİYEL SU TEMİN PROJESİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 189 — 

İMALÂT VE MONTAJ A.Ş. 

AhMıt Mnn N» ta KankUnr i ı U n 

T*l 41434 liua tt : « » • l imTt 

Extra Costs due to Ownership 
Our approach to the design of the project has been affected by our subsequent 
ownership and the operational requirements of Thames Hater. This is reflected in a 
number of aspects (larger contact tank ete.) which are detailed above in t.ıe 
Section under Water Treatment Plant. 

Financing Summary 
it is intended that the Total Investment Cost ("TIC") will be financed as follows: 

US$ Mi 11 iOn 
Equity 106.0 
Export Credit Agency Guaranteed Facilities 

ECüO, UK 98.1 
SACE, Italy/CESCE, Spain /COFACE, France 155.8. 

Aid: 
OECF Loan, Japan 160.0 
ODA Grant.UK 55.3 

Commercial Loans: 
Euro Loan 91.2 
OECF Co-Financing 40.0 

Interest on Equity Deposit 1.0 

TOTAL ..202,4, 

The above financing plan is based on detailed discussions with the Export Credit 
Agencies and Aid Agencies and on the Chase Manhattan Bank's ("Chase") recent 
experience in syndicating financing for BOT and other transactions in Turkey. Upon 
Ûnitialling of the IWSA, Chase would seek to obtain commitments from the above 
institutions on the basis of the terms and conditions set out in the draft Term 
Sheet dated 30th September, 1991. 
The Export Credit Agency Guaranteed Facilities are ali based on 85Î of the eligible 
costs of goods and services sourced from the respeetive countries. The exact split 
between Italy, Spain and France will depend on the ability of the seleeted 
suppliers to deliver to sehedule and the ultimate availability of Export Credit 
Agency cover in those countries. 
The aid from OECF in Japan will take the form of a US$ 160 million 15 year lo.an to 
the İzmit Company representing 803! of the total support from Japan. This loan will 
be guaranteed by commercial banks, who in turn will be beneficiaries of political 
risk insurance from MİTİ for 70Î of the value of the guarantee. OECF will also 
expect commercial banks to provide a further loan of US$ 40 Million, the Co-
financing loan, representing 20X of the total support from Japan. This loan will 
be subject to 90X political risk insurance from MİTİ. 
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The aid from ODA in the UK wi11 take the form of a grant equivalent to 35% of the 
eligible goods and services sourced from the UK. The grant will be made to the 
Government of Turkey, to be passed on to the project. The grant is interest free 
and is not repayable. ODA do require, however, that the Project pays an economic 
price for the use of these funds to the Government of Turkey. We propose that 
the grant is passed on to the Project through the Municipality of İzmit in the 
form of subordinated debt, bearing interest from the date of commercial operation 
of the plant (the "Commercial Operation Date") as defined in the IWSA. We would 
also propose that this subordinated loan was not repayable. it will be necessary 
for ODA , the Municipality of İzmit and the Government of Turkey to agree the 
terms and conditions of this subordinated loan. 

The Shareholders of the tzmit Company and their approximate shareholdings will be: 

Gama-Gün*$ (in joint venture) 25.3 
Thames Water Plc. 25.3 
Municipality of tzmit 30.0 
Mitsui and Co-Sunritomo Corporation (in Joint Venture) 10.0 
Others 9.4 

_1QQAQ 

A share of 9.4% in the equity of the izmit Company is stili on offer to potential 
investors, namely the industrialists in the İzmit and Gebze area. Any portion of 
the 9.4% not subscribed at the time of loan signing would be taken up by a 
corresponding increase in the shareholding of the Project Proponents and the 
Municipality. 
it is proposed that the equity is subscribed in Sterling and yields an IRR of 
17%. 

Water Price 
Follovn'ng the various meetings we have held with UTFT and the İzmit Municipality, 
we understand that a target price of $1.0/ nH would be acceptable to the 
purchasers. We have therefore set this as our prime objective and have re-
examined the financial model and operation costs accordingly. 
The attached projections indicate net discounted water costs which are very close 
to $ 1 even during the early years when BOT costs are at their highest. We have 
therefore achieved the objective and offer the water cost financial structure 
subject to general acceptance of the construction costs. 
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( M M M M İ j ı a UnkV-r 
T ı r t t ' i » " M|MIH 
T*ı 4XU4GMBTr : i a n ı l a 

ru :iaa ;ı 

The water price projections are shown as follows : 
Gross Hater Cost: 
This is the projected actual cost of vrater based on an equity return of 17% 
IRR (instead of 201 as proposed in the IUSA draft) . it also includes amounts 
added to ensure that the JVC has positive reserves and can therefore pay 
dividends. (See "Accounting Issues" as defined in the IWSA Section 7.1 (c) 
(vD) 
Net Hater Price: 
The araounts added for "Accounting Issues" may be regarded as artificialy 
inflating the price of water and we cons.ider it reasonable that the 
Municipality should seek to have the requirement'changed. We also assume that 
the interest on the ATP grant will be offset against the water cost. These 
two items reduce the gross price- substantialy and are a reasonable assumption. 
Discounted Net Water Price 
in order to permit a direct comparison, we have discounted the Net Uater Price 
to April 1992 values at a discount rate of 5% p.a. This gives water prices 
which are directly comparable to other current vrater costs. 
You will see that this results in : 
.- an average discounted price of $ 0.65/m^ , över 15 years. 
-The highest discounted annual price is $ 1.06/m^ which occurs in year 1. 
This drops to under $ 1.0 by year 4. 

We propose that the detailed discussions should now move to an examination of 
the basis of the Water Price and the IWSA draft with a view to reaching an 
early agreement. 

Yours faithfully, 
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IZMitTJDOT BaaaCaM 22/08/01 

FUND1N0 gOyRÇfiŞ 

ECGD Lou Tr A. 

ECCD Smaü 1 (TW) 

ECGD S u l l 2 (WSA) 

3rd Counuy ECA 

TOTAL ECA LOANS 

Standby CotMMrdal Utan 

TOTAL COMMERCİAL LOANS 

0KTWAN 
OECT ÇonNANCMG L Q A N 

64,018 

6,703 

7,700 

140,186 

227,686 

0 

130,437 

160,000 

40,000 

%of.Debt 
and Eçuity 

0.18X 

0.82X 

1.10X 

21.00% 

32.10% 

0 

1&44% 

22.62% 

6.66% 

TOTAL SENIOR LOANS 

Equity 

TOTAL B9VITY 

' Guna-Guriı 
PWT/Thamcs 
Ümit 
Othen 

668,122 

26,846 
26,846 
31,833 
20,686 

106,111 

TOTAL UK AID 43,171 6.10% 

TOTALSEN. LOANS * EOUITY 707,404 100.00% 

Interest on depositcd «juity 

TOTALSOURCES 

2.001 

700,4051 
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HATER PRICE (in r>ntç per cubic meter ) 

"OPERATION GROSS HATER NET HATER DISCOUNTED NET 
YEAR PRICE PRICE HATER PRICE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
»3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

134.06 

139.81 

144.49 

140.67 

132.74 

130.14 

127.63 

125.21 

122.87 

120.63 

98.32 
99.22 

83.39 
84.44 

86.89 

127.39 

132.48 

137.72 

134.04 

101.98 

100.70 

99.49 

98.37 

97.35 

96.41 

34.00 
97.60 

87.35 

87.78 

92.32 

106.10 

105.02 

104.04 

96.45 

69.88 

65.72 

61.84 

58.23 

54.88 

51.76 

48.05 

47.53 

40.51 

39.65 
38.83 

Average 118.03 105.80 65.90 

ÎP.V 56.22 50.15 50.15 
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İZMİT BOT Base Case 

Waler Salc Pricc 

Equity IRH of 17% 

|2»dHatt Year3 |l«tHatfY«ar« îndHalTVcT4 HrtHaltyeaı* RndHag Year6 llatH 

Operatûg Costa 
Insıınnce 
Dun Purchase Pmenb 

ECA Premia 
ECA tnterest Due 
ECA Principal gepnymenu 
ECA CoMuutnent Conunission 
ECA Agency Feea 

Comm. Loan Fees 
Comm. Loan Isterest 
Comra. Loan Principal Reparınenls 
Comm. Loan Coavmitmtnt Commbnon 
Comm Agency Fees 

Profit/lneome Tax Paid 
VAT Paid 
Oepreciao'on Dlflerenc* 
Coramon Equity Ohridcni 
ATP Dividend 
Transferi U> Legal Reservcs 
Interot on Caah DeposHa 

TTtal Coüts 

GROSS WATER PRİCE 
Prioe e e n u / c o . M 
Avg Grosa Price/eu. M 

KET WATER PRİCE (LEŞS ACCOUNTİNG ISS 
Pric* cents/cu. M 
Avg Gross Price/co. II 

NFT VATER PRİCE CWiTH ATP ADDBACK) 
Prioe oents/cn. M 
Avg Gross Priee/cn. M 

DISCOUNTED NET WATEtt PKİCE 
Price cents/cu. M 
Avg Gross Pricrycn. M 

NA 
NA 
NA 

0 
10,361 

0 
0 

20 

0 
8,834 

0 
2,518 

86 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16,677 
0 

600 

0 
12,190 
12,694 

0 
20 

0 
10,683 
23,064 

1,992 
86 

2,058 
0 
0 

11,358 
2,661 
1,909 

(24) 

17,089 
0 

600 

0 
11,689 
12,604 

0 
20 

0 
9,814 

23,064 
1,872 

85 
S4ITJ 
2,046 

0 
0 

11,368 
2,661 
1,909 

(72) 

17,611 
0 

600 

0 
10,979 
12,694 

0 
20 

0 
8JM6 

23,064 
1,762 

86 

2,031 
666 

0 
11,368 
2,661 
1.900 
(119) 

17,943 
0 

600 

0 
10,369 
12,694 

0 
20 

0 
8,077 

23,064 
1,632 

86 

2,017 
12,668 

0 
11,358 

2,661 
1,909 

. (167) 

94.6Z8 M ,946 104,730 

100 M 109.78 
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Vua Sak Prjoe 

Eqoitr IKR of 17% 

!2tMİHâİfYe«ı7 UatHalTYaarg gadHalf Y«arO I lrtHfalf YCTIO l2ndH«trY«arO İrt 

Operaiing Coats 
Lnsunnce 
Dam Porchue Pnents 

ECA Prenıia 
ECA Interest Due 
ECA Principal Repaymenu 
ECA Commitıaeat Coauaission 
ECA A*ency F e o 

Conua. Loan Fees 
Comm. Loan Inlereal 
Comm. Loan Principal Repayraents 
Comm. Loan CoDoıdtment CeauuMion 
Coffln Afency Fees 

Profil/İnce*» Tax Paid 
VAT Paid 
Depreciation Difference 
Comreofi Equity Dtvidend 
ATP Dividead 
Transfers lo Legal Eeserves 
Intereat on Caah Depoalts 

TotaJ Cosu 

GROSS WATER PKİCE 

Price cents/cu. M 
Avg Grosa Price/cu. M 

SET WATER. PRİ^S fl J*g; ACCOUNTİNG 1SS 
Price cents/cu. M 
Avg Grosa Price/eu. M 

KET WATER PRİCE (WTTH ATP ADDBACK) 
Price cents/cu. II 
Aıg Groas Prioe/cu. M 

tKSOOUNTED NET WATER PRİCE 
Price cenö /cu . M 
Avg Grosa Prioc/cB. M 

19,782 
0 

500 

0 
7,830 

12,604 
0 

20 

0 
4,602 

23,064 
1,162 

85 

1,961 
11,913 

0 
11,358 
2,661 
1,000 
(358) 

20,271 
0 

600 

0 
7,320 

12,604 
0 

20 

0 
3,733 
6,667 
1.080 

10 

1,673 
11,373 
14,207 
11,358 
2,661 
1,703 
(682) 

20.772 
0 

600 

0 
6,710 

12,604 
0 

20 

0 
3,500 
6,667 
1,008 

10 

1,666 
11,261 
14,207 
11,368 

2,661 
1,703 
(98Ö 

21,286 
0 

500 

0 
6,100 

12,604 
0 

20 

0 
3,267 
6,667 

936 
10 

1,656 
11,161 
14,207 
U.3S8 

2,661 
1,703 

(1.382) 

21,810 
0 

600 

0 
5.400 

12,604 
0 

20 

0 
3,033 
6,667 

864 
10 

1,648 
11,042 
14,207 
11,368 

2,661 
1,793 

H.782) 

99,273 93,844 

132.08 

92.922 92.01Ö 

66.72 64.71 



İZMİT BOT Base Case 

WuerSale Price 

Egnity IRK of 17X 

[2ndHatf Yearll I IstlUlf Yearl2 fendHatf Yaerli llatHalf Yearl* ItpdHalf Yarla |latHatf 

Operating Costs 
Insurance 
Dam Purchase Pnenls 

ECA Premia 
ECA Interesl Duc 
ECA Prindpal Repagrments 
ECA Commîtaıent CommİMioo 
ECA Ageocy Fees 

Contm. Loan Fees 
Conun. Lo«n İrtterest 
Comm. Loan Principal RcpaysmKs 
Conun. Loaa Conuaitmenl Conniuian 
Conun Agency Fees 

ProBt/Uıcome Tax Paid 
VATPeid 
Depredation DuTerenee 
Conunon Equity Divideod 
ATP Drvidend 
Transfers to Lef al Reserves 
laterest on Cash Depofits 

24,046 
0 

500 

0 
3,050 

12,604 
0 

20 

'J 
2,100 
6,667 

576 
10 

1,614 
10,625 
14,207 
11,358 

2,661 
1.703 

(3,382) 

24,630 
0 

500 

0 
2,440 

12,604 
0 

20 

0 
1,867 
6,667 

504 
10 

1,606 
10,525 
14.207 
11,358 
2,661 
1,703 

(3,782) 

25,248 
0 

600 

0 
1,830 

12,604 
0 

20 

0 
1,633 
6,667 

432 
10 

1,507 
10.428 
14,207 
11,368 
2,661 
1,703 

(4,182) 

25,871 
0 

500 

0 
1,220 

12,604 
0 

20 

0 
1,400 
6,667 

360 
10 

1,589 
10,332 
14,207 
11,358 

2,661 
1,793 

(4.582) 

26,510 
0 

500 

0 
eıo 

12,604 
0 

20 

0 
1,167 
6,667 

288 
10 

1,580 
10,230 
14,207 
11,358 
2,661 
1.703 

(4.982) 

l'otal Cosıs 
GROSS WATER PRİCE 
Price cents/cu. M 
Avg Grosa Price/cu. M 

NET WATER PRİCE (LR?* rtC*v",'W1NG 1SS 
Prioe cents/cu. M 
Avg Grosa Price/cu. M 

NET WATER PRİCE (W1TH ATF ADPBAdO 
Price cents/cu. M 
Avg Grosa Prioe/cu. M 

DİSCOUNTEP NET WATER PRİCE 
Price cents/cu. M 
A»g Grosa prtce/co. M 

85,322 

54.07 52.51 61.01 
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Ek : 11/B 
20.8.91 

DEVLET SU İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
A N K A R A 

Sn. İbrahim Sirer1in dikkatine 

Dear Sir, 

As agreed wich Mr. Haldun Danışman of che UTFT and Mr. İbrahim Sirer of 
DSİ, ve have pleasure in presencing Che construction coscs of che Iz=ic 
BOT Projece co you for your consideracion. 

The prıces- are—broken.—dPVTl İnCn rhe presene Hay rnn<;mırrion cosc p1..B 
escalacıon coşç p ı u s BOT faccor. 
The sicuacion regarding che financial aspecCs of che projece are as given 
in che progress reporc of June 1991 vhich has been issued co you. 

•Si6.—escalation faccor is based on a concracc scarc dace of 1.4.1992 and 
complecion of che concracc on 31.3.1995 vhich gives che oid conscruccion 
pomc m 2 years cime. The escalpnnn f-iyır* it ^ » > — -in fi ar-nn rprf, 
pı averaKıng f, 7, gyer che conscruccion period. 

The escalacion figüre used eherefore is 12 Z exceoc che dam vhich vili be cosıpleced earlier. 

I ^ — B 0 T f a c t o r is che monev vhich is ineluded in che conscruccior. :cs; 
— 22*1 the additional risks vhich are •imposed bv che BOT fora nf 
construction. The majör addicional risks can be defined as follovs: 

* ^ Jh^. c o n d i c i o n s "hich vill be imposed on che conscruccion consoreium are 
defined m the Implemencacion Agreemenc Drafc issued co SPO on 17.11.1990 

f2. ̂ uantity and design risk due co che application of Arcicle 4.2.a of che v-~ inıpj.emencâtıon Agreemenc : 

The Corapany shall cause che conscruccion of che Projece to be compleced 
ac the Total Invescmenc cost sec forth in appendix B subjecc co 
adjustmencs as deseribed in such appendix and chis Arcicle. 

İZMİT ŞEHRİ 
KENTSEL ve ENDÜSTRİYEL SU TEMİN PROJESİ 
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The Total Investment Cost shall include vichout llmitation che vorks 
descrlbed in che project report together vich any other items not 
specifically described in such vorks, but which are necessary in order 
to make the Projece operational and capable of performing in accordance 
with the design specification described in the Project report. 

Any and ali systems, parts, naterials and equipment vhose use in the 
project is necessitated by Good Ucilicy Practice or legal requirement 
prevailing or in force on the Effective Date shall also be deemed to 
be ineluded vithin such uorks and thus in the Total Investment Cosc" 

j-)Equitv at risk in addition to the risk to project sponsors in the evenc 
of delay which in turn causes delay to the revenue stream for repaymenc 
of loan. 

t)*-4-/The «ffect on the construction price of financial borrowing. 

For your further informacion we are including a copy of che provisional 
mechanical and eleccrical specification for che pumping scacion, vrater 
treatment planc and large diamecer pipe lines and for DSİ a set of dravings 
for the water treatment planc. 

For your informacion vt have ineluded decails of cosc of the Izmic planc 
based on Ankara 2 prices. You uill note thac che cosc of che planc obcainec 
by chis mechod is similar to the cost of che planc worked up from a nev 
escimace. 

We Crusc chac che informacion submitced in chis report will be sufficier.c 
for you co carry ouc your inicial evaluacion however, we are sure chac you 
will wish co discuss in mor e decail and ue aw2ic your invicacion co visic 
your offices. 

Yours faichfully, 

DIF/SJJ /Q89217 9 Augusc 1991 

İZMİT BOT 

CONSTRUCTİON COSTS 

SECTION 1- OFFSHORE 
SECTION 2- ONSHORE 

ADD.l Responsibility and Division of work 
ADD.2 Conscruction programrae 
ADD.3 The offshore eoseof Che izmit WTP based on 

Ankara 2 prices 
ADD.4 The onshore cosc of che Izmic WTP based on 

Ankara Prices 
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SECTION 1. 

OFF SHORE 
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b) 

f) 

The_.flfunmPHnn.nf th» v.1YnrlİT nın| 
Cacchment Area 
Av. quantity of vater 
Regulated quantity of vater 

25 a k m , 
221 x 10, m./annum 
142 x 10 m /annura 

The construction nf.a 480,000 m3/dav Water Treatment Plant. 

The treatment plant is located 4.8 km from the Dam. 
C ) — construction of two pumpine stations. 

Tavşancıl Pumping Station 
Gebze Pumping Station - output 4.40 m,/s 

OuCput 1.42 a /s 
d ) îhe laying of a distribution systea feenerallv 2.200 mn-250 mm 

pıpework. ' ' ° *—' «_»— 
Total lengch approx 100 km. 

° The^aying of a 1600 mm m a j n aporox 25 km long linkine into the TsraT,K..ı system at Sihli. * * *afcaııy»_, 

TJîL-OP^ra^ion^and^anagemenr nf rhe proiert for a period of 15 vears 

The project is divided into cvo parts 
Offshore and Onshgrp 
olufthe ! ! P f S e ! a U ChC m a c « i a ^ and equip»ent co be i=?orted into Turkev 
Pröjects Ltd ° S p e C İ a l i s c «rvices and is che responsibility of PWT 

S L ff S h? f e r 2^ 5 W İ U be C a r r i e d bv C a m a w h 0 » « responsible for the dam and 
v m ı n M ? resPon^-ible f°r ^e remainder of the work involving the ' 
™fer_tgataenc plantTpuijıng scacions and pipelines. 

Jhe detalj^breakdovm of responsibility is shown inAddendum I. 
ÇMechod of Pricinp;3 
The prices are divided into three parts. 
a) 
b) 

c) 

Thr construction cost at pres»nr H» p r ^ . . 
^ l ^ | £ l o n a l c o s c for f i x 1 n e t h e p r l c e f o r a c o n s t u r c c i o n s t a r c d a t e 

incİuded i n n A d d e n d u T 2 y " r C ° n S t r U C C İ ° n *"±od " s h o ™ ° n t h e P " « » « 

The add i t iona l cost of the BOT factor to cover the contractors r isk in 
carry out of the project as a BOT. 

i . e . Total r e s p o n s i b i l i t y for a process, completcness of works and 
completion on time. 
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iten». 1 DAM CHLORİNATİON PLANT 

Dam 

The dam will be constructed by Gama and ali M and E equipment, materials and 
constructlon onshore costs. 

Chlorination Plant 

Chlorination station at the Dam for the dosing of chlorine into the inlot of 
the raw vater pipeline to prevent algae grovth and fouling. 

TOTAL Coşt 1-032 
Escalation to fix price with a contract start of 1.4.92 12 X 95 
BOT factor 16 Z 143 

PRESENT PAY COST x- $ 1,000 794 

Item. 2 PİPELİNES 

The costs presented in this report are for the lengths of the scraight pipe 
shovn in the table below. 

The pipelines sized between 2,500 mm to 1,600 mm will be supplied in Steel 
with bitumastic external and resin internal proteccion or in steel lined 
prestressed concrete cylinder pipe. 

Cathodic protection will be provided for both types of pipe. 

Pipelines betveen 1400 mm to 250 mm will be supplied in ductile iron. 

Önce a mandate has been issued by UTFT approving che projece a design review 
of the pipelines will be carried by W.S. Atkins to ascercain hydraulic.capacity 
length of pipelines, specials, manhole access airvalves, drain and flush out 
valves, valving and flow metering to control the netvork. 

in addition surge analysis of thesystem vill be carried ouc by a consulcanc 
and checked by U.S. Atkins. 

Additional costs incurred in meeting any necessary design changes and the 
provision of addltional eguipment and materials vill be met out the pipeline 
provisional sum. 

STEEL PİPE OR STEEL LINED PRESTRESSED CYLİNDER PIPE LENCTH 

PİPE DIA PİPELİNE LENCTH m 
2500 5.000 
2200 21.000 
2000 27.000 
1600 31.000 
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DUCTILE IRON PIPE LENGTH 

PIPE DIA PIPELINE LENGTH M 
1400 
1200 
"900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
250 

TOTAL rncf 

« * r î * ü % ± n w ^ « f ° r f " e d P r i " «ntract with start date 1/4/92 
BOT FACTOR 

th 

8.000 
4.000 
2.000 
2.200 
4.500 
6.700 
4.500 
15.500 
4.000 
4.000 

.,-*-

12 Z 
16 Z 

178 

.16. 
24. 

.332 ../' 

472 
597 

PRESENİ PAY COST X $ 1000 137.263 

Icem 3 . WATER TREATMENT PLANT 

2 , « Î Î Î S r t t T t î ! ; t K P - î n t ^ " ° U C p U t ° f 4 8 ° - 0 0 0 u3fi*y- T h e '"atment planr İ1J>İB±1*LİSL that buılt «t Ankara but d l f f n . in t w i.norr.nr r „ p , ^ T _ P " 

lm nrİM,afUec°f_İm!>Tr-Cefımaterials h a s b e e n * n c " a s e d t 0 i a ° r o " rh» H B . ^ « , I 
PfCKage. Generally a l i electrical equipn,ent and cables arein.ported. 

2* ; ^ n
l a ; n c ? ı ; : r a n d ^^^^^L^^^ ^ 1 0 ^ ^ f n » ^ ^ 

TOTAL cos t 
40 .335 

12 Z 3.726 
BOT Factor 

16 Z 5.563. 

PRESENT PAY COST X $ 1000 

Icem 4 PUMPING STATIONS 

î î \ ı ! e C h î ! ! i S a İ ' ° n d e l c c c r i c a l cquipmcnc ulchln the pumping stûtlon 
as described İn the M and E Speciflcatlon l«cludinR a l i plpeyork 
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12 1 

16 1 

1.632 

2 .438 

Gebze Pumpinft Station 

Ali mechanical and electrical cquipra'ent vithin the pumping station 
as described in the M aod E Specification including ali pipevork. 

TOTAL cost FOR BOTH PUMPİNG STATIONS 17,674 

Increase in cost for fixed price contract 
vith start date of 1/4/92. 

BOT FACTOR 

PRESENT DAY COST X $ 1000 

Item 5. PROVISIONAL SUMS 

it is not possible at present to cost cercain items because infarmation 
may not be available or detail discussion are necessary vith the 
client to ascertain his vievs and requirements. 

To overcome these problems at present we have included Provisional 
Sums. As the negotiation period progrresses we shall prepare more 
detail designs and the Provisional Sums vill be converted into fira 
prices. The sums given are the maximum that vill be reguired. 

Pipelines 

We have alloved a sum for changes required to the pipelines as a 
result of detail design studies into hydraulics, surge suppression 
and flov control in the system. in addition excra pipe may be required 
vhen routes have been finalised and measured. Valves, specials, vashoucs 
air valves ete, vill also be required to be included in the final 
design together vith their cost. 

TOTAL Cost 27.343 

Increase in cost for fixed price contract 
vith start date 1/4/92 12 l 2.526 
BOT FACTOR 16 Z 3.771 

PRESENT DAY C0ŞT_X $ 1000 ZLJMİ 

Sterilisation 

Detail investigation of the hydraulics of the trunk nain system may 
shov that treated vater vill be retaincd for a period of time that 
could require the ,provision of additional chlorination or ammonfntion 
in the system. We have therefore alloved a sum of noney for this. 
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Sludge Disposal System 

it will be necessary to provide a sludge disposal system for the watcr 
treatment plant that will be environmentally suitâblc and mcet the 
requiretnents of the City of izmit. This will require detail discussion: 
with the relevant authorities. 

TOTAL cost ( Sterilisation plus Sludge disposal) 

Increase in cost for fixed price contract vith 12 Z 
start date 1/4/92 
BOT FACTOR 16 2 1.656 

iteni 8. INSURANCE 

PRESENT PAY COST X $ 1000 i:2*0-

Item 6. RELOCATION OF UTILITIES 
Onshore cost only. 

Item 7. TAYLOR WOODROW-CONSORTIUM MANAGEMENT 
TOTAL cost 
INFLATION 12 Z 
BOT FACTOR 16 Z 

PRESENT PAY COST X Ş 1000 &»6?l. 

The above construction cost do not include the cost of insurance estinated 
at $ 9.079 Hillion. 

This figüre can not be finalised until much lacer vhen the underwrites 
have evaluated additional technical daca together with future marlcet 
conditions. 
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SECTION 2 

ONSHORE 
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I tem 1 DAM/DAM CHL0RINATI0N PLANT 

The cost of dan comprlses construction cost of da» including ali M and E <Equlp.e. 
and materials. 

it is based on the construction completion rate as of 1.7.199.1 

TOTAL cost 5 7 ^ 6 0 ^ 5 . 
Escalation to fix price with a contracf: start date of 
İM/92 ( 6 « 3.105.280 
BOT factor ( 5 » 2.742.997 q ^ .j^9" 

PRESENT PAY COST " " ' " * "' ~* 51.754.668İ > ' j^S 

Breakdovn of present day cost 

1- Diversion structures 
2- Tunnel 5-709.641 
3- Embankment 31.696.762 
4- Spillvay 7.725.076 
5- Roads 3.166.356 
6- Irmit vater Supply ü n e relocation 3.456.833 

51.754.668 

Chlorination plant 

Total cost 1-355.000.-
Escalation ( 12 Z) 132.000.-
B0T factor ( 10 Z) 123.000.-

PRESENT DAY COST _1_. 100 • OOOj ~ 

Item 2 PIPELINE 

This! costs comprise pipe laying costs including excavacion, backfilling, service 
roads, cathodic procection, painting, cuscoms clearance. cransporcatıon and storage. 

TOTAL cost M-618.715,,, 
Escalation (12 Z) 9.216.109 
BOT factor (10 Z) 8.601.701 

P RESEM TUV r.nsT 76.800.905. 

Breakdovn of the present day cost : 

1- Excavation, fiil and road crossing 23.205.180 
2- Steel and Dİ pipe laying 15.306.349 
3- Construction arid.-maintenance of roads, cutting and 5.225.332 

re'inaçkctment •of'.asphaîcid.-concrete roads. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 209 — 

4- Concrete and clvll vorks 13.566.207 
5- Transportation 19.497.837 

76.800.905 

Item 3 WATER TREATMENT PLANT 

Water treatment plant costs comprise civil vorks, erection and locally procured 
materials and equipaent 
JOTAL cost 7A.981.000.-
Escalation (12 Z ) 7.303.000.-
BOT factor (10 Z ) 6.817.000.-

60.861.000.-^—Vf 
5 2 2*S ı̂ V> 

PRESENT PAY COST 

Breakdovn of the present day cost : 
- CIVIL VORKS 45.646.000,- $ 
- MECHANICAL W0RKS 10.665.000.- $ 
- ELECTRICAL WÖRKS 4.470.000.- $ 
- CLEAR PORT AND CUSTOMS, OBTAIMINC ANY 
NECESSARY PERMITS AND LICENCES 80.000,- $ 

- SUB-TOTAL 60.000.000,- $ 

Itera 4 PUMPING STATIONS 

TQIAL_CXLSX 6.400.592 
Escalation ( 12 2 ) «49.040 
BOT factor ( 5 Z ) 209.552 

PRESENT DAY COST 2-742.000. 

Breakdovn of the present day cost : 
1- Civil vorks 2.499.780 
2- Local Supply 356.420 
3- Erection of M/E Equipraent 514.800 
4- 34,5 kV transmission Üne 371.000 

3.742.000 

iten 5 PROVISIONAL SUM 
Thls provisional sun İs related to the Surveying, dlagnoslng, recuperatlng che 
lnadequate soil conditlons and tq, conpensate rlsks due to local conditlons, 
curretly unquantifiable relevant restltutions and related unknovns 

TOTAL cpst 
Escalation ("12 Z ) 
BOT factor ( 10 Z ) 

PRESENT DAY COST 

Itea 6 RELOCATI0N OF UTILITIES 

Thls is a provisional sua to relocace the existing utilicies through the right 
of vay. The total actual cost shall be calculated and paid for as specified in 
the Iaplementation Agreeaent Draft. Since, the paynent of these costs shall be 
at relnbursment basis BOT factor and escalation cost are elialnated. 

TOTAL Cosr j 4.200.000 

fi 

5. 

.160.000 ' 
660.000 
500.000 

000.000 
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ADDENDUM 1 

RESPONSIBILITY AND DIVISION 

OF WORK 
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RESPONSIBILITY AND DIVISION OF WORK 

OFFSHORE - ONSHORE 

PWT Projects Ltd v i l l generally be responsible for a l i offshorc vork and 
supply. Cama/Curis v i l l generally be responsible for a l i onshore vork and 
supply. 

1-0 DAM 

1.1 Chlorine Plant-

To facilitate.pricing the chlorination station at the Dara is assumed to be 
identical to that at the W.T.P. 

in practice the chlorination 'station vill be redesigned to neet its specific 
duty for chlorinating the rav vater pipeline. The cost of final design vill 
not exceed that of the chlorination station at the WTP. 

1.1.1 Offshore - PVTfP 

The complete process design, sizing and dimensioning of units, layout, outline 
dravings to enable civil engineering design to proceed. 

Supply CİF of ali equipment marked P in the chlorination station specification 
for the VTP - Item No. 11. 

Supply spare parts for tvj years. operation of ali imported equipraent CİF 
Istanbul/Izmit. 

Supervise the ereetion of the mechanical and electrical equipment. 

Corarais'sion the chlorination plant. 

1.1-2 Onshore • Coınn/Curi* 

Structural, architectural and building design of the chlorine station. Site 
survey, geoteehnieal and foundation investigations. 

Civil and building construction of the chlorination station complete. 

Provision of secure covered storage for M&E equipment. 
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Take dcUvery of ali equipnenc supplicd CİF by PWT Projcccs. Clcar poıt ond 
customs, obtaln ali necessary permits and llccnses, cransporc to site, ottioaa 
placc in store, reroove from storc ond placc İn chlorination building. 

Supply ali equipment markcd C in thc chlorinacion station spcclficacion for 
the WTP -Iteni No. 11. 

Supply spare parcs for two years operation for ali equipmenc purchascd 
onshore. 

Erect ali mechanical and electrical equipmenc under Che supervision of PWTP. 

Provide .the .necessary power cable to the chlorination station from the 
electrical complex at the dara including any necessary svitchgear external to 
the chlorination station. 

Provide the necessary skilled labour to assist PWTP in comraissioning the 
plarıt. 

1.2 Dam 

1.2.1 Offshore - PMTP 

Ali vorks connected vith che Dara including H&E equipment uill be supplied by 
Gama. 

Hovever PWTP are obtaining quocations from Kvaerner Boving for Che mechanical 
equipment at the Dam. 

If it is agreed advantageous to use a manufacturer offshore for the UK then 
this equipment will be supplied CİF by PVTP. Cama will remain responsible for 
transport, installation, commissioning, ete. 

Kvaerner Boving will provide supervision to assist in erectıon. 

1 .-2 Onshore - Cama 

Compİete construction of thc Dam incLuding ali necessary M&E cquipmenc 
together uith testing and comınissioning. 

2.0 WATER TREATMENT PUNT 

2.1 Offshore - PUTP 

The complete process design, sizing and dimensioning of unics, site layout, 
outline drawings to enable civil engineering design to proceed. 

Supply ali equipment marked P in the vater treatment plant specification CİF 
Istanbul/Izmit. 
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Supply spare parts for tvo years operation of ali importcd cquipıncııt CII-
Istanbul/IzmiC. 

Superyise the erection of mechanical and electrlcal equipracnt. 

Comraission the vater treatment plant. 

The following iten» may not be specified in detail on equipment to be supplied 
offshore but should be included with that equipment-indicators, material for 
making good coating and lining of pipes, name plates, identification tags, glandâ, 
boxes junctions and other ancillary;...material including U.PVC fittings,MS.ahd SS nuts 
bolts and vashers. 

2.2 Onshore-Gama/Guris 

in general the vater treatment plant vill be constructed by Guris. 

Structural architectural and building design of vater treatment plant. 

Site survey, geotechnical study', foundation investigations. 

Civil and building construction of the complete vater treatment plant including 
ali pipes, roads, staff accommodation, fencing security, ete. 

Provision of secure storage corapounds together with the necessary veatherproof 
heated covered storage suitable for the M and E equiptnent.requiring veather proof 
storage. 

The delivery uf ali equipment supplied CİF by PWTP. 

Clear porc and custoras, obtain ali necessary permits and licences, transporc co 
site, offload, place in store, remove from store and place in final position ir. 
the WTP. 

Supply ali equipment marked G in the WTP Specification. 

Supply spare parts for tvo years operation for ali equipment purehased onshore. 

Erect :all mechanical and electrical equipment under the supervision of PWTP. 

Lay ali viring and cabling under the supervision of PWTP. 

Provide ali necessary skilled labour to assist PWTP in the commissioning of the 
WTP. 

The folloving items may not be specified in detail on equiprnent to be supplied 
onshore but should be included vith that equipment: 

Indicators, gauge plates, platfonns, floor-plates and frames, ladders, 
handrailing, material for building-in, jointing-in, securing- equipnent, making 
good valls or structural members, materials for making good coating and lining 
of pipes, nameplates, indentification tags, cable aplicers, glands, boxes, 
junctions and ancillary material, fixing, stands, trays, hangers and ali other 
ancillary material. 

The internal telephone system to be provided from onshore. 
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3.0 PUMPİNG STATİONS 

The following refers to the pumping station at Gebze and Tavsancil. 

The overall layout deslgn of the pumping stations, supply of M and E equipment 
vithin the pumping stations, supervisioh of erection, conunissioning will be 
subcontracted by PWTP to Weir Pumps Ltd. 

3.1 Offshore - PWTP (Weir Pumps) 

The complete process design sizing and dimensioning of units , general layout , 
outline dravings to enable the c i v i l engineering design to proceed. 

Supply a l i M and E equipment associated vith the pumping stat ions excluding 
the l ighting. The pipevork supply to end 1.0 m from the pumping s ta t ıon 
exterior, 

Ali M and E equipment to be supplied CİF Istanbul/Izmit. 

Supply spare parts. CİF Istanbul/Izmit. W e i r Subcontract 

Supervise the erection of a l i M and E equipment. 

Commission the pumping stations. 

3.2 Onshore - Gama/Güriş 

Structural architectural and building design of the tvo pumping stations. 

Site survey, geotechnical study, foundation investigations. 

Civil and building construction of the complete pumping stations together vith 
the external lighting. Ali trenching, ducting for cables and viring. 

Provision of secure storage. compounds together vith the necessary vaterproof 
covered storage suitable for M and E equipment. 

Taice delivery of ali equipment supplied CİF by PWTP. Clear porc and customs, 
obtain ali necessary permits and licences, transport to site, offload, place 
in store, remove from store and place in the final position in the pumping 
stations. 

Supply spare parts for tvo years for any equipment purchased onshore. 

Erect ali M and E equlpment under the supervision of Weir 

Provide ali necessary skilled labour to assist Weir in the commissioning of 
the tvo pumping stations. 
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A. O PIPELIHES 

Steel (or steel lined prestressing eylinder pipe) and ductile iron pipe will be 
supplied offshore. Concrete pipe vill be supplied onshore. 

4.1 Offshore PWTP 

Check hydraulic design of pipelines based on original works by SUIS. Carry out 
surge analysis. Modify design of pipes i f necessary after these check. 

Supply steel and ductile iron pipe CİF Istanbul/Izmit, plus additional material 
for making good velded joints on steel pipes. Provide company to carry out 
advisory services involving nethodology of laying large diameter s tee l pipelines 
providing training for pipe velding, specialist equipment for aligning pipes, 
general supervision of velding and weld testing and laying pipe. Provide cathodic 
protection for. steel pipelines and steel lined prestressed concrete eylinder 
pipes. 

Provide the valves, of 250 mm dia upvards and flov measuring devices to control 
f lov vithin the distribution system. 

4.2 Onshore Gaaa/Guris 

Take pipe from ship, clear customs and port dues, provide necessary documencation. 

Transport to stores located ac strategic points on the pipeline routes. 

Take pipe from store and transport to site. 

Excavate pipe trench, move services• as necessary, lay pipe, veld joints and 
test-preferably vith a hydraulic system. 

Repair joint area vich epoxy lining internally andbitumen and tissue externally. 
Sand blast joints internally prior to epoxy coating. Material supplied froa 
offshore. 

Provide proteetive bedding if necessary if pipe laying on rock. Backfill, 
reinst'ate. Construct ali necessary chambers -for valves, air valves, vashoucs, 
ete. Chambers to inelude necessary manholes, ladders, ete. 

Provide sraall valves belov 250 mm dia i.e. air valves, vashout valves, ece. 

Provide skilled labour for company installing cathodic protection. Plus transport 
of imported equipment from dock to store and from store to site. 

Prior to pipeline construction survey the route, provide detail drawings showing 
services, ete and modification to services. Inform PWTP of any special pipes or 
fittings required from offshore. Prepare dravings to allov any special or fittings 
to be fabricated in Turkey. 

After construction prepare as construeted. 
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ADDENDUM 2 

ÇONŞTRUCTION PROGRAMME 
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ADDENDÜM 3 

THE OFFSHORE COST OF THE İZMİT 

WATER TREATMENT PLANT BASED ON 

ANKARA WTP-STAGE II PRICES 
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1; The Ankara 2 price has to be modificd to includc cxtra plan t and 
equip»ent required for a 'Greenficld' site W.T.P. since Ankara 2 vas 
an extension of an existing plant. 

2. Ankara 2 equipment costs vere based on FOB - the equipaent for limit 
vill be CİF- and therefore the price nust be adjusted to allov for this. 
The change of FOB to CİF for Ankara 2 was agreed at 9.75 Z on the FOB 
price. 

3. On Ankara 2 costs of design in equipment costs vas agreed at 8 Z. 

4. Cost of erection in equipment cost vas agreed at 3 Z. 

5. The additional equipment costs required in Item I vas obtained by taking 
the Ankara I cost and bringing this up to 1/6/84 prices. 

6. Index increase from May/June 84. to.. May/June 1991. 

Labour index ) June 84. 164.1 Materials May 84 122.6 
May 91- 286.6 April 91 165.0 

increase 74.65 increase 34.58 
Assüne Lab:Hat: 50:50 

The overall increase is 74.65 + 34.58 - 54.62 Z 
2 

PRİCE 

a) The Ankara 2 price vas negotiated at 1/6/84 at t 7.829,532. 

b) Letter to the DSİ 9th July 1984 included agreed price schedule. 

c) Savings in Ankara 2 in spares, design, ete caused by Ankara 2 being 
identical to Ankara 1. 

Add at 1/6/84 prices 1,643,455 

d) Additional equipment vorked up from Ankara 1 prices for 
Greenfield site. 

Add at 1/6/84 prices L28M57 
10,561,844 

e) Add 9.75 Z extra for change from FOB and CİF _Ii222iZf2 
11,591,624 

f) Adjust price for uplift to May/June 1991 from 1/6/84 
Add 54.62 Z 6,331,345 

g) Total cost May/June 1991 17,922,969 
Cost/a>3 vater - £31.78 .., ($54.02) 
(plant output Stage 2 564,000 n3/d) 
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CosC o f T m l t H « n t 

The I z r . l t p l . ı n t d l f f c r s from A n k a r a 2 i n c e r e a l n w a y s . 

1 . G r e e n f i e l d s i c e 

2. To asslst BOT finonce the offshore supply İs maximised. The maj or 
difference with Ankara is chac eleccrical cable and swlcchgear vrlll b e 
supplied offshore. 

3. The planc feacures a bypass atin vıhich was not part of the Ankara design 
and emergency C12 and Craller aıounted generaCor unit. 

4. Plant oucpuc - 480. OOO ı»3/day 
a) Base cosc of planc 31.78 x 480.OOO - 15.544.400 
b) Material cosc ot" "-Addicional equipment, cable, swicchgear, 

cransforaers, MCCs 
ac May/June 91 priccs. - 1.177.725 

Agreed in negociacion with DSİ on Ankara 2 that addicional equipment 
uould be purchased vrich a 'mark up' of 1.5725 to cover profic. overhead 
recovıry, comıtıercial recovery. 
Additional.equiptunc - 1.177.725 x 1.572 - 1,851.973 
c) flypass - material cost 454.495 x 1.572 714.466 
IZH1T WTP TOTAL COST - OFFSHORE 17,820,830 

Addicional Eouiomenc in iten t*(h) 

Addicional equipment for Greenfield Site based on Ankara I cost sheecs. 
Equipnıenc FOB and 1976 bas». 
inlet Chamber 
1.1.2.f 4 x 1600 nun penscocks 121.550 
1.1.4.a 2 x 2400 bypass penstock 19,851 
Contact Tank 
1.5.2.b 4 x Ham Baker 300 nra dia CI pensCosk 1,788 
1.5.4.b&c Coplastix scop logs and frames 43,649 
1.6.2.b 4 x Hanı Baker CI penscocks 1.788 
1.6.3.a 5 x Coplascic penscocks 62,294 

2.2 x 2.2m 
1.6.1. e 2 x 2.2ın dia BV 74,933 
1.6.1.f 2 x V.J.F.A. 11.591 
1.6.1-g 6 x JV Coupling 3.859 
1.6.2.b 4 x HB x 300 ınm SV 1.817 
1.6.3.a 5 x Coploscix 2.2 x 2.2 penscocks 63.OO0 
1.6.4 Bal charnber tlmitı vnlves 693 
1.6.6.b 2 x 1500 x 1800 flnp valve 7.010 

Wnter S..pp1Y 
«•2.a 3xcwynneş 5 

V.J. couplings 1 3_ 
Air release 7,, V.J. Coupling 2 I™ 

5 . 2 . a 
5 . 2 . g 
5 . 3 . a & B <Maeerator and pump) 

L a b o r a t o r v Egulpment-

6 . 1 1 . a 
e c e . . 

V o r k s h ç p 

3 , 0 9 6 
852 

6 . 2 8 4 

1 0 . 2 O 9 

1 7 . 4 9 7 

TOTAL OF EXTRAS FOR CREENFJ.ELD 

U p l i f t t o June 1984 p r i c e s add 136% a s a g r e e d f o r Ankara STACE 2 

1 . 0 8 8 , 8 5 7 
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ADDENDUM A 

THE ONSHORE COST OF THE İZMİT 
WATER TREATMENT PLANT (CIVIL WORKS) 
BASED ON ANKARA W.T«.P.-STAGE II 

UNIT PRICES 
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IZMIT (B.O.T) DOMESTIC AND INDUSTRIAL WATER SUPPLY PROJECT 

SUMMARY OF VATER TREATMENT PLANT ONSHORE CIVIL W0RKS 
(TAKING THE BASIŞ AS OF "ANKARA W.T.P.-STAGE II" UNIT PRICES) 

(As of 01.07.1991) 

- Subtotal with the unit prices of Ankara W.T.P. 
Stage II X Quantities of İZMİT V.T.P 36.408.000,- $ 

- Investment calculation vhich was not taken 
into account in Ankara Scage-II due to 
Ankara Stage-I (Head Office* Expenses + 
Profit Included) 6.967.000,- $ 

* Constructional Machinery, 
Plant and Equipment (Invested) : 3.195.000,-$ 

* Site Camp Facilities : 930.000,-$ 

* Detail Design and Dravings : 1.000.000,-$ 

* Increase in Transportation 
Expenses due to the 
Difference in Distances : 100.000,-$ 

+ 

5.225.000,-$ 

+ 

43.375.000,- $ 

- Lmnp-sum Risk 2.271.000,- $ 

+ 

45.646.000,- $ 

* Escalation of USD in itself»inflation in Turkey vith 
respect to USD/TL exchange rate fluctuations and any 
kind of B.O.T. risks are not included in the above. 
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(10/4) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 

KAYNAKLAR(Ek:119) 

1. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 03.12.1997 tarih, 27/97-91, 
G.4/97-6 sayılı İnceleme Raporu. 

2. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 04.12.1998 tarih, 
62/75 sayılı Fezlekesi. 

3. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu'nun 
23.07.1999 tarih, 89/6/1/1 sayılı İnceleme Raporu. 

4. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu'nun 
25.12.2000 tarih, 122/7-72/9 sayılı İnceleme Raporu. 

5. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 02.02.2001 tarih, 
103/8 sayılı ön İnceleme Raporu. 

6. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu'nun 
02.02.2001 tarih, 103/2-156/1-58/1 sayılı inceleme Raporu. 

7. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu'nun 
06.02.2001 tarih, 72/9 sayılı İnceleme Raporu. 

8. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu'nun 
28.02.2001 tarih, 104/3,158/3, 59/2 sayılı ön İnceleme Raporu. 

9. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu'nun 
18.04.2001 tarih, 82/3 sayılı Suç Duyurusu Raporu. 

10. içişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 20.04.2001 tarih, 
103/35,154/23 sayılı İnceleme Raporu. 

11. Sayıştay Başkanlığı'nın 11.04.2002 tarih, 5022/1 sayılı Genel Kurul 
Kararı ile TBMM'ye sunulan Raporu. 

12. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 27.06.2002 
tarih, 132/30 sayılı Ön İnceleme Raporu. 

13. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 11.09.2002 tarih, 27/02-97 
sayılı ön İnceleme Raporu. 

14. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 16.09.2002 tarih, 27/02-99 
sayılı İnceleme Raporu. 

15. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 23.12.2002 tarih, 27/02-123 
sayılı İnceleme Raporu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 224 — 

(10/4) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 

EK DİZİNİ 

Ek No : Sayfa : İçeriği 
1 1 23.10.1972 tarih, 7/5290 sayılı Kararname fot. 
2 105 DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan 1983 tarihli İzmit Kirazdere 

Projesi Planlama Raporu fot. 
3 1 izmit Belediye Meclisi'nin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yönelik 

13.03.1986 tarihli yazısı. 
4 2 DSİ Genel Müdürlüğü ile izmit Belediyesi arasında imzalanan 

01.09.1986 tarihli protokol. 
5 100 DSİ Genel Müdürlüğü tarafından SU-İŞ Proje Mühendislik ve 

Müşavirlik Ltd. Şti'ne yaptırılan Ocak 1989 tarihli Kafi Proje Raporu 
6 1 İzmit Belediyesi'nin Başbakanlık DPT Yabancı Sermayeler Dairesi 

Başkanlığı'na yönelik 06.08.1989 tarihli yazısı. 
7 2 GAMA A.Ş.'nin Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı'na 

yönelik 06.09.1989 tarihli yazısı. 
8 1 DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın GAMA A.Ş.'ye yönelik 

22.09.1989 tarihli yazısı. 
9 1 GAMAA.Ş.'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik 01.11.1989 tarihli yazısı. 
10 15 GAMA A.Ş.'nin İzmit Belediyesi'ne hitaben yazdığı 26.12.1989 tarihli 

yazı. 
11 1 Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın GAMA Endüstri 

A.Ş.'ye yönelik 10.04.1990 tarihli yazısı. 
12 1 GAMA A.Ş.'nin Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı'na 

yönelik 20.04.1990 tarihli yazısı. 
13 4 Bakanlar Kurulu'nun 15.08.1990 tarih ve 90/775 sayılı Kararı. 
14 16 DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı Uygulama ve Takip Dairesi 

Başkanlığı'nın DSİ Genel Müdürlüğü'ne yönelik 09.07.1990 tarihli 
yazısı. 

15 1 DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın DSİ Genel Müdürlüğü'ne 
yönelik 05.12.1990 tarihli yazısı. 

16 3 DSİ Genel Müdürlüğü'nün DPT Yabancı Sermaye Başkanlığı'na 
yönelik 08.01.1991 tarihli yazı. 

17 1 DPT Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı'nın konsorsiyum üyesi PVVT 
Şirketine yönelik 13.08.1991 tarihli yazısı. 

18 15 T.C. Dışişleri Bakanlığı'nca HM ve DSİ Genel Müdürlüğü'ne hitaben 
1990-1992 yılları arası yazılan yazılar. 

19 2 İSKİ Genel Müdürü Ergun GÖKNEL ile İzmit Belediye Başkanı Sefa 
SİRMEN arasında imzalanan 15.01.1992 tarihli Su Satış Anlaşması. 

20 4 T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımın İzmit 
Belediyesi'ne 13.05.1992 tarihli yazısı. 
izmit Belediyesi'nin HM DElGM'ye yönelik 22.05.1992 tarihli yazısı. 
HM YSGM'nin DEİGM'ne yönelik 15.06.1992 tarihli yazısı. 
HM DElGM'nin YSGM'ne yönelik 18.06.1992 tarihli yazısı. 
HM'nin izmit Belediye Başkanlığı'na yönelik hazırlanan fakat 
gönderilmeyen yazısı. 
HM'nin İzmit Belediye Başkanlığı'na yönelik hazırlanan fakat 
gönderilmeyen yazısı. 
İzmit Belediyesi'nin HM'ye yönelik 27.07.1992 tarihli yazısı. 
Başbakan Tansu ÇİLLER tarafından verilen 03.09.1992 tarihli olur. 
İSKİ Genel Müdürlüğü'nün HM, DSİ Genel Müdürlüğü, DPT 

21 
22 
23 
24 

>4/A 

25 
26 
27 

5 
1 
2 
2 

2 

2 
9 
2 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

2 
4 
91 
1 
9 
2 
1 
7 
7 
7 
2 

Müsteşarlığı ve KOF Başkanlığı'na dağıtımlı gönderilen 12.10.1992 
tarihli yazısı. 
HM'nin İzmit Belediye Başkanlığı'na yönelik 07.01.1993 tarihli yazısı. 
İzmit Belediye Başkanlığı'nın HM'ye yönelik 13.01.1993 tarihli yazısı. 
İZMİT Belediyesi ile Konsorsiyum arasında 02.02.1993 tarihinde 
paraflanan ilk USSA taslağı. 
Kocaeli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün İzmit Belediye 
Başkanlığı'na yönelik 25.06.1993 tarihli yazısı. 
İzmit Belediye Başkanlığı'nın HM'ye yönelik 05.07.1993 tarihli yazısı. 
HM YSGM'nin DElGM'ne yönelik 09.07.1993 tarihli yazısı. 
HM DEİGM'nin YSGM'ne yönelik 14.07.1993 tarihli yazısı. 
21.07.1993 tarihli I Nolu Mutabakat Zabtı. 
21.07.1993 tarihli II Nolu Mutabakat Zabtı. 
31.12.1993 tarih ve 1862 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi. 
HM'nin İZMİT B.B.'ye yönelik 05.05.1994 tarihli yazısı. 

39 1 İZMİT B.B.'nin Başbakanlık Müsteşarlığıma yönelik 19.04.1994 tarihli 
yazısı. 

39/A 7 HM'nin İZMİT B.B.'ye yönelik 05.05.1994 tarihli yazısı ve diğer 
yazışmalar. 
22.04.1994 tarihli ÇED raporu. 
HM'nin DSİ yönelik 13.05.1994 tarihinde hazırlanan ancak 
gönderilmeyen yazısı 
3996 sayılı 13.06.1994 tarihli "Bazı yatırım ve Hizmetlerin Yap-lşlet-
Devret Modeli çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun". 
94/5907 sayılı 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarını 
Düzenleyen BKK. 
KOF Başkanlığı'nın Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına yönelik 
11.10.1994 tarihli yazısı. 
94/6244 sayılı BKK. 
Hazine Garantisi prensiplerini içeren mektubu ve bunun ek ve 
tadillerini Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamak için bazı görevlilerin 
1994 yılı Bütçe Kanununun 34 (f) maddesi uyarınca münferiden 
yetkilendirilmesi hususunda hazırlanan taslak Olurlar. 

46/A 8 Başbakanlık Makamının 30.09.1994 tarihli Hazine Garantisi 
prensiplerini içeren mektubu ve bunun ek ve tadillerini Türkiye 
Cumhuriyeti adına imzalamak için bazı görevlilerin 1994 yılı Bütçe 
Kanununun 34 (f) maddesi uyarınca münferiden yetkilendirilmesi 
hususunda Olur. 
GAMA A.Ş.'nin İZMİT B.B.'ye yönelik 07.12.1994 tarihli yazısı. 
İZMİT B.B.'nin içişleri Bakanlığı'na yönelik 08.12.1994 tarihli yazısı. 
İçişleri Bakanlığı'nın YPK Başkanlığı'na yönelik 12.12.1994 tarihli 
yazısı. 
İZMİT B.B.'nin içişleri Bakanlığı'na yönelik 27.12.1994 tarihli yazısı. 
İZMİT B.B. Meclisi'nin 30.12.1994 tarihli Kararı. 
DSİ'nin DPT'ye yönelik 12.01.1995 tarihli yazısı. 
İSAŞ'ın kurulmasına ilişkin 17.01.1995 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi. 
HM'nin DPT'ye yönelik 30.01.1995 tarihli yazısı. 
Başbakanhk'ın DPT'ye yönelik 30.01.1995 tarihli yazısı. 
DPT Sosyal Sektörler GM'nin 16.01.1995 tarihinde hazırladığı ancak 
YPK'ya gönderilmeyen yazı. 
DPT'nin YPK Başkanlığına yönelik 14.02.1995 tarihli yazısı. 
YPK'nın 24.02.1995 tarihli Kararı. 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

5 
1 
9 
12 
8 
1 
21 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
6 
2 
1 
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59 
60 
61 
62 
63 

1 
1 
1 
3 
2 

65/A 
65/B 
65/C 
66 
67 
68 

69 
70 
71 

72 
73 

2 
7 
3 
1 
48 
2 

7 
4 
15 

5 
17 

95/6607 sayılı BKK. 
HM'nin YPK'ya yönelik 14.04.1995 tarihli gönderilmeyen yazısı. 
YSGM'nin DElGM'ye yönelik 04.03.1996 tarihli yazısı. 
DElGM'nin YSGM'ye yönelik 05.05.1996 tarihli yazısı. 
HM'den sorumlu Devlet Bakanlığı Makamı'nın 09.04.1996 tarihli 
Oluru. 

64 2 Kadri Veziroğlu'nun Thames VVater Int.'e yönelik 21.06.1995 tarihli 
yazısı. 

65 112 İZMİT Belediyesi ile Konsorsiyum arasında 24.08.1995 tarihinde 
imzalanan USSA. 
DSİ'nin Komisyona yönelik 01.05.2003 tarihli yazısı. 
DSl'nin Komisyona yönelik 30.04.2003 tarihli yazısı. 
ISKl'nin Komisyona yönelik 02.05.2003 tarihli yazısı. 
İZMİT B.B.'nin 28.11.1995 tarihli yazısı. 
HM tarafından verilen garanti mektupları. 
İZMİT B.B.'nin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına yönelik 10.01.1996 
tarihli yazısı. 
İZMİT B.B.'nin HM'ye yönelik 15.02.1996 tarihli yazısı ve ekleri. 
Maliye Bakanlığı'nın DSİ'ye yönelik 27.03.1996 tarihli yazısı. 
DSl'nin Danıştay Başkanlığı'na yönelik 04.01.1996 tarihli istişare 
görüş yazısı ve Danıştay Kararı. 
Yuvacık Barajının inşaatının 21.03.1996 tarihli tasfiye protokolü. 
Projenin DSl'den İZMİT B.B.'ye devrine ilişkin 21.03.1996 tarihli devir 
protokolü ve ekleri. 

74 2 İZMİT B.B.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 17.06.1997 
tarihli yazısı ve eki protokol. 

75 1 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin İstanbul Valiliğine yönelik 
23.10.1997 tarihli yazısı. 
97/9952 sayılı BKK. 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin İZMİT B.B.'ye yönelik 
27.01.1998 tarihli yazısı. 
İZMİT B.B.'nin DSİ'ye yönelik 02.05.1998 tarihli yazısı. 
İZMİT B.B.'nin İSKl'ye yönelik 02.05.1998 tarihli yazısı. 
ISAŞ'ın HM'ye yöneiik 17.12.1998 tarihli yazısı ve ekleri. 
HM'nin Kreditör Bankaya yönelik 08.01.1999 tarihli yazısı ve ekleri iki 
adet letter of consent. 

82 4 HM'den sorumlu Devlet Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na yönelik 
22.04.1999 tarihli yazısı. 

83 3 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin Devlet Bakanı Hikmet 
ULUĞBAY'a yönelik 10.05.1999 tarihli yazısı. 
DEİ'nin İZMİT B.B.'ye yönelik 24.08.1999 tarihli yazısı. 
İZMİT B.B.'nin HM'ye yönelik 31.08.1999 tarihli yazısı. 
DEİ'nin İZMİT B.B.'ye yönelik 02.09.1999 tarihli yazısı. 
ISAŞ'ın İZMİT B.B.'ye yönelik 08.09.1999 tarihli yazısı, 
İZMİT B.B.'nin İSAŞ'a yönelik 17.09.1999 tarihli yazısı. 
Fesih ve Üstlenim Komisyonunun 16.10.2001 tarihli Sonuç Raporu 
Başbakan Bülent ECEVİT'in Fesih ve Üstlenim Komisyonu 
teşekkülüne ilişkin 11.01.2000 tarihli Onayı. 

90 5 HM'den sorumlu Devlet Bakanlığı Makamının Projenin fesih ve 
üstlenimi hususunda müşavirlik hizmeti alımına ilişkin 22.03.2000 
tarihli Onayı. 

91 4 İZMİT B.B.'nin HM'ye yönelik 10.02.2001 tarihli yazısı. 

76 
77 

78 
79 
80 
81 

1 
2 

1 
1 
14 
10 

84 
85 
86 
87 
88/A 
88/B 
89 

1 
1 
1 
2 
1 
14 
2 
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6 ISAŞ'ın HM'ye yönelik 26.03.2002 tarihli yazısı. 
1 HM'nin DSİ'ye yönelik 07.11.2002 tarihli yazısı. 
2 HM'nin İZMİT B.B.'ye yönelik 15.11.2002 tarihli yazısı. 
3 İZMİT B.B.'nin HM'ye yönelik 22.11.2002 tarihli yazısı. 
1 DSl'nin HM'ye yönelik 12.12.2002 tarihli yazısı. 
2 HM'nin İZMİT B.B.'ye yönelik 07.04.2003 tarihli yazısı. 

61 Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik (Ernst&Young)'in 08.04.2003 tarihli 
Bilirkişi Raporu. 

7 HM'nin Komisyona yönelik 28.04.2003 tarihli yazısı. 
10 İSU Genel Müdürlüğü'nün Komisyona yönelik 30.04.2003 tarihli 

yazısı. 
7 DSl'nin Komisyona yönelik 30.04.2003 tarihli yazısı. 
3 İSKl'nin Komisyona yönelik 02.05.2003 tarihli yazısı. 
1 DSl'nin Komisyona yönelik 01.05.2003 tarihli yazısı. 

25 DSl'nin Komisyona yönelik 01.05.2003 tarihli yazısı ve ekleri. 
1 HM'nin Komisyona yönelik 05.05.2003 tarihli yazısı. 
6 İZMİT B.B.'nin Komisyona yönelik 09.05.2003 tarihli yazısı. 
81 Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Komisyona yönelik 08.05.2003 

tarihli yazısı ve ekleri. 
4 Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Komisyona yönelik 22.05.2003 

tarihli yazısı ve ekleri. 
21 HM'nin Komisyona yönelik 25.06.2003 tarihli yazısı ve ekleri. 
1 Prof.Dr. Tansu ÇİLLER'in Komisyona gönderdiği 29.05.2003 tarihli 

yazısı. 
3 İSKİ Eski Genel Müdürü Ergun GÖKNEL'in Komisyona gönderdiği 

27.06.2003 tarihli yazısı. 
36 HM'nin Komisyona yönelik 01.05.2003 tarihli yazısı ve ekleri. 
6 DSl'nin Komisyona yönelik 28.06.2003 tarihli yazısı ve ekleri. 
3 DSl'nin Komisyona yönelik 28.06.2003 tarihli yazısı ve ekleri. 
17 İZMİT B.B. ve HM yetkilileri hakkında Danıştay 2. Dairesi Kararları. 
1 Maliye Bakanlığı'nın Komisyonumuza yönelik 30.06.2003 tarihli 

yazısı. 
71 İZMİT B.B. yetkilileri hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen 

15.04.2002 tarihli Ön İnceleme Raporu. 
2 HM'nin 09.07.2003 tarih, 1743 sayılı yazısı. 

Detayı Kaynaklar Bölümünde yer alan Bir Adet Klasör içinde 15 
Rapor. 
İki Adet Klasör içinde 16 Adet Dosyadan ibaret Araştırma Komisyonu 
Tutanakları. 

1221 
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(10/4) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 

GİDEN EVRAK DİZİN PUSULASI 

SIRA 
NO 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

EVRAKIN GÖNDERİLDİĞİ YER 

12.03.2003 tarih 10/4-1 sayılı sayılı TBMM Başkanlığına yazı, 
14.03.2003 tarih 10/4-2 sayılı Gündem 
13.03.2003 tarih 10/4-3 sayılı TBMM Tutanak Müdürlüğüne yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-4 sayılı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-5 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-6 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-7 sayılı Sefa Sirmen Kocaeli Milletvekiline yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-8 sayılı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-9 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanlığına yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-10 sayılı DPT Müsteşarlığına yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-11 sayılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-12 sayılı Sayıştay Başkanlığına yazı, 
17.03.2003 tarih 10/4-13 sayılı içişleri Bakanlığına yazı, 
19.03.2003 tarih 10/4-14 sayılı Gündem 
19.03.2003 tarih 10/4-15 sayılı Osman Pepe'ye yazı, 
20.03.2003 tarih 10/4-16 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına yazı, 
31.03.2003 tarih 10/4-17 sayılı Gündem 

18 125.03.2003 tarih 10/4-18 sayılı TBMM Başkanlığına yazı, 
19 
20 
21 
22 
23 

',24 
25 
26 

31.03.2003 tarih 10/4-19 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
01.04.2003 tarih 10/4-20 sayılı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı, J 
02.04.2003 tarih 10/4-21 sayılı Danıştay 2.Daire Başkanlığına yazı, I 
08.04.2003 tarih 10/4-22 sayılı Adalet Bakanlığına yazı, j 
08.04.2003 tarih 10/4-23 sayılı Devlet Bakanlığına yazı, ' 
09.04.2003 tarih 10/4-24 sayılı TBMM İdare Amirliğine yazı, 
03.04.2003 tarih 10/4-25 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelere yazı, 
03.04.2003 tarih 10/4-26 sayılı İçişleri Bakanlığına yazı, ! 

27 03.04.2003 tarih 10/4-27 sayılı Sayıştay Başkanlığına yazı, 
28 15.04.2003 tarih 10/4-28 sayılı Gündem 
29 115.04.2003 tarih 10/4-29 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
30 
31 

32 
I 33 
I 34 
35 
36 

i 37 

04.2003 tarih 10/4-30 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
15.04.2003 tarih 10/4-31 sayılı T.C.Ankara 6 Asliye Hukuk Mahkemesine 
yazı, 
15.04.2003 tarih 10/4-32 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
15.04.2003 tarih 10/4-33 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
16.04.2003 tarih 10/4-34 sayılı GAMA A.Ş.'ye yazı, 
16.04.2003 tarih 10/4-35 sayılı Devlet Bakanlığına yazı, 
17.04.2003 tarih 10/4-36 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
17.04.2003 tarih 10/4-37 sayılı Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

77 
78 
79 
80 
81 
82 

yazı, 
17.04.2003 tarih 10/4-38 sayılı Gündem, 
17.04.2003 tarih 10/4-39 sayılı TBMM İdare Amirliğine yazı, 
17.04.2003 tarih 10/4-40 sayılı Ayfer Yılmaz'a yazı, 
17.04.2003 tarih 10/4-41 sayılı Gündem, 
17.04.2003 tarih 10/4-42 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
18.04.2003 tarih 10/4-43 sayılı Maliye Bakanlığına yazı, 
18.04.2003 tarih 10/4-44 sayılı TBMM Başkanlığına yazı, 
18.04.2003 tarih 10/4-45 sayılı Gündem, 
22.04.2003 tarih 10/4-46 sayılı Başbakanlık DPT Müsteşarlığına yazı, 
22.04.2003 tarih 10/4-47 sayılı Gündem, 
22.04.2003 tarih 10/4-48 sayılı Başbakanlık Teftiş Kurulu'na yazı, 
22.04.2003 tarih 10/4-49 sayılı DPT Müsteşarlığına yazı, 
22.04.2003 tarih 10/4-50 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
22.04.2003 tarih 10/4-51 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
24.04.2003 tarih 10/4-52 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
24.04.2003 tarih 10/4-53 sayılı İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
yazı, 
24.04.2003 tarih 10/4-54 sayılı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı, 
24.04.2003 tarih 10/4-55 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
24.04.2003 tarih 10/4-56 sayılı İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
yazı, 
25.04.2003 tarih 10/4-57 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
25.04.2003 tarih 10/4-58 sayılı TBMM Başkanlığına yazı, 
25.04.2003 tarih 10/4-59 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
25.04.2003 tarih 10/4-60 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
28.04.2003 tarih 10/4-61 sayılı Gündem, 
28.04.2003 tarih 10/4-62 sayılı Devlet Planlama Teşkilatına yazı, 
29.04.2003 tarih 10/4-63 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-64 sayılı Gündem, 
01.05.2003 tarih 10/4-65 sayılı GAMA A.Ş. ye yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-66 sayılı Güriş Holding'e yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-67 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-68 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-69 sayılı DSİ Genel Müdürlüğünden Hasan Akyar'a 
yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-70 sayılı Dünya Bankası Türkiye Temsilciliğine yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-71 sayılı Iski Genel Müdürlüğüne yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-72 sayılı İzmit Büyükşehir Belediyesine yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-73 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
01.05.2003 tarih 10/4-74 sayılı DPT Müsteşarlığına yazı, 
75-02.05.2003 tarih 10/4-75 sayılı Gündem, 
76- 02.05.2003 tarih 10/4-76 sayılı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılık 
Makamına yazı, 
05.05.2003 tarih 10/4-77 sayılı Maliye Bakanlığına yazı, 
07.05.2003 tarih 10/4-78 sayılı Gündem, 
07.05.2003 tarih 10/4-79 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
07.05.2003 tarih 10/4-80 sayılı İzmit Su A.Ş.'ye yazı, 
08.05.2003 tarih 10/4-81 sayılı Seyahat Programı, 
08.05.2003 tarih 10/4-82 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğüne yazı, 
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08.05.2003 tarih 10/4-83 sayılı Kocaeli Valilik Makamına, 
08.05.2003 tarih 10/4-84 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
08.05.2003 tarih 10/4-85 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesine yazı, 
08.05.2003 tarih 10/4-86 sayılı İstanbul Valiliğine yazı, 
09.05.2003 tarih 10/4-87 sayılı TBMM Başkanlığına yazı, 
09.05.2003 tarih 10/4-88 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-89 sayılı Kocaeli Belediye Başkanlığına yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-90 sayılı Maliye Bakanlığına yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-91 sayılı DPT Yüksek Planlama Kurul Sekreteryasına 
yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-92 sayılı Gündem, 
20.05.2003 tarih 10/4-93 sayılı 
Müdürlüğüne yazı, 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 

20.05.2003 tarih 10/4-94 sayılı Mustafa Yılmaz'a yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-95 sayılı Bülent ûzgün'e yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-97 sayılı Halil Çulhaoğluna yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-98 sayılı Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-99 sayılı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına yazı 
20.05.2003 tarih 10/4-100 sayılı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına yazı, 
20.05.2003 tarih 10/4-101 sayılı İzmit Su Anonim Şirketine yazı, 
21.05.2003 tarih 10/4-102 sayılı Tansu Çiller'e yazı, 
22.05.2003 tarih 10/4-103 sayılı Komisyon üyelerine yazı, 
22.05.2003 tarih 10/4-104 sayılı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına yazı, 
23.05.2003 tarih 10/4-105 sayılı Gündem, 
23.05.2003 tarih 10/4-106 sayılı SHP Genel Başkanı Murat Karayalçına 
yazı, 
23.05.2003 tarih 10/4-107 sayılı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına yazı, 
28.05.2003 tarih 10/4-108 sayılı Sefa Sirmen'e yazı 
28.05.2003 tarih 10/4-109 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Md. 
Yazı, 
28.05.2003 tarih 10/4-110 sayılı izmit Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
yazı, 
28.05.2003 tarih 10/4-111 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
29.05.2003 tarih 10/4-112 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
30.05.2003 tarih 10/4-113 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
30.05.2003 tarih 10/4-114 sayılı TBMM Başkanlığına yazı, 
05.06.2003 tarih 10/4-115 sayılı Gündem, 
10.06.2003 tarih 10/4-116 sayılı Adalet Bakanlığına yazı, 
12.06.2003 tarih 10/4-117 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
13.06.2003 tarih 10/4-118 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
12.06.2003 tarih 10/4-119 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
16.06.2003 tarih 10/4-120 sayılı Gündem, 
17.06.2003 tarih 10/4-121 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 

121 l 20.06.2003 tarih 10/4-122 sayılı Gündem, 
122 
123 

20.06.2003 tarih 10/4-123 sayılı Şaban Erdiklere yazı, 
20.06.2003 tarih 10/4-124 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 

124 20.06.2003 tarih 10/4-125 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 
125 
126 

24.06.2003 tarih 10/4-126 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
24.06.2003 tarih 
Müdürlüğüne yazı, 

10/4-127 sayılı Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 

127 01.07.2003 tarih 10/4-128 sayılı DSİ Genel Müdürlüğüne yazı, 

128 01.07.2003 tarih 10/4-129 sayılı Hazine Müsteşarlığına yazı, 
129 03.07.2003 tarih 10/4-130 

Başkanlığına yazı, 
sayılı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 

130 09.07.2003 tarih 10/4-131 Üyelere Taslak Rapor Gönderilmesiyle ilgili yazı, 
131 09.07.2003 tarih 10/4-132 sayılı Enerji Bakanlığı Makamına yazı, 
132 10.07.2003 tarih 10/4-133 sayılı Ankara İSKİ Genel Müdürlüğüne yazı 

10.07.2003 tarih 10/4-134 sayılı Gündem yazı, 133 
134 11.07.2003 tarih 10/4-135 TBMM Başkanlığına yazı, 
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(10/4) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 

GELEN EVRAK DİZİN PUSULASI 

SAYI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

NEREDEN GELDİĞİ 
20.01.2003 tarih İzmit Büyükşehir Belediyesinin yazısı, 
17.03.2003 tarih İzmit Büyükşehir Belediyesinin yazısı, 
19.03.2003 tarih Sayıştay Başkanlığının yazısı, 
21.03.2003 tarih İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı, 
25.03.2003 tarih DPT Müsteşarlığının yazısı, 
21.03.2003 tarih Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazısı, 
17.03.2003 tarih Yüksek Denetleme Kurulunun yazısı, 
17.03.2003 tarih Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazısı, 
26.03.2003 tarih Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı, 
25.03.2003 tarih Devlet Denetleme Kurulunun yazısı, 
17.03.2003 tarih İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazısı, 
31.03.2003 tarih İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun yazısı, 
Tarihsiz ve Sayısız Nuran Çelebinin bilgi notu. 
02.04.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin yazısı, 
Tarihsiz Danıştay'ın yazısı, 
TBMM Başkanlığının yazısı, 
04.04.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
09.04.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
11.04.2003 tarih 6.Asliye Hukuktan gelen yazı, 
11.04.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
10.04.2003 tarih Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı, 
15.04.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
18.04.2003 tarih Gama A.Ş.'nin yazısı, 
24.04.2003 tarih Başbakanlık Teftiş Kurulunun yazısı, 
25.04.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
25.04.2003 tarih DPT Müsteşarlığının yazısı, 
28.04.2003 tarih Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel 
Müdürlüğünün yazısı, 
28.04.2003 tarih Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı, 
24.04.2003 tarih Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün yazısı, 
30.04.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
30.04.2003 tarih İzmit Büyükşehir Belediyesinin yazısı, 
01.05.2003 tarih İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı, 
01.05.2003 tarih Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel 
Müdürlüğünün yazısı, 
01.05.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
01.05.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
02.05.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
24.04.2003 tarih İSKİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
15.04.2003 tarih İSKİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
05.05.2003 tarih Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
01.05.2003 tarih Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
07.05.2003 tarih Selami Oğuz'un Bilgi notu, 
06.05.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
02.05.2003 tarih DPT Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryasının yazısı, 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

09.05.2003 tarih GAMA A.Ş.'nin yazısı, 
09.05.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
08.05.2003 tarih Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı, 
09.05.2003 tarih İSKİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
05.05.2003 tarih Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün yazısı, 
09.05.2003 tarih izmit Büyükşehir Belediyesinin yazısı, 
15.05.2003 tarih içişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 
yazısı, 
07.05.2003 tarih İzmit Su A.Ş.'nin yazısı, 
21.05.2003 tarih İSKİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
21.05.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
20.05.2003 tarih DPT YPK Sekreteryasının yazısı, 
22.05.2003 tarih İzmit Su A.Ş.'nin yazısı, 
26.05.2003 tarih İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün 
yazısı, 
05.05.2003 tarih Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün yazısı, 
Tarihsiz İzmit Su A.Ş.'nin yazıları, 
30.05.2003 tarih Sn.Prof.Dr.Tansu Çiller'in yazısı, 
30.05.2003 tarih İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün 
yazısı, 
30.05.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
29.05.2003 tarih İzmit Büyükşehir Belediyesinin yazısı, 
30.05.2003 tarih izmit Büyükşehir Belediyesinin yazısı, 
02.06.2003 tarih Thamer VVater'in yazısı, 
04.06.2003 tarih Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
04.06.2003 tarih ISKl'nin yazısı, 
30.05.2003 tarih İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 
yazısı, 
04.06.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
09.06.2003 tarih TBMM Başkanlığının yazısı, 
20.05.2003 tarih Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı, 
10.06.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
19.06.2003 tarih Sefa Sirmen'in yazısı, 
24.06.2003 tarih GAMA A.Ş.'nin yazısı, 
23.06.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 

75 i 25.06.2003 tarih Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel 
Müdürlüğünün yazısı, 

ı 76 [ 12.06.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

26.06.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
30.06.2003 tarih Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün yazısı, 
01.07.2003 tarih Şaban Erdikler'in yazısı, 
27.06.2003 tarih Ergun GÖKNEL'in yazısı, 
01.07.2003 tarih izmit Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazısı, 
04.07.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
07.07.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı, 
04.07.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı, 
09.07.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı 
10.07.2003 tarih Hazine Müsteşarlığının yazısı 
11.07.2003 tarih DSİ Genel Müdürlüğünün yazısı 
14.07.2003 tarih TBBM Bilgi Notu 
15.07.2003 tarih İSKİ Genel Müdürlüğünün yazısı 
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