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İ Ç İ N D E K İ L E R 

t — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İL — YOKLAMA 

IH. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 7-16 Temmuz 1983 tarihte» arasında 
İngiltere'ye gidecek olan MÜB İsvunma Ba-
kam Ümit Halûk BAYÜLKBNİ Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısı ;Zeyyad BAY-
KARA'nın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/610) 

2. — 27-30 Temmuz 1983 târihleri arasın
da Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyo
nu Başkan Yardımcısı üe Cenevre'de görüş
meler yapmak üzere İsviçre'ye gidecek olan 
Devfet Bakanı Sermet Refik PAStN'e, Ma
liye «akanı Adnan Başer KAFAOĞLU'-
mın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol-
duftaoa dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

3. — 20 Temmuz Barış Harekâtının 9 un-. 
cu yüdönümünde Kıbrıs Türk Federe Devle-
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tinde yapılacak olan törenlere katılmak üzere 
19-25 Temmuz 1983 tarihleri arasında Kıb
rıs'a gidecek olan Gümrük ve Tekel Bakam 
Cafer Tayyar SADIKLAR'a, Ulaştırma Ba* 
kanı Mustafa AYSAN'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/608) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sa

yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bfr Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril-
;mesine ve 121 inci Maddesinin (e) Bendinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Bütçe - Plan; MMİÎ Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/623; 1/729) (S. Sayısı: 499) 

2. — Devlet İhale Kanunu Tasarısı ve 
Bavındıflık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma ve İktisadî İşler komisyon
ları raporları. (1/25) (S. Sayısı: 483) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Tevfik Fikret ALPASLAN, Ermeni terörü 

konusunda gündem dışı konuşma yaptı. 
2 . - 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yüksek

öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAK
MAKÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer 
SAĞIŞMAN ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin 
Son (Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sını
fında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci 

Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan 
Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair 
Kanun Teklifinin maddeleri üzerindeki görpşmder 
tamamlanarak; Kanun Teklifinin maddeleri ve tümü 
kabul edildi. ' 

27 Temmuz 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkanvekili 
Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 135 inci Birleşimini açı

yorum. 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Çoğunluğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — 7-16 Temmuz 1983 tarihleri arasında İngil
tere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ümit 
Halûk BAYÜLKEN'e Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Zeyyad BAYKARA'nın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/610) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» bölümün
de Sayın Cumhurbaşkanlığının üç tezkeresi var; oku
tuyorum, ' 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
7-16 Temmuz 1983 tarihleri arasında İngiltere'ye 

gidecek olan Millî (Savunma Bakanı Ümit Halûk 
Bayülken'in dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakan
lığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zey-
yat Baykara'nın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan EVREN 
Oımhurbaşkanı 

_ 2 — 
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BAİŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — 27-30 Temmuz 1983 tarihleri arasında Avru
pa Ekonomik Topluluğu Komisyonu Başkan Yar
dımcısı ile Cenevre'de görüşmeler yapmak üzere 
İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakam Sermet Refik 
PASÎN'e, Maliye Bakanı Adnan Başer KAFAOĞ-
LU'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/609) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonu Başkan 

Yardımcısı ile Cenevre'de görüşmeler yapmak üze
re 27-30 Temmuz 1983 tarihleri arasında İsviçre'ye 
gidecek olan Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'in 
dönüşüne kadar. Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı 
Adnan Başer Kafaoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

IV. — GÖR 

1. —27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar, ile Bir Ek 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ile Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesine ve 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dtşiş-
leri komisyonları raporları. (1/623; 1/729) (S. Sa
yısı : 499) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» bölümünde şu Kanun var: 

«27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine, bu Kanunun Bazı Maddeleri
ne Bent ve Fıkralar ile Bir Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesine ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesi
nin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı.» 

Bu tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 499 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

3. — 20 Temmuz Barış Harekâtının 9 uncu yıl
dönümünde Kıbrıs Türk Federe Devletinde yapıla
cak olan törenlere katılmak üzere 19-25 Temmuz 
1983 tarihleri arasında Kıbrıs'a gidecek olan Güm
rük ve Tekel Bakanı Cafer Tayyar SADIKLAR'a, 
Ulaştırma Bakanı Mustafa AYSAN'in vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/608) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
20 Temmuz Barış Harekâtının 9 uncu yıldönü

münde Kıbrıs Türk Federe Devletinde yapılacak 
olan törenlere katılmak ve Kıbrıs Türk Federe Dev
leti yetkilileriyle temas ve istişarelerde bulunmak 
üzere 19-25 Temmuz 1983 tarihleri arasında Kıbrıs'a 
ıgideoek olan Gümrük ve Tekel Bakanı Profesör Dok
tor Cafer Tayyar Sadıklar'ın dönüşüne kadar; Güm
rük ve Tekel Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Prof. 
Doktor Mustafa Aysan'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın tekli fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bi
gilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

IÜLEN İŞLER 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet temsilcilerinin 

yerlerini almalarını rica ediyorum. 
Değerli üyeler; Hükümet adına Millî Savunma 

Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı Sa
yın Süleyman Yıldıran katılıyorlar. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Azgur söz iste
diler. 

Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Komisyonumuz, Hükümetten gelen iki ayrı tasa
rıyı birleştirmek suretiyle yeni bir metin hazırlamış 
durumda. Ancak, hemen şu hususu arz edeyim ki, 
bundan evvel alışmış olduğumuz tarzın dışına çıkıl
dığı için gerek Hükümet Tasarısının her ikisini ayrı 
ayrı, gerekse Komisyonun düzenleme şeklini muka
yese etme imkânından mahrum bulunuyoruz. Çün
kü, ayrı sayfalara yazılmak suretiyle sayfaları çevi
rip maddeleri mukayese etme imkânından yoksunuz. 
O itibarla, daha evvel de bazı arkadaşların dokun-
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muş oldukları gibi, alışılageldiği şekilde raporun dü
zenlenmiş olmasında büyük yarar var idi. Bunu be
lirtmeyi yerinde ve yararlı görüyorum. 

îşin esası hakkında maruzatta bulunmadan ev
vel şekil bakımından yine bazı konulara dokunmak 
istiyorum : 

Birincisi; Komisyon metninde bazı yanlışlıklar 
müşahade etmiş bulunuyorum. Bunların düzeltilme
sinde de yarar vardır zannediyorum. Mesela; evvela 
2 nci maddede Personel Kanununun 41 inci mad
desinin ikinci fıkrasının değiştirildiği ifade edilmek
tedir. Halbuki değil; 41 inci maddesinin (b) bend-
nin değiştirildiği söz konusu olmak lazım gelir. O 
itibarla, Hükümetten gelen şekil daha doğrudur. 

Yine diğer taraftan yine 4 üncü maddede, Perso
nel Kanununun 54 üncü maddesinin değiştirildiği 
ileri sürülmektedir. Halbuki 54 üncü madde değil, 
50 nci maddesi değiştirilmektedir. Orada da bir yan
lışlık vardır; düzeltilmesinde yarar olduğu inancın
dayım. 

Diğer taraftan, yine aynı maddede; yani 4 üncü 
maddede, 7.7.1971 tarihli ve 2497 sayılı Kanundan 
bahsedilmektedir. Halbuki Kanunun numarası 1424' 
tür. Orada da bir yanlışlık yapılmıştır. 

Bütün bunların düzeltilmesi icap edecektir. 
Tasarının esası hakkındaki görüşlerime gelince: 

Değerli arkadaşlarım; üzerinde önemle durulma
sı gereken bazı hususlar var. Bunlardan birisi Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilmekte olan ma
dalyalarla ilgilidir. 

Silahlı Kuvvetler Personel Kanununa göre savaş
ta kahramanlık gösteren ve takdirname alan Silahlı 
Kuvvetler mensuplarına savaş madalyası verilmek
tedir. Halen yürürlükte olan kanun metnine göre, sa
vaş madalyasının som altından olması icap eder. An
cak getirilen değişiklikle bunun altın kaplama ol
ması öngörülmektedir. Gerekçesine bakıyoruz; ge
rekçede altın ve gümüş değerlerinin günden güne 
artmakta oluşu dolayısıyla bu yola gidildiği ifade 
edilmiştir. Acaba tatbikattan ötürü gereğinden faz
la altın israfına mı yol açıldı diye, bir düşünce in
sana hâkim oluyor; fakat gerekçe bunu tekzip edi
yor. Değil. Henüz Türkiye bir savaşa girmediğine gö
re, bu maddenin uygulanmış olması elbette söz ko
nusu olamaz. 

Takdirname alabilmek için yine ilgili Kanuna gö
re, savaşın kaderini değiştirecek ölçüde bir kahra
manlık yapmak icap ediyor. Yani, bir Türk komu

tanını düşününüz ki, savaşın kaderini değiştirecek 
bir kahramanlık gösteriyor; fakat biz buna bir bakır 
madalya veriyoruz... Öyle zannediyorum ki, Türk 
Milleti maddî bakımdan çok daha yoksun olduğu za
manlarda kahramanlarına altın madalya verebilmiştir. 

Elbette ki, madalyanın aslında maddî değeri önem
li değildir. Mühim olan, madalyadaki manevî değerdir; 
fakat ne olursa olsun, bugün bu maddeyi bu gerekçe 
ile değiştirmeyi; yani altının değerinin artmakta oldu
ğu gerekçesiyle değiştirmeyi ben yerinde görmüyorum. 
Bugün ülkeler başarılı sporcularına bile altın madal
ya verebilmektedirler. Bunu (Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünden sordum; Dünya şampiyonalarında, 
olimpiyat şampiyonalarında verilen çok büyük kupa
ların som altın olduğunu bana söylediler. Bir ülke 
kendi sporcusuna veya beynelmilel müsabakada şam
piyonluk kazanan bir sporcuya som altından çok bü
yük bir kupa verebiliyor da, Türk Milleti bir kahra
man komutanına bir altın madalya veremiyor... Bunu 
kabul etmek, insana son derece ağır gelen bir tutum
dur zannediyorum. Madalya ile ilgili madde geldiğin
de bir önergemi takdim edeceğim Yüksek Meclisini
ze ve tasviplerinizi istirham edeceğim. 

Bir diğer hususta meskenlerle ilgili bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 11 inci maddeye göre, emek
liye ayrılanlar, istifa edenler, başka bir yere naklen 
atananlar, her ne suretle olursa olsun Silahlı Kuvvet
lerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki lojmanda de
vamlı olarak beş yıllık oturma süresini dolduranlar, 
tahsis yapıldıktan sonra, lojmanda oturma şartlarına 
haiz olmadıkları anlaşılanlar ile ölümleri halinde loj
manda oturmakta olan aileleri iki ay içinde bu lojmanı 
boşaltmak zorundadırlar. Dikkat buyurursanız, Tasarı 
burada hiçbir tefrik, hiçbir ayrum gözetmeden pek çok 
şartı aynı sonuca başlamıştır; yani haksız olarak, yan
lış beyanda bulunmak suretiyle lojmanı işgal eden de 
iki ay içinde boşaltacak, ölenin ailesi de yine o lojmnı 
iki ay içinde boşaltacak, 

Ben Devlet memurlarıyla ilgili Kanunu tetkik et
tim, o konuda çıkan yönetmeliği inceledim; bunlar 
tamamen ayrı ayrı statülere bağlanmış. Mesela; haksız 
yere yanlış beyanda bulunmak suretiyle lojman işgal 
eden, o lojmanı derhal tahliye ediyor. Tayin edilen bir 
memur iki ay içinde tahliye etmek zorunda. Ölen bir 
memurun ailesine önce bir yıl mehil tanımışlar, daha 
sonra bunu üç aya indirmişler; yani bugün bir sivil 
memur öldüğü takdirde, yönetmeliğe göre ailesi üç 
ay müddetle lojmanı işgal etme hakkına sahip. 
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Şu halde, bir eşitlik, bir adalet, bir paralellik mey
dana gelsin diye, bendenize göre 11 inci maddenin de 
ona göre düzenlenmesi, haksız yere bir lojmanı işgal 
edenle ölüm gibi ağır bir ıstıraba maruz kalan bir aile
ni değişik süreler içerisinde lojmanı terk etmesi gere
kir diye düşünüyorum. Bu konuda da bir önergem 
•olacak; onu da sırası geldiğinde arz edeceğim. 

Tasarının diğer maddelerinde büyük bir isabet gör
mekteyim. Eleştirilerim bunlara münhasır kalıyor. 

Önergelerimin yüksek tasviplerinize iktiran edeceği 
düşüncesiyle hepinize saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Ersöz; Komisyon adına bir cevap verecek 

misiniz? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim; Sayın Azgur'un bahsettiği hususlardan, 4 üncü 
maddedeki burada yazılı olan Kanun numarası doğ
rudur. Onun dışındaki tekliflerine katılıyoruz; mat
baa hatasıdır, düzeltilecektir. 

İkincisi; savaş madalyası halen som altın olduğu 
'halde, Tasarıda bu kaplama olarak değiştirildi. Bunda
ki gaye de, kendilerinin de arzu ettikleri gibi tasarruf 
idi. Bugün altın ve gümüş fiyatları çok pahalılaşmıştır. 
Evet, bunlar çok kıymetli bir madalya, çok kıymetli 
kişilere verilecek olan bir madalya, çok seyrek verile
cek bir madalya; fakat buna rağmen savaşta tasarruf 
zarureti bugünkünden daıha fazla olacağı için, biz bu
nun böyle kalmasını uygun görmekteyiz. 

Lojmanların iki ay içinde boşaltılmasında çeşitli 
şartların aynı kıstasa tabi tutulduğu hususundaki eleş
tirilerine gelince : Biz boşaltmayı bir ceza olarak de
ğil, lojmana şu şekilde girdiği için böyle ceza verelim, 
bu şekilde girdiği için şöyle ceza verelim diye değil; 
ne türlü girmiş olursa olsun, boşaltması için iki aylık 
bir süreye ihtiyaç vardır diyerek seyyanen bunu iki ay 
olarak kabul etmiş durumdayız. Kanunda da böyle 
olduğuna göre, o halde bunun da Komisyonca benim
senmesi mümkün olamayacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersöz. 
Saym Yıldıran; ilave edilecek bir konu var mı 

efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Müsaade buyurursanız Tasarı hakkında genel bir 
bilgi vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Sayın Başkanım, değerli üyeler; 

Uygulamalar sonucu duyulan ihtiyaç nedeniyle 
27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda zaman zaman bazı 
değişiklikler yapılmasında zaruret duyulmuştur. 

Bu defa huzurunuza getirilen Tasarıda, nasıpları 
muhtelif nedenlerle lehe düzeltildiği halde, Kanunda 
sarih hüküm bulunmaması nedeniyle emsallerine na
zaran bir yıl sonra terfi etme durumunda olan per
sonelin mağdur olmaları önlenmek istenmiştir. 

Kadroların tespitiyle ilgili maddede değişiklik yapı
larak, Genelkurmay Başkanlığı albay miktarının tes
piti konusunda yetkili merci kılınmış, ayrıca bu mik
tarın Yüksek Askerî Şûra tarafından onaylanması ge
rekli görülmüştür. 

Öte yandan, terfi sırasına giren albaylardan tuğ
general, tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kuv
vetlerdeki sınıfları, ya da Jandarma Genel Komutan
lığına dağılımını tespit yetkisi Yüksek Askerî Şûraya 
verilirken, sicil not ortalamasına göre albayların ne 
şekilde kadrosuzluktan emekli edilecekleri hususu da 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Disiplinsizlik ve ahlakî durum nedeniyle Silahlı 
Kuvvetlerden ayrılmaları gereken subay ve astsubay
ların emekliliği Yüksek Askerî Şûra kararına bağla
nırken, Yüksek Askerî Şûranın sadece o yıl tuğge
neral, tuğamiral, yıl kontenjanı tespit edilen sınıflar
daki albayların şahsî dosyalarını inceleyerek değer
lendirme notu vereceğine dair hüküm getirilmiştir. 

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yol
lukların ödenmesi hususunda sıhhî izin, izin ve rapor 
konularında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
daki hükümlere benzer hükümler getirilerek, bu ko
nulara ilişkin haklarda memurlarla subay ve astsu
baylar arasında paralellik sağlanmaya çalışılmış; görev 
esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı 
saldırıya veya kazaya uğrayan, ya da meslek hasta
lığına yakalanan subay ve astsubayların iyileşinceye 
kadar izinli sayılmaları hükme bağlanmıştır. 
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Bunun yanında, yurt dışına yetiştirilmek üzere ' 
gönderilenlerin bayan subay ve bayan meımur olan 
eşlerine üç yıla kadar aylıksız izin verilebileceği, ay
lıksız izin alanların bu süre içinde kademe ilerlemesi, 
rütbe kıdemîiği ve rütbe terfii işlemlerinin yapılma
yacağı, bu sürelerin bekleme süresinden sayılmayacağı, 
bu kişilerin özlük haklarından da verilmeyeceği, mü- < 
saade süresinin bitiminde görevine dönmeyen perso
nel hakkında Askerî Ceza Kanununda yer alan ilgili 
hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Tasarıyla getirilen bir ek geçici maddeyle üç yıllık 
üsteğmenlik bekleme süresine ıtabiyken, kazaî ve idarî 
sebeplerle ve üsteğmenlik bekleme süresinin altı yıla 
çıkarılması dolayısıyla yüzbaşılığa yükselemeyen üs
teğmenlerin, emsallerine oranla üç yıl geç terfi et
meleri önlenmek istenmiş, rütbe kıdemîiği alması ge
reken üsteğmenlerin bekleme sürelerine bakılmaksı
zın rütbe kıdemliğinin derhal onanacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Subayların yurt içinde öğrenim, ya da ihtisas yap
maları ve yurt dışına sürekli görevli atanmaları ha
linde, buralarda geçen süreler kadar yükümlülükleri
nin uzatılacağına ilişkin hükmün kapsamına astsubay
lar da dahil edilmiştir, 

Asteğmen-aibay rütbesindeki subaylar ile astsubay
ların atanmalarının kuvvet komutanlıklarınea yapıla
cağı esası getirilmiştir. Halen bu uygulama, Millî Gü
venlik Konseyinin 4 nolu kararıyla geçici olarak bu 
şekilde yapılmaktadır. 

Diğer kamu görevlilerine sağlandığı gibi Türk Si
lahlı Kuvvetleri personelinin de lojmanda oturma sü
resi beş yıla çıkartılırken, bu süreden, halen lojman
da oturan personelin de yararlandırılması geçici mad
deyle sağlanmıştır. 

Kanunda belirtilen altın ve gümüşten mamul ma
dalyaların manevî değeri esas alınıp, yüksek maliyet
leri göz önünde bulundurularak, bunların altın ve gü
müş kaplama olarak yapılması ve tevcihi uygun gö
rülmüş, övünç madalyasının hangi hallerde ve kimlere 
•verileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 

Arz ederim efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüşme 

bu suretle tamamlanmış oluyor. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,,, Kabul 
edilmiştir. 

27 . 7 * 1983 O : 1 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent 
ve Fıkralar İle Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklen
mesine ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) 
Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk .Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 3.7.1975 
tarih ve 1923 Sayılı Kanunla değişik ek fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıp-
ları leihe düzeltilenler ve haklarında beraate, muhake
menin menine, kamu davasının düşmesine veya orta
dan kaldırılmasına veya cezasının teciline karar veri
lenlerle hapis cezası para cezasına çevrilenlerden (tu
tuklu ve açıkta kalmış olanlar hariç) emsalleri terfi 
etmiş bulunanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanmaz. Anck, bu gibi terfilerde maaş farkı öden
mez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var; okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesinde 
parantez içinde yer alan (tutuklu ve açıkta kalmış 
olanlar hariç) ibaresinin «Tutuklu ve açıkta bulun
mamak kaydı ile» biçiminde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; metinde ge

çen «Tutuklu ve açıkta kalmış olanlar hariç» ibare
si, lafzî bir yorum yapılmaya kalkıldığında sanki tu
tuklu ve açıkta kalmış olanların daha sonra beraat 
da etseler veya haklarında yukarıda belirtilen düzelt
meler de yapılmış olsa, emsalleri gibi işlem göreme
yeceğini hatırlatır nitelikte gördüm. 

O bakımdan «Tutuklu ve açıkta kalmış olanlar 
hariç» ibaresini «Terfi zamanında tutuklu ve açıkta 
bulunmamak kaydı ile» demek suretiyle metni daha 
netleştirdiğimi sanıyorum. 

Sayın Başkanım; 
Bu arada önergeme eklemekte belki de geç kaldı

ğım önemli bir nokta, da son cümlecik. «Ancak, bu 
gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» deniyor. İlkece 
doğru da burada bir önemli nokta kazaî kararla na-
sıpları lehte düzeltilenlerin, eğer bu hak kazaî bir ka-



Danışma Meclisi B : 135 27 . 7 , 1983 O : 1 

rarla iktisap edilmişse maaş farklarının ödenmesi la
zım. Sanıyorum bir zuhül olsa gerek, önergemi orga
nik olarak doğrudan doğruya ilgilendirmemekle bir
likte, eğer önergeme katılır ve dikkate alınması uygun 
bulunursa sanıyorum yeniden yazım sırasında bu kü
çük noktanın; ama önemli noktanın da düzeltilmesi 
imkânı olacaktır. 

Yüksek takdirlerinize saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
FUAT AZGUR — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın .Başkanım; özellikle Sa

yın Tutum'un önergesinde yer almadığını belirttiği; 
fakat önemle üzerinde durduğu bir konuya değinmek 
istiyorum. 

Gerçekten kazaî bakımdan nasıpları düzeltilenle
rin, bu düzeltmeden mütevellit zararlarının ödenmesi 
gerekir. Bunu müsaade ederseniz bir örnekle ar? 
edeyim. 

30 Ağustos tarihinde terfi etmesi gereken bir su
bay veya astsubay terfi ettirilmiyor. Bunun üzerine 
idarî dava açıyor. Altı ay sonra davasını kazanıyor. 
Şu maddeye göre davasını kazandığı tarihten geçerli 
olmak üzere terfi ettirilecek. Halbuki değil. İdare 
hukuku ilkelerine göre iptal kararları geriye yürür; 
yani işlemi tesis ettiği tarihten itibaren ortadan kal
dırır. 

O itibarla, bendenize göre, Sayın Tutum'un da 
belirtmiş olduğu gibi, kazaî kararla terfi etmek imkâ
nını kazanmış bulunanlara mutlaka maaş farkının 
ödenmesi gerekir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE

Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, Sayın Tutum'un birinci önergesine (Bir öner
gesi var ya zaten) katılıyoruz; yani «Tutuklu ve açık
ta bulunmamak kaydı ile» ibaresinin bu şekilde de
ğiştirilmesine katılıyoruz. 

Yalnız önergede bulunmayan hususu esasen o rüt
bede o şekilde hizmet etmedikleri için; yani daha 
evvel hizmette bulunuyor; ama terfi edeceği rütbe
de hizmeti bulunmadığı için ve daha evvelki kanun
da da aynı ifade bulunduğundan dolayı ikinci öneri
sine, şifahî önerisine katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Yıldıran? 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

H Â K I M A L B A Y S Ü L E Y M A N Y I L D I R A N — Ay
nı görüşteyiz efendim. 

BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. 
Değerli üyeler; Sayın Tutum'un önergesine Sayın 

Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor, önergeyi ke
sin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önerge istikametinde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir 

2 hci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı 
her yıl Yüksek Askerî Şûra'nın tasvibine sunulur ve 
Yüksek Askerî Şûra'ca miktar ile ilgili karar alınır. 
(özel kanunlara tabi olan albaylar miktar dışında tu
tulur.)» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Tutum, bu
yurun efendim. 

CAHtT TUTUM — Sayın Başkanım; bu parantez 
içerisindeki «özel kanunlara tabi olan albaylar...» iba
resi neyi ifade etmektedir?.. 

Lütfen bir açıklamada bulunurlar mı,.. Teşekkür
ler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Yıldıran. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

H Â K I M A L B A Y S Ü L E Y M A N Y I L D I R A N — Efen
dim, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda, Askerî 
Yüksek idare Mahkemesinde bulunan hâkimler ile 
Askerî Yargıtayda bulunan hâkimlerin özel bir ka
nunu vardır. O kanunda yaş haddine kadir kalırla . 

Bu itibarla, bunlar için bu ibare getirilmiştir. Ha
lihazırda mevcut Kanunda bu hüküm vardır efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Bir soru Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; Hükümet Ta

sarısında 2 nci madde «22.7.1981 tarihli ve 2497 sayılı 
Kanunla değişik 41 inci maddenin (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.» denilmektedir. 

Komisyon bunu değiştirmiş. «926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 inci madde-
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sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 
diye düzenlemiş. 

Bence Hükümetin getirdiği tasarı doğru. Çünkü 
elimde Türkiye Cumhuriyeti Merî Kanunları var. Bu 
Kanuna göre tek bir fıkradan ibarettir madde; yani 
ikinci fıkrası yok ve değiştirdiğimiz de o tek fıkranın 
(b) bendi. 

O itibarla, Hükümetten geldiği biçimde düzeltil
mesinde yarar vardır efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yıldıran? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

H Â K I M A L B A Y S Ü L E Y M A N Y I L D I R A N — Sa
yın Başkan, Sayın Komisyon Sözcüsü biraz evvel bu
na katıldığımızı belirtmişti efendim. Haklıdır; katılıyo
ruz efendim, ikinci fıkra değil (b) bendi olacak. 

BAŞKAN — O zaman şöyle olacak; «926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 inci 
maddesinin (b) bendi...» diyeceğiz; «İkinci fıkra» ifa
desini siliyoruz, 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, «926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 22.7.1981 ta
rihli ve 2497 sayılı Kanunla değişik 41 inci madde
sinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» ol
ması daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, bu görüşe Sayın Komisyon ka
tılıyorlar mı efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim Sayın Azgur'un «926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 22.7.1981 tarihli ve 2497 
sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» şeklindeki önerisine 
katılıyoruz. 

BAŞKAN - - Değerli üyeler; 2 nci maddeyi «926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
22.7.1981 tarihli ve 2497' sayılı Kanunla değişik 41 
inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.» şeklindeki düzeltme ile, bu değişiklikle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin 22.7.1981 
tarih ve 2497 sayılı Kanunla değişik (c) bendinin ikin

ci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına gi
ren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl 
kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki 
sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığına dağılımı, 
kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek As
kerî Şûraca tespit edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 tarih 
ve 2497 sayılı Kanunla değişik (a) bendinin 2 nci 
alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin 3.7.1975 ta
rih ve 1923 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu şekilde errieklilik işlemine; terfi şartlarını ta
şımayan; Yüksek Askerî Şûra'ca tuğgeneral - tuğami
ral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rüt
be terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadro
sunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; ter
fi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûra'ca 
tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sı
nıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûra'da değer
lendirmeye girmeyen albayların sicil notu ortalaması 
en düşük olanlardan başlanır.» 

«Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında 
sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, 
nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile 
gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından 
yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu 
gibi subayların emekli edilmeleri için Yüksek Askerî 
Şûra kararı alınır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma 
Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi 
gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl 
kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile 
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nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile 
gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapı
lacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu 
gibi astsubayların emekli edilmeleri için Yüksek Askerî 
Şûra kararı alınır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var okutuyorum: 

terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını 
ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten 
itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik 
sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil Yönetmeli
ğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu 
verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu 
toplamı yeterlik notu olarak tespit edilir ve en üstün 
yeterlik notu alanlardan başlamak üzere yeterlik sı
ralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan 
itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve amiral 
bir üst rütbeye terfi ettirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

CAHİT TUTUM — Bir sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; Hükümet Tek
lifinde, 5 inci maddede birinci cümleyi okuyorum: 

«Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma 
Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi 
gereğince gönderilen albaylardan; o yıl tuğgeneral-
tuğamiral yıl kontenjanının tespiti yapılan sınıflarda 
olan albaylar ile.» diye devam ediyor. 

Şimdi bu iki yerde geçen albay farklı anlamda 
albaylar mı? Yoksa 5 inci maddede olduğu gibi «ve» 
bağlacı ile birbiriyle ilişkilendirilmiş; «38 inci maddenin 
(b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-
tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan 
olan albaylar...» Dolayısıyla, birleştirme yapıldığına 
göre, Hükümet Teklifinde farklı iki albay kategorisin
den mi söz edilmekte idi de bunlar birleştirildi bu
rada?.. Bu noktanın açıklığa kavuşturulmasını istirham 
ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Yıldıran. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Aynı
dır efendim. İki albay grubu değil, yalnız bir albay 
grubu belirtilmek istenmiştir ve Komisyonun yaptığı 
düzenleme ifade bakımından daha uygundur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 94 üncü maddesinin (b) bendinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki 
sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesi ile değiştirilmesi istenen 

94 üncü maddenin son cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Fuat AZGUR 
«Bu gibi astsubayların Silahlı Kuvvetlerden ayrıl

maları için Yüksek Askerî Şûranın kararı alınır.» 
BAŞKAN — önergeniz üzerinde buyurun Sayın 

Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Halen yürürlükte olan 94 üncü maddeye göre, 
astsubaylar yetersizlik sebebiyle, disiplinsizlik sebebiyle 
veya ahlakî durumları nedeniyle görevlerinden alınabil
mektedirler. Şimdi yeni Tasarı bu görevden alma 
bakımından astsubaylara bir güvence, bir teminat ge
tiriyor; görevden almayı Askerî Şûranın kararına bağ
lıyor. 

Ama, Tasarıda madde o şekilde düzenlenmiş ki, 
«Bu gibi astsubayların emekli edilmeleri için Yüksek 
Askerî Şûra kararı alınır.» denmiş. Sanki yalnız 
emekli olma hakkını elde etmiş olan astsubayların 
durumu Askerî Şûrada görüşülecek; ama henüz 
emekli olma hakkını elde edememiş; fakat gerek di
siplinsizlik yoluyla, gerek ahlakî durumları itibariy
le Silahlı Kuvvetlerden ayrılması gerekenlerin duru
mu Askerî Şûrada görüşülmeyecek gibi bir durum 
yaratılmış. 

Bence, eğer gerçekten astsubayların Silahlı Kuv
vetlerle ilişiğinin kesilmesi bakımından bir güvence 
getiriliyor ise bu, emekli olma hakkını kazanmamış 
bulunanlara da teşmil edilmelidir. Yani, sadece emek
liye ayrılanlar için değil, emekli olma hakkını ka
zanmadığı halde disiplinsizlik sebebiyle, yetersizlik 
sebebiyle veya ahlakî durumları itibariyle Silahlı 
Kuvvetlerden uzaklaştırılması gereken bütün astsu
bayların durumu Askerî Şûranın kararına bağlı ol
malıdır. 

Bunu temin için bendeniz bu önergemi arz etmiş 
bulunuyorum. Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
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Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, bu önergeye katılıyoruz. Sadece emekli olacak
lar için değil de, heyeti umumiyesi kastedildiği için 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Ka
tılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılıyorlar. Kesin oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Madde önerge istikametinde düzeltilecektir. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 

bir maddî hata var, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; 3 

üncü maddede de aynı hata geçti, tekrarlanmaması 
bakımından arz ediyorum: «94 üncü maddesinin (b) 
bendinin ikinci fıkrası...» denmektedir. Bentten son
ra fıkra gelmez. Fıkra daha önce gelir, sonra bent 
veya alt bent gelir. 3 üncü maddede de aynı hata ol
du. Bu bakımdan bunun değiştirilmesini istirham 
ediyorum. «94 üncü maddenin (b) fıkrasının ikinci 
bendi...» şeklinde olması gerekir. 

M. FEVZİ UYGUNER — Bent önce gelir, yan
lış... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bent 
önce gelmez. Ben bir hukukçu değilim; ama elimde 
bugünkü uygulanan sistem ve en son da Başbakan
lığın yayınladığı gerıelge vardır, hukuk sözlüğünde 
de aynı şekilde ifade edilir. Buradaki gibi bent önce 
gelmez. Kanun tekniğine göre Kanunlar sırası ile 
maddeler, fıkralar, bentler, alt bentler ve cümleler
den oluşur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Efendim; bentler ken

di içinde ayrıca fıkralara ayrılabilir. Burada bent 
fıkralara ayrılmıştır. Dolayısıyla düzenleme doğru
dur. Bent müstakil fıkralara ayrılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyondan veya Sayın Hükümetten ri

ca ediyorum... 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Efendim; Sayın Uyguner'in görüşüne aynen katılı
yoruz. Türk Hukuk Lügatinde de bu şekilde belirtil
miştir; bentlerin de fıkraları olur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi, önerge istikametinde değiştirilmiş şek

liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Sayın 
Başkan, bu madde ile yaptığımız değişiklik, 4 üncü 
maddenin sonunda subaylar için de varit idi; Sayın 
Azgur'un teklif ettiği husus. Belki şimdi yeri değil; 
ama hatırlatmak kabilinden arz ediyorum. Bunun da 
ona paralel şekilde değiştirilmesi lazım gelecek; dör
düncü maddenin sonu. 

BAŞKAN — Sayın Ersöz; bunu Tasarının tümü 
oylanırken... Çünkü dördüncü madde eski şekliyle 
kabul edilmişti; fakat Tasarının tümü oylanırken ha
tırlatırsanız lütfen, o maddedeki «Emekli edilmele
ri» kelimelerini çıkarır, «Silahlı Kuvvetlerden ayrıl
ma» şeklinde düzeltiri*. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 113 üncü maddesinin 26.3.1982 
gün ve 2642 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Subay ve Astsubay nasbedildikten sonra Silahlı 
Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek
okullarda öğrenim yapanlarla meslekler ile ilgili ih
tisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle ata
nanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler ka
dar uzatılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim; maddede 
gerçekten çok güzel öztürkçe kelimeler kullanılmış. 
Bu nedenle hazırlayanları, hem Hükümeti hem de 
Komisyonu tebrik ediyorum. 

Ancak, burada bir kelime var; «Subay ve astsu
bay nasbedildikten sonra...» Acaba bunu ya «Atan
dıktan» ya da «Subay ve astsubay olduktan sonra» 
diye değiştiremez miyiz? Biliyorum; belki Komisyon 
ve Hükümet diyecek ki, «Efendim, Kanunun insica
mını bozmamak üzere bunu bu şekilde getirdik...» 
Ama tahmin ediyorum ki, eski Kanunda «Yüküm
lülük», «Atanma» ve «öğrenim» de yoktu; bunu dü-
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zelterek getirmişlerdir. Mümkünse rica ediyorum ken
dilerinden. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Ersöz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Bu
yurdukları gibi, «Nasıp» kelimesini, bütün talimat
larımıza ve kanunlarımıza geçmiş bir kelime olduğu 
için burada bıraktık. Onun için kalmasını uygun gö
rüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldıran?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkanım; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun üçüncü maddesinde bu Kanunda 
geçen tarifler var. Üçüncü maddenin (b) bendinde 
«Nasıp» diyor ve tarifini yapıyor. Bu tarifin dışına 
çıkmadık ve Kanunun diğer maddelerinde de hep 
«Nasıp» olarak geçiyor. Onun için böyle kalmasını 
uygun görüyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Efendim; son satırdan bir 

evvelki satırda, «Meslekler ile ilgili» kelimeleri, «Mes
lekleri ile ilgili» olacak galiba?.. 

BAŞKAN — Oraya bir (i) harfi ilave ediliyor. 
Bu küçük değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle

ri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıda
ki ek fıkra eklenmiştir. 

«Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda per
sonelin izinli ve raporlu olması tebligata engel ol
maz. Ancak (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve 
rapor müddetinin bitiminde başlar.» 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, biraz önce söylemiş olduğum hususu tekrarla
mak isterim. Burada da yine bir yanlışlık yapıyoruz; 
«..; aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir.» deniyor. Ek fık
ra yoktur sözcükte. Kanun düzenlemesinde ek mad
de vardır, ek geçici madde vardır ve geçici madde 
vardır, bir de esas madde vardır. Fıkralar katiyen 
«ek fıkra» şeklinde ifade edilmez; «ek» kelimesini 
kaldırıp, «fıkra eklenmiştir» şeklinde düzeltmek la
zımdır. «Ek» kelimesinin silinmesi gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Yıldıran?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkanım; 33 üncü maddenin ikinci fıkrasında 
da, daha evvelki kanunda bu şekilde bir ibare var; 
«ek fıkra» denmiş efendim. Biz de bunun için kul
landık. 

BAŞKAN — Belki daha evvel de bir hata yapıl
mış olabilir, şeklinde bir hatırlatmada bulunayım. 
Komisyon ve Hükümet hangi konuda mutabık ka
lırsanız, ona göre Sayın Kantarcıoğlu'nun... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
«Fıkra eklenmiştir» olabilir efendim; «ek» kelimesi
ni kaldırabiliriz. 

BAŞKAN — «Ek» kelimesini siliyoruz. Maddeyi 
bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. - - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle

ri Personel Kanununun 121 inci maddesinin 7.7.1971 
gün ve 1424 sayılı Kanunla değişik (a) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Asteğmen - Albay rütbelerindeki subaylar ile 
Astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıkların-
ca;» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle

ri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve 
(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bayan subaya doğum yapmasından önce üç haf
ta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müd
detle izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile 
günde bir buçuk saat süt izni verilir. Ayrıca istekleri 
üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebi
lir.» 

«Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev 
dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya ka
zaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan 
subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen 
sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sa
yılırlar.» 

— 11 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; bir maddî ha
ta var. (d) ve (e) harfleri fıkraların başına konma
mış. (d) birinci cümlenin, (e) de ikinci cümlenin ba
şına konması lazım gelir. Herhalde unutulmuş veya 
matbaa hatası olabilir. Bunların konulması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, IÇÎŞLERt VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Katı
lıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 926/sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka 
bir yere nakil ve, atananlar, her ne suretle olursa ol
sun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garni
zondaki lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma 
süresini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojman
da oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar ile 
ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, 
iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. 
Boşaltmalarını temin için yapılacak işlem yönetme
likte belirtilir. Aynı garnizondaki lojmanlarda en çok 
beş yıl oturma sınırlamasına ait hüküm yönetmelikte 
tespit edilecek komutanlıklarla, makam sahipleri hak
kında uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 11 inci maddesiyle değiştirilmesi iste
nilen 186 ncı maddesinde, «Silahlı Kuvvetler men
suplarının ölümü halinde ailelerinin lojmanlarda otur
ma süresinin üç ay olarak» tespitini arz ve teklif 
ederim. 

Fuat AZGUR 
BAŞKAN — Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; Tasarının 

geneli hakkında maruzatta bulunurken de belirtmiş
tim, maksadım hem bir adil düzenleme getirmek, 
hem de Devlet memurlarıyla ilgili tasarruflarla para
lellik sağlamak idi, / 

Şimdi düşününüz ki, aile reisi ölmüş olan bir 
aile efradını hemen ölümden kısa bir süre sonra ev 
aramak zorunda bırakıyoruz... O ıstırapla, o acıyla 
bunları iki ay gibi kısa bir süre içerisinde lojmanı 
terk etmeye zorlamak bence, insafla bağdaşır bir du
rum değil. Nitekim o kadar ki, diğer sivil memur
larla ilgili yönetmelikte de ölüm halinde sürenin üç 
ay olması düşünülmüş. Hatta ilk yönetmelikte bu 
bir yılmış. Yani bir yıl müddetle bir sivil memur aile
sinin, aile reisinin vefatından sonra lojmanda otur
ması kabul edilmişmiş. 

Şimdi burada hiçbir fark gözetmeden nakilde, ta
yinde, haksız oturmada, istifada, emeklilikte iki ay; 
ama ölüm halinde de iki ay, diye düzenlenmiş. Ben
denizin maksadı, ölüm halinde biraz daha süreyi 
uzatmak; ilgilinin kırkı çıkacak, bizim kendi akide
lerimize göre birtakım merasimleri yapılacak, ondan 
sonra belki kendisini toparlayacak bu aile ve bir ev 
aramak zorunda kalacak. Onun için maksadım, di
ğer sivil memurlarda olduğu gibi bunu da üç ay 
olarak tespit etmekten ibarettir. Komisyon katılırsa 
herhalde adil bir düzenleme olacak. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 

Sayın Yıldıran, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkanım; 

1967 senesinden beri uygulanan Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi şimdi
ye kadar bir sorun çıkarmamıştır. Buradaki değişik
lik, sadece 4 yıl 5 yıla çıkarılmak suretiyle kamu ku
rumlarında oturan personelin süresi kadar bir süre 
Silahlı Kuvvetler mensuplarına da tanınmıştır. 

Halihazırda Hükümetin bir tasarısı vardır, Da
nışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonunda bulun
maktadır. Kamu Konutlarıyla ilgili Tasarıdır ve bu 
çok detaylıdır. O Tasarı kabul edildiği takdirde bu 186 
ncı maddenin de kaldırılması söz konusudur; orada
ki şartlara uyacaktır. Tasarının bu şekilde kabulünün 
uygun olacağını düşünüyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yıldıran hemen söz 
istediği için ben önergenin lehinde, aleyhinde söz is
teyen sayın üye var mı diyemedim. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

SÜLEYMAN SİRRİ KIRCALI — Lehinde efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 

— 12 — 
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SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Sayın Azgur'un önergeleri çok yerinde oluyor. 
İki bakımdan bunu böyle söylemek lüzumunu his
settim. Bir tanesi; Kamu Konutları Kanunu biliyor
sunuz bizim Danışma Meclisimiz Genel Kuruluna 
gelmişti, komisyonlardan mütalaa alınsın diye geri 
gönderildi. O sırada Hükümet tarafından geri çekil
di ve ikmal edilecek; fakat o zaman bunu Kamu Ko
nutları Kanununda ölüm halinde 6 aya varan bir ra
kamla biz kabul etmiştik, buraya gelen raporda. 
Şimdi, bu bakımdan, istikbalde de bunun bu şekilde 
gelişeceğini zannediyorum. Hakikaten ölüm halini, 
Sayın Azgur'un açıkladıkları gibi, kişilerin bütün ha
yatta rastlanabilecek çok acı olaylardan bir tanesi 
olarak kabul etmek gerekiyor. O sebeple kişileri 
şaşkın halde bırakmak doğru değil. Vergi beyanna
mesinde bile bunların süreleri uzundur yani. 

Bu bakımdan talep edilen 3 ay haklı, hatta 6 aya 
kadar çıkarılabilir. 

İkinci bir şey: 4 yıllık süreyi 5 yıla çıkarırken 
haklı bir uzatmada bulunan bu Kanun, aynı anlayışı 
bu ölüm halindeki süreleri uzatmada da gösterebilir 
inancındayım. Teklif ve önerge makuldür. Bu sebep
le artırılması dahi mümkündür. Kabulü isabetli ola
caktır. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Başbuğ?.. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbuğ. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Burada bir karara varırken sanıyorum insanî dü
şüncelerin yanında hizmeti de düşünmek zorunda
yız. Bu lojman bir alay komutanının, bir tugay ko
mutanının, bir tümen komutanının, bir kurmay baş
kanının lojmanı olabilir; tahsislidir, ona tahsis edile
cektir. Tahsis edilmesinin sebebi, hizmetin daha iyi 
yürütülmesi içindir. Mesela o lojmanda bir telefon 
vardır, her an, 24 saat vazife yapma imkânına sahip 
olur lojmanda oturursa bu komutan; ama ona tah
sisli bir lojmanı insanı gerekçelerle bir ay daha fazla 
elde tutmak ve dolayısıyla hizmeti bir ay daha faz
la aksatmak sanıyorum yanlış olur. Eski uygulamayı 
devam ettirmekte fayda olduğu kanısındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Hükümet katılmadılar. 

ı Sayın Komisyon?.. Siz de katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Divan Üyemizin, maddenin üçüncü satı
rında, «... başka bir yere nakil ve atananlar...» cüm
lesinin, «nakil olanlar ve atananlar...» şeklînde ol
ması gerekir diye bir talepleri var. 

FUAT AZGUR — «Nakledilenler ve atanan
lar...» olması lazım efendim. 

BAŞKAN — «Nakledilenler ve atananlar...» da 
olur. Komisyon ve Hükümet hangisini uygun görür
se... 

«ve» mi «veya» mı, bir de onu söylüyorlar?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa-
I yın Başkanım; 

Kanundaki metin bu şekilde olduğu için hiç de
ğiştirmeye lüzum görmedik; fakat uygundur efen
dim. 

I BAŞKAN — Bir şey var, evet, nakil ayrı, atan
ma ayrı tabiî. «Nakledilenler ve atananlar...» mı di
yelim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Evet, 
virgül de olabilir. 

I BAŞKAN — Sayın Ersöz, siz de mutabık mısı
nız? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — «Nakledilenler...» veya mı diyece
ğiz, ve mi diyeceğiz?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — «ve» 
efendim. 

BAŞKAN — «Nakledilenler ve atananlar...» 

Değerli üyeler, bu küçük değişiklikle 11 inci mad-
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

I 12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyası, made
nî altın kaplama olup iki derecelidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
1 üye?.. Yok. 

13 — 
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Sayın Azgur'un bir önergesi var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 12 nci maddesinin tasarı metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Fuat AZGUR 
BAŞKAN — Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Halen yürürlükte olan Kanunun 192 nci madde

sinin birinci fıkrasına göre, «Savaş madalyası altın 
madeninden olup iki derecelidir. Birinci derece sa
vaş madalyası Türk Silahlı Kuvvetlerinde savaş tak
dirnamesi alanlara verilir.» deniyor. Demek ki, sa
vaş madalyası albilmek için mutlaka Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde savaş takdirnamesi almak icap eder. 

Savaş takdirnamesinin kimlere verileceğini de yi
ne aynı Kanunun 188 inci maddesi düzenliyor. Di
yor ki bu madde, «Görevi icabı üstün kahramanlık 
ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini 
değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek du
rumlar meydana getiren subay ve astsubaylara, üst 
makamlarca müteselsilen tasdik olunacak inhalar 
üzerine savaş takdirnamesi verilir.» Demek ki, savaş 
takdirnamesi alabilmenin, binnetice bu takdirname
ye müstenit bir savaş madalyası alabilmenin şartla
rını kanun düzenlemiş. Bunlar üstün kahramanlık ve 
cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini de-
ğiştirmes'i; yani tabir caizse, bir milletin kaderine 
istikamet verebilmek. 

Bu derece büyük kahramanlık gösteren bir subay 
ve astsubaya daha evvel altınla yapılmış olan bir ma
dalya verirken, şimdi bakırdan yapılan ve üstü altın 
kaplama olan bir madalya veriyoruz. 

Bendeniz tstiklal Madalyası ile ilgili kanunları ve 
mevzuatı tetkik ettim. 29 Ekim 1920 tarihli ve 66 sa
yılı Kanunda istiklal Madalyasının mahiyeti hakkın
da, niceliği hakkında bir hüküm yok. Sadece yönet
meliğe atıf var. Bütün düsturları araştırdım, 1339 ta
rihli bir Kararnamede sadece madalyanın cesameti 
hakkında bir düzenleme var. O da çapını gösteriyor 
ve rengini gösteriyor; fakat madalya sahipleriyle ko
nuştum, onlar madalyanın altın olduğu görüşünde
ler. 

Demek ki, Türk Milleti madde bakımından çok 
daha büyük sıkıntılar içerisindeyken, kahramanlarına 
altın madalya verebilme imkânını elde edebiliyor
muş. Bugün hiçbir sebep yokken (Bendenize göre) bu 
maddenin değiştirilmesini anlamak son derece güç
tür, hatta yine bendenize göre şevk kırıcıdır, madde-

I yi bu hale getirmek moral bozucudur, hatta ve hat
ta itibar düşürücüdür; benim şahsî kanaatime göre. 
Bir madalyanın ağırlığı nihayet 10 gramı geçmez. 
Bugün gümüşün gramı 80 - 90 liradır. 10 gramlık 
gümüş 800 lira yapar. Çünkü maddelerde gümüş ba
kımından da hükümler var. 10 gramlık altın niha
yet 30 bin lira yapar. Bugün şehit olan er ailesine 
daha fazla maddî yardımda bulunabiliyoruz. Şehidin 
veya gazinin bütün ahvadma, bütün füruuna ilelebet 
kalacak olan bir madalyanın 30 bin lirlık bir altın 
olması herhalde Devletin bütçesini sarsmaz diye dü
şündüm bendeniz. 

O itibarla maddenin eskiden olduğu gibi aynen 
yerinde muhafazasını teminen, metnin tasarıdan çı
karılmasını teklif ettim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 

önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Baş
langıçta arz edilmişti üzerindeki görüşümüz; yani ta
sarruf zihniyetini bu kadar kutsî bir görevde dahi 
başlatmak suretiyle yerine getirirsek herhalde daha 
uygun olacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümette herhalde aynı gö
rüşte?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 

I Evet efendim. 
BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. 
Değerli üyeler; önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi önerge ile birlikte Komisyona veriyo
rum. 

Madde 13'ü okutuyorum. 

MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, made
nî altın kaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki 
derecelidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 

İ4 — 
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14 üncü maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet- I 

leri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıda- I 
ki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç I 
Madalyası, madenî gümüş kaplama ve bronz olmak I 
üzere iki derecelidir. I 

Birinci derecesi; Uluslararası Hukukun meşru I 
saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşma- I 
lar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir di- I 
siplinsizlik durumu görülmeyen, firar, izin tecavüzü I 
ve hava değişimini özürsüz geçirme eylemlerinde bu- I 
lunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup I 
hayatını kaybedenlerin madalyaları 199 uncu mad- I 
dede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. I 

ikinci derecesi ise barışta görevini üstün gayret- I 
le ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını I 
kaybeden asker kişilerin 199 uncu maddede belirti- I 
len kanunî mirasçılarına verilir. I 

Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuv- I 
vet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlı- I 
ğının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri I 
Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih I 
edilir.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

15 inci maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birin- I 
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalya- I 
sı madenî gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

16 ncı maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet- I 

leri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 ek- I 
lenmiştir. I 

«EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (burs- I 
la gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına I 
gönderilenlerin bayan subay veya bayan memur olan I 
eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. I 

Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya I 
sürekli görevli atananların eşleri bu haktan bir defa-' I 
dan fazla yararlanamazlar. I 

— 15 

Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı 
olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlı
ğınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel 
Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandar
ma Genel Komutanlıklarınca verilir. 

İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine 
dönmek zorundadır, tzin süresinin bitiminde görevi
ne dönmeyenler hakkında Askerî Ceza Kanununun 
ilgili maddeleri uygulanır. 

Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içe
risinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rüt
be terfii işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sü
relerinden sayılmaz. 

Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanun
larla tanınan özlük haklan verilmez. 

Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenle
rin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının ken
dileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gön
derilmesini kabul etmeleri şartıyla, emeklilik yönün
den eski derecelerinde değerlendirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

CAHtT TUTUM — Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHtT TUTUM — Sayın Başkanım, bu ek mad

de aslında Devlet Memurları Yasasındaki yeni dü
zenlemeye paralel olarak getirilmiş isabetli bir mad
dedir. Personel hukuku bakımından sivil kesimde 
gelişmeleri yakından izleyerek en azından iki per
sonel hukuku arasında farklı uygulamalara neden 
olabilecek noksanlıkların giderilmesi konusunda gös
terilen hassasiyet için gerçekten müteşekkiriz. 

Yalnız, bu ek maddenin Bütçe - Plan Komisyo
nunda müzakeresi sırasında temas ettiğim ve sordu
ğum bir soruyu yine huzurunuza getirmek istiyorum. 
O da, birinci fıkrada «Yetiştirilmek üzere (Bursla 
gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gön
derilenlerin bayan subay veya bayan memur olan eş
lerine...» denmektedir. Acaba madde yazılışı itiba
rıyla, yurt dışına bayan subay gönderilmeyecek mi?.. 
Yani yurt dışına gönderilen mutlaka erkek subay mı 
olacak?.. Çünkü bu ifadeden; eğer dışarıya bir ba
yan subay gönderilirse onun subay olan eşi veya me
mur olan erkek eşi, buradaki eşi bu haktan yararla
namayacak diye anlıyorum. Acaba doğru mu tefsir 
ediyorum?.. Bu noktanın açıklığa kavuşturulmasını 
istirham ediyorum. 
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Teşekkür ederim. 1 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. I 
Buyurun Sayın Yıldıran. I 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Sayın Başkanım, haklıdırlar; bayan subay gittiği va- I 
kit, subay olan erkek eş yararlanamayacak efendim. I 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

17 nci maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 47 nci I 
madde eklenmiştir. I 

«EK GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarihli 
ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte I 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalle- I 
ri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya I 
kazaî sebeplerle terfi etmemiş üsteğmenler hakkında I 
değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına de
vam olunur. 

26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklik nedeniyle yüzbaşılığa terfi edemeyen üsteğ- I 
menlerden muhtelif sebeplerle rütbe kıdemliliği al- I 
ması gerekenlerin, bekleme sürelerine bakılmaksızın I 
rütbe kıdemlilikleri derhal onanır.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet; Sayın Di
van Üyemiz Güngör Çakmakçı, bu maddenin, ek 
geçici maddeden itibaren üçüncü satırında, «Terfi 
etmemiş» kelimesinin, «Terfi edememiş» şeklinde dü
zeltilmesini, altta da aynı kelime var; «Terfi ede
memiş» şeklinde düzeltilmesi gerektiğini teklif edi
yorlar. 

Doğru mudur efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldıran? 
MlLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Doğru olur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Maddeyi bu küçük kelime değişik
liği ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

-~ 16 
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18 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 48 inci 
madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte halen, yurt içindeki fakülte 
ve yüksekokullarda öğrenim ve meslekleriyle ilgili 
ihtisas yapan veya yurt dışında sürekli görevde olan 
astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklik
ten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 49 uncu 
madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 49. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte lojmanda oturmakta olan per
sonel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya ka
dar oturmaya devam eder, bu sürenin bitiminde loj
manı boşaltır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 121 inci maddesinin 7.7.1971 
tarih ve 1424 sayılı Kanunla değişik (e) bendi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yürürlük maddesine geçmeden evvel, Komisyon

da bir maddemiz var; 12 nci madde. 
Buyurun Sayın Ersöz. 
MlLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim; Sayın Azgur'un önerisi Genel Kurulca kabul 
edilmiş olmasına rağmen maalesef Komisyon olarak 
bu teklife katılamıyoruz. Birincisi buydu. 

BAŞKAN — Diğerini sonra rica edeceğim; çün
kü yürürlük maddeleri görüşüldükten sonra sıra ge
lecektir. 

Sayın Yıldıran, görüşünüzü bildirir misiniz? 
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MlLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Sayın Başkanım; biz de katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Yani, katılmıyo
ruz değil de metin olarak eski maddeyi getiriyor
sunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibine bir söz verebili
rim. 

önerge sahibi?.. Yoklar. 
•O halde Komisyondan gelen maddeyi; yani eski 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyondan gelen madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 21. — Bu Kanunun 9 uncu maddesi 
Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erdiği ta
rihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Şimdi yapacağımız iş, düzeltilmesi gereken hata 

4 üncü maddedeki sondan ikinci satırda, «Emekli 
edilmeleri» kelimeleri yerine, «Silahlı Kuvvetlerden 
ayrılmaları için Yüksek Askerî Şûra karan alınır.» 
şeklinde olmasıydı. 

Tamam mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Evet, 
tamam efendim. 

BAŞKAN — (Değerli üyeler; 4 üncü maddedeki 
bu maddî hata da düzeltildikten sonra, Tasarının tümü 
üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye olup ol
madığını sorarak, oylatacağım. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhte söz is
tiyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, aleyhte konuş
mak üzere buyurunuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

- Böyle mükemmel bir Kanunun üzerinde aleyhte 
konuşma talihsizliği ile karşı karşıyayım. Bunu, Kon
seyimizde düzeltilmesini temenni etme hususunda arz 
ediyorum. ı 

Efendim; madde 3'te, «926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin 
22.7.1981 tarih ve 2497 sayılı Kanunla değişik (c) 
bendinin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.» diye bir ifade görmüş ve bu maddî 
hatanın düzeltilmesini arz etmiştim. Çünkü, bentten 
sonra fıkra gelmez diye düzeltilmesini arz etmiştim. 
Fakat bu husus nedense Komisyonumuz tarafından 
ve Hükümet tarafından kabul edilmedi. Kabul edilme
diğine gerekçe olarak Hukuk Lügati gösterildi. Ben
deniz de bunu daha önce bunu okumuş, bazı notlar 
almıştım ve uzun zamandan beri de bunun üzerinde 
inceleme yapmıştım. 

Şimdi, yüce huzurunuzda aleyhte konuşmamın se
bebini açıklamak istiyorum. 

Sayfa 213. Bu sayfada maddenin tarifi şöyle yapıl
maktadır: (Aynı zamanda «Madde» nin Fransızcası 
da vardır, Latincesi de vardır.) 

«Madde: Kanunların, nizamnamelerin ve talimat
namelerin sıralanan ayrı ayrı hükümlerini göstermek 
için kullanılan bir bölüm işaretidir. 

Maddeler fıkra, cümle veya bentlerden mürekkep
tir. Bir maddenin satıfbaşı olarak başlayan kısımlarına 
fıkra ve bu kısımların nokta ile ayrılan parçalarına 
cümle denir. Bir fıkrada harf ve rakam ile ayrılmış 
kısımlara da bent denir. 

Mesela Medenî Kanunumuzun 1 inci maddesi iki 
fıkralı ve birinci fıkrası iki cümleli». 8 inci maddesi 
yalnız bir fıkralı ve iki cümleli ve 16 nci maddesi üç 
fıkralı ve birinci fıkrası beş bentlidir. 

Eski kanunlarımızın bazılarında (Ki, hâlâ eski 
savunuluyor) ve kanun manasına kullanılan eski ni
zamnamelerimizde madde yerine 'Bent' ve daha eski 
kanunnamelerimizde "Kanun' tabirleri kullanılmıştır. 
Yeni kanunlarda fıkraların rakamlarla ve bentlerin 
harflerle gösterilmesine başlanmıştır.» 

Ayrıca bu sözlüğün «Bent» bölümünde; «Eski ka
nun ve nizamnamelerde bir rakam altında veya rakam-
sız yazılan madde ve fıkralara denir. Nitekim bazı 
kanun ve nizamnamelerin muhtevi olduğu hüküm ve 
meseleler bent unvanı altında tertip ve tanzim olun
muştur.» 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
doğrudan doğruya zamanımıza aittir ve bunun nizam
namelerle ve eski kanunlarla alakası yoktur. Bunun 
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yeni şekliyle düzenlenmiş olması gerekir ve böyle bir 
maddî hatanın da bu Meclisten çıkmamış olması ge
rekir. 

Ayrıca Başbakanlık Makamının 30.4.1982 gün ve 
18-'196/6'44 sayılı 3871 sayılı Kanunlar ve 'Kararlar 
Tetkik Dairesi ifadeli yazılarında Danışma Meclisi 
Başkanlığına gönderilen hususta da şu açıklama vardır: 

«Genel olarak kanunlar bölümlere, bölümler de 
kısımlara ayrılır. Her bölüm ve kısım için ayrı ayrı 
başlık konulur. Başlıkların tümü büyük harflerle ya
zılır, altları çizilmez. 

(Kanunlar sırayla maddeler, fıkralar, bentler, alt-
bentler ve cümlelerden oluşur. Bentler numara ile 
altbentler harflerle belirlenir, (Yani harf olduğuna 
göre bu altbent de değildir) yarım parantez: ile kapa
tılır.» 

Bu bakımdan, bu maddî hatanın Konseyimizde 
düzeltilmesi temennisiyle Yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Değerli üyeler; Tasarının tümünü kesin oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 27 

Temmuz 1967 Tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent 
ve Fıkralar ile Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Ek
lenmesine ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) 
Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın Hükümet Temsilcisine ve Sayın Komisyona 
teşekkür ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sağ-
olun efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 

Değerli üyeler; yeni bir kanun tasarısının görüşül
mesine başlayacağız. Bir kanun bittikten sonra diğer 
bir kanuna başlamadan evvel kısa bir ara vermek is
tiyorum. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.40 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 135 inci Birleşimimi
zin İkinci Oturumunu açıyorum. 

2. — Devlet İhale Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. 0125) (S. Sayısı : 
483) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesinde, 
Devlet İhale Kanunu Tasarısı var; bu Tasarıyı görüş

meye başlıyoruz. 

Sayın Komisyonun lütfen yerini almasını rica 
ediyorum. 

(1) 483 Ş. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

Sayın Bakan buradalar. 
Tasarı ile ilgili Raporun okutulması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okutulmasına lüzum görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Tuzcu, Sayın Ay-
dar söz istediler. 

Başka söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Sa
yın Erginay, Sayın Kırcalı, Sayın Genç, Sayın Fırat, 
Sayın Tosyalı, Sayın Kuzuoğlıı. Ancak altı üye konu
şabilecektir; Sayın Tosyalı ve Sayın Kuzuoğlu'ndan 
özür dilerim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, müsaade buyu-
rulursa evvela bir açıklama yapmak istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgöker, 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri;. 

Yüksek müsaadelerinizle Devlet İhale Kanunu 
Tasarısı üzerinde kısa bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

Yüce Meclisin inceleme ve kabulüne sunulan Dev
let İhale Kanunu Tasarısı, 1934 yılında çıkarılmış bu
lunan 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nunun yerini alacaktır. 

2490 sayılı Kanun 50 yıldan beri uygulanmaktadır. 
Bu sürede bu Kanuna göre devletin birçok hizmetleri 
görülmüş, birçok malzeme sağlanmış, birçok tesis ku
rulmuş, işletmeye açılmış, birçok bina inşa edilmiştir. 

İhalelerin bir kısmı kanun ve yönetmelikler çer
çevesinde tam zamanında ve şartnamelere uygun ola
rak gerçekleştirilmiş, bazı yapı işleri ise senelerce sü
rüncemede bırakılarak tesislerin zamanında devreye 
girmesi engellenmiş, maliyetler artmış, devlete çok 
daha fazla yük olmuş, devreye geç girmesi dolayısıy
la ekonomiye büyük zararlar vermiş, üretim gecikti
rilmiş, kapasite kullanma ertelenmiş, zarar üzerine 
zarar eklenmiştir. 

Diğer yandan da sarf edilen paralar karşılığında 
büyük işler başarılmış, büyük projeler gerçekleştiril
miştir. Ancak yarım asırlık uygulamada birçok sa
kıncalar görülmüş, büyük güçlüklerle karşılaşılmış. 
lüzumsuz formaliteler, yolsuzluğa fırsat verebilecek 
durumlar ve bazı kötü sonuçlar da ortaya çıkmıştır. 

Ortaya çıkmış bulunan bu mahzurları en aza in
dirmek, ekonomiye yaptığı zararları azaltarak daha 
rasyonel ve daha verimli çalışabilmek amacıyla sap
tanan negatif faktörlerin ortadan kaldırılmasına ça
lışılmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda dev
lete daha çok yararı olacak yeni bir tasarı hazırlan
mıştır. 

Tasarı, Komisyonumuzda uzun süre dikkatle ve 
çok ayrıntılı olarak incelenmiş; 20 normal birleşim 
ve 10 özel birleşimde derlenen bilgilerin ışığında ve 
toplantıya katılan birçok kurum ve kuruluşların uz
man temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonunda, lü
zumlu görülen bazı değişiklikler yapılabilmiştir. 

Tasarının değerlendirilmesinde bir önemli husus 
göz önünde tutulmuştur. Bu da, ne müteahhitlerin, 
ne de ihaleyi yapan Devlet kuruluşlarının daha baş
langıçta kötü niyetli olarak kabul edilmemeleridir. 
Müteahhitlerin hile yoluyla devlete zarar verecekleri 
veya ihaleyi yürütenlerin yolsuzluk yapabilecekleri 

hiçbir zaman değerlendirme esası olarak görülme
miş, daha ziyade mümkün olan en kısa zamanda nor
mal şartlar altında sağlanabilecek standart ve kaliteli 
malzeme ve kaliteli inşaat için dürüst rekabete açık 
uygun fiyat tespiti kıstas olarak alınmıştır. 

Kamu kuruluşlarında ihalelerin nasıl yürütüldüğü, 
hangi kurum ve kuruluşların 2490 sayılı Kanuna ta
bi olduğu, hangilerinin bu Kanunun kapsamı dışın
da tutulduğu, bu kuruluşlara bir malî yılda ayrılan 
tahsisat, bu kuruluşların uyguladıkları tüzük, yönet
melik, usul ve özel usuller, karşılaştıkları güçlükler, 
niçin 2490 sayılı Kanunun dışına çıkmak istedikleri, 
yeni İhale Kanununun kapsamına girmek istememe
lerinin nedenleri araştırılmış ve herkesin kolayca uy
gulayabileceği açık, anlaşılması kolay, ihtilaflara ve 
tereddütlere mahal bırakmayacak, lüzumsuz forma
litelerden arındırılmış bir sistem kurulmasına çalışıl
mıştır. Ancak Tasarı incelendiğinde ağırlığın daha 
ziyade inşaat sektörüne verildiği görülmektedir. Yapı
lardaki büyük gecikmeler ve bunların zararları gözle 
görüldüğünden, daha çok bu sektör üzerinde durul
duğu anlaşılmış ve bu nedenle de Kanun Tasarısı, 
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlatılmıştır. Aslında 2490 
sayılı Kanunun genel koordinatörü ve hazırlayıcısı 
Maliye Bakanlığı olmuştu. 

Bu Tasanda malzeme alımlarıyla ilgili ihaleler 
açık ve basit olarak belirtilmemiş, her iki tip ihale
ye ait kurallar alt alta yazılmıştır; yani Tasarı böyle 
kategorilere ayrılmamıştır. 

Tasarı önce Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonunda görüşülmüş, daha 
sonra Komisyonumuzda ele alınmıştır. Esas komis
yon olarak Malî işler Komisyonu Başkanlıkça tayin 
edilmişti; ancak Malî İşler Komisyonunun isteği üze
rine, ivediliğinden ötürü ve Tasarının bir an önce ka
nunlaşması amacıyla bizim Komisyonumuza verilmiş
tir. Biz, esas komisyon Malî İşler Komisyonu olacak 
diye, Tasarının strüktürünü değiştirmek istememiştik, 
sadece raporumuzda belirttik. 

Biz, Yüce Kurul tarafından görevlendirilmiş tek
nik bir Komisyonuz. Tasarı üzerindeki raporu sizler 
namına hazırladık. Tasarı yüksek huzurunuza geldik
ten sonra, bu artık Yüce Kurulun işi olmaktadır. Yü
ce Kurul bu Tasarıyı istediği şekle sokacaktır. Biz 
sadece sorulara ve görüşlere cevap vermeye çalışaca-

4 ğ*ız. Genel Kurulun tavsiye ve direktiflerine göre Ta
sarıyı olgunlaştıracağız. Tasarı Danışma Meclisinin 
kabul ettiği Tasarı olarak buradan geçecektir. 

Biz, Tasarının yapı işleri için ayrı, malzeme alım
ları için ayrı olmak üzere iki ayrı bölüm halinde ele, 
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alınmasını uygun ve gerekli görmüştük. Zaman kay
betmemek, tereddüte mahal vermemek için ihaleye çı
kan her maddeyi okuyacak; «Acaba sorumlu tutula
cağım başka bir yer var mıdır?» diye düşünecektir. 
Bu nedenle malzeme tedarikinde biraz tereddüt hâsıl 
olacaktır. 

Ayrıca Tasarıda 20'ye yakın yönetmelik çıkarıla
cağına atıfta bulunulmaktadır. 20 yönetmeliğin hazır
lanması, bunların yayınlanma zamanları dikkate alı
nırsa bu ihale işini güçleştirecek demektir. Hele bir 
de bunlar bir ihmalle zamanında çıkarılmazsa, Ka
nunun acele çıkarılmasında hiçbir yarar kalmayacak
tır. Çünkü yönetmelikler çıkmayınca uygulanmayacak, 
dolayısıyla kanun uygulaması geri kalacak demektir. 
Bu nedenle, bu Kanunla birlikte çıkarılması düşünü
len yönetmeliklerin daha şimdiden hazırlanması ve ka
nun yayınlanır yayınlanmaz en kısa zamanda bunların 
da çıkarılması gerekli görülmektedir. Ayrıca bazı ka
rarnamelerin de çıkarılması gerekmektedir. 

İhalelere bir fikir vermek maksadıyla size birkaç 
istatistik sunmak istiyorum. 1983 Malî Yılı Bütçesin
de devletin ihalelere ayırdığı meblağ 1,4 trilyon Türk 
lirası; 1 trilyon 400 milyar lira. Bunun takriben ya
rısı inşaat sektörüne yarısı da malzeme alımlarına 
ayrılmıştır. Bizim için en önemli olan nokta ihalele
rin serbest rekabete açık olması, herkese eşit hakların 
tanınması. 

Eskiden bazı şartnamelerin önceden elde edildiği 
ve bazı müteahhitlerin hazırlıklı olarak ihalelere gir
dikleri saptanmıştı. Bunlar dikkate alınarak, yeni Ta
sarıda bunların elimine edilmesine çalışılmaktadır. 

Yalnız ilanlar kısmında yine büyük bir iyileşme 
görmüyoruz, ihale ilanlarının çok kısa zamanda ya
pıldığına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu mad
de gelince bunun üzerinde esasen görüşmeler açıla
caktır, o zaman görüşümüzü daha iyi belirtiriz. Ör
nek verilecek olursa : Daha ziyade sağlık teşkilatı ile 
ilgili, hastanelerle ilgili malzemelerin, teçhizatın alı
mına dikkat edecek olursanız, Resmî Gazetelere bak
tığınızda hemen hemen tamamı yurt dışından tedarik 
edilecek olan bu malzeme için Resmî Gazetede bir 
ilan çıkıyor, 15 gün zarfında tekliflerin verilmesi is
teniyor ve şartname Türkçedir. 15 gün zarfında Türk
çe olan bu şartnamenin, malzemenin tedarik edilece
ği ülkenin diline çevrilmesi, oraya gönderilmesi, on
lardan teklif alınması, teminat mektubu alınması ve 
bu teklifin zamanında verilmesi imkânsızdı; yani bu
rada düpedüz bir oyun olduğu belli. Bu Tasarıda bu
nu dikkate almamız ve bu gibi şeylere mahal verme-

| memiz gerekir. Bu kuruluşlar bunu pervasızca yapa
bilmektedir. Her gün Resmî Gazeteye bakınız bunları 

I görürsünüz. 
Diğer önemli bir nokta da, Kanun kapsamına gi-

I ren ihalelerle, Kanun kapsamı dışında kalan ihalele
re ayrılan tahsisattır. Yaptığımız incelemeye göre, 
Devlet ihale Kanunu kapsamına girecek olan ihale
lere 1983 yılında bunlar için 550 milyar Türk lirası 
ayrılmış, halbuki Kanun kapsamındaki ihaleler için 
900 milyar düşünülmüştür. Yani Kanun kapsamı dı
şında kalacak olan ihaleler nerede ise öteki ihalele
rin iki misli. Bunlar da kanunî harcamadır; fakat 
görüyoruz ki, yarısından çoğu disiplin dışı kalacak
tır. 

Biz Tasarıdan 23 üncü maddeyi çıkardık, 63 ün
cü maddeyi yeni bir madde olarak ekledik, b i rde 
ayrıca önemli bir konu olarak tahkim maddesini ge
tirdik. 

Yeni Tasarıda Devlet Su İşleri ile belediyelerin 
de Tasarının şümulüne alınmak istenmişti, bunları dı
şarıda bıraktık. İktisadî devlet teşekkülleri zaten bu-

I nun dışında. 

I Son olarak şunu arz etmek istiyorum : Biz Ko
misyon olarak verilen zaman zarfında bunu mümkün 

I mertebe milletin yararına olacak şekilde hazırlama-
I ya çalıştık; fakat ufak tefek noksanlar olabilir. Bu 
j da, Yüce Kurulun yardımı ve desteği ile en mükem

mel şekle gelecektir. 
Yüce Kurulun eleştiri, tavsiye ve direktiflerini 

esirgemeyeceğini ümit eder, Tasarının milletimiz ya
rarına en kısa zamanda kanunlaşmasını temenni ede-

I rim. 
I Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Bakan, zatıâlinizin de bir ilave açıklaması 

olacak mı?.. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Müsaade buyurursanız, görüşmelerden sonra efendim. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Tuzcu, buyurun efendim. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Yeniden hazırlanan ve Danışma Meclisinin ilgili 

komisyonlarında uzun süre incelendikten sonra Ge
nel Kurula intikal eden Devlet ihale Kanun Tasarısı 

I hakkında yüksek hoşgörülerinize sığınarak birazca 
I uzun görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 
I İhale mevzuatımızla günün ihtiyaçlarının karşılan-
I masında güçlük çekildiği, 40 yaşındaki 2490 sayılı 
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Kanunda değişiklik gerektiği hususunda ilgililer ara
sında fikir birliği vardır ve bu bir gerçektir. 

Mevcut İhale Kanununun esneklikten mahrum 
v oluşu, hızlı fiyat artışlarına karşı tedbir getiremeyişi 
yüzünden son yıllarda üst üste Bakanlar Kurulu ka
rarları çıkarmak gerekmiş ve her ne sebeptense işleri 
batmaktan kurtarmak için çıkarılan bu kararnameler 
çoğu zaman ve çok yerde Hazinenin büyük zararlara 
uğramasına ve bazı kişilerin de haksız iktisaplarla, hak
sız kazançlarla başbaşa bırakılmasına sebep olmuştur. 
Diğer yandan hiçbir değişiklik ve kararname işlerin 
sürüncemede kalmasını önlememiş ve Sayın Cumhur
başkanımızın işaret buyurdukları gibi, ihaleler süre
sinde ve hesaplanan bedellerde maalesef bitmemiştir. 

Bunların düzeltilmesi için ne yapılması lazımdır?.. 
Gelişmekte olan ülkemizin en büyük sorunu; bir ya
tırım yapılıyor ve hesaplanan bir bedel konuyor, bir 
de bakıyorsunuz yatırımın olurluk zamanı içerisinde 
bedelin tamamı harcanıyor; ama yapılan iş maalesef 
% 10'da kalmaktadır. İş zamanının üç misli bir müd
dette tamamlanıyor; ama bakıyorsunuz ki, fiyat ilk 
keşif bedelinin on mislidir. İşin yapılmasından, ge
cikmesinden doğan bir zarar vardır, bir de o işten 
beklenenin elde edilmemesinden doğan bir zarar var
dır. Hakikaten bugün Türkiye'nin, hele gelişmekte 
olan ülkemizin en büyük sorunlarından biridir. 

Bu yatırımları yapan yasa hangisi idi?., işte önü
müzdeki 2490 sayılı Yasa. Bunu düzeltmek için ilk 
akla gelen önce yasayı düzeltmek oldu ve ona gidil
di. Haklı bir noktada; çünkü yasa 1934 yılında çıktı, 
o zamanın şartlarına göre hazırlandı. Takdir buyu
rursunuz ki, 1934'de Türkiye'deki yetişmiş insangücü 
belirli idi. Daha doğrusu yetişmiş, iş yapabilen firma
lar da belirli idi. Muhakkak ki, 1934'lerde bu Yasa
yı hazırlayanlar 1983'te; yani 50 sene sonra Türkiye' 
de, dışarıya açılabilecek güce sahip bir müteahhitler 
grubunun oluşacağını o zamandan tahmin etmesi im
kânsızdı; ama şükür Allah'a Türkiye bu noktaya gel
miştir. Bununla ne kadar övünsek azdır; ama bir ger-
çek varsa, Türkiye 2490 sayılı Yasa ile çok şey yapıl
mıştır. İşte bu bina bile bu Yasayla yapılmıştır. Bir 
vefa örneği olarak bunu başımıza taç edelim demek 
istemiyorum; ama «Bunu değiştirelim mi, yoksa tadil 
mi edelim?» diye akla bir soru geliyor. Önce mesele
ye bu noktadan bakmakta fayda mülahaza ederim. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
2490 sayılı Yasa uzun süre yürürlükteydi. İhale

yi yapan kuruluşlardan, kanunun yükünü taşıyan; dos
yaların hazırlanmasında, yazışmaların yapılmasında 

en büyük memurdan en küçük memura kadar tümü 
mevzuatı kelimesi kelimesine ezbere bilmekteydi. Bun
ların önlerine yeni mevzuat getirilirse intibakta güç
lük çekileceği bir hakikatti. Bunun aksini iddia etmek 
iyimserlik olur. 

Şimdi, buna alışmışken ve bu kürsüden birkaç de
fa da kamu kesiminde, hele yatırımcı kamu kuruluş
larında, kifayetli miktarda teknik eleman veyahutta 
mevzuatı bilebilecek eleman yokken; eleman sıkıntı
sı çekilen bu kamu kesimine yeni bir mevzuatla git
mek, bana öyle geliyor ki, kısa zamanda bu Yasa-
Tasarısından beklenen faydayı elde edemeyeceğiz de
mektir. Her şeyden evvel yeni çıkarılacak 19 veya 
onun üstünde yönetmeliklerin hazırlanması kamu .ke
simine büyük bir işgücü yükleyecek ve yatırımlara yö
nelik çalışmaları sekteye uğratacaktır. 

Bunun yanında 2490 sayılı Yasa eksiklikleriyle, 
zararlarıyla bugüne kadar gelmiştir ve arkasında 50 
senelik içtihat kararları getirmiştir ve içtihat kararla
rıyla ıslah edile edile bir noktaya vardığı vakıadır. 

Şimdi bu bilgi birikimini, bu tecrübe birikimini 
bir tarafa bırakıyoruz ve bunu ıslah yönüne gitme
den yeni bir yasaya giriyoruz. Gönlüm biraz rahat

sız; ama temenni ediyorum ben hatalı çıkayım. Bu 
Yasa Tasarısı kanunlaşırsa memlekete faydalı, uğur
lu olsun. 

Şu noktada yapılabilecek en doğru şey; mevcut 
yasanın müdafaası değil, yahutta benim demin söy
lediğim gibi, düzeltilmesi yoluna gidilmesi için artık 
çok geç. Mevcut tasarıyı iyice inceleyip, varsa ek
sikliklerini dilimizin döndüğü kadar ifade edip ve 
bu eksiklerden azade olarak yapılabileceğin en mü
kemmelini ortaya koymaktır. 

Bu noktada bir hususa parmak basmak isterim ki, 
bu kadar yoğun yönetmeliklere bağlı olarak hazırla-

I nacak bir kanunun, bilmiyorum ki, çok fazla ömrü 
olabilir mi?.. 

Şimdi bu Kanuna ömür kesmeden evvel, yeni Ta
sarıyı gerekçeleriyle ele almak ve bu gerekçelerinde 
görülen, izah edilen noktalarda gerçek paylarını ara
makta fayda mülahaza etmekteyim. 

Kanun Tasarısının gerekçesinde, «Tasarının ha
zırlanmasını gerektiren nedenler» kısmının ikinci pa
ragrafında; Devletin alım - satımlarında süratli ve 
pratik usullerin tatbiki lüzumunun hissedildiğinden 
bahsedilmektedir. Ne zaman bilir misiniz?.. İkinci 
Dünya Harbinden sonra, milletlerarası ticarî müna
sebetlerde ve memleketin iktisadî bünyesinde husule 
gelen değişikliklerden sonra... İnsaf ölçüleri içinde bu
nu değerlendirelim : 

— 21 — 
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ikinci Dünya Harbinden bu yana 37 sene geçti. 
Türkiye hızlı bir büyümeye geldi. Biz ancak bunu 
şimdi hissettik. Tabiî bu esefle kaydedilecek bir 
noktadır. 

Üçüncü paragrafta, «2490 sayılı Kanunun ihtiva 
ettiği katı hükümler, bazı idareleri bu Kanun hüküm
lerinden kurtarmaya sevketmiştir.» Biraz evvel Sayın 
Komisyon Başkanımız da bu kürsüden aynı hususu 
dile getirdiler; doğrudur. 

Bazı idareler 2490 sayılı Kanundan kurtulma, ça
relerini aramışlar ve bulmuşlardır da; fakat kendi usul
leriyle 2490 sayılı Kanundan daha iyi bir sonuç ala
bilmişler midir? işte bu noktada araştırma yapılması 
lazımdır. Eğer, 2490 sayılı Kanundan kurtularak ken
di usullerine göre işleri daha çabuk, daha pratik bi
tiren bir kurum veya kuruluş varsa, o halde biz niye 
yeni tasan hazırlıyoruz?.. Onların uygulamalarını eli
mize alalım ya... Kesin olarak söylüyorum; mesele
nin ruhunda, ileride açıklayacağım bazı büyük so
runlar yatmaktadır. Bu sorunlar olduğu müddetçe-2490 
sayılı Yasadan kurtulan müesseseler bile 2490 sayılı 
Kanunun en büyük şikâyetleri ve en büyük handi
kapları olan işin keşif bedelinden bitmemesi, zama
nında bitmemesi veyahutta en düşük tenzilatı yapana 
verilmesi mecburiyeti doğmasına mani olamamıştır. 
Eğer olunsaydı, 2490 sayılı Kanundan kurtulmuş ve 
kurtulmayı canıgönülden dileyen çok kamu iktisadî 
kuruluşlarının uygulamaları zannediyorum burada mi
sal olarak verilebilirdi; hiç değilse gerekçelerde dile 
getirilebilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu; on dakikanın tamam
lanmasına bir dakika var, rica ediyorum... 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, ikazlarınıza 
çok teşekkür ederim; ama çok hayatî bir meselede 
zannetmiyorum ki, bu bir dakikaya görüşlerimi sığ-
dırabileyim. Ama hoşgörünüz ve sayın üyelerin de 
müsamahası olursa konuşmamı sürdürmek istiyorum. 

BAŞKAN — Normal sürenizi bitirin, ne kadar za
mana ihtiyacınız varsa, Genel Kurul kabul ettiği tak
dirde konuşmanızı sürdürürsünüz. 

ŞADAN TUZCU — «Tasarının getirdiği yenilik
ler» bölümünde, Tasarının değişik görüş ve anlayış
la hazırlandığı ve yeni bir sistem getirdiği söylen 
mektedir. Bu noktaya da değinmek isterim : 

«idarenin yetkileri artırılmıştır.» Bu doğrudur; fa
kat sorumluluklarının artırıldığı hususu doğru değil
dir. Tam tersine idarenin üzerindeki bütün sorumlu
luklar kaldırılmakta, âdeta layüsel kılınmaktadır. Za
ten 2490 sayılı Yasayı ele alan yahutta bu Yasayla 

ilgilenenler, 2490 sayılı Yasa için tipik bir tabirleri 
vardı; «Tam nalıncı keseri...» Şimdi bu daha da la
yüsel oldu. Efendim, bu mantıkla bilmiyorum nereye 
varabiliriz? 

Devleti koruyacağız, muhakkak koruyacağız; ama 
liberal ekonomide karşı taraftakine hiç mi hak ver
meyeceğiz? Gecikmede devletin elemanının suçu ola
bileceği hiç aklımıza gelmeyecek mi? Keşiflerin yan
lış olabileceğini, keşiflerin ciddî yapılamayacağını hiç 
mi akla getirmeyeceğiz veyahutta basit kırtasiyecilik
ten dolayı işleri uzatanlara, yalnız ve yalnız taahhüte 
girenler olarak mı bakacağız? Karşı tarafı hiç düşün
meyecek miyiz? 

«Teminat hükümlerinde bazı düzenlemeler getir
miştir ve değiştirmiştir.» Bu doğrudur; fakat gayri
menkul ipoteğinin kaldırılmasının ihale bedeline eks
tra bir yük getireceği, daha doğrusu katî teminat ver
meyi düşünen bir insanın banka teminat mektubu 
vermeye zorlanması, ihalenin birim fiyatı yahutta ten
zilat fiyatına tesir edeceği kanısındayım; ama ger
çekten gayrimenkulun teminat verilmesinde büyük 
zorluklar doğmuştur, onun işlemesi çok zor olmuştur. 
Birazcık fiyat artışına rağmen bunun kaldırılmasın
da büyük fayda mülahaza etmekteyim. Bu, takdire 
değer bir noktadır. 

idarelerin genel ve müşterek ihtiyaçlarının bir el
den temini için bu maksatla kurulan kamu kuruluş
larından yararlanılması iyi sonuçlar verebilir; fakat 
beni ümitsizliğe düşüren Devlet Malzeme Ofisi misa
line benzetmek ihtimalidir ki, burada üzülerek arz 
etmek zorundayım, çoğu sayın üyeler bilir; Devlet 
Malzeme Ofisinde ne aranırsa yoktur, ne aranmazsa 
vardır. Temenni etmiyorum; ama bu benzetmede de 
böyle olmaması için bunun altını çizerek söylemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, 5 dakika için Genel 
Kuruldan karar alacağım; çünkü sizden sonra görü
şecek arkadaşlar da aynı şekilde konuşmalarını 10'ar 
dakika daha ilavesini isterlerse Başkanlık çok zor 
durumda kalacaktır. 

O itibarla, 5 dakika daha konuşması hususunu oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Teşekkür ederim Sayın Baş

kan, sağolun sayın üyeler; imkân nispetinde sabrını
zı taşırmamaya çalışacağım. 

Kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında en ucuzun 
değil de, en iyinin alınması, korkarız ki, iyimser bir 
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tahmin. Zaten bu Tasarının getirdiği yeniliklerden 
biri gibi görünen «Uygun bedel» tabiri. Bu uygun 
bedelin objektif ölçülerde bulunmaya çalışılacağı söy
lenmektedir; fakat ben şunu kesinlikle vurgulamak 
istiyorum ki, 1979'larda çıkarılması düşünülen bir ka
rarname ile de öne sürülmüştür, bu uygun bedel şim
diye kadar daima ucuz bedel olarak kalmıştır. Çün
kü Yargıtay içtihat kararı var. Uygun bedel ne
dir?.. Ucuz bedeldir. 

Eğer bu meselede bu Tasarıda da yine bu man
tıkla hareket edilecekse, ki, kamu görevlisi kendisini 
kurtarmak için mecburdur bu yola gitmeye, o zaman 
bu kanundan beklenen faydanın çok büyük olacağını, 
hiç zannetmiyorum. 

işin en acı tarafı şudur sayın üyeler : Her vatan
daş istediği musluğu alabilir. Bu kürsüden ifade edi
yorum; bugüne kadar hiçbir kamu kuruluşu istediği 
musluğu, alamamıştır, istediği malzemeyi alamamıştır. 
Bu Tasarı ile de alacağını hiç zannetmiyorum; _ ama 
temenni ediyorum inşallah alır; ama inanmıyorum. 

Beşinci nokta yine takdire şayan bir noktadır; 
«ihale işlerinin selameti ve sıhhati bakımından ihale 
kararı verildikten sonra zam ve tenzil tekliflerini na
zara alan hükümler kaldırılmıştır.» Bu çirkin bir ko
mediydi 2490 sayılı Kanunda; senelerdir uygulana-
gelmiştir. İhale yapılırdı, biri çıkardı, «Ben % 15 
daha kırıyorum, işi alıyorum...» Bu aldatmacaydı bey
ler. Çok şükür bu Tasarıda bu çıkmıştır, bunu ha
zırlayanlara ve Komisyona şükran borcumu söyle
meden geçemeyeceğim. 

«ihale işlerine düzen vermek ve işlemleri disiplin 
altına alabilmek maksadıyla ihale suretiyle yapıla
cak işler için bir işlem dosyası düzenlemesi hususun
da hüküm getirilmiştir.» Gerekçenin 7 nci maddesinde 
tarif edilen, iyiniyetle hazırlanan bu hüküm, temenni 
ederim ki, işlerlik kazansın. Aksi halde, kırtasiyeciden 
alınmış bir dosya şeklinde her işin bomboş bir dos
yası olursa, zannediyorum ümit edilen fayda elde 
edilmemiş olur. 

«Erken bitirme primi». İşte bu da Tasarının yeni 
bir görünümü. Şu bir vakıa ki, teşvik babında doğ
rudur, iyidir; ama yapıcı ve yaptırıcı meseleyi daha 
iyi organize ederek bir noktaya varırsa, prime de ih
tiyaç olmadan çoğu iş bitebilir. Çünkü, işi yaptırmak 
isteyen işin bir an evvel olmasını ister. Yapan da, 
kâr kazancıyla bu işe girdiği için, ne kadar erken ya
parsa o kadar kazanç elde edeceği mantığı ile mese
leye bakacağından; meselenin içinde yatan ufak pü
rüzlerin her şeyden evvel giderilmesi lazım gelir. Ak

si halde bunlar giderilmezse primin de işin bir an 
evvel bitmesini temin edeceğini zannetmiyorum. 

Bu yeniliklerin yanında benim gönlümde yatan 
ve Kanunda bulunmasını arzu ettiğim bazı husus
lara da kısaca dokunmak istiyorum : 

işlerin belirlenen sürede ve hesaplanan bedelle 
bitirilmesi için üçüncü kısımda, ihalede genel olarak 
kapalı teklif usulünün esas alındığı bildirilmektedir. 
Hazine için en sakıncalı; fakat ihale yapanlar için 
en zahmetsiz, en mesuliyetsiz, en kolay usuldür. 

Bu türlü zemin etüdü, altyapısı yapılmamış arsa
larda bitmiş projeler üzerinde analiz - fiyat teklifi 
verme hususunu düşünmeye değer bulurum. Öyle bir 
usul ki, yurdumuzda bazı idareler tarafından yıllar
dır başarı ile, hiç yolsuzluk söylentisine meydan ver
meden uygulanmaktadır. Dosyasında her husus ihale
den önce dikkatle düzenlendiği için hiçbir şüpheye 
yer yoktur ve hiçbir yolsuzluğa açık değildir. Buna 
misal olarak, NATO'nun yaptığı ihaleler bu tiptir, iha
leyi yapan kuruluş bütün analizlerini yapar; nakliye
sine varıncaya kadar, zemin etüdüne kadar, dosya
yı tam tekamül ettirir, projesi vardır, her şey ortada
dır ve ihaleye girenler buna teklif verirler ve öyle 
zannediyorum en zahmetlisidir, en yorucusudur, en 
çok eleman isteyen iştir; ama bana göre en sıhhatli 
iştir ve Türkiye'de bu senelerdir uygulanmaktadır; ama 
maalesef Tasarıda, benim ölçüme göre doğru oldu
ğunu zannettiğim bu yola doğru bir yaklaşım göre
memekteyim. 

Tasarı metnini gözden geçirirken mutlaka değiş
mesi gerekli maddeleri görmekteyim. 

Bu maddeleri, zamanınızı daha fazla almamak için 
maddeler üzerinde görüşürken arz edeceğim. Yalnız 
bir noktaya kısaca değinmek istiyorum : 

Bilindiği gibi 12 Eylül Yönetimi, çıkardığı ka
nunlarda hatalı görülen noktaları hemen değiştirmek
te, hatadan dönmek faziletini daima göstermektedir. 
Bu dönüşler gözler önünde cereyan ederken, yöne
timi hataya sevk eden ve geri dönüşe mecbur eden
ler hakkında gereken tedbirlerin de alındığı şüphesiz
dir. Bunları gören, bilen bürokrasimiz, yeni kanun 
teklifleri hazırlamak zorunda kalınca, kendini koru
ma tedbirleri alma yoluna gidiyor gibi bir endişem 
vardır. Bu çok aşırı bir endişe olarak da görülebi
lir; ama bazı misallerle bunu teyit etmeye çalışaca
ğım : 

Nitekim önce Toplu Konut, şimdi de Devlet iha
le Kanun Tasarısında açıkça görüldüğü gibi, çalış
malar bir çerçeve kanunu şeklinde geliştirilmekte, tat
bikatta ise hataları ve sevapları ile çok sayıda hazır-
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lanan yönetmeliği bırakılmaktadır. Bilindiği gibi Top
lu Konut Kanunu 11 sayfa, 36 asıl, 4 geçici madde
den ibaretken; bu Kanunu yürütmek için çıkarılan 
yönetmelikler 65 sayfa ve 253 maddeden oluşmakta
dır. 

Devlet İhale Kanunu Tasarısı için de durum ay
nıdır. 76 maddeden ibaret 2490 sayılı Kanunun ye
rine, 93 maddelik bir Tasarı teklif edilmekte; fakat 
bu Tasarının kanunlaşması halinde ihale işlerinin yü
rüyebilmesi için 11 adedi Bakanlar Kurulundan ol
mak üzere 14 adet yönetmeliğin hazırlanması gerek
mektedir. Bu durum beni endişeye sevketmekte; her 
şeyden evvel Devlet alımlarında, Devletin yaptırdığı 
işlerde hissedilen rahatsızlıkların giderilemeyeceği en
dişesini taşımaktayım. 

Efendim, bunun yanında şunu da son olarak ke
sinlikle arz etmek isterim ki, bir devletin bütün iha
lelerini, hoşgörünüze sığınarak söylemek istiyorum, 
ben Karadenizliyim biliyorsunuz; kara lahana ile nük
leer enerjinin satın alınmasını aynı yasa içine sığ
dırmak muhakkak ki, çok zordur, çok da açık verme 
ihtimali vardır. 

Hoşgörünüze çok teşekkür ederim, saygılar suna
rım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

2490 sayılı Kanunu tümüyle değiştiren Devlet 
ihale Kanun Tasarısı, bendenizin de dahil bulun
duğu Bayındırlık, Ulaştırma, imar - İskân ve Turizm 
Tanıtma Komisyonunda uzun bir süre tartışıldı, gö
rüşüldü ve Komisyon kendi görüşlerini ihtiva eden 
metni böylece tamamlamış oldu. Yaptığım değerlen
dirmede Ulaştırma Komisyonu bu metni görüşüp tar
tışırken Hükümet metninden 45 maddesini aynen be
nimsemiş, 93 madde olan bu Tasarının böylece 48 
maddesini değiştirmişti. 

Daha sonra İktisadî İşler Komisyonunun ele al
mış olduğu metinde de görüyoruz ki, bu Komisyo
numuz Hükümet metninden 46 maddeyi aynen be
nimsiyor, Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonunun ka
bul etmiş olduğu maddeler içerisinden de 10 tane
sini benimsemek suretiyle kendisi Hükümet metnin
den 37 maddeyi de değiştirmiş oluyor. 

Bunu niçin İfade etmek istiyorum?.. Kalkınmak
ta olan bir ülkede her ne kadar son yıllarda yatırım 
hızındaki azalma var ise de, bu yatırım daralmasının 
ta'hlik ettiği bir başka husus vardır. O da aşırı reka-
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bet; Devlet yatırımlarına var olan taleplerdeki aşırı 
rekabet... Bu aşırı rekabetin neticesi olarak 24901 sa
yılı Kanun günün gelişmiş şartları, değişmiş şartları 
içerisinde dengeliyici bir rol oynayamamıştır ve bu 
nedenle de Devlet Bütçesi planlı dönemin 'bir uygu
layıcı, etkin aracı halinde görevini tamamlayama
mıştır yıllık programlar üzerinde. Nasıl olmuştur bu 
olay?.. Devlet, ihtiyaçları belli ölçüler içerisinde ve 
ö günün siyasî tercihleri içerisinde alt alta sırala
mak suretiyle kamu harcamalarından ihale yoluyla 
tamamlamayı düşünürken, aradaki meydana gelen 
yıpranma, devalüasyonlar ve şiddetli enflasyon böy
lece zaten reel anlamda tespit edilmemiş olan birta
kım projeler Devleti daha ağır bir durumda bı
rakmış ve kamu hizmetleri, vatandaşa götürülmek 
istenen, millî planla götürülmek istenen hizmetler 
planlı da olsa, programlı da olsa ciddî şekilde aksa
malar göstermiştir. 

Burada bu aksamalara güçlü bir etken olarak şu
nu müşahede etmekteyiz : O da, alınan ihalelerin üst-
lencileri, müteahhitleri Devletin zaman zaman ma-
liyesindeki büyük sıkıntılar nedeniyle, likiditesi ne
deniyle, noksan ve dar likidite nedeniyle müteahhit 
alacaklarını ödeyememiştir. Zaman devam ettikçe 
fiyatlarda büyük artışlar meydana gelmiştir. İlk ke
şif bedelleriyle süre geçtikçe değişen fiyatlar bu ya
tırımları Devlete pahalı hale getirmiştir. Bu, olayın 
hazin bir yönüdür. Bu, aslında 2490 sayılı Kanun
dan kaynaklanan, sadece bu Kanundan kaynaklanan 
bir yön değildir; 'başka sebepleri de vardır. Bu sebep
lerin içerisinde de Devlet kendi imkanlarıyla ihtiyaç
lar arasındaki dengeyi planlı dönem olmasına rağ
men iyi bir şekilde tespit edememiştir, edememekte
dir. Bu tespit yapılmış olsa dahi ortaya çıkan tablo 
şudur: O halde Devletin imkânları maksada nasıl, 
ne yolda, ne durumda ve hangi etkinlikte kullanıla
bilir?.. Hele planlı bir dönemde, hele kalkınmaya 
mutlak ihtiyaç içerisinde olan Türkiye'de. 

Görünen odur ki : 'Sayın Bakanım zannediyorum-
ki bunu açıklayacaklardır, sürüncemede kalan; ni
tekim Sayın Ulusu Hükümeti kendi prpgramını tan
zim ederken bunu, geride bırakılmış birtakım pro
jeleri, yarım kalmış birtakım projeleri, rantabl olma
yan birtakım projeleri bir tarafa itmiştir, esas Türk 
ekonomisine ve genel ihtiyaç içerisinde olmak lazım 
gelen birtakım projeleri ön plana getirmiştir ve bu
gün hâlâ bunun sıkıntısı çekilmektedir. Ayıklanma, 
zannediyorum ki, tamamlanmış değildir. Bu bir nok
san yandır ve 2490 sayılı Kanundan kaynaklanan 
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yanlardır. Hatırlarsanız < bir zamanlar Türkiye'de âde
ta mantar gibi fabrika temelleri ortaya çıkmıştı ve 
bunlar yeterli kaynaklardan değil, aslında birtakım 
imkanları, Devlet imkanlarını 2490 sayılı Kanunun 
yeterli olmayan hükümlerinin istismarı yoluyla baş
ka yollara kanalize edilmesi amacını taşımıştır benim 
kendi şahsi görüşüme göre ve 2490 sayılı Kanuna da
ha üstün tutulabilmesi lazım gelen böyle bir kanunun 
kamuoyu üzerinde (Tartışılabildiği ölçüde ifade edi
yorum) bıraktığı imaj, geçmişte kaydedilen aksak
lıkları yeterince telafi edemeyeceği noktasındadır. 
Zira, yine birtakım sübjektif değerlendirmeler hâ
kim olmuştur. Kanun Tasarısına Devlet imkanları 
yatırım gücüne dönüştürüldüğü zaman bunun tevdi 
edileceği ellerin tespiti, edilecek olan ellerin tespiti; 
yani müteahhitlerin tespiti ve fiyatların mutlak su
rette ciddî analizlerle tespiti olayı burada yeterince 
(kendi ölçülerime göre) disiplin altına alınamamıştır. 
Bu da yine bugün Türkiye'nin bu konuda içinde bu
lunduğu sıkıntıların devam ettirileceği intibaını bana 
vermektedir. 

Olayın bir başka yönü : Bir rekabet durumu 
vardır bugün. Demin konuşmamın başında söyle
miştim; bir ihale yapılmaktadır. Yatırımdaki daral
ma nedeniyle 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi bir işe talip 
olmaktadır. Tıpkı bir iş için yüzlerce, binlerce va
tandaşın başvurduğu gibi ve kıyasıya bir mücadele... 
'Burada uygun bedel kavramı getirildiği zaman, ki, 
'Komisyonda tartıştığımızda da bunun mutlak surette 
kanuna konulması lazım geldiğini söyledik; ama tak
dir öyle olmadı, yönetmelikle, işte Maliye Bakanlı
ğının, Bayındırlık Bakanlığının hazırlayacağı ve ob
jektif kriterlere dayandıracağı birtakım esaslar içeri
sinde bir uygun bedel tespit edilecektir. Ben burada 
da mütereddidim. 

Olayın bir başka yönüne bakmak istiyorum. (Za
man zaman maddeler üzerinde görüşlerimi açıklaya
cağım.) Resmî ilan konusu; 17 nci maddenin getirmiş 
olduğu düzenleme. Bu konuyu, vereceğim önergeler 
üzerinde açıklama yaparken daha geniş izaha çalı
şacağım. Eğer mükemmel 'bir tasarı önümüzde ise 
ve Türkiye'de hakikaten geniş müşteriye hitap ede
ceksek ve Türkiye'de bir yerde öteden beri, 56 yıldır 
Devletin himaye etmiş olduğu, resmî ilan kanalıyla 
sübvanse ettiği basına eğer biz imkan tanıyacaksak, 
bir yönüyle o demokrasinin ve dördüncü kuvvet ola
rak basının yaşaması için de gerekli olan bir husus
tur; bu Kanunda biz basını bir ölçüde zayıflatmak
tayız. Bunu da böylece vurguluyor ve Kanunu geneli 

I itibariyle beğendiğimi ve Yüce Kurulun da bu metni 
bu Tasarıyı çok daha mükemmel hale getireceği yo
lundaki inancımı muhafaza etmek suretiyle hepinize 

I en derin saygılarımı arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Tam 10 dakika konuştunuz, teşek-

I kür ederim Sayın Ay dar. 
Sayın Erginay söz almaktan vazgeçtiler. Sayın 

Kırcalı?.. Yoklar. 
'Sayın Genç, buyurun. 
'KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
1934 yılından beri devletin alma satma, yaptırma, 

keşfettirme, kiraya verme işlemlerini kurala bağla
yan ve böylece 50 yıldır bu yönüyle uygulayıcılara 
büyük kolaylık sağlayan bir Yasanın temelden değiş
tirilmesi için getirilen 'bu Tasarı, biraz önce Komis
yon Başkanımızın da açıklamalarına göre, aşağı yu
karı esas komisyonları tarafından bir tarafa itilmiş, 
ortada kalmış, nihayet İktisadî İşler Komisyonumuz 

I işe sahip çıkmış. Bu da bu Tasarının gereği gibi ince-
I lenmediği izlenimini vermektedir. 

Sayın üyeler; 

öteden beri 2490 sayılı Yasa ile ilgili birtakım 
I şikâyetler yapılmaktadır. Ancak yasalar ne kadar 

objektif olursa olsun, önemli olan bunları uygulayan 
kişilerin niyetleridir, öteden beri yine süregelen bir 
âdet vardır: İdarede kanun uygulayıcıları sorumlu
luktan kaçınmak için birtakım dar kalıplara kendi
lerini mahkûm etmekte ve elastiki hareket etmekten 
çekinerek, belki 200 liralık bir sorumluluk altına gir
memekle devleti milyonlarca liralık bir zarara sok
maktadır. 

Şimdi, bu 2490 sayılı Kanun aslında 50 yıl uy
gulandığına göre, getirilen Tasarı pek de bu Kanun
da şikâyet konusu olan hususları halletmiş değildir. 

I Gerçi basit onarım, satın alma gibi işlerde birtakım 
iyileştirmeler getirmiştir, özellikle öteden beri şikâ-

I yet konusu olan; idarenin rakamsal olarak bağlı kal-
I dığı kurallar vardı. Öyle birtakım işler vardı ki, 
I idare mesela 100 liralık veya bin liralık bir mal satın 

almak zorunda kalıyorsa, o kadar da bir ilan parası 
verme zorunluluğu vardı. İşte bunlar biraz telafi edil-

I miş. Ancak esas şikâyet konusu olan yapım işleri 
ve müteahhitlik müessesesinde görülen hatalı işler bu 
Kanunda halledilmemiştir. 

Bir defa, 2490 sayılı Kanuna bağlı olarak çıkarı-
I lan yönetmelikte müteahhitler için sicil tutulmakta-
I dır; ama bugüne kadar bir idarenin işinde kötü sicil 
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alan, işini bırakan, devleti zarara sokan müteahhit 
hemen gidip yambaşındaki müessesenin ihalesini al
makta ve idare buna mani olmamaktadır. 

Yine, karne alım-satımları meselesi vardır. Bugün 
bir Bayındırlık Bakanı, Bayındırlık Bakanlığı Müs
teşarı, müsteşar muavinleri hudutsuz karne alma 
hakkına sahip olmaktadırlar; yani teknik eleman sı
nıfından olupta belirli iş kapasitesini kontrol eden 
kişiler bu karneleri alıp bir rant unsuru olarak işlet
mekte, büyük bir firmaya bu karnesini vermekle fii
len ona bir idare müdürü gibi görünmekte ve bunu 
kullanmak suretiyle esasında bir gelir kaynağını ken
disine temin etmekte ve karne dağıtımında pekte ob
jektif usullere riayet edilmemekte, hatta bu konuda 
büyük suiistimallerin olduğu öteden beri de söylen
mektedir. 

Müteahhitlikle ilgili hususlarda ciddî birtakım 
tedbirler getirilmemektedir. Bugün devletin milyarlık 
yatırımını yapan bir kişide hiçbir nitelik ve nicelik 
aranmamaktadır. Mesela, bir tahsil şartı aranmamak
tadır. Siz, devletin milyarlık bir ihalesini yapın; ama 
onun iş niteliğini araştırmayın... Gerçi birtakım ekip
manlar aranmaktadır, karne falan aranmaktadır; 
ama karneler bugün parayla satılmaktadır. Yani be
lirli bir iş alıpta belirli bir karne sahibi olan bir kişi, 
bu karnesini getirip pekala başkasına vermektedir. 

Simdi inşaatların zamanında bitirilmeme meselesi 
vardır. İnşaatların zamanında bitirilmemesinin çok 
çeşitli nedenleri vardır, ©unlardan birincisi; mesela, 
projelerin geç verilmesi... Bir istatistik elde ettim; 
1968'le 1978 yılları arasında 459 kamu inşaatında 
yapılan araştırmada şu sonuç çıkmış: 

Bu sözleşmeler normal süresine göre % 50 ge
cikme ile tamamlanmışlardır. Gecikmelerin ana kay
nakları şunlar : 

Projelerin geç verilmesi ya da proje tadilatı % 
39,6, keşif artışı % 33,2, yer kesimindeki gecikme 
% 8,1, tahsisli malzeme teminindeki gecikme % 5,7, 
hakediş >ödemesindeki gecikme <% 3,9 ve % 9,5'de 
diğer nedenler... 

Şimdi, aslında 10 dakikalık bir sure içinde, bu 
konu ile ilgili geçmişteki sakıncaları anlatmak çok 
zor birşey; ama mesela burada, keşif artışları kamu 
yatırımlarının gecikmesinde çok önemli bir unsur 
teşkil etmektedir. 

Uygulamada şöyle olmaktadır: İdare 100 milyon 
liralık bir iş yaptıracaktır. Devlet Planlama Teşkila
tına 100 milyon liralık iş için gittiği zaman Planla
ma diyecek ki, (daha doğrusu uygulamada diyor) 

I «Efendim, bu kadar işi ben sana yaptıramam, ver-
I mem bu kadar ödenek...» Bunu idare bilmektedir, do

layısıyla 100 milyon liralık işe 10 milyon lira mu-
I aammen bedeli koymaktadır ve evvela götürüp plan

lamadan geçirmektedir, arkasından da tabiî bu 100 
milyon liralık iş 10 milyon lira ile bitmediğine göre; 
bu iş işte 'bu sakıncadan dolayı böyle devam etmek-

I tedir. 

İşlerin uzaması nedeniyle enflastyonist baskılar 
kamu yatırımlarında, özellikle inşaat ihalelerinde bü
yük maliyetlere sebebiyet vermektedir. Yapı işlerin
de, özellikle maliyetlerin tespitinde Bayındırlık Ba
kanlığının bir birim fiyat tespit esasları vardır. Bir 
bakıyorsunuz bir inşaatın bünyesine giren yapı mal
zemelerinin bir kısmında aşırı derecede kârlar vuku 

bulmakta, bir kısmında da zararlar vuku bulmakta
dır. Yeni getirilen tasarı ile bu hususların ne derece
de çözümlendiği belirtilmemektedir. Mesela bugün; 
hani bir metre karelik bir tuğla duvarın işçiliği ile, 
12 veya 20 metre karelik bir tuğla duvarın işçiliği 
herhalde değişmektedir; fakat Bayındırlık Bakanlığı 
birim fiyat çizelgelerinde bunu görmek mümkün 
değildir. 

IBu itibarla evvela idarenin kanundan ziyade ken
disinin bu devlet ihalelerinde veyahutta devletin in
şaat ihalelerinde sakınca teşkil eden hususlar yönün
den kendisine düşen görevi yapması gerekmektedir. 

Tasarıda vakıflara özellikle yeni bir sistem geti
rilmiştir. Vakıflara 'devlet ihalelerinin veyahutta 'in
şaat iha'l elerinin tenzilatsız verilmesi uygun görül-
imekte ve bu kişiler 'de bu ihaleleri getirip başka ki
şilere vermek 'suretiyle bu vakıflara bir ıkâr sağlama 
prensibi veyahutta ilkesi kabul edilmiştir. Bu ise dev
lete büyük zararlar tevlit edeceği gibi, aynı zıarnaında 
ikinci aşamada yüklenici duruma girecek kişinin de 
.niteliğinin, esas Devlet ihalelerine girecek 'kişilerde 
aranacak niteliklerde olmaması itibariyle de büyük 
sakıncalar meydana getirmektedir. 

Yine, yabancı kişilerin de ihaleye girmeleri ilkesi 
kabul edilmiştir. Zaten bizim 'memleketimizde esa
sen işsizlik had safhada olduğu iç'iin, normal olarak 
bugün yapılan inşaat İhalelerinde veya diğer ihale
lerde % 60 - % 70'e varan birtakım kurumlar olmak
tadır. Bu itibarla eğer yaban çullanın ille ihaleye gir-
'meleri, Türkiye'de iş yapmaları istenmekteyse, bunun 
ancak Türkiye'de mevcut tekniklerle yapılması im
kânsız olan birfca'kıım yapılaşmalara veya emsali iha-

| leılere hasredilmesi gerekir. 
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Şimdi, öteden bertil inşaat işlerinde özellikle şikâ
yet konusu olan; inşaatı verirken ihale bedelinin han
gi hadde olacağı veya uygun haddim ne olacağı ko
nusunun çözümllenımesi imeselesiydi ve en büyük şi
kâyet buradan kaynaklanıyordu. Bir bakıyorsunuz 
•aynı ihaleye 10 tane firma girmiş, birisi ı% 50 kı
rıyor, birisi % 60 kırıyor, birisi % 5 kırıyor; bura
da uygun had hangisidir?.. Kanun Tasarısı burada 
biır çözüm getirmemektedir. Tasarının 28 inci mad
desi bunu yönetmeliğe bırakmaktadır. Zaten eski Ka
nunda da bu yönetmelikle tespit ediliyordu ve yönet
melik de burada objektif bir kıstas getirmemişti. 
Mesela, burada Amerikan sistemli vardır, Amerikan 
sistem'inde şöyle bir yol izlenmektedir; Amerikan 
sisteminde bir inşaat İhalesine giren • firmaların en 
yüksek fiyat verenle en düşük fiyat veren iki aşırı 
ucu atılmakta, geriye kailam fiyatların aritmetik orta-
laıması alınmaktadır. Kaınaatimiizce böylle bir uygula
ma bizim memleketimizde de geçerli bir uygulama 
olabilir. 

Geçmişte bir uygulaması olan Devlet mezarlık iha
lesinde idarenin şöyle bir tutumu olmuş : Devlet ev
vela kendisi bir maliyet hesaplaması yapmış, ondan 
sonra birtakım firmaları ihaleye girmeye davet et
miştir; yani herhangi bir muhammen bedel tespit et
meden, kendisinin tespit ettiği muhammen bedeli sak
lı 'tutmak suretiyle firmaları İhaleye davet etmiştir; 
fakat bu firmaların hiçbirinin teklifi Devletin tespit 
ettiği muhammen bedeli tutmamıştır. Mesela, aklım
da kaldığına göre, Devlet 900 milyon lira olarak tes
pit etmiş, 1 milyar 600 milyon lira fiyat teklif eden 
müteahhitler olmuştur. Yani, bunun bir çözüm ol
madığı görülmektedir. 

Bir de, bizde ayrıca şöyle bir durum vardır; 
bizde sırlar pek gizli kalmıamaiktadır; yani böyle bir 
yola başvurduğumuz takdirde,. Devletin tespit ettiği 
fiyatın kısa zamanda müteahhitlere aktarılması me
selesi gündeme gelmektedir. Bu itibarla kanaatimiz
ce bu layık haddi yönetmeliğe bırakmaktansa, Ka
nunda böylle objektif ilkellerle tespitinin daha uygun 
bir sistem olacağına inanıyorum. 

Ayrıca, deımin Sayın Komisyon Başkanımızın da 
yaptığı açıklamalara göre, bu kadar çok önemli bir 
Kanunun kısa bir zamıamdıa Ikomisyomlardia inceleme
ye tabi tutulması, bunun ilerde uygulama aşamasın
da büyük problemler çıkaracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Genç; süreniz doldu efen
dim, 

KAMER GENÇ — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Malî îşler Komisyonuna gitmiş. Malî İşler Ko

misyonu esas 'komisyon olmasına rağmen yeteri ka
dar incelememiş. Ondan sonra iktisadî İşler Komis
yonu ve Bayındırlık Komisyonu 'kendi arallaırında bir 
inceleme yapmışlar; ama 2490 sayıilı Kanunda temel 
şikâyet konusu olan hususlar görüyorsunuz iki, bu 
Kanun Tasarısında da çözülmemiştir. Evvela idare
nin kendisini düzeltmesi, kendisinden beklenen görevi 
»(•İşte, birim fiyatının tespitinde, özellikle inşaatların 
kontrolünde) yerine getirmesi lazım. 

Burada şunu da belirtmek istiyorum; inşaat 'kont
rolü diyoruz. Bir bakıyorsunuz, Devlet biır yapı ya
pıyor, kontrol! elemanı yok... Milyarlık inşaatın ba
şınla kontrol elemanı olarak 35 - 40 bin lira aylık ma
aş alan mühendisi veriyor, o da inşaatın başına tam 
gidip gelemiyor, bir bakıyorsunuz inşaat bitmiş; ama 
hatalı bitmiş... Bu defa idareyle müteahhit 'takışıyor. 
Öte taraftan, kuruluşun başında bulunan Balkan da 
o yapıyı veya yapılan hizmeti açmak istiyor. O za
man ne oluyor?.. Bu defa Bakanın tazyikiyle veya 
burayı merasimle açmak isteyen yetkili amirin bas
kısıyla, yeteri nitelikte yapılmamış inşaat idare tara
fından merasimle açılarak teslim alınııyor. Ondan son
ra da müteahhitle idare arasında, «Eh sen şu kadar 
hatalı yaptın, şurası hatalı oldu, biz fiyatı bu kadar 
düşürelim» diye uzlaşmaya gidiliyor. 

Özellikle burada kamu inşa atlarının yapıllmasın-
da inşaatın başında yeterli maaş ve ücretle tatmin 
edilecek kontrol elemanlarının zamanında bulundu
rulması ıliazıım. Şimdıi, müteahhit yapıya bir demir 
koyuyor, bir çimento koyuyor, malzeme koyuyor; 
onu o -anda kontrol etmezseniz veyahutta projesine 
uygun olup olmadığını o anda kontrol etmezseniz, 
bina ortaya çıktıktan sonra, «Yok sen burayı şöyle 
yaptın da, doğru yapmadın da, şu kadiar malzemeyi 
koymadın da» demek ve bu koskoca binayı yıkmaya 
kalkmak, zaten bir noktada da büyük biır millî ser
vetin heba olması sonucunu doğurur. Bu itibarla ida
renin kendisine düşen görevleri eksiksiz yapması ve 
özellikle bu konuda çalıştıracağı teknik elemanları 
da hem yeterli düzeye çıkarması ve hem de ücret 
yönünden doyurucu bir seviyede tutması kamu yatı
rımları bakımından artık hayatî bir boyut almış me
seledir. 

Burada şunu da belirtmek istiyorum; özellikle 
bugün belediyelerin de teknik elemanları yok. İşte 
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gördünüz, Diyarbakır'da 'bir bina yıkıldı, 90 tane va
tandaşımızın canı gitti, giden inalı da boş verim... 
Böyle olunca, özelikle idare bundan sonra artık ya-
pılaşmallarda teknik hizmetleri özel sahalara da kay-
dtrmallıdır; yani belediyelere teknik elemıan çalıştır-
m;a zorunluluğu getirerek, özellikle yapılaşma anın
da, demiri külllanma anında, çimentoyu kullanıma 
anında onları kontrol etme yolarını araımailıdır. Aksi 
takdirde bu tempolarla gidilirse, illerde yine birçok 
binaların kişilerin başına yıkılması tehlikesi vardır. 

Bu itibarla, ben şahsen getirilen Kanun Tasarı
sının, 2490 sayılı Kanun zamanındia mevcut şikâyet
leri giderici nitelik taşımadığı; ancak basit onarma, 
satın ailimia ve rakamsal birtakım değerlerde idareye 
'elastikiyet getirme yönüyle olumlu tarafları varsa da, 
esas temel noktalara çözüm getirmediği inancında
yım, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

MALÎ İSLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; müsaade ederse
niz, Malî İşler Komisyonunun Tasalıdaki durumuy
la ilgili değişik konuşmalar geçmiştir şimdiye kadar. 
Bu konuda bundan sonraki konuşmalara ışık tutma
sı içıin çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir cevap hakkı olarak söz veriyo
rum, buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-
M \ SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; 

Sayın Genc'in açıkllamailıarındam sonra, daha ön
ce bir ifci konuşmada geçtiği için, bundan sonra da 
geçebileceği düşüncesiyle konuya açıklık kazandırmak 
'istedim. 

Tasarı Bayındırlık Komisyonuna 3.12.1981 tari
hinde gelmiş. İktisadî İşler Komisyonuna 23.3.1982 
tarihinde geçmiş. Esas komisyon olarak Malî İşler 
Komisyonu tensip buyuruimuş. Ne vaır ki, İktisadî 
İşler Komisyonu 3.3.1983 tarihinden itibaren incele
me konusu yaptığından ve Sayın Cumhurbaşkanı -
ımi'zım ve Başbakanımızın da beyanatlarında yer al
dığından, öncelik ve ivediliğine binaen Malî İşler Ko
misyonumuz bir kararla; bu konunun İktisadî İşler 
Komisyonunun da ihtisasına girdiği, her iki Komıis-
yonumuzun dıa değerli katkılarıyla Gendi1 Kurula su
nulabilecek niteliğe gerçekten inandığımız şekilde 
ulaştırıldığı, komisyon üyelerinin ferdî konuşmailaırıını 
değerii diğer komisyon üyelerinin görüşlerine ilave
ten burada da arz edebilecekleri düşüncesiyle önce

likli kanun tasarıları arasında bulunan ve Kanun Ta
sarısını bekletmemek, yeniden Komisyonumuzda mü
zakere konusu yapmamak açısından, bizimle hemen 
hemen aynı şekilde bir duruma sahip, daha doğru
su Kanun Tasarısı üzerinde aynı ihtisas durumuna 
sahip olan İktisadî İşler Komisyonunun esas ko
misyon olmasını teklif etmiş durumdayız gecikmeme
si bakımından. Tabiî, saygıdeğer Malî İşler Komis
yonu üyelerinden görüşünü ifade edecek sayın üye
lerimiz, burada da görüşlerini ifade edebileceklar-
dir. 

O bakımdan, «Malî İşler Komisyonu esas ko
misyon olduğu hailde incelememiştir.» şeklindeki ve 
daha önceki beyanların .'bundan sonra da olmaması 
açısından açıklığa kavuşturmak istedim. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Kırcaıh, daha evvel davet etmiştim, yoktu

nuz; ama şimdi buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan; esasında benim konuşacağım hususların pek 
çoğuna arkadaşlarım değindiler. Pek fazıla ilave ede
ceğim bir husus olduğunu zannetmiyorum. Sayın Ku-
zuoğlu söz istemişlerdi, eğer kendi aırzuları varsa 
buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — Tabiî siz konuşmayınca Sayın Ku-
zuoğlu iiılie Sayın Tosyalı'ya sıra gelecek. 

Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mecli

slin sayın üyeleri; 
Son senelerde hızlı değişen ekonomik şartlaır ve 

enflasyon 2490 sayılı Kanunun sakıncalarını daha 
açık bir sekilide ortaya koymuş ve değiştirilmesini el
zem hale getirmiştir. Yüksek enflasyon oranlaın iha
leleri iptal etmdk veya sürüncemede bırakmak neti
celerimi doğurmuş, birçok yatırım yanım kalmış, bun
dan mütevellit Devlet hazinesi zarar görmüş, eko
nomi rayına oturamamış, sanayi bekleneni vereme
miştir. 

Bu arada birçok üstlenioi de Kanunun açık bırak
tığı boşluklardan yarariamaırak haksız kazancılar edi
nebilmiştir. Öyle ki, ihalesi iptal edilen bir yüklenici 
aynı ihaleye; nam ve hesabına çıkarılan aynı ihale
ye girip, o ihaleyi tekrar alıp, gene aynı müessesenin 
karşısına geçebilmiştir. 

İşte 50 yaşındaki bu Yasamın yerine geçecek ye
ni Kanun 23 Mart 1982 de Ulaştırma Komisyonun
dan çıkmıştır, 1,5 senelik bir gecikme ile huzurunu
za gelmiş bulunuyor. 
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2490 sayılı Kanun şimdiye kadar en az değişik
lik gören kanunlardan bir tanesidir. Bu Kanunun 
katı hükümleri vardır. Bu hükümter arasında çok 
mühim olan bir hüküm de en UCUZ teklifin tercih 
edilmesidir. Formaliteler fazladır; bu da zaman kay
bına sebep ölarnıaktadır. 

Yeni Tasarı, 2490 sayılı Kanunun bir tadili ma
hiyetinde değildir. Yemi bir Kanun niteliğindedir ve 
bu Kanunda eski Kanundan fark genelde şuralarda
dır : 

İdarelerin yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. 
Zaman kayıpları önlenmeye çail'şılmış, bu arada ihale 
ilamlarının şekilleri değiştirilmiştir. Müteahhitler ara
sındaki rekabet daha da yaygınlaştın'lmıştır. Bazı 
rnıateamıs ve teçhizatın doğrudan doğruya imalatçı 
kaımu kuruluşlarından tek elden sağlanması temin 
edilmiştir. Ancak muhterem arkadaşlarım, şunu be
lirtmek istiyorum. Ben burada «İmalatçı» lafını kul
landım. Zira daha önce de bazı kanunlara dayanıla
rak bazı genel müdürlükler; daha doğrusu bir kamu 
kuruluşunun genel müdürlüğü konserve fabrikası liiîe 
iştigal ettiği hailde, arsa satmak, malzeme satmak, 
masa saitmak gibi konularla da 'rahatlıkla iştigal ede
bilmiştir. Çünkü, Devilet kuruluşundan alınmış in
tibaı verlilerek, Devlet hazinesi zarara sokulmuştur. 
Bunlar zannediyorum bundan sonra olmayacaktır. 

En uygun ve en iyi tekliflin tespitinde ita amiri 
ve komisyona yetki veriilmiştlir. İhale karaır'indan son
ra yeniden zam veya tenzilat yapıma olanakları kal-
dırıılmıştır. 

Yeni hir şey, (Ki, en etken olacağını zannetiğimiz) 
erken bitirme primi ihdas edilmiştir müteahhitler için. 
Bu erken bitirme primi, aldığı işi zamanında yapıp 
bitirme... Ancak, bir işin tahsisatı yeteri kadar kon-
mamışsa, o işi erken bitirmek o parayı sarfetmek 
anlamına gelir; yani Türkiye'de herhangi bir yatırı
mın gerçekleştirme oranına bakarken verilen % 100 
değeri genellikle idarelerde nakdî bakımdan gerçek
leştirme olarak verilmektedir ki, bu son derece yanlış
tır. Mühim olan fizikî gerçekleştirmedir. Bir fabrika
nın bitirilişi mühimdir. Yoksa o fabrikaya ayrılmış olan 
tahsisatı sarfetmek marifet değildir. Ekonomiye katkı 
mühimdir. Ekonomiye katkısı olabilmek için, sosyal 
alanda hizmet yapabilmek için işin bitirilmesi şarttır. 

Devleti zarara uğratan yükleniciler için bir kara 
liste tanzimi öngörülmüş ve müteahhitler için sicil tu
tulması yeniliği getirilmiştir. 

Mühendislik ve müşavirlik işleri Kanun kapsamı 
içerisine alınmıştır. Teminat işleri kolaylaştırılmış ve 
ipotek teminattan çıkarılmıştır. 

Bu Kanunun tam tatbiki için ihtiyaç duyulan çok 
miktardaki yönetmelikler zamanında çıkartılmalıdır. 
Ancak, neticede şunu söylemek isterim ki muhterem 
arkadaşlarım; fasulye alımı ile fabrika yapımını aynı 
kanun içerisinde götüremezsiniz. «Bu Kanun ikisini de 
içerisinde birlikte götürmektedir. İleride bunun sıkıntı
larını gene (göreceğiz. 

Bence eskiden NATO işleri kanun kapsamı dışın
da tutulurdu. Neden tutulurdu. Çünkü NATO'da bir 
usûl vardır. NATO, uygun teklifi öngörür. «Uygun 
teklif en iyi tekliftir» der. Uygun teklif ucuz teklif 
değildir. O halde, madem ki 2490 sayılı Kanunu de
ğiştiriyoruz, yeni Kanun uygun teklifi öngörüyor. O 
halde NATO işlerini bu Kanun kapsamı dışında 
tutmaya artık gerek yoktur şahsî kanımca. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Sözlerimi uzatmak istemiyorum. Maddeler geldiği 
zaman kanaatlerimi arz edeceğim. 

Ancak, şunu belirtmek istiyorum. Daha önce de 
2490 sayılı Kanun kapsamı dışında olan idareler vardı. 
Bunlar en ucuz teklifi almaya mecbur değillerdi. En 
uygun teklifi almaya mecburdu. Bunlar Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri, İktisadî Devlet Kuruluşları idi. Ancak, 
burada cesaret sahibi, bilgili, ilgili, yetkili şahıslara 
ihtiyaç vardı. Bunlar tatbikatı yapabildiler, yüreklerin-
ce yaptılar; ama en ufak şekilde hataya düşenlerin 
yüzlercesi mhakeme kapılarına gitti veya hataya düş
medikleri halde mahkeme kapılarında süründürüldüler 
senelerce. 

Yani, diyeceğim şu ki, eğer kamu kuruluşları bu
günkü kadrolarını yeter ölçüde takviye etmezlerse 
ben yeni Yasanın tatbik kabiliyetini büyük ölçüde gö
remiyorum. Çünkü, önce pahalı teklife uygun teklif 
diyebilmek için önce konuyu bilmek lazım, sonra 
mevzuya hâkim olmak lazım, bilgili olmak lazım, 
memleketçi, vatanperver ve bunu bilgisi ile destekler 
olmak, geniş bir kadroya sahip olmakla mümkündür. 
Bilgisiz, yetkisiz, tecrübesiz insanlarla en uygun teklifi 
değil, en ucuz teklifi alır mahkemeye gitmemek için. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Yasanın muhakkakki 
aksayan yönleri olacaktır. Ancak Yasanın aksayan bu 
yönleri en kısa zamanda düzeltilmelidir. 

Kanunun ülkemize ve milletimize hayırlı olması 
temennisiyle hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın jFırat. 
Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

sayın üyeler ve sayın Bakanım; 
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Bu Tasarı ile 2490 sayılı Kanunu tümüyle değişti
riyoruz. Ancak bu ölçüde köklü bir değişikten önce 
yatırımların ihale edilişinden, işletmeye açılışına ka
dar geçen sürede aksamanın sebeplerinin doğru ve 
tam olarak tespiti çalışmalarının yapıldığını, bu Ta
sarı gerekçesinde göremiyoruz. 

Yatırımların gecikmesinde ve kalitesiz yapılma
sında yalnızca 2490 sayılı Kanunu suçlamak bizi doğ
ru sonuçlara götürmez. 25 yıllık kamu hizmetim sıra
sında 10 bin civarında ihalenin komisyon üyeliğini 
veyahut başkanlığını yapmış bir kişi olarak rahatlıkla 
ve kesinlikle söyleyebilirim ki, bu Kanunu değiştir
mekle bütün yatırımların zamanında bitirilmesi ve 
çok kaliteli yapılması sağlanamayacaktır. Bu Kanun 
dışında, müessir bir kontrol mekanizması ve düzenli 
bir finansman akışı gibi idarî ve malî tedbirlerin de 
aynı zamanda alınması gerekecektir. 

Yeni düzenlenen Kanun Tasarısında uygulama 
için 25'e yakın Bakanlar Kurulu kararı ve yönetme
liğe lüzum görülmektedir. Taşrada bütün bu karar ve 
yönetmeliklerin her zaman bir arada bulunması güç 
olacağından, bu sayıyı asgariye indirmek üzere yapı
lacak değişikliklerle ve sayın üyelerin olumlu diğer 
katkılarıyla 50 yıllık mevcut Kanunun, âdeta taze kan 
verilerek yeniden kamunun ve toplumun hizmetine 
sunulacağını umuyor, Tasarının hazırlanmasında eme
ği geçen kamu görevlilerine teşekkürlerimizi ve Tasa
rıyı daha da mükemmelleştirecek siz sayın üyelere 
de saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Kuzuoğlu, buyurun efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım, sa

yın üye arkadaşlarım, sayın Hükümet temsilcileri; 
Bu kadar değerli arkadaşımdan sonra söz alıp ko

nuşmak benim için oldukça güç. Ancak, konuyu in
celeyen bir komisyon olarak, Sayın Kamer Genç ar
kadaşımız burada, bu Tasarı ile bizim de ilgilenmedi
ğimizi, Tasarıyı bir tarafa ittiğimizi ifade ettiler. Ben 
bilhassa bu konu üzerinde söz almak istedim. 

Aslında bizim Komisyonumuz da bu Tasarıyı ge
reğince incelemiş ve sonuca varmıştır. Aslında, benim 
şahsî kanıma göre de, bu Tasarıyı en iyi inceleme yet
kisine haiz olan Komisyon da bizim komisyonumuz-
dur. 

Komisyondaki incelemelerle, üyelerimizin tümü
nün katkısıyla (Ki, zaman zaman ittifak ve çoğunluk 
ve itirazî kayıtlarla oluşan) sonraki komisyona gön
derilen, bugün huzurunuza gelmiş bulunan Tasarıda 
bizim de raporumuz ve metnimiz mevcuttur. 

2490 sayılı Yasanın bugüne kadarki uygulamala
rında aksaklığa neden olan unsurlar, Tasarı gerekçe
sinin 1, 5, 7 ve 8 inci maddelerinde başarı ile teşhis 
edilmiştir. Ne var ki, gerekçede vurgulanan bu güç
lü sorunlar Tasarı metninde yeterince ele alınıp çö
zümlenmiş değildir. Anılan sorunlar, Komisyonlardan 
geçmiş şekliyle de arzulanan çözüme kavuşturulama
mıştır. 

Bu nedenle, Genel Kurulun değerli üyelerinin ge
rek Tasarıyı ve gerekse Komisyonumuz ve diğer ko
misyonlar tarafından yapılan tadilatı içeren metni in
celerken, biraz sonra maddeler halinde özetlemeye ça
lışacağım gerekçedeki unsurları Yasa bünyesine dahil 
etme girişimini yansıtan bölümleri değerlendirmelerini 
ve uygun bulmaları halinde bunların Yasa kapsamına 
alınmaları için verilecek önergeleri desteklemelerini 
bilhassa arz ederim. 

1. Yürürlükteki 24901 sayılı Yasa uygulamasının 
aksaklıkları ve bunları oluşturan sorunlar : 

İlk akla gelen özellikle kamu kuruluşlarının yapım 
işleri ihaleleri üzerine yapılan eleştirilerdir. Bunlar 
seviyesiz dedikodular düzeyinde kaldığı gibi, bazı cid
dî eleştiriler de mevcuttur. 

Özellikle kamu iktisadî teşekküllerinin (Ki, yeni 
isimleri biraz farklı oluyor bu 60 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye göre.) inşaat işleri, 1981 yılı 
Aralık ayı sonunda Milliyet Gazetesinde yayınlanan 
yürekler acısı durumları rahatlıkla izlenebilir. Ki, bu 
kanımca ciddî bir eleştiridir; fakat bu yeni Tasarıda 
bahsettiğim bu kuruluşlar; yani KİT'ler Tasarıya da
hil edilmemiştir. Ama, en çok tenkit konusu olan da 
onların yaptıkları işlerdir. 

Ben buradaki sorunlardan sadece birkaçına değin
mekle yetineceğim : 

a) Zamanında bitirilmeyen ihaleler nedeniyle 
süre, 

b) Keşif tutarlarının birkaç katına ulaşması ade
ta yadırganmaz hale gelen maliyet, 

c) Sanki 2490 sayılı Yasaya göre yapılması ha
linde, aranmasına gerek olmadığı izlenimini veren ka
lite, 2490 sayılı Yasanın yenilenmesini gerektiren en 
etkin nedenler olmalıdır. 

Buna göre Devlet thale Kanun Tasarısı, bence 
yapım işleri, her türlü inşaat ve onarımı ve yapım dı
şında kalan diğer işleri ayrı, ayrı düzenleyen bölümler 
halinde olmalı idi. Bu fikri bizim komisyonumuzda 
da arz ettim, tam olarak itibar görmedi. Ama, hiç 
olmazsa maddelerde bunu yapmak kabildi; maalesef 
bunu da yapamadık. 
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2. Ancak, gene 2490 sayılı Yasanın yeniden dü
zenlenmesine neden olan ve her biri bir soruna dö
nüşme istidadı gösteren konuların belirlenmesinde ya
rar vardır. 

a) Somut olmayan verilerin değerlendirilmesinin 
aldatıcı sonuçlarının özellikle ucuzluk unsuruna bilinç
siz yaklaşımın, işi en iyi yapabilecek müteahhit ada
yının seçimini önlemesi, 

b) Eksik ve yetersiz proje ve detaylarla düzen
lenen ihale dosyalarının süreye ve maliyete olan olum
suz etkinlikleri, 

c) İhale konusu işin yeri ve zeminiyle ilgili tüm 
bilgi, veri ve 'hesapların ihale dosyası kapsamında bu
lunmaması nedeniyle bunların işin başlamasından son
ra yapılma yoluna gidilmesi, 

d) İhalenin alındığı günün hemen akabinde baş
layan dosyadaki eksiklikleri belirten, aslında süre uza
tımı dolayısıyla fiyat artışı isteklerinin yatırımı olan, 
idareye yapılan yazılı müracaatlar. 

e) Neye dayanılarak yapıldığı açıklanmayan ve 
nedeni de somut verilerin değerlendirilmesiyle araş
tırılmayan,' akıl almaz boyutlara ulaşan tenzilatlar, 

f) Daha zemin takviyesi ya da proje tamamlan
ması döneminde olan termin tarihleri dolayısıyla tu
tumları bir yana, birkaç katma çıkması âdeta olağan 
hale gelen süreler, 

g) İhale dosyası eki birim fiyat listelerindeki 
imalat pozisyon sayısına yaklaşan yeni fiyat zabıtları, 
ihale tutarının birkaç katına ulaşan maliyetler. 

Özellikle bina inşaatlarında belirli standartları içe
ren bir modeli, bir örneği bulunmaması ve denetimi 
gerçekleştirecek teknisyenlerin deneyim ve görgü nok
sanlığı nedeniyle aynı kod, proje, imalatın aynı fi
yatlarla yurdun beş ayrı bölgesinde beş ayrı kalitede 
üretilmesini önleyebilecek bir denetim ve yönetimden 
noksan bulunması. 

Bu eksiklikler için en etkin neden, komple proje ve 
mahal listelerinin ihale dosyasında bulunmamasıdır. 
Tartışmasız benimsenmesi gereken ilke, ihale evrakı
nın özellikle proje, detay ve her türlü imalatla ilgili 
verilerin eksiksiz olarak hazırlanması için hazırlana
cak sürenin kesinlikle inşaat süresinden kazanılacağı
dır. Müteahhit ne denli deneyimli ve malî yönden 
güçlü olursa olsun, komple bir ihale dosyası olma
dığı sürece başarılı olamayacaktır. Özellikle bina in
şaatlarında komple ihale dosyası tanımında ise ek
siksiz ve en az kesin proje düzeyinde her tür hesap, 
proje ve zorunlu detayların hazır olması, bunlara gö
re mahal listelerinin ve mahalde uygulanacak her bir 

j imalatın belirlenmiş bulunması ve metrajların da bu 
projelerin, bu bilgilerin ışığında en az bir kez yöne
timden geçecek şekilde yapılması ile mümkündür. 
«Efendim, idare bu söylenenleri yapabilir mi?» diye 
düşünmeyelim. Çünkü idare, yapma olduğu kadar 
yaptırma yetkisine de salhiptir. Özellikle yeni Tasa-

j rtda bu geniş şekilde açıklanmıştır. 
I Efendim, müsaadenizle özetlersem; tatbikat pro

jeleri ya da en azından kesin projeler ve eki detay
larla bu düzende hazırlanacak bir ihale dosyasında 
zeminle ilgili olarak önceden öngörülmesi imkânı bu-

I lunmayan ek işler dışında birinci keşfi etkileyebile
cek bir fiyat zaptı gerektiren imalat olamaz. Zaten 
zeminle ilgili işler dışında kesinlikle yeni bir imalat, 

I bir fiyat zaptı kabul edilmeyecek ve bu tür bir fiyat 
I zaptının doğması halinde ihale dosyasını düzenleyen 
I idare yöneticisi sorumlu tutulmalıdır. 
1 Yapım işleriyle ilgili projeleri hazırlayacak proje 

büroları da, açıklanan düzeydeki mahal listelerini dü-
I zenlemekle de yükümlü tutulmalıdır. Bu yöntem proje 

ihalelerinde değişmez koşul haline getirilmelidir. Bu 
suretle sağlıklı ihale dosyası hazırlanma olanağı elde 
edilirken, bugün tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ül-

J kelerin ciddî ihalelerine esas olan anahtar teslimi 
yöntemi de rahatlıkla uygulanabilecektir. Komisyo-

I numuz bu anahtar teslimi yöntemini de metne dahil 
edebilmiştir. 

Diğer bir yöntem, proje artı teklif isteme yöntemi. 
Bu önemli çözüme ilişkin görüşlerimi 'bitirirken işaret 
etmekte yarar gördüğüm husus komple proje hazırlan-
maksızın ihaleye gidilmemesinin de bir yöntem oldu
ğudur. Bu yöntem yalnız çağdaş bir teknolojiyle be
raber teklif istenebilecek konu için de geçerli olma
lıdır. Ne var ki, bu yöntem teklif vermeyi kabul 
edecek müteahhitler için çok masraflıdır. Zira komple 
proje ve ihale dosyasını işin yüklenicisi olup olmaya
cağını bilmeksiizn hazırlamak zorundadır. Ayrıca 
teklif hazırlamada da uzun bir süreyi gerektirir. Bu 

j / 
usulde i^Jare, hazırlanacak teklif isteme dosyasının da 
talebi karşılayacak biçimde düzenlenmesi ve bu dü
zenlemenin de deneyimli teknik elemanlar eliyle 
eksiksiz olarak tertibi zorunludur. 

Gene bilinmesi gereken bu yöntemin ancak kapalı 
teklif usulü kapsamında anahtar teslimi ya da emanet 

I usulü kapsamında işin bir bölümü için götürü olarak 
yapılabileceğidir. 

Projeli teklif alınmasında da değişmeyecek unsur 
j eksiksiz proje hazırlanmasıdır. Kanımca özellikle 1970' 
I li yılların ikinci yarısından bu yana enflasyonun inşaat 
I maliyetlerini olumsuz etkilediği sonucunun ihale tu-
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tadarının birkaç katına çıkmasına neden olarak gös
terilmiş ve tek neden olarak işlenmiştir. Bu dönemdeki 
ekonomik koşulların yapım işlerini etkilediği muhak
kaktır; ama kesinlikle ve öncelikle tek nedenin bu 
olmadığı da bir gerçektir. Aslında buna eksik ve 
yetersiz ihale dosyaları ve yetkileri bulunmadığı için 
sorumluluğu üstlenmeyen yöneticileri de dahil etmek 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu; süre doldu ve ge
çiyor, tamamlayın lütfen. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Affedersiniz efen
dim, bitiriyorum. 

Efendim, müsamahanıza sığınarak' şu görüşümü 
tekrar etmek istiyorum: Bir personel problemi vardır. 
Personel rejimi düzeltilmelidir. Bunlar düzeltilmeden 
problemi çözme olanağı yoktur; yani bizim şu Devlet 
İhale Kanununu çözme olanağımız yoktur. Esasen 
konuyu personel ve personel rejimine bağlarsak, bu 
Tasarıyı mükemmel hale getirme olanağımız da yok
tur. Türkiye'de üstün teknik yeteneğine sahip idareciler 
vardır. Teknisyenler de vardır. Ayrıca daha önce de 
işaret ettiğim gibi, idarenin en mükemmelini yaptırma 
yetkisi de vardır. Yani müşavir firmaları da devreye 
sokabilir; fakat idare ne istediğini, nasıl bir şey is
tediğini çok iyi bilmek ve bunun sınırlarım çok iyi 
çizmek zorundadır. Böyle olunca, eksiksiz proje uy
gulamak ve yaptırmak bir problem olmayacaktır. 

Zannımca hazırlanan yeni Tasarı birçok sorunlara 
cevap verebilecek durumdadır. Memleketimiz için ha
yırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Sayın Komisyon ve Sayın Bakan; bu görüşmelere 

cevap verecek misiniz?.. Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

IPAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; 

Bu Yasa Tasarısı biliyorsunuz Sayın Devlet Baş
kanımız tarafından da öncelikle çıkarılması zaman 
zaman dile getirilmiştir; fakat üzülerek belirteyim ki, 
bütün gayretlerimize rağmen daha önce bunun çıka 
rılması mümkün olmamıştır. Bunun birtakım teknik 
sebepleri vardır. Diğer taraftan, gerekli bilgilerin Ko
misyonumuzca toplanması için birçok kurum ve ku 
ruluş temsilcilerinin dinlenmesine ihtiyaç hâsıl ol
muştur. Komisyonumuz bütün bu incelemeleri yapar
ken 'her türlü titizliği göstermeye gayret etmiştir. Di
ğer taraftan, bizim Komisyonumuzda bu incelendi
ği zaman biz sadece yardımcı bir komisyon olarai 
konuyu ele aldık. Belki bütün boyutlarıyla bu açı

dan' bakmamız mümkün olmadı. Çünkü bunun 
Malî İşler Komisyonu tarafından da ele alınacağını 
ümit ediyorduk; fakat zaman darlığı sebibyle, arka
daşımızın izah ettiği gibi, bunun IMalî İşler Komisyo
nunda tekrar ele alınması mümkün olmamıştır. Bu 
itibarla da konunun bizim IKomisyon tarafından 
savunulması, Sayın Başkanlıkça yapılan temaslar so
nucunda ele alınması ve Meclis Genel Kurulunda da 
Komisyüonumuzun sizlere muhatap olması kabul 
edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Hiçbir kanun çıkarılırken geçmiş kusurlarda, el
de edilmiş tecrübelerin hepsini ve gelecekteki ihtiyaç
ların hepsine cevap verecek durumda olması müm
kün değildir. İnsanların ölçüleri değişiktir. Yıllarca 
bunu uygulayan çok çeşitli kurum ve kuruluşlar var
dır. Özellikle bu İKanundan bahsetmek isterim. Bun
ların hepsindeki arkadaşlarımızın kendilerine göre 
çok değişik tecrübeleri olmuştur; fakat bunların hep 
sini bir araya getirmek ve bunları bir bilgisayarda. 
değerlendirerek süzgeçten geçirip sonuca ulaşmak 
mümkün değildir. Bugün doğrudan doğruya bu işle 
ilgili Bayındırlık Bakanlığımız bu işin esasında so
rumlu, muhatap mevkide hepimizin aklından geçen 
bakanlık olarak görülmektedir. /Burada çalışan değer
li arkadaşlarımız geçmiş tecrübelerinin ışığı altında 
elde ettikleri ve gidermek istedikleri aksaklıkları bu 
Kanun kapsamından çıkarmak suretiyle yahut ele 
almak suretiyle en mükemmel şekle getirmek için 
gayret serfetmişlerdir. Komisyonumuz da veya diğer 
komisyonlar da elinden geldiği şekilde gereken bütün 
katkıları yapmışlardır. Bu itibarla, bu Kanun üze
rinde fikir yürüten, özellikle Bayındırlık, ulaştırma, 
İmar ve İskân Komisyonumuza çok teşekkür ederim; 
kendi gayretlerinden dolayı. 

Değerli arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımızın yaptığı eleştirilerin birçoğun
da ortak noktalar vardır. Bu ortak noktalara katıl
mamak mümkün değildir. Bunları sıralamak gerekir
se hepimiz CBu işlerin içinde olan veya olmayan) za
man zaman kamuoyuna yansıyan birtakım şikâyet
lerin olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu şikâyetlerin 
önlenmesi için bu Kanun kapsamında gerekli nele
rin yapılması lazımsa, komisyonlar kendi tecrübele
ri ışığı altında onu yapmaya ve değiştirmeye gayret 
etmişlerdir. 

Şimdi bunları sıralamaya kalktığımızda, hepimi
zin bildiği gibi kamu ihalelerinde en çok şikayet 
edilen hususlardan bir tanesi fiyat artışlarıdır. 
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İkincisi; sürelerin çoik uzamasıdır. I 
Üçüncüsü; İhalelerdeki müteahhit ve işveren ara- I 

sındaki sorunlardır ve birtakım haksızlıkların gerek 
rekabette, gerekse işin yapılması sırasında ortaya çı
kan kusurların önlenmesidir. I 

Dördüncüsü; haksız iktisapların karşısına geçil
mesidir., I 

Bunları daha da sıralamak mümkündür. Hemen I 
bir kategori içerisinde hepsini ele almak mümkün de
ğildir. 

Şimdi arkadaşlarımızın değindiği konularda hak I 
vermek istediğim husus, muhakkak iki, hepimiz tara- I 
fından da tasvip görecektir; hangi kanunu yaparsak 
yapalım, uygulamada gerekli olan organizasyon ve I 
gerekli olan bütün ihtiyaçlar karşılanmadıkça bir ka- I 
nunun tüm uygulanması mümkün değildir. Bu her sa- I 
hada öyledir, özellikle de milyarlara varan kamu 
yatırımlarının, milletimizin her ferdinin kendi gücü I 
nispetinde ödediği verglerle karşılanmasından dola- I 
yi, muhakkak ki, çok yerinde sarfedilmesi gerek- I 
mektedir. 

Bu itibarle, kanun metinde birtakım maddeleri 
yerine yazmak kâfi değildir. Bunları Türkiyenin im- I 
kânları içerisinde değerlendirmek lazımdır. Bunlar- I 
dan en önemlisi muhakkak ki, bu kanunun en iyi şe- I 
kilde uygulanabilmesi için yetkili idarelerin her tür
lü teknik kadroyla takviye edilmesi gerekmektedir. I 

Şimdi, biliyorsunuz Türkiye'de (Personel reji- I 
mini hepimiz bilmekteyiz) personel rejimi genelde ka
mu ihtiyaçları bakımından bugün arz ve talep den- I 
gesi dikkate alınmadan, çoğu kere hepsi bir sepetin I 
içine konulmaktadır. Bugün memleketimizde, okudu- 1 
ğumuz zaman görmekteyiz, eczacı fazlası vardır 10 
bin âdet, falan sahada şu kadar âdet fazlalık vardır; 
ama personel rejimi uygulanırken bunlar arasında 
sadece bir derece farkı vardır. Böyle olunca kalite1! 
personel bulmak ve kamu yararında bunları kullan
mak mümkün olmamaktadır. Bugün çok büyük, bir
kaç yüz milyarı aşan projelerde durum bu şekilde
dir. Bunların acısını yakından duymaktayız, biz de I 
bunların içerisinde yaşadık. 

O itibarla kanun kapsamında hangi değişikliği 
getirirsek getirelim, muhakkak ki, en etkin önlem bu 
kanunla yetkili kılınan kurumların ve kuruluşların 
çok iyi şekilde organizasyon yapmaları ve iyi, kali
teli bir personel statüsüne konulmalarına bağlıdır. 
Bunu yerine getirmedikçe, (Arkadaşlarıma hak veri
yorum) hangi ölçüde bu kanun içerisinde bütün ted
birleri alırsak alalım, uygulamada gerekli maddî im- | 
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kanlan bulamazsak, teknik: kadroları kuramazsak, 
bunların hepsinin karşılanması mümkün değildir. Bu 
nu hemen hepimizin bilmekte olduğunu da arz etmek 
isterim. 

Bu itibarla arkadaşlarımın burada eleştiriye tabi 
tuttukları tüm hususlarda bir haklılık payı vardır; 
ama hepimizin kabul etmesi lazım gelir ki, bunlaıı 
Devlet, elindeki imkânlarla, kanunun verdiği yetki 
ve sorumluluğa dayanarak yerine getirmeye çalışa
caktır. 

Şimdi bu Kanun kapsamında dikkate alınan hu
suslardan bir tanesi muhakkak ki, bir projenin baş
langıcından itibaren düşünmek gerekir: Evvela iha
leye çıkarılacak; bu Türkiye'de maalesef bu şekilde 
uygulanmamaktadır. Bir defa zamanın iyi kullanıl
ması bakımından çok iyi bir terrnin planının yapılma
sı lazımdır. Şimdi planlı dönemde biliyorsunuz ba
zı hallerde acil projeler ele alınmaktadır, hükümet
lerin tutumuna göre ve çok kere de arkadaşlarımı
zın burada eleştiriye tabi tuttukları gibi, gerekli etüt
ler yapılmadan, doneler toplanmadan, ön projeler 
hazırlanmadan, doğru dürüst maliyet çıkarılmadan 
ihale dosyası hazırlanmaktadır. Ben bunun her za
man, bütün, yüzde yüz her türlü bilgiden mahrum 
olduğunu söylemek istemem; ama onlar bizim an
ladığımız, biz teknik insanların anladığı ölçüde yeter-. 
li düzeyde değildir. 

öbür taraftan da plana alındığı için, mahallî ih
tiyaçlardan dolayı hem onların baskısı, hem de plan 
dönemi içerisinde, verilen süre içerisinde bu proje
lerin yetiştirilmesi için çoğu kere yeterli ölçüde ha
zırlık yapılmadan, plan proje hazırlığı yapılmadan, 
etütleri tam tamamlanmadan ve de ihale edildikten 
sonra etkin bir kontrol mekanizması kurulmadan iş
ler yürütülmektedir. Bu itibarla, kusurların en bü
yüğü işte bu başlangıç noktasından doğmaktadır. Bu 
başlangıç noktası, arz ettiğim gibi, doğrudan doğ
ruya mükemmel bir dosyanın hazırlanmasıdır. Bu 
dosyada bulunması lazım gelen bütün şeylerden bu
rada bahsedilmektedir; ama pratikte, bu projeleri 
yürütmekte olan kamu kuruluşlarının bunu ne ölçü 
de yerine getireceği şüphelidir. Bunu şimdiden kabul
lenmek durumundayız. Çünkü bu bir imkân mesele
sidir. 

O halde, bütün bunlara rağmen, burada bu Ka
nun taslağıyla mümkün olduğu ölçüde birtakım mü
eyyideler getirilmiştir, sorumluluklar verilmiştir; ama 
şunu kabul etmek lazım ki, her kamu kuruluşunun 
başındaki, verilen bütün yetkileri hakkıyla kullanmış 
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değildir. Ayhan Fırat Arkadaşın da burada değindiği 
gibi, herkesin cesaret ölçüsüne bağlıdır; ama diğer 
taraftan da çok kere şahit olmuşuzdur, yapılan bir 
ihaleden dolayı, ne kadar mükemmel yapılırsa yapıl
sın, nihayet taraflar vardır, şikâyet konuları olmuştur, 
gazetelere düşmüştür ve kamu görevlileri baskı altına 
alınmıştır. Şimdi bu baskı altına alınıp kamuoyunda ifşa 
edilmesinden dolayı kamu görevlileri daima ürkek 
davranmıştır. Arkadaşların değindiği gibi, en uygun 
fiyat en ucuz fiyat değildir. Geçmişte böyle olmuş
tur. KİT'ler buna tabi olmamakla beraber, bütün 
KİT ihalelerinde maalesef ihale yapılması icap eden 
iş en ucuzuna verilmek istenmiştir. Çünkü daima bir 
iddia vardır, biz falandan şu kadar ucuzuz.. Fakat bir 
ihalenin içerisinde hangi unsurların etken olduğunu 
kaleme döktüğünüz zaman, bunu zaten izah etmek 
mümkün değildir. Kamuoyuna da izah etmek müm
kün değildir. Ancak dosyanın çok yakından tetkiki 
gerekir. 

Bu itibarla, bu gibi işlerde biliyorsunuz mahke
melere gidilmiştir; fakat hem sonuçlar uzamıştır, hem 
kamu bundan zarar görmüştür, hem de bu işleri yü
rütmekte olan sorumlular itham altında kalmışlar
dır, kendilerini suçlu görmüşlerdir; ta ki, sonuca 
gidinceye kadar. 

O itibarla, bu Kanun Tasarısıyla getirilen bütün 
hususlarda muhakkak ki, bir geleneğin olması da şart
tır. Herkesin hakkına, hukukuna riayet etmesi gerek
mektedir. Ben dışarıda bulunduğum sırada bir iha
lede teklifleri açtık. Bir tanesi çok ucuzdu, iş sahibini 
daha fiyatların okunmasından sonra hemen kendisini 
dışarıya davet ettiler. Ben hayretle karşılamıştım. 
Çünkü bizim memleketimizde olsaydı evvela en ucu
zun üzerinde durulurdu. Sonradan kendisine sordu
ğumda, muhakkak ki onu bir taraftan çıkaracak, 
onun için kendisini dışarıya davet ettik, dedi. 'Bizde 
bunu yapmak mümkün değildir. 

Menfaatler çarpışmaktadır. Bu itibarla Kanun 
Kapsamında, bu Kanunla getirilen hususlara rağmen, 
uygulamada birtakım etnik standartların da gelene
ğe, göreneğe bağlı olarak kabullenmesi gerekmekte
dir. Ancak bunun da doğması için ımuihakkak ki, mü
eyyidelerin uygulanması gerekmektedir. Çünkü de
min arkadaşımın izah ettiği gibi, bir ihaleden çıkan 
bir müteahhit kendisi derhal başka bir ihaleye gir
mektedir. Böyle olunca tabiatiyle kamu sorumlusu 
iyiyle kötüyü tercihte zorluk çekmektedir, 

Arkadaşlarımız müşterek olarak birçok noktalara 
değindiler. Bunlar, idare edenlerin yetki ve sorumlu-
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lukları, zaman kaybı... Zaman kaybının sebebi he
pimizce bilinmektedir. Evvela idare edenlerin yetki 
ve sorumluluklarına gelince, muhakkak ki, bu doğru
dan doğruya kişilere de bağlıdır ve etkin bir denetime 
bağlıdır. Yani idarelerin başında bulunanların da 
çok iyi denetlenmesi lazımdır. Aksi takdirde bu Ka
nunla getirilmek istenen sonuçlara gitmek mümkün 
değildir. 

Zaman kaybı; arkadaşlarımızın değindikleri gibi, 
(jHak veriyoruz) bunlar doğrudan doğruya yeterli ha
zırlıktan doğmayan sebeplere isnat etmektedir. Pro
je safhasında ve diğer safhalarda yerin tespitinde, on
dan sonra müteahhitlere zamanında ödeme yapılma-
ması ve bundan doğan kontroldan ve aradan çıkan 
ihtilaflardan kaynaklanmaktadır. İBunları bu Kanun 
kapsamı içerisinde asgariye indirmek için gereken 
önlemler alınmıştı; ama dediğim gibi her şeyin ba
şında etkin bir kontrolün olması kaçınılmaz bir unsur
dur. 

İhalelerde ilan hususuna gelince, o madde ile il
gili olarak değinmek isteriz. 

Yaygın rekabeti: 'Bu gerekçesinde de yazıldığı gi
bi, büyük ölçüde bu yaygınlaştırılmıştır; ama yay-
gınlaştırılırken de ımühakkakki bu iş kamu ihalele
rinde kaliteye, zamanında bitirmeye, fiyat artışlarını 
önlemeye de gayret edilmesi gerekmektedir. Buna 
biz de katılıyoruz. 

Arkadaşlarımın değindiği gibi, zam ve indirimler 
burada kaldırılmıştır. Bunun mahzurları ortadadır. 
Dosyalar ne kadar iyi hazırlanırsa, muhakkakki, be
nim inancım, teklif edilen fiyatlar da bu dosyalarda
ki bilgiler ölçüsünde sağlam olacaktır. Bunu kabul
lenmek lazım. Bunun da sorumluluğu tabiî idareler
dir. Bu son derece yerindedir; herhangi bir indiri
min ondan sonra yapılmaması.... 

Erken bitirme primine Sayın Fırat arkadaşım de
ğindiler; doğrudur. Evvela bir işin zamanında bitiril
mesi lazımdır; ama bu doğrudan doğruya müteahhit
le işveren arasındaki ilişkilere ve o şartnamede, söz
leşmede yazılı olan hususların taraflarca zamanında 
yerine getirilmesine bağlıdır. Bunlar yerine getiril
mediği zaman muhakkaki ihtilaflar doğmaktadır. 
Bu, ödemeden başlayarak, zamanında bilgilerin veril
memesi, gerekli projelerin teslim edilmemesi, yer tes
liminin yapılmaması gibi hususlardan kaynaklanmak
tadır; ama bunları başka türlü de önlemenin yolu 
yoktur. Muhakkaki bunları asgariye indirmek için 
gerekli önlemleri burada vardır. Uygulamada bun
ların doğrudan doğruya sorumluluğu yetkili idarele
re aittir. 
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Bu Tasarı ile müteahhit sicilinin tutulması da, | 
zannediyorum ki, müteahhitlerin geçmişte yaptıkları I 
hata ve kusurları bakımından da bir baskı unsura I 
olacaktır. Bundan sonra daha titiz davranmaları ge- I 
rektiği de Kanunla sağlanmış olacaktır. I 

Teminatların, tabiatıyla lipoteklerin burada dik- I 
kate alınması, kaldırılması da ayrıca bir kolaylıktır. I 
İBiz kabul ediyoruz; fakat zaman darlığı yönünden I 
yerine getirmemiz mümkün değildi. iBir arkadaşı- I 
mız fasulye ile fabrikayı, diğer bir arkadaşımız da, I 
bir nükleer tesisle kara lahnayı aynı IKanun I 
kapsamı içerisinde alınmıştır dediler; doğrudur. Biz I 
de bunu başlangıçta düşündük; fakat bunun yeniden I 
ele alınması halinde bu taslağın tamamen geriye git- I 
mesi, yeniden bu şekilde düzenlenmesi ve çatının bu I 
şekilde kurulması gerekiyordu. 'Buna zaman bakımın
dan imkân yoktu. Böyle alındığı takdirde de bütün I 
maddelerin değiştirilmesi gerekiyordu. Biz de bunun I 
gerektiğine inanıyoruz. Esasen birtakım işler vardır I 
ki, bunlar da hazır alımlar ile inşaat işleri ve de bir- I 
takım teknolojik özellikler taşıyan işlerin hepsinin bir I 
arada bulunması mümkün değildir; ama burada I 
maalesef bu şekilde alınmıştır. Şimdi bunu eleştire
cek durumda değilim. Çünkü IKomisyon adına ko- I 
nuşmaktayım; ama belirtmekte de yarar görmekte
yim, bizim inancımız da, bunların ayrı olarak yapıl
masında fayda vardır. 

Arkadaşlarımız yönetmeliklerin sayısından şikâ- I 
yet ettiler; fakat öbür türlü de diğer hususların hep- I 
sini de Kanun kapsamına aktarılması gerekiyordu. I 
Tabiî bu da maddelerin uzatılmasını ve belki de bir- I 
takım ihtilaflara sebep olacaktı. 'Ayrıca yönetmelik- I 
lerin değiştirilmesi pratikte daha kolaydır. O itibarla 
aksaklıkların o şekilde ileride çıktığı zaman ele alın
masında zannediyorum, yönetmelikleri kullanma I 
yönünden fayda vardır. I 

Efendim tuttuğum notların hepsine cevap vermem I 
mümkün değildir. Maddelere gelindiği zaman, zanne
diyorum ki, arkadaşlarımızın yine soruları ve konuş- I 
maları olacaktır. Bunlara o maddelerle ilgili olmak I 
üzere cevap vermeye gayret edeceğiz. I 

Genelde hepsinin birleştiği noktaları zaten hepi
miz bilmekteyiz. Bunlar 7-8 husustan ibarettir. Bu 
(Kanun kapsamında da Yüksek Heyetimizin, madde
ler ele alındığı takdirde teker teker bunların iyileş- I 
tîrilmesi yönünden ne gayret sarf edilecekse, biz sizle- I 
rin iradesine uygun olarak bunlara (hazırız. 

Hepinize çok teşekkür eder, saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. J 

Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP -

Çok Muhterem Başkanlık Erkânı, Danışma Mecli
sinin çok değerli üyeleri; evvela hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Hükümetimiz işbaşına geldikten sonra programın
da yer alan Devlet İhale Kanunu dolayısıyla 2490 sa
yılı Kanunun tadil edilmesi keyfiyetinin bugün yük
sek huzurlarınıza gelerek kabul istikametinde büyük 
bir aşaıma kaydetmesinden dolayı hepinize saygıları
mı arz etmekle sözlerime başlıyorum. 

Gerek Sayın Özgöker, gerek Kuzuoğlu ve gerek
se son defa konuşan sözcü arkadaşımız genelde bir
takım soruları cevaplandırdıkları için, ben daha çok 
sayın konuşmacı arkadaşlarımın tevcih etmiş olduğu 
spesifik soruları cevaplandırmakla yetinmeye çalışa
cağım. 

Sayın $adan Tuzcu, Kanunun 40 yaşında oldu
ğunu söyledi. Halbuki kendisi bilahara konuşurken, 
biraz sonra da değindiler bu 40 değil, 50'dir. Belki 
49 yaşında Kanun; ama1 50'ye yakın olduğu için ar
tık 50 yaşında diyebiliriz. Bu bakımdan oldukça uzun 
bir süre ülkemize sevabıyla, hatasıyla, birçok hiz
metler yapmış olan bir Kanundur. Binaenaleyh, bu
nun burada herhangi bir münakaşasını yapmak iste
miyoruz. Teknolojik gelişme, iç hacmindeki artış 
bizim, bu (Kanunu genelde değiştirmemizi değiştirir
ken her ne kadar ismini değiştirdikse de, çerçeve ola
rak mevcut Kanunun pek fazla dışına çıkmadığımızı 
da, esas itibarıyla maddeleri münakaşa ederken gö
receğinizi ifade etmek isterim. 

Yine Sayın Tuzcu, İkinci Cihan Harbinden son
ra gelişen iç hacmine muvazi olarak bu Kanunun 
değiştirilmesi gerekirken, neden 35 sene beklendi, gi
bi bir tarizde bulundular. 'Müsaade buyurulursa, kı
saca hemen izah edeyim; bu İKanunun değiştirilme
sine 1957 senelerinde başlandı. 1960 yılında çok hız
lı bir şekilde Kanunun değiştirilmesi hususunda ça
lışıldı. 1970 yılında tekrar çalışıldı; fakat her nedense 
bu Kanunun değiştirilmesi teklifleri bir türlü yük
sek huzurlarınıza gelerek kanunlaşamadı. Bu bakım
dan üzerine gidilmesine rağmen değiştirilmesi bugü
ne kadar mümkün olmadı. Ancak umuyorum Yüksek 
Heyetinizin tasvipleri ile kanunlaşarak bu endişe or
tadan kaldırılmış olacaktır. 

Sonra, yeni getirdiğimiz Tasarıda evleviyetle ida
reye çok büyük yetkiler getirdiğimiz halde, hiçbir 
sorumluluk getirmediğimiz ifade edildi. Kanımca bxı 
pek görüşümüzü ifade etmiyor. Biz, bir taraftan ida-
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reye yetki getirirken, aynı zamanda idarede bu işler
le meşgul olanların da sorumluluklarını geniş çapta 
artırdığımız ve onlara büyük sorumluluklar getirdiği
miz kanısındayız. Nitekim maddelerin görüşülmesi 
esnasında bunlar daha kolaylıkla görülecektir; diğer 
arkadaşlarımız da bu hususlara temas ettiler. 

En ucuz fiyatın değil de, en uygun fiyat mevzua 
üzerinde duruldu. Tabiî en uygun fiyatın tespiti haki
katen zannedildiği kadar kolay değildir. Nitekim bir 
arkadaşımız da ifade ettiler; «Amerika'da böyle bir 
usul vardır» diye söylediler. Her defasında da konuş
tuğumuz gibi, en ucuzla en pahalısı atılır, geride ka
lanların adedi ortalaması alınır, bunlardan alttan 
ihale bedeline en yakin olanına verilir, şeklinde bir 
görüş vardır. Ancak teknolojik gelişmede böyle kıs
tasları kanunda vazedip bilahara değiştirmek imkâ
nına sahip olamayacağımız için, biz bu aksaklığı yö
netmeliklerde daha rahat halledebileceğimizi ve yö
netmelikleri günün şartlarına uydurmakta kolaylık 
hissedeceğimizden bu yolu tercih ettiğimizi ifade et
mek isterim. Her şeyden evvel memlekete en kalite
lisini, en iyisini mümkün olduğu kadar yapılabilir 
fiyatla yaptırarak, bir an evvel devreye sokulmasını 
ve ekonomik katkıda bulunmasını sağlamak amacı
mızdır. Eksik olmasınlar Sayın Tuzcu arkadaşımız 
% 15 ihaleden sonra kırılma keyfiyetinin kaldırılmış 
olmasından mütevellit teşekkürlerini ifade ettiler. 
Kanımca 'Kanunun can 'alıcı noktalarından bir tanesi 
de budur. Çünkü spekülasyona en fazla müsait olan 
bir madde idi ve biz bu maddeyi getirmekle burada 
oldukça bir yenilik sağladığımız kanısındayım. 

işlemler dosyasının getirilmesinde büyük yarar 
olduğu kanısındayız. Esas itibariyle idare, daha doğ
rusu taahhüt amirleri işlem dosyasındaki eksiklikler] 
görerek ihaleye çıkmamakta ve onların eksiklerini 
bertaraf ettikten sonra, güvendiği takdirde ancak iha
leye çıkma imkânını kendisine verdiğimiz için, bu
güne kadar rastladığımız birçok aksaklıkların bu şe
kilde bertaraf edilebileceğini umuyoruz. 

Yeni getirdiğimiz düzen içerisinde hemen hemen 
bugüne kadar uygulanmakta olan bütün ihale sistem
lerini Tasarının bünyesine aldık ve böylece İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin, (ki, bugün kapsam dışında 
kalmasına rağmen) çalışma sistemlerinin, düzenleri
nin, onların bugüne kadar getirmiş olduğu düzeninde 
bu sistem içerisinde rahatlıkla işleyebileceği bir im
kânı yaratmış bulunuyoruz. O bakımdan, esas itiba
riyle maddeler görüşülürken buraya da temas etmek 
imkânını bulacağım. 

'Bu Kanunun, bürokratların kendilerini korumak 
için getirilen bir kanun olmadığı, bilakis bürokratla 
ra çok büyük külfetler getirdiği kanısındayım; fakat 
tabiî görüşler muhteremdir. 

Sonra, çok yerinde olarak, bir kanunla kara la
hana ile nükleer santraların alınamayacağını ifade 
ettiler. Ben kendilerine yürekten katılıyorum. Ancak 
bu Kanun bir genel çerçeve kanundur, bir Devlet 
ihale Kanunudur. Siz bir malı almak için ihale ede
ceksiniz; yani evvela ilan vereceksiniz, benim şu şu 
spesifikasyonda bir mala ihtiyacım var, şu şu şartlan 
yerine getiren adamlar bu ihaleye girebilir, diyecek
siniz. Binaenaleyh, bir prosedürün önemli bir kısmı 
müşterek. Kaldı ki, bizim 8 inci maddede bunların 
heyeti umumiyesini teker teker sıralamak suretiyle 
bu Kanun içerisinde bunlara cevaz vermişizdir. O ba
kımdan normal ve müşterek olan hükümlerin aynı 
yerde bulunmasında bir sakınca olduğu kanısında 
değilim. (Nitekim bu Kanunla rahatlıkla nükleer sant
ral da yaptırabilirsiniz, lahana da alabilirsiniz ve esa
sen 2490 sayılı Kanun da 50 seneden beri yine aynı 
bir tek kanun olmakla beraber bütün bu alımlara ce
vaz vermiş durumdadır. 

Kanunun gerektiği şekilde incelemediği hususun
da Sayın Genç, endişeleri olduğunu ifade ettiler. Ka
nımca Kanun oldukça geniş; gerek Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunda, gerekse 'İktisadî işler Komisyonumuzda çok, 
enine boyuna, hakikaten arkadaşlarımın ifade ettiği 
gibi irdelenmiştir. Tabiî her şeyin mükemmelini yap
mak istememize rağmen zannedildiği kadar kolay 
olmayacağı için, bir yerde birtakım hizmetleri yapa
bilmek için, bazı kuralların artık geçersiz olduğu da 
tespit bakımından devreye sokulabilmesi ancak onla
rın ortadan kaldırılması ile mümkün olup, diğerleri
nin denenmesine imkân sağlayacağını da unutmamak 
gerekiyor. 

«Yasalar ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, uygula
yıcılar, uygulama önemlidir» dediler; tamamen katı
lıyoruz. 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; Bayındır
lık Bakanlığı olarak ve diğer teşekküllerde artık mü
teahhitlerin sicillerini elektronik merkezlerden yürüt
meye karar verdik ve hazırlıklarımız son safhasına 
intikal etmiştir. Bugüne kadar bu hizmetlerin tam 
manası ile yapılmamasının belli başlı nedenlerindeıı 
bir tanesi; takdir buyurursunuz ki, 20 bin, 
30 bin müteahhidin sicillerinin dosya üzerin-

, den kontrol edilerek onlar hakkında gerekli maluma-
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iı zamanında verebilmek mümkün değildir. Ancas 
bir kere bunları IBM'e, dolayısıyla elektronik mer
keze kaydettiğiniz andan itibaren, değişiklikleri de za
man zaman buraya ilettiğiniz andan itibaren, düğme
ye bastığınızda hangi cins müteahhitten ne kadar, ne
rede, hangi kalitede insanların bulunduğunu yarım 
saat, bir saat gibi kısa bir süre içerisinde Karayolları 
Hesap Merkezinden almamız mümkün olacaktır. Bu, 
devreye sokulmuştur, bunu huzurunuzda ifade et
mekten Bakanlığım adına kıvanç duyuyorum. 

İkinci husus; bizim rayiçlerimizin ve analizleri
mizin, (analizden bahsedilmesi ama) sıksık realitelere 
uymadığı ifade edilmiştir. Burada da büyük hatamı
zın olduğunu bildiğimiz için gerek rayiçleri, gerekse 
analizleri (ki, analizlerimiz 1940'lardan kalmadır) 
elektronik hesap merkezlerine bağlamak suretiyle çok 
sık değişebilen, rahatlıkla değiştirilebilen ve günün 
icaplarına ve şartlarına uyan bir hale getirmek için 
büyük çaba sarf etmekteyiz. Bunu da kısa bir zaman
da realize ettiğimizi, inşallah sizlere haber vermek 
imkânına sahip olacağım. Nitekim çalışmalar son saf
haya gelmiştir, 

Muhterem arkadaşlarım görüşürlerken, «Ekseri
ya, işler sürüncemede kaldığı için fiyatlar artıyor, 
bunlar Devlete fazlaya rnaloluyor» buyurdular. Had
di zatında maliyetlerde bir artış yoktur. Para değe
rindeki düşüşten tümevellit, kabarık rakamlardan 
mütevellit maliyet artışını kabul etmek doğru bir yak
laşım değil. Ancak haklı olarak şu husus çok önem
lidir, o da; işlerin sürüncemede kalmasından mütevel
lit, millî servetimizin istifade edilir hale getirileme-
mesinden mütevellit kaybetmiş olduğumuz zaman ve 
o paranın nemasından faydalanamamış olmamızdan 
dolayı duçar olduğumuz zarardır. Bu bakımdan ke-
şiflerdeki artışlar keşif artışı olarak değil, fiyatlarda
ki artışların keşiflere inikası dolayısıyla çok fazla 
pahalıya malolur keyfiyeti yanlış olmakla beraber, 
zamanında yapılmamasından mütevellit duçar oldu 
ğumuz zarar ziyanın da büyük olduğu bir hakikattir. 
Bunu da ifade etmek isterim. 

Vakıflara bazı haklar tanınıyor, onlara verilen bu 
işleri, onlar kendi aralarında başkalarına tenzilatla 
vermek suretiyle para kazanıyorlar, böylece bunlara 
avantaj sağlanıyor, gibi bir fikir ortaya atıldı. Genel
de bu doğru olabilir. Ancak, biraz evvel de bazı ar
kadaşların ifade ettiği gibi, idare birçok yerde kendi
sine karşı muhatap olan sorumlu kişilerin sorumlu

luğu altında birtakım hizmetlerin yapılmasında ya
rar gördüğü için, bu uygulamanın da genelde pek 
büyük bir zarar getirmediği; haddizatında düzeni
miz iyi bir istikâmete yönelip, her türlü hesabımızı, 
kitabımızı, projelerimizi ihaleye çıkmadan evvel dos
yasına getirdiğimiz ve maliyetleri en ince safhasına 
kadar kontrol edebildiğimiz bir devreye geçtikten son
ra gayet tabiî, bunlara pek kolay kolay lüzum hisse
dilmeyecektir. 

«Dış müteahhitlerin ihaleye sokulmaması gerekir» 
diye ifade buyurdular. 

Danışma Meclisimizin kıymetli üyeleri; bazı iha
lelerimizde dış müteahhitlerin de bu ihalelere gir
mesi için ilanlarda yer verildiğini görüyorsanız da, 
genelde kendi iç bünyemizde ve kendi imkânları- ı 
mızla yapmış olduğumuz ihalelerde, dış müteahhitle
rin bu kabil ihalelere girmesi mevzubahis değildir. 
Ancak, Karayollarının, Devlet Su İşlerinin yahut da
ha başka müesseselerin, Dünya Bankasından veyahut 
enternasyonal finansman merkezlerinden almış oldu
ğu paralarla yapmakta olduğu işleri ihaleye çıkar-
rırken, gayet tabiî o parayı bize veren müeseseseler, 
bunun bir beynelmilel ihale olmasını arzu ettikleri 
ve o şartı koydukları için de bunlara yer veriyoruz. 
Yoksa, Devletin bizatihi kendi imkânlarıyla yaptır
makta olduğu bir bina inşaatına dış müteahhitin gir
mesi ve burada iş alması falan mevzubahis değildir. 

«İdare, kendi kendini düzeltmesi gerekir» dendi; 
çok haklıdır. ıBirçok hataların bizde olduğunu kabul 
ediyorum. Ancak, idarenin hatası olduğunu kabul et
tiğimiz bir devrede, idareye iş yapanların da en az 
onlar kadar hatalı olduklarını ve bu memlekette yal
nız idarecilerin, idarede bulunanların değil; asıl on
ların olduğunun idraki içerisinde, yapılan hizmetler
de her şeyden evvel meslek haysiyetinin en ön plan
da gelmesinin gerektiğine inanarak birtakım hizmet
leri, kontrol olmasa dahi hiç olmazsa mesleğin ge
rektirdiği icaplara uygun olarak yapmasının da ge
rekliliğini ifade etmek isterim. (Bu demek değildir 
ki, biz onları kontrol etmeyeceğiz.. 

Tabiî, kontrol elemenlarının işin başında bulun
durulması, kontrol elemanlarının hatalar yapılma
dan evvel onları mani olmaları, her bakanlığın tef
tiş kurullarının yalnız iş çığırından çıktıktan sonra 
parmak basması değil; bilakis iş çığırından çıkmadaa 
evvel onlara yol gösterici vazifelerini yapması en do
ğalıdır. Ancak, birçok arkadaşın da ifade ettiği gibi, 
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genelde bu bir personel politikasıdır. Bunun üzerin- I 
de, esas itibariyle Hükümetimiz ciddî olarak eğilmiş I 
ve çareler aramaya çalışmaktadır. I 

Sayın Başkan; müsaade buyurursanız genelde ar- I 
kadaşlarnmın tenkitlerin böylece cevaplandırdıktan I 
sonra, yeni Devlet ihale Tasarısının getirmiş olduğu I 
yeniliklere kısaca değineceğim. I 

BAŞKAN — Hayhay; buyurun Sayın Bakan. I 

' B A Y I N İ D I R L I K BAKANI TAHSİN ÖNAUP — 
Bizim anladığımız kadarıyla, yapmış olduğumuz hiz- I 
metler ve komisyonların değerli katkılarıyla, bu Ka- I 
nun Tasarısıyla rekabeti daha geniş oranda sağlamak I 
ve kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında en ucuzunun I 
değil, en iyisinin alınması imkânlarını temin edebil- I 
mek maksadıyla idarelerin taahhüt amirlerine, ihale I 
komisyonlarına ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uy- I 
gun bedeli tespit etmek hususunda tercih ve takdir I 
hakkı getirmek suretiyle bir yenilik getirmiş bulunu- I 
yor. I 

Tasarıda genel olarak getirilen hükümlerle idare- I 
lerin yetkileri ve bunlarla orantılı olarak sorumluluk- I 
lan artırılmaktadır; ifade ettim. I 

Zaman kaybına sebep olan formaliteler ayıklan- I 
mış, ilana ait eseslar iyileştirilmiş ve pratik faydası I 
bulunmayan hükümler kaldırılmıştır. I 

Teminatların değiştirilmesi yönünden kolaylıklar I 
getirilmiştir. Ancak teminat üzerine haciz ve ihtiva- I 
tî tedbir konulması da önlenmiştir; çok önemli bir I 
faktör. Çünkü, sayın üyeler, bugüne kadar bizim te- I 
minatları irat kaydettiğimiz hemen hemen vaki değil- I 
dir. Binaenaleyh, yeni Kanun Tasarısında «Teminat- I 
ların haczedilemeyeceğini ve idarenin bunun üzerin- I 
de tasarrufta bulunabileceğini» kesenkes vurgulamış I 
bulunuyoruz. I 

idarelerin genel ve müşterek ihtiyaçlarının temini I 
bakımından bir kısım maddelerin, bu maddeleri temin I 
veya üretim maksadıyla kurulmuş, bulunan çeşitli I 
kamu kuruluşlarından sağlanabilmesi hususu, günün I 
İhtiyaçları göz önünde tutularak yeniden geniş bir I 
biçimde düzenlenmiştir; Takdir Heyeti Âlinizindir. I 

Haksız rekabet ve iktisaplara yol açan; «ihale- I 
den sonra % 115 oranındaki tenzilat veya zam tekli- I 
fi» usulü, ihale işlemlerinin selamet ve sıhhati dik- I 
kate alınarak terkedilmiştir. Eksik olunmasın, bu hu- I 
sustaki doğru hareketimiz vurgulanmıştır çeşitli yol- I 
lada. I 

«ihalelerde halen en düşük teklifin kabulünü zo- I 
runlu kılan ve bu sebeple pekçok işin yarım kalma- I 
sına veya planlanan sürede bitirilmemesine sebebiyet I 
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veren uygun bedel, keşif bedelini geçmemek şartıy
la teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.» 
şeklinde düzenlemek suretiyle, ihale sistemimize 
önemli ve büyük bir yenilik getirildiğini umuyoruz. 
Bu husus, yönetmeliklerde daha da kesin ve vazıh 
hale getirilecektir. 

2490 sayılı Kanunda bulunmadığı için pekçok 
idarenin bu Kanunun kapsamı dışına çıkarak uygu
lamakta olduğu teklif alma usulü, yarışma, anahtar 
teslimi de dahil yeni Tasarıda ihale usulü arasına alı
narak sistemin bütünlüğünü sağlamak bakımından 
olumlu bir adım atılmıştır. 

Diğer bir yenilik olarak, işlerin zamanında, pla
nında öngörülen süre içerisinde tamamlanmasını te
min ve müteahhitleri bu yolla teşvik etmek amacıyla 
«erken bitirme primi» esası getirilmiştir. 

ihale işlerine düzen vermek ve işlemleri disiplin 
altına almak amacıyla ihaleye çıkarılacak işlerde ön
celikle bir işlem dosyası düzenlenmesi hususunda 
hüküm getirilmiştir. Bu suretle, idarelerin yeterince 
hazırlık yapmadan ihaleye çıkılması ihtimali önlen
miştir. Ayrıca, ihale işlerinin taahhüt amirlerince da
ha yakından takip ve neticelendirilmesi imkânları da 
sağlanmıştır. 

Bir yenilik olarak da, uygulayıcıları tereddüt ve 
yanlış anlamalardan kurtarmak amacıyla «Tanım
lar» a geniş ölçüde yer verilmiş ve bu suretle uygu
lamada birliğin sağlanmasına çalışılmıştır. 

Hazırlanan tasarının, mevcut 2490 sayılı Kanun
da bulunmayan ve günün şartları gereği getirilen 
yenilikler sebebiyle isminin de değiştirilmesi zarurî 
görülmüş; «Artırma ve eksiltme» ismi, «Devlet ihale 
Kanunu» olarak değiştirilmiştir. 

Sayın Başkan, müsaade buyurursanız bir hususu 
konuşurken hatırladım; müteahhit ve karne hususu 
ile ilgili bir soru vaki olmuştu... 

Yüksek Heyetinizin de hatırlayacağı üzere, Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmalar esna
sında da bu soru bize tevcih edilmişti. Biz, Devlette 
görev yapmış olan üst kademedeki yöneticilerin te
kaüt edilmeleri, istifaen ayrılmaları muvacehesinde 
özel sektörde katkıları bulunacağına inanarak, onlar
la teşriki mesai ederken almış oldukları belgeleri mü
teahhitlerin emrine sorumluluk almak kaydıyla ve
rebileceklerini amir bir hüküm getirdik. 

Bir müteahhitlik müessesesi yalnız ve yalnız (A) 
veyahut (B) karnesine sahip olmakla oluşmaz. Bir 
müteahhitlik müessesesinin finansman tarafı vardır, 
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işletmecilik tarafı vardır, idarî tarafı vardır; yani I 
müteahhitlik bir küldür. Binaenaleyh, bunu yalnız 
ve yalnız karneye bağlamak ve karneden ötürü şu 
veya bu şekilde karne satılıyor, esbabı mucibesine 
dayandırarak, bu konuyu lüzumundan fazla egzegüre 
etmek kanımca pek yerinde değildir. Biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, mühendislik hizmetleri bir ekip 
meselesidir, bir haysiyet meselesidir. Dünyanın her 
tarafında şu veya bu şekilde salahiyetlerini suiisti
mal edenler vardır. Karnelerini bizim anladığımız 
manada ve getirdiğimiz yönetmeliklere uygun olarak 
kullanmayan arkadaşlarımız varsa, bunun mercii 
burası değil, mahkemelerdir; hataları vukubulduğu 
takdirde. Aksi takdirde, bugün Türk müteahhitleri 
dışa açılabilmişlerse, bunların çoğunun temelinde de I 
Devletine, milletine uzun yıllar hizmet etmiş, tecrü
be sahibi olmuş birçok arkadaşımızın, meslektaşımı
zın bu müteahhitler bünyesinde görev alarak dışarı
daki itibarlarını artırmışlar ve onların kolayca iş al
malarını sağlamışlardır. Bugün dış müteahhitlik hiz
metleri ülkemize büyük kazançlar sağlamıştır. 18 ila 
20 milyar dolarlık iş yapan bu müteahhitlerin bün
yesini bir etüt ettiğimizde, çoğunda yıllarca evvel 
memleketine hizmet etmiş olan arkadaşlarımızın bu
lunduğu da bir vakıadır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. j 

1 inci maddeyi okutuyorum... I 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, müsaade buyu-
rulursa bir hususu arz etmek istiyorum. 

1 inci maddeyle ilgili bir önerge vardır. Bu öner- j 
ge Maliye Bakanlığını ilgilendirmektedir. Maliye 
Bakanlığı Temsilcisi bu görüşe cevap verebilmek için 
yarına kadar mühlet istemiştir. Tensip ederseniz bu
nu yarına bırakalım. 

BAŞKAN — Evet; bir defa okuyalım Sayın Öz-
göker. 

1 inci maddeyi okutuyorum. I 
Devlet İhale Kanunu Tasarısı I 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Kapsam 
MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerle kat

ma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, I 
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satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri 
aynî hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hü
kümlere göre yürütülür. 

Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya 
özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bu
lunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl ya
pılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Özgöker'in 
verdiği bu izahatı Başkanlık da yerinde bulduğu için, 
bu maddeyi yarınki Birleşimde görüşmek üzere bı
rakıyoruz. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, şekil itibariyle bir 

şey arz edeceğim. «Birinci Bölüm» değil, «Birinci 
Kısım» olmalı. 

BAŞKAN — Onu bilahara yaparız. Çünkü 1 inci 
madde üzerinde yapılan görüşmeler başlıkla beraber 
yapıldığı için, yarın 1 inci maddeyi görüşürken bu 
konuyu nazarı itibara alırız. 

İlkeler 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürütülmesinde, ih

tiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanın
da karşılanması ve ihaleye rağbetin sağlanması için, 
açıklık ve rekabet ilkelerinin sağlıklı işlemesi göz 
önünde tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
İhale yetkisi 
MADDE 3. — Bu Kanunda yazılı işleri yaptır

maya ve ihaleye, idarelerin taahhüt amirleri yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Tosyalı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, «Taah
hüt amiri» deyimi uygulamada birtakım karışıklığa 
sebebiyet verecektir. Bunun açıklığa kavuşturulması
na gerek vardır. Bu tanımlarda da bir sonuca bağ
lanmamıştır. Bu konuda tereddüt olacaktır. «Taah
hüt amiri» diye bir deyim yoktur uygulamada. 

BAŞKAN — Evet, dördüncü maddede de «Taah
hüt amiri» tanımı var. Bu konuda Komisyondan ve 
Hükümetten bilgi alayım. 

İKTISADÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan; tanımlar bolü-
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münde bu açıklanmıştır efendim, «Taahhüt amiri» 
izah edilmiştir. 

BAŞKAN — «Taahhüt amiri» hakkında tanım
lar bölümündeki o açıklama yeterli bulunmazsa Sa
yın Tosyalı, orada daha açık bir hüküm getirmek su
retiyle o madde görüşülürken vereceğiniz önerge ya
hut yapacağınız teklifle halledilmiş olur. 

3 üncü madde üzerinde başka bir söz ve soru yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında : 
Alım, satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her 

türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve 
satımını, 

Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre 
çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli 
personel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya 
tüzelkişilere ücret karşılığında : yaptırılan araştırma, 
imalat, prototip imalat, bilgi alışverişi istikşaf, etüt, 
plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her tür
lü hizmetleri, 

Yapım : Her, türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, 
tesisat onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yeni
leştirme ve montaj işlerini, 

Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların 
kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 

Trampa ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi : Borç
lar Kanunu ile Türk Medenî Kanununun trampa ve 
mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile ilgili maddelerin
de gösterilmiş esaslara göre yapılan işlemleri, 

Taşıma : Yükleme, boşaltma, taşıma, depolama 
ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, 

Tahmin edilen bedel : İhale konusu olan işlerin 
tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bede
lini, 

İdare : İhaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları, 
Taahhüt amiri : Muhasebei Umumiye Kanunun

daki amiri itayı, Muhasebei Umumiye Kanununa ta
bi olrnayan kuruluşlarda ise benzeri yetkiye sahip 
olanları, 

Müteahhit : Üzerine ihale yapılan gerçek veya 
tüzelkişi veya kişileri, 

Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapı
lan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 

İstekli : İhaleye katılmak isteyen müteahhit veya 
müşteriyi, 

Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel ve teknik 
esaslarını tespit eden şartları, 

Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri ara
sında yapılan yazılı anlaşmayı, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
FUAT AZGUR — Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Hükümet 

Tasarısında lisans hizmetleri de İhale Kanunu kap
samı içine alınmış; fakat Komisyonumuz bunu çı
karmış kendi metinlerinden. Acaba bu lisans hizmet
lerinin çıkarılmasının esbabı mucibesi nedir?.. Onu 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu, zatıâliniz mi cevap vereceksiniz?.. 

Buyurun. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, biz bunu kendi ara
mızda tartıştık. Lisans alımı, lisans verilmesi, bizim 
Komisyonumuzun düşüncesine göre burada yer al
maması lazımdır. Çünkü lisans bir hizmet değildir 
bir yerde. Belli bir fikrin alınmasından ibarettir. O 
itibarla Komisyon olarak buradan çıkardık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tosyalı, bu «Taahhüt amiri» konusunda... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

uygulamada tereddüt yaratacaktır. Taşra ile merke
zin farkları vardır. 

BAŞKAN — Evet. Bir şey ilave edemiyorsunuz; 
yalnız bir tereddüt olacağını söylüyorsunuz. 

Buyurun Sayın Kuzu oğlu. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, Sayın Ko
misyonun 9 uncu maddeye atıf yaptığı bir tabir var; 
«Tahmin edilen bedel.» Bunu tamamen çıkarmış. 
Halbuki bizim Komisyonda bu «Tahmin edilen be
del» yapı işlerinde ve diğer işlerde olmak üzere iki
ye ayrılmış, özellikle yapı işlerinde keşif bedelini 
tarif eden 9 uncu maddede detay verilmiştir. Komis
yon bu detayları tamamen kaldırmış ve Hükümet Ta
sarısında olduğu şekilde geri dönmüştür. Halbuki 
biz bu müzakereleri yaparken, Hükümet de bizle be
raberdi ve buna iştirak etmişti. Şimdi nasıl oldu da 
bu hale geldi?.. Bunu anlayamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

bir sorum olacak. 

40 — 
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BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

«istekli» ve «Müteahhit» tanımları var. «Müteahhit: 
Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya ki
şiler.» diye tanımlanıyor. «İstekli : İhaleye katılmak 
isteyen müteahhit veya müşteriyi» diye tanımlanıyor. 
Halbuki istekli, ihaleden önceki durumunu gösterdi
ği için, «İstekli : İhaleye katılmak isteyen gerçek ve
ya tüzelkişi» olarak tanımlanması gerekir. Müteah
hit bir yukarıdaki sırada, «Üzerine ihale yapılan ki
şi» diye tanımlanmış. İsteklide «Müteahhit» kelime
si kullanılmış. Arada bir çelişki var. O bakımdan is
tekli tanımının, «İhaleye katılmak isteyen gerçek ve
ya tüzelkişi» olarak düzeltilmesi gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, soralım efendim. 
Sayın Sarıoğlu, bu konudaki görüşünüz. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; bu madde
yi biz incelemeye almak istiyoruz, bazı tereddütler 
doğdu. Biz bu deyimleri ve Sayın Kuzuoğlu'nun be
yan ettiği hususları bir defa daha gözden geçirelim. 

BAŞKAN — O halde maddeyi Komisyona vere
yim, bir defa daha gözden geçiriniz. 4 üncü madde
yi Komisyona veriyorum. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
ihaleye girebilme şartları 
MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak iha

le işlerine girebilmek için kanunî ikametgâh sahibi 
olmak, ihaleye girebilme yeterlik ve niteliğini haiz 
bulunmak, istenilen teminatı ve gereğinde bu Kanun
da yazılı belgeleri vermek zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Tuzcu. 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

İhaleye girebilme şartlarında, «Kanunî ikametgâh 
sahibi olmak, ihaleye girebilme yeterlik ve niteliğine 
haiz bulunmak...» denilmektedir. 

Şimdi, bu eski bir tabirle veyahut çok kullanılan 
bir tabirle «Yeterlik belgesi» oluyordu. Bir işde iha
leye çıkan kuruluş, o işe girebilecek taliplilere önce
den bir yeterlik belgesi veriyordu; onun şartlarını in
celiyordu, değerlendirme yapıyordu, kendi verilerine, 
kıstaslarına göre onlara yeterlik belgesi veriyordu : 
«İşte şu şu firmalar bu işin ihalesine girebileceksiniz, 
dolayısıyla hazırlıklarınızı yapın,» teminat mektubu
nuzu bulun, ne ise ihalenin şartlarını yerine getirin... 
Bu işin müspet tarafı. 

Bir de bazılarına haklı olarak vaki kuruluş yeter
lik belgesi vermeyebilirdi. Şimdi burada yeterlik bel
gesi verilenlere bir şey yok; ama yeterlik belgesi ve
rilmeyenler için bir kıstas getirilmemiş; yani kurum, 
müessese taliplilerin kimine yeterlik belgesi verecek, 
kimine yeterlik belgesi vermeyecek; ama yeterlik bel
gelerini niye vermediğini açıklama zarureti görülmü
yor burada. 

Benim ölçülerime göre ihalelerin daha sıhhatli, her
hangi bir söylentiye mahal verilmemesi için, yeterliği 
olmayanların yeterliliğinin de ilan yoluyla kendisine 
bildirilmesi gerekmektedir. Böylece mesele daha ciddî 
bir platformda değerlendirilmiş olur. Hiç değilse işe 
talip olanların işi niçin almadıklarını veyahutta işi 
ihaleye çıkaran, işi veren müessesenin hangi kriterler 
içerisinde yükümlülüğe talip olanı işe layık görmedi
ğini açıklamasında fayda mülahaza ederim. 

Sayın Bakanım burada ne düşünürler bilmek iste
rim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan; Sayın Tuzcu'nün sormuş olduğu husus 
genel hükümlerde yerini alıyor. Halbuki onun arzu 
ettiği niçin belge verilmediği hususu, esas itibariyle 
zaten karne yönetmeliğinde, 8 inci maddede var efen
dim. O bakımdan biz burada her şeyi defaatle yaz
mamak için, muayyen yerlerde bunlara dokunduk. 
Bir prensibini koyduk o kadar; yani böyle bir ye
terlik belgesinin gerekliliğini ifade ettik o kadar efen
dim. Arkada gelenler tatmin etmezse eğer Sayın Şadan 
Tuzcu'yu, o zaman detaylı açıklarız. 

BAŞKAN — İleriki maddelerde var. Teşekkür 
ederim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Efendim, yazım... 
BAŞKAN — Efendim yazım için de söz vereyim; 

fakat Sayın Tuzcu galiba tatmin edilmedi... 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkanım; ben me
seleyi ortaya koymaya çalıştım. Meselenin ruhunda, 
bu maddede olur, ileride olur; fakat bir eksiklik gel
di Kanunun yapısında; ama Sayın Bakanım mese
leye katılıyor mu?.. Kanunun son maddelerine doğru 
bunu açıkça hepimiz görürüz ve ondan sonra bu ek
sikliğe Hükümet ve Komisyon da katılıyorsa, bu Ka
nunun içine bu monte edilebilir. Ben de bunu arz 
etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, buyurun. 

41 — 
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AKÎF ERGİNAY — Şimdi müteahhit olarak bir 
kurumun tüzelkişi olarak başvurması halinde ika
metgâh deyimi pek tutmadı. Bizim Kurumlar Vergisi 
Kanunumuzda bunun için ikametgâh yalnız gerçek 
kişilere; fakat kurumlar içinde iş merkezi diye bir ta
bir vardır. Bu itibarla yarın bir kurum başvurup iha
leyi üzerine aldığı zaman, «İkametgâhını göster» diye
ceksin. Oysa o, kanunî merkez olarak iş merkezini 
gösterecektir. Ya işyerinin bulunduğu yer sayılır ve
ya kanunî merkez, tüzüğündeki belirttiği şehir olur. 

Bu itibarla eğer uygun bulurlarsa, buraya kanunî 
ikametgâhın yanında, iş merkezinin tüzüklerde bulun
ması şeklinde veya iş merkezi şeklinde bir ifadenin 
konmasının uygun olacağını düşünüyorum, 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Uzunoğlu, sizin yazım... 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Erginay te

mas ettiler efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Teklife ne dersiniz Sayın Komisyon?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Katılıyoruz efendim; Sayın 
Hocamızın teklifine katılıyoruz, onu ilave edelim. 
Yalnız kendileri formüle etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Bakanı da dinleyelim, ondan 
sonra formüle edelim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAKSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, biz ikametlerinde onları tespit etmekte 
yarar görüyoruz. Aksi takdirde işyerini değiştirdiği 
anda bulamıyorsunuz. Yani böyle bir hükmü getirir
ken biraz dikkatli olmamız gerekir. Müsaade buyurun 
da biraz düşünelim. Çünkü İHocam pek haklı; ama 
yarın ikametgâhının dışına çıktığı andan itibaren teb
ligatı yapamadığımız takdirde ne yaparız?.. 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan, düşünme imkânı 
vereceğiz. 

(Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; ben tümü üze

rinde yaptığım konuşmalarda bilhassa Devlet inşaat
larında hiç olmazsa, milyarlık inşaatları alan kişilere 
bir tahsil şartı getirelim demiştim. Fakat Sayın 
Bakan bunu cevaplarken üzerinde durmadı. Devlet 
memuriyetine alırken veyahutta birçok şeylerde okur -
yazarlık şartını arıyoruz. Bazı şeylerde lise tahsilini 
arıyoruz. Milyarlık inşaata giren kişiden de hiç ol
mazsa bir tahsil şartını arayalım. Yoksa gidiyorlar 
milyarlık inşaatları alıyorlar, ondan sonra bu bina
lar çöküyor. Bu konuda kendileri de bir izahatta bu

lunmadılar. Satın almalarda, artırmalarda aramaya
lım; ama yapılaşma işlerinde, belirli yapı işlerinde 
hiç olmazsa bir lise tahsilini arayalım. 

Benim bu konuda bir önergem de vardır, isterse
niz Sayın Bakan katılmazsa önergemi sunayım. 

BAŞKAN — Peki alalım efendim. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Erginay'm be
yanları karşısında benim de bir beyanım olacak. Ka
nunî ikametgâh tabiri ile işyeri tabiri birbirini kap
samaz. Sayın Hocamızın mütalaası zannederim malî 
mevzuata dayanan bir izah oluyor. Kanunî ikamet
gâhı olan bir teşebbüsün birden fazla işyeri olabilir. 
O itibarla muamelatında muhatap edilecek kişiyi ta
yin, o kişinin kanunî ikametgâhının belirlenmesi ge
rekir. Yoksa idare her an emrivaki karşısında bıra
kılabilir. O bakımdan düzenleme doğrudur kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Bakandan hem Sayın Genc'in sorusuna, 

hem bu konuya cevap rica edelim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Bizim de görüşümüz, ikametten kasıt; her halükârda 
bize mutahap olan müteahhidin şu veya bu şekilde 
kanunî ikametgâhının dışında aranmasını salık vere
cek bir imkânın ona bahşedilmemesidir. 

Sayın Genc'in sorusuna gelince, yanılmıyorsam 
ben genelde bunu cevaplandırdım. Esasta Kanun ru
hunda, neden biz yeterlik belgesi veriyoruz?.. Yani 
bunların içerisinde hepsi mündemiçtir. Bir taraftan, 
yüksek tahsil yapmış, bu işin tahsilini yapmış olan 
elemanlar karnesini satıyor diye şikâyet ettiğimiz bir 
devrede, başkasına belge verilmesin... Biz de sermaye 
ve bilginin teşriki mesai ederek işlerimizin daha düz
gün yapılması için bir çaba içerisindeyiz. Tabiî bir 
müteahhit eğer milyarlık iş yapacak kapasiteye sahip 
ve belgesine sahip ise, artık onun tahsiline vesairesine 
gitmek mümkün değil. Çünkü böyle gittiğimiz andan 
itibaren yalnız inşaat mühendisleri inşaat işine girer, 
yalnız makine mühendisleri fabrikaya girer diye bir 
şeyle karşılaşırız ki, bu bir organizasyon meselesidir. 
ifade etmeye çalıştım; ben Sayın Genc'in sorusunu 
genelde cevaplandırdım kanısındayım. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGtNAY — Sayın Başkan, benim ce

vap hakkım doğdu, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

— 42 — 
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AKİF ERGtNAY — Bir anonim şirket, bir limi-
ted şirket müteahhit olarak başvurduğu takdirde şah
sın ikametgâhı söz konusu olamaz, Bu itibarla Sayın 
Kurtoğlu'nun ifadesi yanlıştır. Bir gerçekkişi ile bir 
tüzelkişinin ikametgâh mefhumları ayrı ayrıdır; yal
nız malî kanunda değil. Bu itibarla bir anonim şir
ket başvurduğu takdirde onun sahibi kimdir?.. Genel 
müdür değil ki... Anonim şirkettir. Anonim şirketin 
ise, gerçekkişi gibi ikametgâhı değil, statüsündeki şe
hir kanunî merkezi sayılır, adresi bulunur. Bu itibar
la böyle bir şey koymakta fayda vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, eğer Sayın Hocamız, ikametgâhtan 
başka bir şey anlıyorsa... Ben, şirketin iştigal ettiği yer, 
kanunî adresi zaten şirket olarak tescil edildiği za
man, «Kanunî adresi» diye orada yazar efendim. 
Şirketin statüsünde kanunî adresi diye yazar. 

Bizim buradan kastımız, kanunî olarak vermiş ol
duğu adresidir ki, onu kolay kolay değiştiremesin. 
Biraz evvel sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bizi 
üç - beş işyeriyle karşılaştırıp, biz kendisini bulama
dığımız andan itibaren gerekli tebligatı yapamadığı
mız takdirde işlerimiz sürüncemede kalmaktadır. Bi
zim maksadımız, bize muhatap olanın kanunî ikamet
gâh adresinin bilinmesidir. 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge olmadığı için 
müzakere açmıyorum. Komisyon ve Hükümet «ika
metgâhlın kalmasını uygun görüyor ve bir «işyeri 
merkezi»nin ilavesini uygun görmüyor. 

Bu itibarla 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
İhalelere katılamayacak olanlar 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

a) İhaleyi yapan İdarenin taahhüt amirleri, 
b) İhalenin işlemlerini hazırlamak, yürütmek, so

nuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 

c) (a) ve <b) fıkralarında yazılı kimselerin 2 nci 
dereceye kadar (2 nci derece dahil) kan ve sıhrî hısım
ları, 

d) Bu Kanun gereğince geçici veya sürekli olarak 
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 

e) özel Kanunlardaki hükümler saklıdır. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Erginay, Sayın Tutum, Sayın Tosyalı, 
Sayın Kurtoğlu. 
' Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, benimki biraz 
düzeltme şeklinde olacak. 

Maddenin (e) bendinin ifadesindeki (e) harfi kal
kacaktır; çünkü «Aşağıda yazılı kimseler doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar» 
demekle, (e) bendi şeklinde de ayrıca, «Özel Ka
nunlardaki hükümler saklıdır» denemez. O (e) harfinin 
çıkması lazım ve «Özel Kanunlardaki hükümler sak
lıdır» ibaresinin de ayrı bir fıkra olması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın (Başkan, bu madde

nin yazım biçiminden, belki maddenin kastetmediği 
bazı sonuçlar çıkardığım için, peşinen Değerli Ko
misyondan özür dilerim. 

Burada denmekte ki, belli kişiler ihalelere katıla
mayacaktır. Bunlar; idarenin taahhüt amirleri ve ihale 
işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 
denetlemekle görevli olanlar. 

Bu ifade tarzından, yorum yoluyla, ihaleyi yapan 
idarede çalışan; ama (a) ve (b) fıkralarında zikredil
meyen görevliler katılabilecek mi? Bu mu anlaşıl
maktadır? Birinci tereddüt ettiğim nokta budur. Yani 
ihaleyi yapan idarenin, idarede çalışan; ama taahhüt 
amiri olmayan veya ihaleyi doğrudan doğruya hazır
lama, yürütme ve sonuçlandırmak ve denetlemekle 
görevli olmayan çeşitli görevler var. Bu, neden bu 
şekilde spesifik olarak sayılıyor? İhalelere katılması 
yasaklanan kimseleri bu şekilde zikrederken halen 
ihaleyi yapan idarenin taahhüt amiri kamu görevlisi 
olduğuna göre, (İBüyük bir ihtimalle) ihalenin işlem
lerini hazırlayan, yürütenler de yine aynı şekilde 
kamu görevlileri olduğuna göre, neden bu şekilde 
bir ayrım gözetilmektedir? Bunu belirtmek istiyorum. 

İkincisi; (e) bendinde, «özel Kanunlardaki hüküm
ler saklıdır» denmektedir. iBöyle bir ifade, en azın
dan bir hukuk yorumcusuna şu soruyu sordurtabilir: 
Demek ki, özel kanunlarda bazı hükümler var, bu 
hükümlere göre ihaleyi yapan idarenin taahhüt amir
leri veya ihale işlemlerini hazırlama, yürütme, so-
nuçlama ve denetlemekle görevli olsa bile, bazı hal
lerde bu kimselerin ihalelere katılma imkânı veri
lebilir anlamında olabilir; özel kanunda böyle bir 
hüküm var ise. Yani (e) bendi, belli kişilerin ihale
lere girebilme imkânlarının saklı tutulması anlamına 
gelir gibi geldi bana. Maddenin, sanıyorum ki bütü
nüyle ne anlama geldiği ve neden bu şekilde bir sı-
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nırlama yapıldığı konusunda bir açıklama yapılması | 
gerekir diye düşündüm. O bakımdan tereddütlerimi 
ifade etmek istedim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tosyalı, buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, sa

yın üyeler; 
Bu maddede «Sıhrî hısımlar» deyimi geçmektedir. 

Uygulamada bu Kanun her gün uygulanacak. Hukukî 
bir deyimdir. Onun yerine yürürlükteki kanunun 4 
üncü maddesindeki gibi açıklıkla yazılmasında fayda 
vardır. 

Arz ederim efendim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, Tasarıda hı
sımlık babında kan ve sıhrî hısımlıktan bahsedilmiş; 
daha yakın olan ve menfaat ilişkileri daha sıkı bu- I 
lunan eş unutulmuştur.. Çünkü eş hısım değildir; ne 
sıhrî, ne de kan hısımlığı vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Tuzcu, buyurun efendim. 
ŞADAN TUZCU — Ben bir noktada Sayın Tu-

tum'un da anlayamadığı hususa katılıyorum, yalnız 
ben meseleyi biraz daha geliştirmek istiyorum. 

ihaleyi yapan idarenin taahhüt amirleri ve ihale 
işlemini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 
denetlemekle görevli kişiler ihaleye katılamazlar... Bun
dan evvelki uygulamalarda yanılmıyorsam bir ihale 
makamının; yani bir kamu kuruluşunun ihaleye çı
kardığı şeye, o kimse o kamu kuruluşundan ayrılalı 
iki sene dolmadan (Belki yanılmış olabilirim, iki 
sene olmayabilir) o müessesenin ihalesine katılamı-
yordu. Şimdi burada ihaleyi yapan idarenin taahhüt 
amiri katılamıyor. Bu kesenkes vurgulandı ve (e) 
'bendinde «özel Kanunlardaki hükümler saklıdır» 
dendiği zaman, benim demin söylediğim, iki sene 
geçmeden 'bir müessesede çalışan, o müessesenin işine, I 
taahhüdüne giremiyor hususu bunun içine giriyorsa, I 
o zaman taahhüt amiri de bunun içine girmiş olur. I 
Buna bir ayrıcalık getirildiğine göre, acaba herhangi 
bir zaman meselesinin de burada yazılması gerekir mi, 
gerekmez mi? Çünkü istisnaî 'bir hüküm buraya ko
nuyor, diğeri özel hükümlere tabi tutuluyor. I 

Bir an için şöyle düşünelim: Burada dendiğine I 
göre, ihaleyi yapan taahhüt amirleri ihaleye katıla
mıyor. Bugün taahhüt amiri istifa etmiştir, on gün I 
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sonra ihale vardır... Bu, katılabilecek midir? Bu 'bakım
dan açıklık getirilmesinde fayda mülahaza ederim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hayhay, teşekkür ederim Sayın Tuz

cu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan; evvela Devlet Memurin Kanunu, Devlet 
memurlarının ticaretle iştigal edemeyeceğine, ihale
lere giremeyeceğine dair amir hükümleri zaten taşı
maktadır. Buradaki anahüküm, her şeyden evvel do
laylı yoldan bunlara müessir olmalarına mani olmak 
gerektiği ifadesi... En önemli husus dolaylı yollardan; 
yani onların akraba ve taallukatları vesairesinin bunlara 
giremeyeceğine dairdir. 

Kaldı ki, biraz evvel Sayın Tuzcu'nun ifade ettiği 
gibi, 2.10.1981 tarih ve 2531 sayılı Kanunla biz bir 
Devlet dairesinde çalışmış olan arkadaşların, o gö
revden ayrıldıktan sonra 3 sene evvelinden başlayıp 2 
sene sonrasına kadar o da idareye karşı bu kabil mev
zularda iş alamayacağına dair amir ve çok ağır hü
kümleri taşıyan bir kanuna sahibiz. 

Binaenaleyh, bu kanunlar meri. Biz burada bunların 
heyeti umumiyesini saymıyoruz. Ancak, eşleri bakı
mından, hukukçu değilim özür dilerim, bu gerekiyor
sa koyabiliriz. Yüksek (takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Geriye kalan cevaplan Sayın Sarı-
oğlu siz mi vereceksiniz?.. Sayın Erginay'ın, Sayın 
Tutum'un soruları var... 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA
ŞA SARIOĞLU — Efendim, Sayın Tutum eğer tat
min olmadıysa, bundan başka ilave edecek bir husus 
yoktur. Çünkü burada sayın arkadaşım mefhumu mu
haliften gitmeye çalıştı; ama burada tashih edilmek 
suretiyle esas dikkate alınması Sayın Bakanımızın 
izah ettiği gibi dolaylı yoldan yapılmaması... Öbür türlü 
koymazdık; çünkü Devlet Personel Kanununda zaten 
vardır, yasaktır. Bunun burada vurgulanması zanne
diyorum ki, bir defa daha ikaz mahiyetindedir ilgi
liye; o yönden konmuştur. Bilmiyorum kendisinin bu 
hususta başka bir sorusu var mı? 

BAŞKAN — Sayın Erginay ve Sayın Kurtoğlu' 
na da bir cevap rica edeyim? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA
ŞA SARIOĞLU — Sayın Kurtoğlu'nun teklifine ka
tılıyoruz efendim; eş durumuna. 

Sayın Erginay'ın belirttiği konuda bir önerge var, 
o önerge de okunsun, ikisine beraber cevap verelim. 

BAŞKAN — Peki efendim, hayhay. 
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Değerli üyeler; maddeyle ilgili iki önerge var, 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Fuat AZGUR 

İhalelere katılamayacak olanlar 
Madde 6. — özel kanunlardaki hükümler saklı 

kalmak üzere aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

a) -İhaleyi yapan idarenin taahhüt amirleri, 
b) İhalenin işlemlerini 'hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 

c) Görevlerinden ayrıldıktan sonra dahi 2 yıl sü
re ile son görev yaptıkları idarelerin ihaleleri ile ilgili 
olmak üzere (a) ve (b) bentlerinde yazılı kimselerle, 
bunların ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) kan 
ve sıhrî 'hısımları, 

d) Bu Kanun gereğince geçici veya sürekli ola
rak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan
lar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 6 ncı mad

desinin sonuna aşağıdaki (f) bendinin eklenmesini arz 
ederim. 

Kamer GENÇ 

f) Yapı işlerinde en az lise ve dengi okul me
zunu olmayanlar. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, önergeniz üzerinde açık
lama yapacak mısınız?.. Buyurun. 

Vaktimiz de bir hayli az Sayın Azgur, rica ede
yim... 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; teşekkür ede
rim, kısaca maruzatta bulunacağım : 

Teklif ettiğim önerge ile iki hususu gerçekleştir
meye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi, kanun yapma 
tekniği ile ilgili. Gerçekten de son bir bent olarak 
«özel kanunlardaki hükümler saklıdır» demek, kanun 
yapma tekniği ile pek bağdaşmıyor. Onun için ben 
bu hususu maddenin başına aldım; «Özel kanunlar
daki hükümler saklı kalmak üzere aşağıda yazılı kim
seler de doğrudan doğruya veya dolaylı olarak iha
lelere katılamazlar.» Yalnız önergeme bir «de» ilave 
edilmesini rica ediyorum. 

O zaman hem kanun yapma tekniğine daha uy
gun bir hale geliyor madde, hem de daha anlaşılır bir 
durum kazanıyor. 

Bir de ayrıca eski Kanunda da mevcut olan istifa
dan sonra dahi 2 yıl süre ile bu ita amirlerinin ve iş

lemleri hazırlayan, yürüten ve sonuçlandıran kişilerin 
ihalelere katılmaması gerektiğini öngörmüştüm ben; 
fakat Sayın Bakan bunu belirttiler. Eğer 2531 sayılı 
Kanunda gerçekten kesin hükümler varsa, bilmiyo
rum bendeniz bu konuyu; şüphesiz olması lazım gelir 
Sayın Bakan ifade buyurduklarına göre; o itibarla bu 
(c) bendindeki değişiklikten sarfınazar ediyorum. Ma
dem özel bir kanun bu konuyu kesin bir şekilde hal
letmiştir, o itibarla ona katılıyorum. 

Yalnız, maddenin baş tarafı bu şekilde değiştirilir
se, kanun yapma tekniğine daha uygun bir mahiyet 
kazanmış olur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
İBu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Tuzcu lehinde buyurun. 
ŞADAN TUZCU — Efendim, maddemin görü

şülmesi sılasında da, bu önergemin görüşülmesi sı
rasında zammediyorum bir nokta dikkatten kaçınılı
yor. Sayın Azguır'um verdiği önergede «Özel kanun
lardaki hükümler saklıdır» dan başlaması, kamun tek
niği bakımımdan zannediyorum daha uygundur. 

Bu Kanunda murat edilen, zaten «Özel kanun-
kırdaki hükümler saklıdır» denilen elemanlar (a) ve 
(b) fıkrasında gösteriden elemanlardır. Yani Sayın 
Bakanımın biraz evvel okuduğu Kanun gereğince iha
leyi yapan idarenin taahhüt amiri özel kanunlardaki 
hükümler içindedir. İhale işlerini hazırlama, yürüt
me, sonuçlandırmak, denetlemekle görevli insanlar 
da bunun içindedir. O halde burada zannediyorum 
murat edilen bunların (c) maddesinde yazılı hısım
larıdır. 

En güzeli, daha yapıcı olabilmek için, önerge üze
rinde mecburen söz almak durumunda kaldım, Sa
yım Azgur'un önergesinin birinci kısmıma katılarak, 
«Ihıaileyli yıapaın lildaıre ıtaatohült lamrliırtatü, ihale lüşillerM 
hazırlamak, yürütmıek, sonuçlandırmak, denetlemek
le görevli olan kimsıelerin 2 nci fıkrada ikinci dere-
oeye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhrî hısım
ları ihaleye katılamaz» denmesi murat ediliyor zan
nediyorum. Bu şekilde olması zannediyorum en tu
tarlı ve çıkar yoldur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, bu önerge üzerimdeki görüşü

nüz? 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; bu öner
gemin yazılışı, kanun tekniği bakımımdan Sayım Az-

45 — 
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gur'un başa almış olduğu son fıkra, buna katılıyo
ruz; Ikaitıtoıaik suretiyle de bunun burada kailmasını 
fetiyoruz tabiatiylle. Çünlkü biz onu bir fıkra haline 
getirmlişitik, bunun bir zararı yolktur. 

Müsaadenizle bir şeyi söyleyeyim, arkadaşlarım 
bir şeyi karıştırıyorlar; taahhüt amiri işbaşınıda oldu
ğu zaıman taahhüt lamiridir, ayrıldığı zaman zaitetn 
böyle bir husus ısöz konusu değildir. O itibarla, sa-
ıdece biz önergenin son fıkrayı başa alma hususuna, 
geri ıkısımı dahliil oflmalk suretiyle kaitılıyoruz, diğeri
me 'kaitıllamıyaruz. 

BAŞKAN — Katılımı yorsunuz... 
Sayın Balkan zatıâliniz? 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başlkan; bizim fcaıstıımıız şu veya bu şekilde iha
leye ımüessıir ollanıların ikenıdileni, yakınları ve iikıinci 
dereceye 'kadar hısımiliarının ihaleye katıılamayacağını 
hükme bağlamalktır. Kanımca ifade ötmüş olduğum 
•kamun, aymlımış olanları sureti Ikaifiyede bunun dışı
ma atıyor. Ancaik burada sıhrî vesaik- açıdan ıtadadıi 
yoia gitmeyiî tercih buyurursa Yüksek Heyetiniz, ona 
da bir itirazımız oiltmiaz. Çünlkü eslki Kanunda esa
sen sayıyordu; fakat biz böyle yazimasıyla bu 'işim 
halledilddği ikanısındayız. 

Taikdir Heyetiâl'iriizind'ir. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür 'ederim. 
Sayın Komisyon, şöyle yapallıım tensip ederseniz : 

Bu önergeyli dikkate ailınımalk üzere oylatayıım, [mad
deyi önergeyle birlikte size verirsem, yaran yeni bir 
şekilde tanziım ©derdk getirme iimlkânına sahip olur
sunuz. 

Değerli üyeler; 
Önergeniin dikkate alınım'asiını oylarımıza sunuyo-

ırum. Kabul: edenler... Etmeyenler... Dikkate aüınımıa-
sı ikabuî edilmiştir. 

İkindi önerge Sayın Genc'in önergesi, 

Sayın Genç, ikısa bir açıiklamıa yaparsanız; bugün
kü Bireşimlimizin bitimline bir dalkikaımız var. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; 
Ben tümü üzerinde yaptığım konuşmalarda kar

ne satışı meselesine değinince anlaşılan Sayın Baika-
ıriıımıızın hoşuna gitmedi. Ben bunu Devlet ihaleleri
nin sıhhaitlü bir şekilde yapılması ve teknliık bir işle (il
gisi Ikesiilen müsteşarın ve bakanın veya genel1 mü
dür 'muavini ille geneli müdürlerin... 

BAŞKAN — Siz şimdi önerge üzerinde Sayın 
Genç, önerge üzerinde rica edeyim... 
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KAMER GENÇ — Cevap verdiler de, o bakım
dan diyorum. 

BAŞKAN — Efendim buna cevap verdiler, siz 
yoktunuz Bakan görüşürken. 

KAMER GENÇ — Hayır efendim, biraz önce 
soruma cevap verdiler. Neyse, siz sözümü kesiyorsu
nuz. 

'BAŞKAN — Evet, önergeye gelelim. 

KAMER GENÇ — Hayır, ben soru sordum, an
laşılan Sayın Bakana anlatamadım. Ben, Devlet iha
lesine katılacak kişilerin, (özellikle inşaat ihalelerine) 
en az lise veya dengi okul mezunu olmalarını isti
yorum. Biz hademeyi işe alırken birtakım koşullar 
arıyoruz; en basit bir şey; ama Devletin milyarlık 
bir işinde hiçbir tahsil şartım aramamak bence isa
betli bir tutum olamaz. Bila'kis sermayesi olan bir 
kişi gitsin başkasının da bilgisiyle kendisini birleş-
tirsin, Devlet ihalesine katılsın ve bu işe bir ciddiyet 
verelim... Benim istediğim; lise veya dengi okul me
zunu bence çok yerinde bir şeydir. 'Benim önergem 
budur. Fazla açıklamaya gerek yok. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, aleyhte buyurun. 
MEHMET AYDAR — Süre bakımından efen

dim... («Yarın, yarın» seleri) 
'BAŞKAN — 'Bir dakika için önemli değil, biter 

efendim. 
Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Kabule şayan olan bir önerge değildir bu. Sayın 
arkadaşım daha değişik bir düşünce tarzıyla mese
leye gelmekte ve Türkiyeyi bu noktada ayakta tutan 
bir sektörü yerle bir etmek arzusunu gütmektedir. 
Görünen odur. 

Talhsil şartı... Tahsil şartı Türkiye'de; bir insan 
eğer müteşebbis ise, kabiliyeti varsa, teşebbüs gücü 
varsa, parası varsa ve Türkiye'de yetişmiş insan gücü 
de varsa bunları birleştirmek suretiyle meseleyi her 
zaman faydalı bir ihale getirmek imkanına sahiptir. 
'Bugün Türkiye'de halen çok büyük inşaatlar alan, 
başarıyla sicillerini (Bir defa daha bunu söylemiştim) 
analarının sütü kadar ak tutan başarılı müteahhitleri
miz vardır, bunların birçoğu okuryazar dahi değildir; 
ama çok başarılıdırlar ve milyarları bulan (A) gru
bundan kariyerlere sahiptirler. Bir tahripkâr tutumla 
meselenin üzerine gitmenin fayda vereceğini zannet
miyorum. önergenin reddedilmesini arz ederim. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, arkadaşlarımız açık
ladılar. Biz Anayasada ilkokul mezununa (ki, bunun 
üzerinde hepimiz ittifak ettik) milletvekili seçilme 
hakkını verdik. 

Şimdi arkadaşlarımızın burada değindiği 'gibi, bir 
insanın sadece bir işi yapması onun tahsiliyle ölçül
mez. Bütün dünyada baktığımız zaman çok başarılı 
iş adamları vardır; özellikle kalkınmış olan ülkeler
de. Bunların çoğunun belki diploması yoktur. Benim 
başımdan da geçmiştir. Bir yere sınava gittiğim za
man, IBM'in orada beni imtihan eden kişisi bana 

demiştir ki, 4Ben ilkokul mezunuyum; fakat mahi
yetimde 20 tane yüksek mühendis çalışıyor...» 

O itibarla, buna katılmamız mümkün değil. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Bakan, zatıâliniz?.. Katılmıyorsunuz. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi daha önce dikkate aldığınız öner
geyle birlikte .Komisyona veriyorum. 

Değerli üyeler; 

Yarın, 28 Temmuz 1983 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

m** ı • 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

135 inci BİRLEŞİM 

27 Temmuz 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/623; 1/729) (S. Sayısı : 499) (Da
ğıtma tarihi : 20.7.1983) 

(2) Devlet İhale Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(3) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi ıTevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi • 
1.2.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖÖÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek

lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(7) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(8) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mü-
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER vo 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 
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(14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

v (16) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371). (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(17) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma. tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANıTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(20) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (jD) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
t/618) (S. Sayısı : 378) (Dağitma tarihi : 15.4.1983) 

(21) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(22) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(23) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(24) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(25) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(26) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(27) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, içişler» ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve iktisadî işler, Adalet ve Millî Sa-
vunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 



(30) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi ; 25.5.1983) 

(32) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(33) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(34) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(36) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(37) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(38) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayıh Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 
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(39) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(40) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal, işler, Adalet,'Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(41) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı T 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

<(42) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayföı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(43) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(44) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(45) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Mülî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (47) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın îdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 



(48) Damşma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 
Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî tşler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları 
Raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı r 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

(49) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) {S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(50) 23.4.1981 Tarihli ve 2453 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (51) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Kararların Tanın
ması ve Yerine Getirilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

X (52) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(53) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir [Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1 /689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

ı(54) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımlarını 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

(55) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım İĞ-
NECİLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (56) Türkiye Cumhur iyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapora, 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(X) Açık Oylama 

(57) Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile İnsülinin İthal 
ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu. (2/91) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 499 

27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirimesine ve Bazı 
Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine ve 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan; Millî Savunma, 

İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /623; 1/729) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 1 Şubat 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1424/01107 

DANIŞMA MECLİSİ IBAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.1.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar Oe Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

926 Sayılı Türk iSilahlı Kuvvetleri Personel {Kanunu 1967 yılından beri uygulanmakta zaman zaman uygu
lamada duyulan ihtiyaçlar sebebiyle ek ve değişikliklere tabi tutulmaktadır. Halen uygulamada ortaya çıkan 
ihtiyaç ve sakıncaların giderilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele tanınan süt izni, 
aylıksız izin gibi müesseseler bakımından paralellik sağlanması ve nihayet kamu hizmetinin daha sağlıklı işle
mesini sağlamak amacıyla tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının 1 inci maddesiyle Kanunun 33 üncü maddesinin Ek Fıkrası değiştirilerek nasıpları muhtelif ne
denlerle lehe düzeltildiği halde, Kanunda hüküm bulunmadığı için emsallerinden bir yıl sonra terfi etme imkâ
nına sahip olan personelin mağduriyeti ortadan kaldırılmış ve uygulamanın adil olması sağlanmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesiyle Kanunun 41 inci maddesinin (b) bendi değiştirilerek Genelkurmay Başkanlığın
ca tespit edilen albay miktarının Yüksek Askerî Şûraca onaylanacağı esası getirilmiş, tespit işinin Yüksek As
kerî Şûraca yapılacağı şeklinde olan maddedeki yanlışlık düzeltilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendinin 2 nci fıkrası ile 3 üncü fıkrası ara
sına bir fıkra eklenerek Tuğgeneral - Tuğamiral kontenjanının hangi sınıflarda kullanılacağını tespit yetkisi 
Yüksek Askerî Şûraya verilmiştir. 
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Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 50 nci maddesinin (a) bendinin son fıkrası değiştirilerek sicil notu 
ortalamasına göre albayların ne şekilde kadrosuzluktan emekli edileceklerine dair maddeye açıklık getirilmiş
tir. 

Ayrıca, insanî mülahazalar veya başka nedenlerle bazı sicil üstlerince uygulanmayan yönetmelik maddeleri
ne işlerlik kazandırmak, sicil amirlerinin değerlendirmelerindeki farklılıkları ortadan kaldırarak inceleme ve 
değerlendirmenin genişletilmiş bir komisyonda yapılmasına imkân vermek, disiplinsiz hareketlerde veya kötü 
alışkanlıklarında ısrar eden personelin emekli edilmesinin çabuklaştırılmasını sağlamak, sıralı sicil üstlerinin 
disiplinsizlik ve ahlakî eksiklikler konusunda taviz vermelerini önlemek amacıyla Subay Sicil Yönetmeliğinde 
yapılacak değişikliğe yasal dayanak sağlanmak istenmiştir. Personelin disiplinsizlik ve a'hlaıû eksiklik nedenle
riyle emekli edilmesinde kesin kararı Yüksek Askerî Şûraca verilmesine imkân tanıyarak yanılgıları önlemek, 
idare olarak daha isabetli karar vererek personelin hak ve menfaatlerini korumak amaçlanmıştır. 

Tasarının 5 inci maddesiyle Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek Yüksek Askerî Şû
ranın, sadece o yıl Tuğgeneral - Tuğamiral yıl kontenjanının dağılımı yapılan sınıflarda olan Albayların şahsî 
dosyalarını inceleyeceğine ve bunlara değerlendirme notu vereceğine, diğer albayları ise değerlendirmeye 
tabi tutmayacağına dair hüküm getirilmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesiyle, insanî ^mülahazalar veya başka nedenlerle bazı sicil üstlerince uygulanmayan 
yönetmelik maddelerine işlerlik kazandırmak, sicil amirlerinin değerlendirmelerindeki farklılıkları ortadan 
kaldırarak inceleme ve değerlendirmenin genişletilmiş bir komisyonda yapılmasına imkân vermek, disiplinsiz 
hareketlerde veya kötü alışkanlıklarında ısrar eden personelin emekli edilmesinin çabuklaştırılmasını sağlamak, 
sıralı sicil üstlerinin disiplinsizlik ve ahlakî eksiklikler konusunda taviz vermelerini önlemek amacıyla Astsu
bay Sicil Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe yasal dayanak sağlamak istenmiştir. Personelin disiplinsizlik 
ve ahlâkî eksiklik nedenleriyle emekli edilmesinde kesirtkararı Yüksek Askerî Şûraca verilmesine imkân tanıya
rak yanılgıları önlemek, idare olarak daha isabetli karar vererek personelin hak ve menfaatlerini korumak 
amaçlanmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesi ile, Kanunun 120 nci maddesine, bir ek fıkra getirilerek, yer değiştirme suretiyle 
yapılan atamalarda yollukların ödenmesi ve izinli ve raporlu olunmasında yapılacak işlem ile ilgili olarak 
657 Sayılı Kanunun 62 nci maddesine parelel bir düzenleme yapılmıştır. 

Tasarının 8 İnci maddesi ile Kanunun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bendleri değiştirilerek 657 sayılı Ka
nunun 104 ve 105 inci maddeleri ile Memurlara getirilen haklara paralel olarak subay, astsubay ve kadın su
baylara da sıhhî izin süreleri ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesiyle, Kanuna bir ek maddegetirilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
108 inci maddesine paralel bir düzenleme ile bayan subaylara da aylıksız izin müessesesi getirilmiştir. Aylık
sız izinin kullanılma koşulları, izin verebilecek makamlar, izin sonunda görevine dönmeyenlere yapılacak iş
lem, aylıksız izin süresi içinde rütbe terfi, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesinin yapılamayacağı ve özlük 
haklarının verilemeyeceği düzenlenmiştir. Ancak aylıksız izin kullanan bayan subayların kesenek ve kurum 
karşılıklarının tamamını ödemeleri koşulu ile T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam ettirilerek izin süre
lerinin emeklilik yönünden eski rütbelerinde değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Kanuna 10 uncu madde ile eklenen geçici 47 nci madde 3 yıllık üsteğmenlik bekleme süresine tabi iken, ka-
zaî veya idarî sebeplerle 30.8.1981 tarihinde yüzbaşılığa yükselemeyen üsteğmenlerin normal emsalleri 30.8.1981 
tarihinde terfi etmiş bulunanlardan 3 yıl sonra terfi etmeleri gibi bir haksızlığa engel olmak ve bu konuda 
ortaya çıkan huzursuzluk ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, bu durumda olan üsteğmenlerin 
emsallerinin bekleme sürelerine tabi olacağına ve terfi şartlarını taşıyanların 6 yıl bekletilmeden terfi ettirile
ceğine dair düzenleme yapılmış ayrıca rütbe kıdemliliği yapma durumuna giren üsteğmenlerin, rütbe kıdemli
liği almalarını sağlayıcı açıklık getirilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesi yürürlükle ilgilidir. 
Tasarının 12 nci maddesi yürütme ile ilgilidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 499) 
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T£ C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 20 Haziran 1983 
Başkanlığı 

Sayı K.K.T.D. 181101-1529104966 

(DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.6.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun 121 inci Madddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (Personel (Kanununun yükümlülük başlıklı 112 ve müteakip maddele
rinde, subay ve astsubaylar birlikte mütalaa edildikleri halde 113 üncü maddenin (b) bendinde yalnız subay
ların yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapmaları, meslekleriyle ilgili ihtisas yapmaları ve 
yurt dışına sürekli görevle atanmaları halinde, buralarda geçen süreler kadar yükümlülüklerinin uzatılacağı 
belirtilmiş, aynı durumda olan astsubaylar hakkında herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Tasarının birinci 
maddesi ile bu boşluk giderilmek istenmiştir. 

Aynı (Kanunun 121 inci maddesinin (a) bendindeki değişiklikle de, Asteğmen - Albay rübesinde (Albay da
hil) olan subayların ve astsubayların atanmalarının, (Kuvvet 'Komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Baş
kanının uygun görmesi üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca yapılması şeklindeki eski uygulamanın, işlem 
makamlarını meşgul ettiği ve zaman kaybına yol açtığı düşünüldüğünden, personelin en iyi şekilde nerede 
kullanılabileceği, yetiştirme, geliştirme, kadro ve ihtiyaçlarına göre atandırılma planlarını yapan Kuvvet Komu-
tanlıklarınca daha iyi değerlendirileceğinden ve halen bu subayların ve astsubayların atanmaları İMillî Güven
lik Konseyinin 14.9.1980 tarih ve 4 sayılı kararına göre, 'Kuvvet Komutanlıklarınca yapılmakta olup, bu uygu
lamanın, İMillî Güvenlik Konseyinin görevinin sona ermesinden itibaren de devamı sağlanmış, bu değişik
lik aynı maddenin ı(e) bendini de kapsadığından bu bendin yürürlükten kaldırılması zorunlu hale gelmiştir. 

Tasarı ile diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi Türk Silahlı (Kuvvetleri personelinin de lojmanda otur
ma süresi 5 yıla çıkarılmıştır. 

Ayrıca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen madalyalardan altın ve gümüş-
iten yapılmış olanlarının maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, bu madalyaların manevî değerinin önemi 
ıgöz önünde bulundurularak, altın ve gümüş kaplama yapılması uygun görülmüş; iki dereceli olarak yaptırı
lan Türk Silahlı Kuvvetleri 'övünç madalyasının hangi hallerde verileceği açıklığa kavuşturulurken, savaşa 
katılıp görevini disiplin kuralları içinde ifa eden personel Ödüllendirilmiştir. 

Tasarıya eklenen geçici maddelerle astsubayların kazanılmış haklarının korunması amacı güdülerek yü
kümlülük hükümlerinin kanunun yayımı tarihinden önce anılan haklardan istifade edenlere, uygulanması ön
lenmiş, 5 yıllık oturma süresinden halen lojmanda oturan personelin de yararlanması sağlanmıştır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 499) 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile silahlı kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim 
yapan, meslekleri ile ilgili ihtisas yapan ve yurt dışına sürekli görevle atanan astsubaylar yükümlülüklerinin 
de ayrıcalık yaratılmaması için subaylarda olduğu gibi, buralarda geçen süreler kadar uzatılması sağlanmıştır. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesi ile, subay ve astsubayların yetiştirme, geliştirme, kadro ve ihtiyaçla
ra göre atandırılma planları IKuvvet Komutanlıklarınca yapıldığı için, personelin en iyi şekilde nerde kullanı
labileceğinin kuvvet IKomutanlıklarınoa daha iyi değerlendirileceği gerçeği, işlem için geçecek süre, işlem ma
kamlarının meşguliyeti ve yapılacak yazışmaların fazlalığı da dikkate alınarak, halen Asteğmen-Albay rütibe-
sindeki subay ve astsubay atanmalarında yapılmakta olan uygulamanın, Millî Güvenlik Konseyinin görevi
nin sona ermesinden itibaren de devamı sağlanarak bunların atanmalarının Kuvvet Kofnutanlıklarmca ya
pılması amaçlanmıştır. 

Madde 3. — ISözkonusu madde ile, Türk Silahlı IKuvvetleri Personelinin lojmanda oturma süresi beş 
yıla çıkartiılarak diğer kamu personeline tanınan haktan Türk Silahlı ıKuvvetleri personelinin de yararlanması 
sağlanmıştır. 

Madde 4. — Anılan bu madde ile, 926 Sayılı Türk Silahlı IKuvvetleri Personel Kanununun 192 nci madde
sinin birinci fıkrası değiştirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyasının, gittikçe aftan maliyeti nede
niyle, altın yerine altın kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. —ÛBu madde ile, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin 
birinci fıkrası değiştirilerek, gümüşün gün geçtikçe artan maliyeti nedeniyle, Türk Silahlı /Kuvvetleri Şeref Ma
dalyasının gümüş kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — Tasarının bu maddesiyle, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü 
maddesinde değişiklik yapılarak iki dereceli olan Türk Silahlı Kuvvetleri övünç Madalyasının madeni gümüş 
kaplama ve bronzdan yaptırılacağı hükme mağlanarak bu madalyaların hangi hallerde verileceği hususu açık
lığa kavuşturulmuştur. 

Madde 7. — Anılan bu madde ile 926 (Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci mad
desinin birinci fıkrası değiştirilerek gümüşün gün geçtikçe artan maliyeti nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Üstün Hizmet Madalyasının gümüş kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 8. — Bu madde ile, kanunun 2 nci maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 
inci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi ve atanma yetkisinin Kuvvet Komutanlıklarına verilmesi hükme 
bağlandığından, anılan maddenin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce silahlı kuvvetler hesabına yurt içindeki fakül
te ve yüksekokullarda öğrenim, meslekleriyle ilgili ihtisas yapan ve yurt dışına sürekli görevle atanan astsu
bayların kazanılmış haklarına dokunuimaması için, yükümlülüklerinin subaylarda olduğu gibi değişiklikten 
önceki hükümlere tabi olacağı hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde '2. — Daha önce dört yıl olan lojmanda oturma süresinin beş yıla çıkarılmasıyla doğan bu 
haktan, halen lojmanda oturmakta olan personelin de yararlanması sağlanmıştır. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile, Millî Güvenlik Konseyinin 4 numaralı kararı uyarınca Asteğmen 
- Albay rütbesindeki subaylarla astsubayların Kuvvet Komutanlıklarınca yapılmakta olan atanmalarının, Mil
lî Güvenlik Konseyinin görevinin devamı süresince bu karara göre yapılması gerekeceğinden Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (a) bendini değiştiren 2 nci maddenin yürürlük tarihi, Mil
lî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erme tarihi olarak, diğer maddelerin yürürlük tarihi ise kanunun ya
yımı tarihi olarak belirlenmiştir. 

Madde 10. — Bu maddede Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 
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T. a 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Sayı: 78 9 Şubat 1983 

Esas No. : 1/623 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı (Fıkralar ile (Bir Ek 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine tlişkin Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün 
alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi içtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun 
Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komisyonumuza . bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Aydın TUĞ 
(Millî Savunma» İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Sözcüsü 

Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 23 Mart 1983 
\Esas No. : 1/163 
Karar No. : 131 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 9.2.1983 gün ve 78 sayılı yazınız; 
ilgi yazınızla, içtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu 

belirtilen «27.7.1967 Tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçioi Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı» ve 
gerekçesi, Komisyonumuzun 23.3.1983 günlü ve 50 nci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla 
görüşülmüştür. 

Tasarının, 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ek fıkrasının değiştirilmesini öngören çerçeve 1 inci 
maddesinde, maddeye açıklık getirmek için, «Tutuklu ve açıkta kalmış olanlar hariç» ibaresinin «Tutuklu 
veya açıkta 'bulunmamak kaydıyla» ibaresiyle değiştirilmesi, 5 inci ve 7 nci maddelerinde değişiklik yapıl
ması, diğer maddelerin ise aynen kabul edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ Orhan BAYSAL Cemil ÇAKMAKLI 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Bahtiyar ÜZUNOĞLU Mustafa ALPDÜNDAR Muhsin Zekâi BAYER 
Kâtip Üye Üye 
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M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
ü y e 

İbrahim SENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 
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fleotf DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

//ayafı GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

JSv/ıya PARLAK 
Üye 

Üye 

Ca/ıi/ TUTUM 
Üye 

^/imef Senvar DOĞC/ 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Turgut KUNTER 
Üye 

T«/ay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer S AĞİSM AN 
Üye 

M. 4/ı tfzfiMfc TEKELİ 
Üye 

£adan TUZCU 
Üye 
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Millî Savunma - tçişleri ve Dışişleri Kornişonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma - İçişleri 22 Haziran 1983 
ve Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/623-1/729 
Karar No. : 58 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» 
ile «27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı» ve gerekçeleri ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görü
şülmüştür. 

Her iki Kanun Tasarısı da aynı Kanunu değiştirme amacı ile hazırlandığından Komisyonumuzca yapılan 
görüşme ve inceleme sonunda her iki Tasarının birleştirilerek tek bir Kanun Tasarısı haline getirilmesine ve 
Danışma Meclisi Başkanlığına bu şekilde sunulmasına Meclisimiz içtüzüğünün 34 üncü maddesi uyarınca 
karar verilmiştir. 

Buna göre her iki tasarı ayrı ayrı incelenerek birleştirilmiş ve «27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bu Kanunun Bazı Maddelerine 
Bent ve Fıkralar ile Bir Ek ve Üç Ek Madde Eklenmesine ve Aynı Kanununun 121 inci maddesinin (e) 
Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» halinde düzenlenmiştir. 

19.1.1983 Tarihli Hükümet tasarısının birinci maddesinin birinci fıkrasındaki «tarihli» sözcüğü «tarih»; 
«gibi» sözcüğü «şeklinde» olarak düzeltilmiş ve bu değişikliklerle madde komisyon metnimizin birinci mad
desi olarak kabul edilmiştir. 

Aynı tasarının 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca birinci maddede yapılan değişikliğe 
paralel olarak değiştirilmiş ve Komisyon metnimizin ikinci, üçüncü ve dördüncü maddesi olarak kabul edil
miştir. 

Aynı tasarının 5 inci maddesi Bütçe-Plan Komisyonunda yapılan değişikliğe uygun olarak düzeltilmiş 
ve maddede «başlamak üzere» kelimelerinden sonra gelen «'bir» kelimesi tasarıdan çıkarılmış ve madde bu de
ğişikliklerle Komisyon metnimizin beşinci maddesi halinde kabul edilmiştir. 

Aynı tasarının 6 ncı maddesi Komisyon metnimizin altıncı maddesi olarak aynen benimsenmiştir. 
8.6.1983 tarihli hükümet tasarısının birinci maddesi aynen kabul edilerek Komisyon metnimizin yedinci 

maddesi haline getirilmiştir. 
19.1.1983 tarihli hükümet tasarısının yedinci maddesi Komisyon metninin sekizinci maddesi olarak aynen ka

bul edilmiştir. 
8.6.1983 tarihli hükümet tasarısının ikinci maddesi dokuzuncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 
19.1.1983 tarihli hükümet tasarısının sekizinci maddesi onuncu madde olarak aynen benimsenmiş ancak, 

fıkra başlarındaki küçük (d) ve (e) harfleri kaldırılmıştır. 
8.6.1983 tarihli hükümet tasarısının 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen benimsenmiş ve sırasıyla Komisyon 

tasarısının onbir, oniki, onüç, ondört ve onbeşinci maddeleri haline getirilmiştir. 
19.1.1983 tarihli hükümet tasarısı ile getirilen ek madde 23'ye «bayan subay» tabirinden sonra «veya ba

yan memur» tabiri eklenerek madde aynen kabul edilmiş ve Komisyon metnimizin onaltıncı maddesi haline 
getirilmiştir. 

19.1.1983 tarihli hükümet tasarısının onuncu maddesi onyedinci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
8.6.1983 tarihli hükümet tasarısının sekizinci maddesi ile getirilen geçici birinci madde onsekizinci madde 

olarak tasarımıza eklenmiş, eklenen maddenin madde numarası «Ek Geçici Madde 48» haline dönüştürül
müştür. Aynı madde ile getirilen geçici ikinci madde tasarımızda ondokuzuncu madde halinde düzenlenmiş 
ve madde numarası «Ek Geçici Madde 49» haline dönüştürülmüştür. 
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Komisyonumuzca 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin değişik (e) 
bendine gerek kalmadığı kanısına varılmakla tasarılara yirminci madde olarak bir madde eklenmiş ve bu ek
lenen madde ile anılan (e) bendinin yürürlükten kaldırılması hükme bağlanmıştır. 

Her iki tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri birleştirilerek yirmibirinci madde, 8.6.1983 tarihli tasa
rının dokuzuncu maddesinden aynen alınarak düzenlenmiştir. 

Yürütme maddesi yirmiikinci madde olarak Komisyon metnine alınmıştır. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkan vekil i 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender ClNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 3.7.19/5 ta
rihli ve 1923 Sayılı Kanunla değişik ek fıkrası aşağı daki gibi değiştirilmiştir. 

«Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ve haklarında beraate, muhakemenin 
menine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına veya cezasının teciline karar verilenlerle hapis 
cezası para cezasına çevrilenlerden (tutuklu veya açıkta bulunmamak kaydıyla) emsalleri terfi etmiş bulunanlar 
hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 
tarihli ve 1424 sayılı Kanunla değişlik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek Askerî Şura, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi 
gereğince gönderilen albaylardan; o yıl tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan al
baylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların 
teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu 
toplamı yeterlik notu olarak tespit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere bir yeterlik sı
ralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan 'itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve amiral 
bir üst rütbeye terfi ettirilir.» 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmaz. 
Ancak, (a) ve (b) bentlerindeki süreler ve rapor müddetinin bitiminde başlar.» 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı̂  

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 3.7.1975 ta
rihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik ek fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

«Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ve haklarında beraate, muhake
menin menine, kamu davasının düşmesine .veya ortadan kaldırılmasına veya cezasının teciline karar verilen
lerle hapis cezası para cezasına çevrilenlerden (tutuklu ve açıkta kalmış olanlar hariç) emsalleri terfi etmiş 
bulunanlar hakkında yukardaksi fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 22.7.1981 tarihli ve 2497 sayılı 
Kanunla değişik 41 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûra'nın tasvibine sunulur ve 
Yüksek Askerî Şûraca miktar ile ilgili karar alınır (Özel kanunlara tabi olan albaylar miktar dışında tu
tulur.)» 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin 28.6.1978 
tarihli ve 2159 sayılı Kanunla değişik (c) bendinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl 
(kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığına dağılımı 
kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir.» 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin 22.7.1981 ta
rihli ve 2497 sayılı Kanunla değişik (a) bendinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin 3.7.1975 ta
rihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

«Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan; Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğami
ral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe 'kadrosunda 
açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûraca tuğgene
ral - tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûrada değerlendirmeye 
girmeyen albayların sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.» 

«Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, 
nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya
pılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subayların emekli edilmeleri için Yüksek Askerî Şûra 
kararı alınır.» 

MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 ta
rihli ve 1424 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi 
gereğince gönderilen albaylardan; o yıl tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanının tespiti yapılan sınıflarda olan 
albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların 
teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil 
Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme no
tu toplamı yeterlik notu olarak tespit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere bir yeter
lik sıralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve 
amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir.» 

MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94 üncü maddesi (b) bendinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, 
nerelere gönderileceği inceleme ve- sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya -
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(Hükümetin Teklifi) 

pılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubayların emekli edilmeleri için Yüksek As
kerî Şûra ıkararı alınır.» 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki ek 
fıkra eklenmiştir. 

«Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmaz. 
Ancak, (a) ve (to) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitiminde başlar.» 

MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«d) Bayan subaya doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müd
detle izfin verilir. Bu süreden sonra 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Ayrıca istekleri üzerine 
en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. 

e) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kaza
ya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sü
relerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.» 

MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıda'ki ek madde 20 eklenmiş
tir. 

«EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönde
rilenlerin bayan subay olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevli atananların eşleri bu haktan bir defadan 
fazla yararlanamazlar. 

Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Ba
kanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutnlıkları ile Jandarma Genel Komutan
lığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca verilir. 

izin süresinin bitim'inde personel derhal görevine dönmek zorundadır, izin süresinin bitiminde görevine 
dönmeyenler hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. 

Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfi 
işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerinden sayılmaz. 

Aylıksız izin alanlara; bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez. 
Yukarıdaki fıkralara göre ayhksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri 

tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderilmesi (kabul etmeleri) şartıyla, emeklilik yönünden eski de
recelerinde değerlendirilir.» 

MADDE 10. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki Geçici 47 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 47, — 263.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılğa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebeplerle terfi 
etmemiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle yüzbaşılığa terfi edemeyen üsteğmen
lerin muhtelif sebeplerle rütbe kıdemliliği alması gerekenlerin, bekleme sürelerine bakılmaksızın rütbe kıdem-
likleri derhal onanır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19 . 1 . 1983 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam 
şbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Deviet Bakara 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bate 
Prof. Dr. K. Kıhçturg 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakamı 
Ü. H., Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H.s Sağlam 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Balkanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr.! Af. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/., Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
M, Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakam Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
S, Side 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF! 

27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü 

maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«b) Subay ve Astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek 

okullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle atananların 
yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» 

«c) (a) ve (b) bentleri gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri;» 

MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin değişik (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Asteğmen - Albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca;» 

MADDE 3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, her ne suretle olursa olsun 
Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, 'bir Garnizondaki Lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma süresini 
dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar ile ölümleri 
halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmalarını 
temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. 

Aynı Garnizondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırlamasına ait hüküm yönetmelikte tespit edilecek 
komutanlıklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz.» 

MADDE 4. — 926 Sayılı Türk.Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madeni altın kaplama olup iki derecelidir.» 

MADDE 5. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin 'birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madenî altın kaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki de
recelidir.» 

MADDE 6. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıda'ki şe
kilde değiştirilmiştir; 

«Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası, madenî gümüş kaplama ve bronz olmak üzere 
iki derecelidir. 

Birinci derecesi; Uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği 
yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disiplinsizlik durumu görülmeyen, firar, izin, tecavüz ve hava değişimini 
özürsüz geçirme eylemlerinde 'bulunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup hayatını kaybedenlerin ma
dalyaları 199 uncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. 

İkinci derecesi ise barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybeden 
asker kişilerin 199 uncu maddede belirtilen kanunî mi rasçılarına verilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanının teklifi 
üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir.» 

MADDE 7. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası madenî gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» 

MADDE 8. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin değişik (e) 
bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen, yurt içindeki fakülte ve yüksek 
okullarda öğrenim ve meslekleriyle ilgili ihtisas yapan ve yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hak
kında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. » 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lojmanda oturmakta olan personel, beş yıl
lık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder, bu sürenin bitiminde lojmanı boşaltır.» 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci maddesi Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erdiği tarihte, di
ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

8.6.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet İBakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet (Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye ©akanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakan 
Prof. Dr. K. Kılıçturga] 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M., Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri İBakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof,. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M, Turgut F tikel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyacğlu 

İmar ve İskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M.- R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent ve Fıkralar İle Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklenmesine 
ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin ,3.7.1975 
tarih ve 1923 Sayılı Kanunla değişik ek fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ve haklarında beraate, muhakeme
nin menine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına vs ya cezasının teciline Karar verilenlerle 
hapis cezası para cezasına çevrilenlerden (tutuklu ve açıkta kalmış olanlar hariç) emsalleri terfi etmiş bulu
nanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» 

MADDE 2. ----- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûra'nın tasvibine sunulur ve 
Yüksek Askerî Şûra'ca miktar ile ilgili karar alınır, (özel kanunlara tabi olan albaylar miktar dışında tu
tulur.)» 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin 22.7.1981 ta
rih ve 2497 sayılı Kanunla değişik (c) bendinin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral-tuğamiral, olacakların yıl konten
janının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığına dağılımı, kadro 
ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûra'ca tespit edilir.» 

MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 ta
rih ve 2497 sayılı kanunla değişik (a) bendinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin 3.7.1975 tarih 
ve 1923 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«"Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan; Yüksek Askerî Şûra'ca tuğgeneral-tuğamiral yıl 
kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık 
bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûra'ca tuğgeneral-tuğ
amiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûra'da değerlendirmeye girmeyen al
bayların sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.» 

«Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında JİCÜ belgelerinin nasıl ve ne zamun tanzim edileceği, 
nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya
pılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subayların emekli edilmeleri için Yüksek Askerî Şûra 
kararı alınır.» 

MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi gere
ğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi 
sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten iti
baren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamı yeter
lik notu olarak tespit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere yeterlik sıralaması yapılır. 
Yeterlik notu en yüksek olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi 
ettirilir.» 

MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94 üncü maddesinin (b) bendinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 499) 



— 16 — 

(Mlillî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, 
nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapı
lacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubayların emekli edilmeleri için Yüksek Askerî Şûra 
kararı alınır.» 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin 26.3.1982 
gün ve 2642 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Subay ve Astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek
okullarda öğrenim yapanlarla meslekler ile ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle atananların 
yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» 

MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki ek 
fıkra eklenmiştir. 

«Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmaz. 
Ancak (a) ve (b) bentlerindeki süreler iẑ n ve rapor müddetinin bitiminde başlar.» 

MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin 7.7.1971 gün 
ve 1424 sayılı Kanunla değişik (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Asteğmen-Albay rütbelerindeki subaylar ile Astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca;» 

MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " 

«Bayan subaya doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle 
izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir Ayrıca istekleri üzerine en 
çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir.» 

«Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya 
uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle 
bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.» 

'MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, her ne suretle olursa olsun 
Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma süresini 
dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar ile ölümleri 
halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmala
rını temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. Aynı garnizondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma 
sınırlamasına ait hüküm yönetmelikte tespit edilecek komutanhklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz.» 

MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyası, madeni altın kaplama olup iki derecelidir.» 

MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madeni altın fcaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki de
recelidir.» 

MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri övünç Madalyası, madeni gümüş kaplama ve bronz olmak 
üzere iki derecelidir. 
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(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

Birinci derecesi; Uluslararası Hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar 
gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disiplinsizliJc durumu görülmeyen, firar, izin tecavüzü ve hava 
değişimini özürsüz geçirme eylemlerinde bulunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup hayatım kay
bedenlerin madalyaları 199 uncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. 

İkinci derecesi ise barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybe
den aslker kişilerin 199 uncu maddede belirtilen (kanunî mirasçılarına verilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının 
teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir.» 

MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birindi fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası madeni gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» 

MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklenmiş
tir. 

«EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönderi
lenlerin bayan subay veya bayan memur olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevli atananların eşleri bu haktan bir defadan 
fazla yararlanamazlar, 

Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakan
lığına bağlı olanlara İMillî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına 
bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanhklarınca verilir. 

İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin bitimlinde görevine 
dönmeyenler hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. 

Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfii 
işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerinden sayılmaz 

Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez. 
Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri 

tarafından her aya T. C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla, emeklilik yönünden eski 
derecelerinde değerlendirilir.» 

MADDE J7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 47 noi madde 
eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebep
lerle terfi etmemiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle yüzbaşılığa terfi edemeyen üsteğ
menlerden muhtelif sebeplerle rütbe kıdemliliği alması gerekenlerin, bekleme sürelerine bakılmaksızın rütbe 
kıdemlilikleri derhal onanır.» 

MADDE 1'8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 48 inci madde 
eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yürüulüğe girdiği tarihte halen, yurt içindeki fakülte ve yük
sekokullarda öğrenim ve meslekleriyle ilgili ihtisas yapan veya yurt dışinda sürekli görevde olan astsubaylar 
hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.» 
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MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 49 uncu mad
de eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 49. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lojmanda oturmakta olan personel, 
beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder, bu sürenin bitiminde lojmanı boşaltır.» 

MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunununun 121 inci maddesinin 7.7.1971 
tarih ve 1424 sayılı Kanunla değişik (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 21. — Bu Kanunun 9 uncu maddesi Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erdiği tarihte, di
ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 483 

Devlet İhale Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İktisadî İşler Komisyonları 

Raporları. (1 /25) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-806/06160 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.9.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Devlet İhale Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

, Başbakan 

DEVLET İHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

TASARININ HAZIRLANMASINI GEREKTİREN NEDENLER : 

Halen yürürlükte bulunan 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu, birçok eklerine rağmen en az de
ğişiklik gören kanunlarımızdan biridir. Bununla beraber, oldukça katı ve esneklikten mahrum hükümleri ile, 
bugünün ihtiyaçlarına ve özellikle planlı kalkınma döneminin icaplarına cevap vermediği de bir gerçektir. 

İkinci Dünya Harbi ve harp sonu devresinde, milletlerarası ticarî münasebetlerde ve memleketimizin iktisadî 
ve idarî bünyesinde husule gelen büyük değişiklikler, Devlet alım ve satımlarında süratli ve pratik usullerin 
tatbiki lüzumunu hissettirmiş ve planlı kalkınma devresi, bu lüzumu bilhassa açığa çıkarmıştır. 

2490 sayılı Kanunun ihtiva ettiği katı hükümler, zaman kaybına sebebiyet veren formaliteler ve kamu ih
tiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkardığı güçlükler, bazı İdareleri bu kanun hükümlerinden kurtulmaya sevk 
etmiştir. Bir kısım ihtiyaçların ve bu arada yapım işlerinin 2490 sayılı kanuna tabi olmaksızın, pazarlıkla ve 
emaneten yaptırılması hususunda zaman zaman geçici ve istisnaî yetkiler alınmıştır. 

Bütün bu geçici ve istisnaî yetkilerin alınması nedenleri ile planlı kalkınmanın sürat ve güvenlik içinde 
yürütülmesi zorunluluğu, bu yeni tasarının hazırlanmasına başlıca neden olmuştur. 

TASARI HAZIRLANIRKEN YAPILAN İNCELEMELER : 
Tasarının, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenebilmesi için, bir taraftan; 2490 sayılı kanu

nun uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, gerçek rekabeti köstekleyen ve haksız rekabeti teşvik eden unsurlar 
birer birer ele alınmış ve meslekî teşekküllerin, bu kanunda yapılmasını lüzumlu gördükleri değişiklik teklif
leri ve müfettiş raporları incelenmiştir. 

TASARININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER : 
Tasarı, 2490 sayılı, kanunun bir tadili mahiyetinde olmayıp, değişik görüş ve anlayışla hazırlanmıştır. Ta

sarı farklı müesseseleri ile yeni bir sistem getirmektedir. 
1. Tasarıda idarelerin yetki ve bununla orantılı olarak sorumlulukları artırılmıştır. Zaman kaybına sebep 

olan formaliteler ayıklanmış, ilâna ait esaslar değiştirilmiş ve pratik faydası bulunmayan hükümler kaldırıl
mıştır. 
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2. Rekabeti daha geniş alanda sağlamak ve isteklilere kolaylık olmak üzere, teminat hükümlerinde bazı yeni 
düzenlemeler yapılmış ve teminatların değiştirilmesi esası kabul edilmiştir. 

3. İdarelerin genel ve müşterek ihtiyaçlarının bir elden teminindeki ekonomik faide göz önünde tutularak, 
bir kısım ihtiyaç maddelerinin, bu maddeleri temin maksadıyla kurulan kamu müesseselerinden doğrudan doğ
ruya sağlanabilmesi hükme bağlanmıştır. 

4. Muayyen işlerin belli daire veya müesseseler elinde toplanmasını ve bir kısım ihtiyaçların toplu olarak 
karşılanmasını veya ihalesini temin etmek ve bu suretle de Devlet alımlarında ekonomi ve sürat sağlamak mak
sadıyla, hükümlere büyük bir esneklik verilmiştir. İhaleler için bir genel İhale Dairesinin kurulmasında pratik 
bir faide görülmemiştir. Esasen 6400 sayılı Kanunla teşkil olunan Devlet Malzeme Ofisi, Genel İhale Daire
sinden beklenilen hizmetlerin büyük bir kısmını yapabilecek yetkilerle teçhiz edilmiş bulunmaktadır. 

5. Kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında en ucuzunun değil en iyisinin alınması esas tutulmuş ve bunu 
sağlamak üzere de İdarelerin taahhüt amirlerine (Amiri İtalarına), ihale komisyonlarına ihaleyi yapıp yapma
makta ve en uygun bedeli tespit etmek hususunda tercih ve takdir hakkı tanınmış, İhale Komisyonlarını teş
kil için yetki verilmiştir. 

6. İhale işlerinin selamet ve sıhhati bakımından ihale kararı verildikten sonra zam ve tenzil tekliflerini na
zara alan 'hüküm kaldırılmıştır. Haksız iktisaplara yol açan ve haksız rekabet neticesinde isteklileri büyük za
rarlara maruz bırakan bu usulün muhafazasında fayda görülmemiştir. 

7. İhale işlerine düzen vermek ve işlemleri disiplin altına alabilmek maksadıyla ihale, suretiyle yapılacak 
işler için bir işlem dosyası düzenlenmesi hususunda hüküm getirilmiştir. Bu suretle hazırlıksız olarak ihalelere 
girme ihtimallerinin önlenmesine, ihale işlerinin taahhüt amirlerince daha yakından takibine, teftiş ve kontrol 
mercilerince daha kolaylıkla denetlenmesine imkân hazırlanmıştır. 

8. İşlerin zamanında ve planda öngörülen süre içinde tamamlanmasını temin ve müteahhitleri bu yola teş
vik amacı ile erken bitirme primi ihdas olunmuştur. 

9. Nihayet tasarıda tasnif ve tertip kuralları da geniş ölçüde dikkate alınmıştır. Bilindiği gibi yürürlükte 
bulunan kanunda ilan, teminat, ihale ve sözleşmelere ait hükümler çeşitli bölümlerde yer almıştır. Yeni tasa
rıda maddelere ilgili bölümde yer verilmiş, bölümler önemlerine ve bölüm içindeki kısımlar ise işlemlerin normal 
seyrine göre sıralandırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

1. 2490 sayılı kanunda konuyu teşkil eden iş ve hizmetler sınırlandırılmış ve açıklıkla belirtilmemiştir. Ni
tekim kanunun birinci maddesinde; «benzeri» kelimesi kullanılmakla tatbikatta bir takım güçlüklere meydan 
verilmekte ve hususiyle benzeri kelimesinin . manâ ve şümulü farklı anlayışlara yer açmakta idi. Bu mahzurları 
bertaraf etmek üzere yeni tasarı, kanunun konusunu teşkil eden işleri ve tanımları tatbikatta tereddütlere mahal 
vermeyecek şekilde bir ve dördüncü maddelerde tayin ve tespit etmiştir. 

2. Kanunun yürütülmesinde uygulayıcılara ışık tutmak üzere rekabet ve açıklık prensiplerinin göz önün
de tutulması lazım geldiği, ihtiyaçların en iyi şekilde, zamanında ve en uygun şartlarla karşılanmasının esas 
olduğu açıklanmıştır. 

3. Devlet adına taahhüde girmede, yetkinin Muhasebe-i Umumiye Kanununda tasrih edildiği gibi, İdare
lerin ıtaahhült amirlerine (amiri italara) ait bulunduğu, uygulamada tereddütlere (meydan vermemek üzere, 'ke
sin olaraik belirüi'lmiştir. 

4. Kanunda geçen terim ve deyimlerin tanımları 4 üncü maddede açıklanmıştır. ' 
«Alım - satım» taşınır ve taşınmaz mallar ile hizmet ve hakların alım ve satımı diye tanımlanmış ve 

bu suretle mühendislik, mimarlık, müşavirlik gibi hizmetlerle ilgili işler de bu Kanunun kapsamına alın
mıştır. Ancak aylıklı, ücretli, yevmiyeli, bilcümle istihdamlar veya sözleşme ile yapılan daimî veya geçici 
personel istihdamları bu Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. 
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tKlNCl BÖLÜM 
thale İşlemleri 

BİRİNCİ KISIM 
ihaleye Hazırlık 

, 1. Alım, satım ve ihale işlerinin hususî bilgi ve tecrübeyi gerektirdiği taahhüt amirlerinin ise ihale yet
kilerini çok defa bizzat kullanamayacakları göz önünde tutularak, bu işlerin mütehassıs e/emanlar eliyle yapıl
masını temin etmek üzere 13 üncü madde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, taahhüt amirleri ihale işlerini 
idare mensuplarından kurulacak ihale komisyonlarına tevdi edeceklerdir, ihale komisyonu üye adedinin tes
piti ve komisyonların teşe'kkül tarzı, iş hacmine ve duruma göre, (tamamıyla taahhüt amirlerinin takdirine 
bırakılmış; Askerî thale komisyonlarının düzenlenmesi için yönetmelik çıkarılması uygun görülmüştür. 

2. ihale işlemlerine düzen vermek ve disiplin altına almak üzere; 15 inci madde ile ihale suretiyle yapı
lacak işler için bir dosya düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Bu suretle hazırlıksız olarak ihalelere 'girme ihtimal'eri önlenmiş, ihale işlerinin taahhüt amirlerince daha 
yakından takibine teftiş ve kontrol mercilerince kont-ol ve denetlenmesine imkânlar hazırlanmıştır. 

Bedel tahmini işinin esas itibariyle ilgili idarelerce yapılacağı ve lüzum görüldüğü hallerde, ayrıca be
lediye, ticaret odası, borsa veya bilirkişiden tahkik olunacağı, hükme bağlanmıştır. 

3. Şartname ve eklerinin parasız veya takdir edilecek bedel karşılığında isteklilere verilmesi hususu Ba
kanlar Kurulunun çıkaracağı yönetmeliğe göre düzenlenebilectlktir. 

4. Şartnamelerde yer alacak genel esaslar 7 nci maddede belirtilmiştir. 
.5. işlerin zamanında ve planda öngörülen süre içinde tamamlanmasını temin ve müteahhitleri bu yola 

teşvik etmek •maksadıyla lüzum ve fayda görülen hal'erde prim verilmesi imkânı sağlanmıştır. 
6. İdarelerin genel ve ortak ihtiyaçlarına göre genel şartnameler hazırlanması 8 inci madde ile Bakanlar 

Kuruluna bırakılmıştır. 
7. Malî ve teknik yeterlik ve niteliklere ait istenecek belgelerle, müteahhit sicillerinin ne suretle tu

tulacağı hususunun yönetmelikle tespit olunacağı 16 ncı maddede hükme bağlanmıştır. 
8. Teminat işleri daha basit bir hale getirilmiştir. ' 
Teminat olarak alınacak kıymetler arasından taşınmaz ipoteği çıkarılmıştır. Bilindiği gibi, ipotek işlemleri 

hem uzun formalitelere ihtiyaç göstermekte ve hem de başkaları lehine taşınmazların ipotek edilmesi idarenin 
zararına neden olmaktadır. 

İKİNCİ KISIM 
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları 

1. Tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun bedelin (lâyık haddin) tespiti hususunda 2490 sayılı Kanun 
görüşünden 'tamamıyla ayrılarak, eksiltmelerde ©n düşük teklife değil, uygun teklife iltifat olunması esası ka
bul olunmuştur. 

Uygun teklifin tespitinde, yeni tercihte sübjektif ölçüler yerine objektif kıstasların kullanılması Ve ter
cih edilen uygun bedelin düşük tekliften veya tekliflerden farklı olması halinde tercihin mucip sebeplerinin 
kararda açıklanması hususu hükme bağlanmıştır. 'Bilindiği gibi, en düşük bedel her zaman idarenin lehine 
olmamakta; bazen neticede en pahalı bedel olarak teıa'hür etmektedir. Taahhüt amirlerini, ihale memur ve 
komisyonları uygun bedeli tayin ve tespit ederlerken en başta idaremin menfaatini, tahmin edilen bedeli ve pi
yasa durumunu göz önünde itulfcmaları gerekmektedir. ••,,.,-».. . •• / v-̂ -.-s-*. •>•*•;•-.. ».--^^^/v^^vl^ 

Uygun bedelin tercihinde kullanılacak anakriterler, Millî Savunma, Maliye ve (Bayındırlık Bakanlıkların
ca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilecektir. 

29 uncu madde, ihaleyi yapıp yapmamak hususunda komisyonların serbest olduğu prensibini getirmekte
dir. Bu suretle ihaleler tesadüflere, emri vakilere terk edilmemekte, idarelere işleri daha iyi şekilde yapmak, 
isteklilere ise daha ciddî ve daha isabetli tekliflerde bulunmak imkânları getirilmektedir. İhaleyi yapıp yap
mamak hususunda verilecek kararlarda, idarenin menfaati tek ve son ölçü olacaktır. 
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2. thale işlemlerinde en son yetki taahhüt amirlerinde olduğundan, ihale kararlarına müdahale ve ka
rarları iptal hakkı saklı tutulmuştur. 

3. Karar verildikten sonra zam ve indirim tekliflerinin kabul edilmesi ihale işlemlerinin selamet ve sıh
hatini ihlal etmektedir. Bu usulün tatbikatta haksız iktisaplara yol açtığı veya haksız rekabet neticesinde is
teklileri büyük. zararlara maruz bıraktığı çok defa görülmüştür. 

Bu itibarla, yeni tasarı; ihale kararı verildikten sonra, yeni tekliflerin nazara alınmayacağı ilkesini benim
semiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
ihale Usulleri 

1. İhalelerde genel olarak kapalı teklif usulü esas alınmıştır. 
Kapalı teklif usulünün uygulanmasında bugünkü esaslar büyük çapta muhafaza olunmuştur. Ancak em

niyet bakımından teklif edilen fiyatların yalnız rakam ve yazı ile yazılması esası kabul olunmuş teklif zarfları
nın ihale için tayin edilen saatten bir saat evvel verilmesi şartı kaldırılmıştır. 

2. Açık teklif usulünün kapsamı yürürlükteki kanunda olduğu gibi sınırlandırılmamış, kanun konusu 
olan bütün işlere teşmil olunmuştur. 

3. Pazarlık usulünün konusu olan işler, bir tertip dahilinde düzenlenmiş ve tatbikattan edinilen tecrübe
lere dayanılarak mevcut hükümler büyük çapta değiştirilmiş ve genişletilmiştir. Ancak 51 inci maddenin 
(g), (h), (i), (n), (p) ve (s) bentleri kapsamına giren işlerin ilgili Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından 
tespit olunacak şart ve esaslar dairesinde yapılması hususunda hüküm getirilmiştir. 

2490 sayılı Kanunda, pazarlığın nasıl yapılacağı tarif edilmemiştir. 
Yeni tasarıda da pazarlık usulü muayyen bir şekle tabi tutulmamıştır. Pazarlık konusu işlerin, mahiyet 

ve özelliğine göre, ihale komisyonlarınca yazılı veya sözlü teklif alınmak veya bedel üzerinde anlaşmak su
retiyle sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

4. İdarelere; etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işlerinde, gerektiğinde yarışma usulü ile ihale yap
ması için imkân sağlanmıştır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sözleşme 

1. Kesin teminata ait hükümler, ilgisi itibariyle, bu bölümde yer almıştır. Teminatların değiştirilmesine 
imkân sağlanmıştır. 

2. 2490 sayılı Kanunun sözleşmeler hakkındaki anaorensipleri muhafaza olunmuştur. Bununla beraber, 
süreler 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu hükümleri de göz önünde tutularak işin özelliğine göre tespit 
olunmuştur. Uygulamada edinilen tecrübelere dayanılarak taşınır ve taşınmaz mal satışlarında idare ile müş
teri arasında meydana gelecek ihtilafları önlemek maksadıyla yeni hükümler getirilmiştir. 

İhale 'bedeline nazaran % 30 oranını geçen artış ve eksilişlerde özel durumlarda farklı hükümler konul
muştur. 

3. Kira süresine ait hükümler yeterli olmadığından, ihtiyaçlara ve isteklere uygun yeni hükümler getiril
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usullerine Tahi Olmayan İşler 

Rekabete tabi olmayan işlerle, hususî durumlardaki alım ve satımlar 'bu kısımda toplanmıştır. 
1. İdarelerin kırtasiye, 'basılı kâğıt, 'büro malzemesi ve makineleri, taşıtları, yedek parça ve avadan

lıkları, harp araç ve gereçleri, yiyecek, yakacak gibi genel ve müşterek ihtiyaç maddelerinden, 'bu maddeleri 
temin ve tedarik maksadıyla kurulan ve sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine veya Özel İdarelere ait olan kuruluşlardan temini mümkün olanların özel 
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kanun ve statülerinde tespit olunan usul ve esaslara göre, 'bu kuruluşlardan doğrudan doğruya alınması temin 
edilmiştir. 

2. Dış ülkelerdeki teşkilâtların mahallî ihtiyaçlarının karşılanması, yurt dışındaki gemi ve uçaklar için 
lüzumlu maddelerin alınmalarına dair özel ve istisnaî hükümler konulmuştur. 

3. 2490 sayılı Kanunun 50 inci maddesine konu emanet usulü, büyük değişiklikle bu tasarının 80 inci 
maddesini teşkil etmektedir. 

Ayrıca idarelerin emanet güçleri göz önüne alınarak emaneten iş yapmaları sağlanmıştır. Emanet işle
rinin uygulama esasları yönetmeliğe bırakılmıştır. 

4. 81 inci maddede, NATO Müşterek Enfrastrük tür Programı gibi Uluslararası anlaşmalar gereğince 
memleketimizde yapılan ve karşılıkları yabancı kaynaklardan temin olunan işlerin, özel kanun, kararname 
veya anlaşmalardaki esaslara göre yürütüleceği hükme 'bağlanmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İhale işlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Tasarının yasak fiil ve davranışlar ile 'bunların müeyyidelerine ait hükümleri, 2490 sayılı Kanun da göz 
önünde bulundurulup gerekli değişiklikler yapılarak düzenlenmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

1. Tasarının 86 ncı maddesi ile erken bitirme primi konusu düzenlenmiştir. 
2. Tasarının 87 nci maddesi; özel kanunlarla orman civarında yaşayan köylüler hakkında uygulanan 

tercihli usullerle, tekel maddelerinin satışında ve müstahsilden alımlarda uygulanan özel usulleri, sosyal ve 
ekonomik faydalarından ötürü saklı tutmuştur. , 

3. 88 inci maddede, muayene ve kabul işlerinin teşkil edilecek kurullar eliyle yapılmasına dair hüküm 
bulunmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler ile, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilânları yapılmak suretiyle 
başlamış olan ihalelerde, işlemlerin tabi olduğu kanun ve usuller dairesinde sonuçlanması ve çıkarılacak şart
nameler ile yönetmeliklerin, kanunun yürürlüğe girdiği -tarihten itibaren altı ay içerisinde hazırlanması ön
görülmüştür. 

Tasarının 91, 92 ve 93 üncü maddeleri kaldırılan hükümler ile yürürlük ve yürütme hükümlerini kap
samaktadır. 
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Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 23 Mart 1982 

İskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu 

Esas No. : 1/25 
Karar No. : 10 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet İhale Kanunu Tasarısı, 
Komisyonumuz ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu 8 Şubat 1982 tarihinden 2 Mart 1982 

tarihine kadar olan sürede yaptığı müteaddit toplantılarda Hükümetçe hazırlanan Devlet İhale Kanunu Ta
sarısının önce tümünü ve sonra da maddelerini ayrı ayrı müzakere ederek aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, bu güne kadar yapılan Devlet İhalelerinde özellikle yapım ihale
lerinde şikâyet konularının yoğunlaştığı ve bu nedenle Devlet İhale Kanununun yapım işlemi ayrı bir fasılda 
diğer işlerin de ayrı bir fasılda aynntılı olarak ele alınması görüşü ileri sürülmüşse de Komisyonumuzca buna 
ihtiyaç olmadığına karar verilmiştir. Bunun üzerine, yapım, işlerinin önem kazanması nedeni ile hiç olmazsa 
maddeleri yapma işleri ve diğer işler olarak bölelim mütalaası ileri sürülmüş bu da kabul edilmeyerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. . -

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi (Bu kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla, zama

nında karşılanması ve ihaleye rağbetin sağlanması için açıklık ve rekabet ilkeleri göz önünde tutulur) şeklinde 
değiştirilerek kabul edildi. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4'de hizmet tanımında lisans ile imalat kelimeleri arasına sondaj kelimesi, etüt ve planın arasına 

harita kelimesi ilave edildi takip eden kontrollük kelimesinden sonraki (ve) kaldınlarak virgül konulmakla 
iktifa edildi, takip eden müşavirlik kelimesi sonuna ve benzeri kelimeleri ilave edildi. 

«Tahmin Edilen Bedel» tanımında yapım işlerine ayrıcalık getirmek amacı ile madde iki bende ayrıldı 
ve 9 uncu maddeye atıf yapılarak : 

(a. Yapım işlerinde : 9/a'da belirtilen keşif bedelini, 
b. Diğer işlerde : 9/b'de usulüne göre tespit edilen bedeli ifade eder.) şeklinde yeniden kaleme alına

rak kabul edildi. 
Taahhüt Amiri : Muhasebe! Umumiye Kanundaki amiri itaya, bu kanuna tabi olmayan kuruluşlarda ise 

benzer yetkiye sahip olanlara diye kaleme alınıp diğer tanımlar ve maddenin tümü bu değişikliklerle aynen 
kabul edildi. 

Madde 5'de (Niteliğine) kelimesi (Niteliğini) şeklinlinde değiştirilerek aynen kabul edildi. 
Madde 6. (c) bendinde : (fıkralarında) kelimesi (bentlerinde) olarak değiştirildi ve maddeye son bir (e) 

(özel kanunlardaki hükümler saklıdır) bendi eklenerek madde kabul edildi. 
Madde 7 başlığı ŞARTNAMELER : Olarak değiştirildi. İlk fıkradaki (şartnamesi) ibaresi (şartname ve 

varsa ekleri) şeklinde düzenlendi. 
b. bendinde (Mülkiyetin gayri aynî hak tesisinde) ibaresi (Mülkiyetin gayri aynî hak tesisi hallerinde) 

şeklinde değiştirildi. 
e. bendi sonuna (Anahtar teslimi dahil) ibaresi parantez içinde olarak ilave edildi. 
f. bendi sonuna (ve şartları) ibaresi eklendi. 
k. bendinde (gerekiyorsa) kelimesi (öngörülüyorsa) şeklinde değiştirildi. 
1. bendinde (istenilen) kelimesi (aranılan) şeklinde değiştirildi. 
m. bendinde (malzeme Ve birim) ibaresi (malzeme ve/veya birim) olarak değiştirilip ödenecekse ile fiyat 

kelimeleri arasına (noktalı virgül) konularak maddenin tümü bu değişikliklerle kabul edildi. 
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Madde 8 başlığı (ŞARTNAME GENEL ESASLARI) olarak ve ilk fıkradaki (müşterek) kelimesi (ortak) 
olarak değiştirilip maddenin tümü kabul edildi. 

Madde 9. aşağıdaki şekilde tanzim edilerek kabul edildi. 
Tahmin edilen bedel 
a) Yapım işlerinde; keşif bedeli, fiyat artışları, inşaat ilaveleri ve proje değişiklikleri hariç olmak üzere 

sözleşmede yazılı limitleri aşmayacak kesinlikte, nitelikleri yönetmöHkte belirtilecek projelere dayalı olarak 
'hesaplanır. 

b) Diğer işlerde; idarelerce tespit edilir veya ettirilir işin özelliğe göre gerektiğinde bu bedel veya bu be
delin hesabında kullanılacak fiyatlar, Belediye, Ticaret Odası, gerektiğinde Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluş
lardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap 
tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. 

Şeklinde kaleme alınarak kabul edildi. 
Madde ,10. (Sınaî ve Teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgili Bakanın onayı alınmak su

retiyle, bedel tahmini yapılmadan da iş kapalı Teklif, Usulü ile ihaleye çıkarılabilir. Bu gibi durumlarda ge
çici teminat tutarı idarece takdir edilir.) şeklinde yeniden kaleme alınarak kabul edildi. 

Madde 11. Baştarafı (İhalesi yapılacak her iş için ıbir onay belgesi hazırlanır, bu onay belgesinde; İhale 
konusu işin nevi, niteliği, miktarı ' ) şeklinde kaleme alındı. 

İkinci fıkrada (varsa) kelimesi silinerek yerine (bedel karşılığında verilecekse) ibaresi eklenerek madde bu 
değişiklikle kabul edildi. 

Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edildi. • . 
Tasarının 13 üncü maddesi; 
4 üncü fıkrayı teşkil eden: 
«Komisyonlara yardımcı olmak üzere » diye başlayan cümle buradan 

kaldırılarak son fıkradan bir evvele «yürütülür» den sonraya alındı. 
5 inci fıkra : (İl özel idarelerine ilişkin ihaleler, Valinin veya adına görevlendireceği bir memurun Baş

kanlığında İl Daimî Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonlarca,) 
6 ncı fıkra : (Belediyelere ait ihaleler, Belediye Başkanının veya adına görevlendireceği 'bir memurun baş

kanlığında Belediye Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonlarca,) şek
linde yeniden kaleme alındı. 

En son fıkra yerinde bırakılarak maddenin tümü bu değişikliklerle kabul edildi. 
Tasarının 14 üncü ve 15 inci maddeleri aynen kabul edildi. 
16 ncı maddenin sadece son fıkrası : ( . : . . . neler olacağı Maliye Ba

kanlığının koordinatörlüğünde Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıkları ve diğer ilgili Bakanlıkların iştirakiyle hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte tespit 
edilir.) şeklinde düzenlenerek madde kabul edildi. 

17 nci Madde ikinci fıkra : (Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan ga
zetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle üç kez duyurulur.) şeklinde değiştirildi. 

4 üncü fıkra : (Ankara merkezinde yapılacak ihaleler için ilan yapılacak gazete Resmî Gazetedir.) şek
linde düzenlendi. x 

6 ncı fıkra 5 inci fıkranın devamı olarak mütalaa edildi ve satırbaşı yapılmayarak bu fıkra sonuna ilave 
edildi. 

Müteakip fıkra aynen bırakıldı. 
Bir sonraki fıkra : (Bu tutarın üç katını aşan artırma ve eksiltmelerde ise, Ankara merkezi dışındaki ihaleler 

için aynı koşulla bir kez de Resmî Gazete ile. ilan yapılır.) şeklinde değiştirilerek kaleme alındı. 
Müteakip fıkrada (ve yurt dışında) ibaresi karşılaşılacak zorluklar nazarı dikkate alınarak, metinden çıka

rıldı. 
Müteakip fıkralar aynen ve maddenin tümü yukarıdaki değişikliklerle kabul edildi. 
Madde 18/d bendinde (Gerekirse) kelimesi (varsa) şeklinde değiştirilerek aynen kabul edildi. 
Tasarının 19, 20 ve 21 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 22. (İdarelerince ülkelerde de ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gü
nünden en az 45 gün önce yapılır. İlanla ilgili usul ve yöntemler Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde Millî 
Savunma, Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarınca, Dışişleri Bakanlığının da görüşü alı
narak çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.) şeklinde kaleme alınıp kabul edildi. 

Tasarının 23, 24 ve 25 inci maddeleri aynen kabul edildi. 
Madde 26. 1 inci fıkra a, b, c, bentleri ile son fıkra aynen kabul edildi. 
Madde 26. 2 nci fıkra : (Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından 

mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların 
teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin 
geçici teminatları hemen geri verilir.) şeklinde düzenlenerek maddenin tümü kabul edildi. 

Madde 27. ( Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince 
verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur 

> . , . . . . ) şeklinde değiştirilerek kabul edil di. 

Madde 28. sadece son fıkra (Uygun bedelin tercihinde kullanılacak anakriterler, ilgili Bakanlıkların da 
görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde Millî Savunma ve Bayındırlık Bakanlıklarınca çıkarı
lacak yönetmelikte gösterilir.) şeklinde düzenlenerek madde kabul edildi. 

Tasarının 29, 30, 31, ve 32 nci maddeleri aynen kabul edildi. 

'Madde 33. (Teklifler verildikten sonra bu Kanunda yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul 
edilmez.) şeklinde düzenlenerek kabul edüdi. 

Tasarının 34 ve 35 inci maddeleri aynen kabul edildi. 
Madde 36. ilk fıkranın son cümlesi : ( dış zarfın üzerine teklif mektubu

nun hangi işe ait olduğunun yazılması zorunludur.) şeklinde değiştirilerek müteakip fıkra ise aynen bırakılarak 
maddenin tümü kabul edildi. 

Madde 37. ( Bu takdirde dış zarfın üzerine teklifin hangi işe ait olduğu 
da yazılır. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak olan teklif mektuplarının alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığınca alınan teklif mektupları herhangi bir sebeple geri verile
mez.) şeklinde değiştirilerek madde kabul edildi. 

Tasarının 38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 39. ilk fıkra ( . . Komisyon Başkanı tarafından okunur veya oku

tulur ve bir listesi yapılır. Bu liste Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.) şeklinde değiştirilerek 
sonra fıkra aynen bırakılarak maddenin tümü kabul edildi. 

Madde 40. İkinci satır sonundaki : (29 uncu maddeye göre) ibaresi (29 uncu madde gereğince) şeklinde ve 
sonradan bir evvelki satır sonundaki (karar özeti yazılır) ibaresi (karar özeti yazılarak imzalanır .T 

) şeklinde değiştirilerek madde ay nen kabul edildi. 
Madde 41. Bu madde üzerinde uygun bedelin 28 inci maddede eksiltmelerde her zaman en aşağı bedel 

olmayabileceği, bir defa «uygun bedel» olarak görülen iki eşit teklif çıkınca mademki «uygun bedel»eksiltme-
lerde en aşağı bedel değil o halde zarfı eşit çıkan isteklilerden ikinci bir defa indirim teklifi alınmasının çelişki
ler doğurabileceği noktasından ve ayrıca eksiltmede eşit teklif sahibi isteklilerden hazır bulunmayana daha ay
rıcalıkla işlem yapılması ve nihayet ihale neticesinin ad çekme sonucuna bağlanmasının uygun olmayacağı nok
talarından uzun tartışmalar yapıldı. Hatta bu maddenin özellikle yapım işlerinde uygun bedelin tayininde 
komisyonların zorunlu olması gerekirken komisyonların çalışma usulleri detayına girmesi nedeni ile lüzumsuz 
olduğu, bunun bir sorumluluk maddesi olması gerektiği üzerinde tartışmalara devam edildi. Sonunda maddenin 
geldiği gibi kabul edilmesi ekseriyet kazandı ve madde aynen kabul edildi. 

Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edildi. 
Madde 43. ( yararı görüldüğünde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün 

içinde iş pazarlıkla sonuçlandırılır.) şeklinde değiştirilerek kabul edildi. 
Tasarının 44 üncü maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 45 inci maddesi aynen kabul edildi. 
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Tasarının 46 ncı maddesi aynen kabul edildi. 
Madde 47. İlk fıkradaki (Katılmayacakların) kelimesi (Katılamayacakların) olarak değiştirildi. 
ikinci fıkra aynen kabul edildi. 
Üçüncü fıkradaki (okuyacak) kelimesinden sonra (veya okutarak) kelimeleri eklendi. 
Son fıkrada (isteklilerden) kelimesi sonuna (Komisyon huzurunda) kelimeleri eklendi. 
Bu değişikliklerle madde aynen kabul edildi. 
Tasarının 48 inci maddesi aynen kabul edildi. 
Madde 49. ( . ihale açılır veya idare yaran görüldüğünde, ihalenin bitiş 

tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla sonuçlandırılır) şeklinde değişiklik yapılarak madde kabul 
edildi. 

Madde 50. İkinci fıkra, birinci fıkranın sonuna noktalı virgül eklenerek ve aynı fıkranın devamı şeklin
de düzenlenerek madde kabul edildi. 

Madde 51. 
a. bendi aynen 
b. bendi 4 üncü satınndaki (temini) kelimesi (karşılanması) ve son satırındaki (ihtiyaç) kelimesi (gerek) 

olarak değiştirilerek kabul edildi. 
c. d, e, f, bentleri aynen kabul edildi. 
g. bendindeki (intifak hakkı tesisi) deyimleri (mülkiyetin gayrî aynî hak tesisi) olarak değiştirilerek ka

bul edildi. 
h. bendinde (Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek şartlara göre) ibaresi çıkarılarak 

(o yerde kurulmuş ve en az % 90 ortağı istihsal bölgesindeki nüfusa kayıtlı kooperatif birlikleriyle, koopera
tiflere yöredeki köy birliklerine kiralanması) şeklinde düzeltilerek kabul edildi. 

i, j , k, bentleri aynen kabul edildi. 

1, bendindeki (belli taşınmaz malların) ibaresi yerine (belirli taşınmaz malların) ibaresi konularak kabul 
edildi. 

m, n, o, bentleri aynen kabul edildi. 
p, bendi son satırındaki (teknik hizmet işleri) iba resindeki (teknik kelimesi çıkartılarak kabul edildi. 
r, bendi aynen kabul edildi. 
s, bendinin (a) ile başlayan satırındaki (p)'nin sonuna (ve) (s) ilave edilerek düzenlendi. 
(g) ile başlayan cümlenin sonundaki (tespit olunacak esaslara göre yapılır) ibaresi (çıkarılacak yönetme

liklere göre yapılır) şeklinde düzenlenerek maddenin tümü kabul edildi. 
Tasarının 52 inci maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 53 üncü maddesi aynen kabul edildi. 
Madde 54. Birinci fıkrası ( suretiyle % 6 oranında ve 57 nci mad

dede gösterilen süre içinde, kesim kesin teminat alınır) şeklinde düzenlenerek maddenin tümü kabul edildi. 
Tasarının 55 inci maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 56 ncı maddesi aynen kabul edildi. 

Madde 57. Birinci fıkra üçüncü satırındaki (vizesinin gerektirdiği) kelimeleri çıkartılarak yerine (vizesi 
gereken) kelimeleri konularak maddenin tamamı kabul edildi. 

Tasarının 58 inci maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 59 uncu maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 60 inci maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 61 inci maddesi aynen kabul edildi. 
Madde 62. Bu maddeye (Gelir kaydedilen kesim teminat müteahhit veya müşteri borcuna mahsup edil-, 

mez.) şeklinde ikinci bir fıkra ilave edilerek kabul edildi. 

Madde 63. İkinci fıkra ikinci cümle başına (Ancak) kelimesi ilave edildi. Üçüncü fıkra başındaki (Ancak) 
kelimesi kaldırılarak maddenin tümü kabul edildi. 
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Madde 64. — ikinci fıkra sonuna (özel idare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır.) cümlesi 
ilave edilerek madde kabul edildi. 

Madde 65. — Üçüncü satırındaki (avlama) kelimesi kaldırılarak yerine (istihsal) kelimesi konularak madde 
kabul edildi. 

Tasarının 66 ncı maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 67 nci maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 68 inci maddesi aynen kabul edildi. 
'Madde 69., — 'Birinci fıkrası ( ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza 

nedeni ile . . . . . . . . . ^ ... .) şeklinde değiştirilerek maddenin tümü kabul edildi. 
Madde 7(X — İkinci fıkra sonuna (Ancak diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde 

sözleşme yenilenerek işe devam edilir.) cümlesi eklenerek, 
Üçüncü fıkrasındaki (iflas hariç) kelimeleri tamamen çıkarılarak madde kabul edildi. 
Madde 71. — Birinci fıkrası sonundaki (yapılır) kelimesi'(yapılabilir) olarak değiştirilerek, ikinci fıkrası son 

cümlesi (Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapımların kıymet takdirleri 9 uncu maddedeki usullere 
göre yapılır.) şeklinde düzeltilerek, 

Dördüncü fıkrasında son cümledeki (bu fiyatlar üzerinden) kelimeleri çıkartılarak, 
Maddenin tümü kabul edildi. 

Madde 72. — Birinci fıkrası (Genel menfaate yararlı .kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine 
tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satılabilir.) şeklinde değiştirilerek madde 
kabul edildi. ' • 

Madde 73. — (Tarihi, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve trampası ile Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilecek mak
satlarla kiralanması veya mülkiyetin gayri aynî hak tesisi mümkündür.) şeklinde düzenlenmesi ile kabul 
edildi. 

Madde 74. — Madde 76 ile yer değiştirerek madde 74 aynen kabul edildi. 
Madde 75. — Son satırındaki (USUULÜ) kelimesi (USULÜ) olarak değiştirilerek kabul edildi. 

Madde 76.: — (eski 74) ikinci satırındaki (irtifak hakkı) kelimesi ((Mülkiyetin gayri aynî hak) olarak de
ğiştirilmesi ile kabul edildi. • 

Tasarının 77 nci maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 78 inci maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 79 uncu maddesi aynen kabul edildi. 
Madde 80. — g bendi sonundaki işleri kelimesinden önce (ve onarım) kelimeleri ilave edilerek madde

nin tümü kabul edildi. 
•Madde 81. — Madde başlığı ve fıkradaki (Antlaşma) kelimeleri (Anlaşma) olarak düzeltilerek kabul edildi. 
'Madde 82. — b bendinde ( . . . . . . . v . . tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak . . . . . . . . . ) şeklinde 

düzelt ildi. 
c bendi (İhale işlemlerinde sahte belge, teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü 

kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken bilerek idareye zarar verecek işler yapmak veya 
işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç, veya usuler kullanmak); şeklinde düzeltilerek kabul 
edildi. 

Madde 83. — Birinci fıkranın birinci cümlesi (82 nci Maddede -. anlaşılanlar, bu fiil ve dav
ranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine 
göre ihaleyi yapan Bakanlık veya ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu Bakanlık tarafından haklarında bir yıla 
kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.) şeklinde değiştirilerek, 

İkinci cümlesi, üçüncü cümlesiyle birlikte ikinci fıkrayı teşkil etmek ve (İdarelerce) kelimesi küçük harf (i) 
ile yazılmak üzere madde kabul edildi. 

Madde 84. — Birinci fıkrası sonunda (iye) olarak yazıların kelimenin (ile) olarak düzeltilmesi, 
Üçüncü fıkrada (339, 340) maddeler arasına dördüncü fıkradaki 339, 340, 342 maddelerinden 340, 342 ara

sına virgül işaretleri yerine (ve) bağlantısı ilave edilerek düzeltilmesi, 
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Son fıkradaki (sicillerine) kelimesi (sicillerine de) olarak değiştirilmek suretiyle maddenin tamamı kabul 
edildi. 

Madde 85. — (ihale dosyasını hazırlayanlar, İhale Komisyonları, muayene ve kabul heyetleri başkan ve 
üyeleri ile taahhüt amirleri ve diğer ilgililer, görevlilerini £ ödettiriliijr.) şeklinde düzenle
nerek kabul edildi. 

Madde 86. — Birinci satırdaki (veya) kelimesi kaldırılarak yerine virgül konulması ile madde aynen ka 
bul edildi. 

Madde 87. — Tasarının 87 nci maddesi aynen kabul edildi. 
Madde 88. — Üçüncü satırdaki (Kabul Kurulu) yerine (Kabul Heyetleri) konularak madde kabul edildi. 
Tasarının 89 uncu maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının 90 inci maddesi aynen kabul edildi. 
{Kaldırılan Hükümler :) Başlıklı 91 inci madde (ALTINCI BÖLÜM SON HÜKÜMLER) başlığı altında 

(Başlamış olan işler :) başlıklı Geçici Maddeler önüne alınarak kabul edildi. 
Geçici Madde 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edildi. . 
Geçici Madde 2. — (Bu Kanuna göre çıkarılacak şartname esasları ve yönetmelikler, kanunun yayınlan

dığı tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır.) 
Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya de

vam ederler.) şeklinde düzeltilerek kabul edilmesine rağmen 92 nci madde ile ilişkisi ve Genel Kurulda görü
şülmesi zamanının da nazarı dikkate alınması zorunluluğu karşısında Genel Kurulda kararlaştırılmasının ye
rinde olacağı karara bağlandı. 

Tasarının 93 üncü maddesi aynen kabul edildi. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra tasarı düzeltmeleri ile kabul edildi. 
Arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Söz hakkım saklıdır 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Söz hakkım saklıdır 

Halil EVLİYA 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

A t alay PEKÖZ 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayrışık görüşüm eklidir 

Ayhan FIRAT 
Başkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Muhalefet şerhi ilişiktir. 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur 

Hayrı SEÇKİN 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

İmzada bulunamadı 
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MUHALEFET ŞERHİ 

. MADDE 41. — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği halde dahi 'bunlar arasından uygun be
delin tespiti, 28 inci maddede belirtilen yönetmeliğin öngördüğü objektif kriterlere göre yapılır. Eşitlik ha
linde ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

Mehmet AYDAR 

MUHALEFET ŞERHİ 

MADDEMİ. — Bir kaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve 'bunların da uygun bedel olduğu 
anlaşıldığı takdirde : 

A) Artırmalarda 
Aynı fiyatı verenler arasında yeniden teklif istenir. En yüksek fiyatı verene ihale edilir. 

B) Eksiltmelerde : , 
1. Yeni tercih nedenleri varsa komisyon bunları göstermek suretiyle tercihini belirtir ve ihaleyi ona 

yapar. 
2.- Tercih nedeni bulunamazsa kura çekmek suretiyle ihale yapılır. 

Halil EVLİYA 

MUHALEFET ŞERHİ 

Sayın Başkanlığa 
Devlet İhale Kanununun 41 inci maddesi başlığının «Uygun Bedelin Aynı Olması» şeklinde değiştirilerek 

aynen kabulünü arz ve teklif ediyorum. 
Saygılarımla. 

22.2.1982 
Atalay PEKÖZ 

MUHALEFET ŞERHİ 

MADDE 41. — Bir kaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu 
anlaşıldığı takdirde : 

A) Artırmalarda : 
Aynı fiyatı verenler arasında yeniden teklif istenir. En yüksek fiyatı verene ihale edilir. 
B) Eksiltmelerde : 
1. Yeni tercih nedenleri varsa komisyon bunları göstermek suretiyle tercihini 'belirtir ve ihaleyi ona 

yapar. 
Hayrı SEÇKİN 

MUHALEFET ŞERHİ 

13 üncü Maddeye İtiraz : 
11 özel İdareleri için şimdiye kadarki uygulamada herhangi 'bir aksaklık olduğu görülmediğinden 11 Dai

mi Komisyonu yerine 'başka bir satın alma Komisyonuna gerek yoktur. Siyasî Partiler olduğu zaman, bil
hassa uygun 'bedel sistemi uygulaması istenmiyor sonuçlar doğurabilir. Bu 'bakımdan, benzer gerekçe ile 
Belediyeler ve özel İdareler için Encümenler dışında yeni İhale Komisyonları teşkiline gerek olmadığı gö
rüşündeyim. 

22.2.1982 
Lütfullah TOSYALI 
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KARŞI OY YAZISI 

18 inci madde ile ilgili olarak 
Üye Lütfulla'h Tosyalı'nın ayrışık görüşü : 
(c) ve (f) fıkralarına göre ihale ilanları için tarih ve gün şartı ayrı ayrı aranacak olup, 17 Ekim 1982 

olarak 'belirtilen bir ihale tarfhi için Çarşamba veya Perşembe yazılmaması halinde, 20 inci maddeye göre 
ihale iptal edilebilecektir. Bu bakımdan tarih yeterli olup ayrıca gün yazılmasının mecburi olmaktan çıka
rılması görüşündeyim. 

Lütfullah TOSYALI 

KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 

17 nci maddenin 4 üncü paragrafının «Ankara merkezinde yapılacak işler dışında, Ankara'da yapılacak 
ihaleler için mahallî gazete Resmî Gazetedir» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 17.2.1982 

Mazhar HAZNEDAR Lutjullah TOSYALI 

KARŞI OY YAZISI " 

a) 4 üncü maddedeki (İstekli) tanımında müteahhit ve müşteri kelimeleri kullanılmıştır. Halbuki istekli, 
ihaleden önceki durumu, mütealıhit ve müşteri ihaleden sonraki bir durumu ifade etmektedir. Bu bakımdan 
(istekli) nin ihaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzelkişi olarak tanımlanması, 

b) 6 ncı maddede bahsi geçen (sıhrî hısımların) yürürlükteki kanunun 4 üncü maddesindeki gibi açık
lıkla yazılması, 

c) Kanunun uygulanması için 25'e yakın Bakanlar Kurulu Kararı ve yönetmelik gerekecektir. Taşra'da 
bütün bu yönetmeliklerin her zaman birarada bulundurulması güç olacağından, bu sayıyı asgariye indirmek 
için 12, 22, 28, 76, 78 inci maddelerle istenilen veya aranacak ilkelerin kanunda belirtilmesi; 13 üncü mad
deye göre Komisyon Üyelerine ödenecek ücretin her yıl Bütçe Kanununda gösterilmesi, 

d) 13 üncü madde ile özel İdare ve Belediye Encümenleri devreden çıkarılarak yeni bir sistem getirilip 
müstakil ihale komisyonları kurulmaktadır. Uygulamada İstanbul, Ankara ve izmir Belediyeleri dışında ak
saklık ' olduğu sanıldığı gibi, bunun gerekçesi de açıklanmamıştır. En azından sondaj yolu ile Vali ve Bele
diye Başkanlarının görüşleri alınıp maddeye şekil verilmesi ve gerekirse üç büyük belediye için istisnaî hü
küm getirilmesi, 

e) İşin ihaleye çıkarılması için bütün detayların hazır olmasını istemek taşrada işleri aksatacaktır. Amiri 
italara gerektiğinde kesin proje ve detayların sonradan hazırlanması kaydıyla ihaleye çıkarma yetkisinin ve
rilmesi, 

f) 18 inci maddede ilanlarda tarih ve gün şartı aranmaktadır. Herhangi bir şekilde (17 Ekim 1983) 
olarak belirtilen ihale tarihi için ayrıca haftanın hangi gününün olduğunun yazılması unutulduğu takdirde, 
ihale veya sözleşmenin feshi gerekecektir. İhale için tarih yeterli olup, gün yazılmaması halinde sözleşmenin 
feshed ilmemesi, ' 

g) Tercih edilen bedeli usulünün, bir takım sakınca, şikâyet ve itirazları da beraberinde getireceği göz 
önünde tutularak şimdi olduğu gibi en düşük bedel usulünün uygulanıp müteahhitlerin belge verilmesi 
safhasında titiz bir elemeye tabi tutulup sicillerine daha fazla itina gösterilmesi veya uygun bedel kriterleri
nin bu kanunda gösterilerek hangi işlerde uygulanacağı hususunda amiri itaya yetki verilmesi, 

hususlarının daha uygun olacağı görüş ve kanaatinde bulunduğumu arz ederim. 

Lutjullah TOSYALI 
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(MUHALEFET ŞERHİ) 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE ÎSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

Devlet İhale Kanunu Tasarısında muhalif kaldığım hususlar aşağıdaki maddelerde sunulmuştur : 
L Tasarının 11 inci maddesinde, ihale komisyonunun kaç kişiden kurulacağı, asil ve yedek üyelerin isim

leri ile birlikte onay belgesinde açıklanacağı belirtilmektedir. Her ihalede komisyonların ismen tespiti suretiyle 
yeniden teşkili muamelatı uzatır ve zaman kaybettirir. Tasarı gerekçesindeki süratli ve pratik usuller düşü
nüldüğü prensibine de aykırıdır. 

İsmen tespit, uzman kişilerin. komisyonda bulunması ihtiyacından doğuyorsa, 13 üncü madde yardımcı 
uzman personelin katılmasına esasen olanak sağlamaktadır* 

Kanun tasarısı ihale komisyonlarına çok geniş yetkiler vermiş olduğundan, her ihalede başka görevlilerin 
seçimle .tayini, ilerde çok partili dönemde, geçmişteki tecrübeler de göz önünde tutulursa, politik görüşler, 
çıkar düşünceleri ve etkilerle çeşitli yolsuzluk veya uygun olmayan sonuçlara yol açabilecek durumlar yara
tabilin 

Halbuki birkaç .tür ihale için daimi ihale 'komisyonlarının hangi görevlilerden oluşacağı yönetmelikte sap
tanırsa, mevzuata hâkim olan kimselerle konu daha kolay ve süratle yürütülür. Gerekirse 13 üncü maddede 
gösterilen yardımcı uzman personel eklemek yeterlidir. Böylece, seçilecek bir kimsenin, gerçek yetkililere baş
kan olmasının doğuracağı mahzurlar da önlenmiş olur. 11 inci ve 13 üncü maddelerin bu esasa göre düzenlen
mesinde yarar vardır. ' 

2, 28 inci madde, uygun bedelin tespiti esaslarını açıklamakta ve uygun bedelin tercihinde kullanılacak 
anakriterlerin bir yönetmelikte gösterileceğini belirtmektedir. Tasarı gerekçesinde, en ucuzun değil en iyisinin 
alınması esası kabul edildiği ve bu maksatla ihale komisyonlarına ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
bedeli tespit etmek hususunda tercih ve takdir hakkı tanındığı açıklanmaktadır. Bu maksatla 29 uncu mad
dede ihale komisyonlarına geniş yetki verilmiştir. Böyle bir yetkinin, tercihte çok önemli olan anakriterleri 
bir yönetmeliğe bırakmayarak, esaslarını bizzat kanunda madde halinde gösterilmesini lüzumlu kılacak bir 
önem taşıdığı kanaatindeyim. Tatbikatta değiştirilmemesi gereken çok güzel tertiplenmiş anakriter örnekleri 
vardır. Kanunda gösterilmesinde büyük yarar mevcuttur. 

3, 51 inci -maddenin '(h) fıkrası, su ürünleri istihsal hakkının mahallî kooperatiflere verilmesi suretiyle, 
bölge halkınm faydalanmasını sağlama gayesine matuftur. Bölgede 'ikamet edenlerin >% 90 olması kaydı ye
terlidir. Yurt dışına çalışmaya gidenlere de olanak sağlar. Bu bakımdan komisyonca değişiklik yapılan «nüfu
sa kayıtlı» ibaresi gayeye ters düşer. (Maddenin hükümetten gelen şekliyle kalmasında fayda vardır. 

4. 55 inci maddenin ikinci fıkrası idareye lüzumsuz bir elastikiyet vermektedir İhalenin kesin olarak ha
zırlanması ve en iyisinin yapılması kanun ruhunun gereğidir. Ayrıca eksik işler çeşitli suiistimallere de yol 
açabilin 

5. 63 üncü madde, yapım işlerinde idareye yine yukarda sunduğum gibi bir elastikiyet vermektedir. 
Keşif ve sözleşmede ön görülmeyen iş artışı ve eksilişini % 30'a kadar yani işin üçte birine çıkarma, sorum
luluğu zedeleyecek niteliktedir. Ayrıca yukarda değindiğim sakıncaları da taşır. Tatbikatta çıkabilecek istisnaî 
aksaklıkların '% lO'dan fazla bir oranının kabul edilemeyeceğini zannederim. Çok istisnaî bir' durum olursa 
kanun hükümlerine göre ihale tedbirleri alınabilir. Bunun normal bir hal gibi kanunda yer almasının sakın
calı olacağı kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

2 Mart 1982 
Hidayet UĞUR 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

MADDE 4. — 
İstekli tanımında geçen «Müteahhit» kavramı ile, Müteahhit tanımındaki müteahhit kavramı arasında 

çelişki vardır. 
Filhakika bu konuda «Müteahhit» sözcüğünün üzerine «ihale yapılan gerçek ve tüzel veya kişileri» ifade 

ettiği belirtilmiştir. Genel anlamda ise «Müteahhit» sözcüğü ile müteahhitliği meslek edinen gerçek ya da 
tüzel kişiler kastedilmektedir. 

4 üncü maddedeki «Müteahhit» ve «îstekli» tanım larında bu iki anlam birbirine karıştırılmış ve çelişkili 
bir durum yaratılmıştır. 

Bu nedenle «istekli»nin, ( isteyen gerçek veya tüzelkişiyi) olarak tanımlanması yerinde olacaktır 
kanısındayız. , 

Mazhar HAZNEDAR Lütfullah TOSYALI Güngör ÇAKMAKÇI 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

17 nci maddenin 4 üncü fıkrasındaki «Ankara merkezinde yapılacak ihaleler için mahallî gazete Resmî 
Gazetedir» hükmü Ankara şehrinde yapılacak işlere ait ihaleler için dahi Ankara Gazetelerine ilân veril
memesi sonucunu doğuracaktır. Bu, diğer illerde yayınlanan gazeteler için yapılan düzenlemeye aykırı bir 
durum yaratacak böylece «Eşitlik ilkesi zedelenmiş olacaktır.» 

Oysa fıkra «Ankara merkezinde yapılacak işler dışında Ankara'da yapılacak ihaleler için mahallî ga
zete Resmî Gazetedir» şeklinde düzeltilseydi bu durun ortaya çıkmayacaktı. 

Bu nedenle ekseriyetin kabul ettiği fıkra hükmüne karşıyız. 

Mazhar HAZNEDAR ' Güngör ÇAKMAKÇI Mehmet AYDAR 
Lütfullah TOSYALI Atalay PEKÖZ 

MUHALEFET ŞERHİ 

«Erken Bitirme Primi» başlıklı 86 ncı maddenin öngördüğü «Şartname ve sözleşmesine uygun olarak 
verilecek süre uzatımı ile tespit edilecek sürelerden önce» şeklindeki hüküm maddenin getirmek istediği teş
vik anlamına aykırı düşmektedir. Erken bitirme priminin, her halükârda süre uzatımı öngörülmeden iş biti
renlere tanınmalıdır. 

Mazhar HAZNEDAR Mehmet AYDAR Halil EVLİYA 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 
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İktisadî İşler Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

İktisadî İsler Komisyonu 14 Haziran 1983 
Esas No. : 1/25 
Karar No. : 9 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) MGK Genel Sekreterliğinin 10 Şubat 1983 gün ve 3500-271-83 sayılı yazıları 
b) Başbakanlığın 2.5.1983 gün ve K'K.T.D. 18/101 -'806/06160 sayılı yazıları 
c) Başbakanlığın 25.9.1981 gün ve 101-806/06160 sayılı yazıları. 

Devlet thale Kanunu Tasarısı Komisyonumuzun 28.6.1982, 17.1.1983, 19.1.1983, 24.1.1983, 27.1.1983, 
7.2.1983, 21.3.1983, 23.3.1983, 24.3.1983, 4.4.1983, 6.4.1983, 11.4.1983, 20.4.1983, 21.4.1983, 12.5.1983, 
16.5.1983, 17.5.1983, 18.5.1983, 23.5.1983 ve 24.5.1983 günlerinde yapılmış bulunan 74, 22, 23, 25, 27. 31, 37, 
38, 39, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 ncı Birleşimlerinde Hükümet temsilcileriyle birlikte gö
rüşülmüş, tasarının tam olarak değerlendirilebilmesi için lüzumlu görülen bilgiler ilgili Bakanlıklardan alın
mış, toplantılarda ilgililer tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan ve ilgili Bakanlık ve Kuruluşlarla bir 
kısım özel sektör temsilcilerinin de görüşleri alındıktan sonra tasarı üzerinde uygun görülen düzeltmeler 
yapılmış ve yeniden düzenlenen metin bu raporumuza ilişik olarak sunulmuştur. 

Toplantılara özel sektörü temsilen Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odası ve Ti
caret Borsaları temsilcileri katıldığı halde Türkiye Resmî Sektör Müteahhitleri işveren Sendikası ile Türkiye 
İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri Birliği, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Ankara Gazete Sahipleri Sendikası 
tasarı üzerinde görüşlerinin alınmadığını ileri sürerek görüş belirtmek lüzumunu duymuşlar ve yazılı görüş 
bildirmişlerse de bu görüşler ilgili maddelerin görüşülmesinin tamamlanmasından sonra elimize geçtiğinden 
ancak kısmen dikkate alınabilmiştir. 

Tasarı Malî İşler Komisyonunda incelenirken bu görüşlerin de dikkate alınabileceği düşünülmüştür. 
Bu Kanun tasarısı kanunlaşınca; 1934 yılında yayınlanmış bulunan 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 

tha'le Kanununun yerini alacağından ve 2490 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılacağından bu Kanunun kapsa
mına giren kuruluşlarda uygulanacak usullerle kanunun kapsamı dışında bırakılan ve bütçedeki tahsisatın 
yarısından fazlasını kullanması öngörülen kamu. kurum ve kuruluşlarındaki ihalelerin nasıl yapılacağı da 
etüt edilmiş, kanunun kapsamı dışında bırakılan kamu kuruluşları için de yönetmelikler şeklinde de olsa 
standart ve benzer usullerin uygulanması lüzumlu görülmüştür. 

Tasarıda dokuz adedi Bakanlar Kurulunca sekiz adedi de ayrı ayrı Bakanlıklarca yayınlanması gereken 
yönetmeliklere yer verildiği görülerek bunların standart bir forma uygun olarak ve mümkün mertebe en 
az sayıda hazırlanması ve kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yayınlanması gerekli 
görülmüştür. 

'Bu tasarı 'hazırlanırken yapı işlerine ait ihalelere ağırlık verildiği ve bu nedenle tasarının Bayındırlık 
Bakanlığınca düzenlendiği saptanmıştır. 

'Böylece tasarı büyük çapta yapı ihalelerini ön planda tütmüş, malzeme alımlarına yapı işleri arasında yer 
verilmiştir. 

'Bu durumda sadece malzeme alımıyla ilgilenecek kuruluşların kanunun bütün maddelerini dikkate al
maları ve bunlar arasından yalnız kendilerine ait maddeleri ayırmaları gerekecek, bu işlem ise zaman kay
bına, tereddütlere, yanlış anlamalara ve lüzumsuz bürokratik işlere yol açacaktır. Tasarının bu şekliyle ko
laylık yerine güçlük getireceği düşünülerek tasarıda müşterek ve genel hususlara baştarafta; yapı, malzeme 
alım ve 'hizmetler gibi işlemlere de kendi özelliklerine göre ayrı bölümler halinde yer verilmesi ve tasarının 
iskle'tinin buna 'göre düzenlenmesi lüzumlu görülmüştür. 

1983 yılı ihaleleri için takriben bir trilyon dört yüz milyar liralık tahsisat öngörüldüğü ve bu mebla
ğın 750 milyar lirası yapı işlerine 650 milyar lirası da malzeme alımlarına ayrıldığı göz önünde bulunduru-
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lur ve bütün 'bu meblağın yandan fazlasının Devlet thale Kanunu dışında kalan alımlara ait olduğu dik
kate alınırsa tasarının strüktürünün basitleştirilmesi, yanlış anlamalara ve lüzumsuz formalitelere sebep 
olunmaması ve yapılacak işlerin açık ve belirli bir şekilde düzenlemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

İhale ilanlarıyla ilgili feölüm ihalelere katılacaklara eşit haklar sağlanması bakımından özellikle ilan 
tarihleri yönünden yeterli görülmemiş ve bu maddenin Esas Komisyon olan Malî işler Komisyonunda 
yeniden düzenlenebileceği düşünülmüştür. 

Tasarıya önemli görülen bazı hususların eklenmesi kararlaştırılmış 'bazı kısımlar da çıkarılmıştır. 
Tasarıda yapılan önemli değişiklikler aşağıda maddeler halinde ayrıca belirtilmiş ve yapılan düzeltmeler 

sonunda tasarının Komisyonumuzda kabul edilen şekli ayrıca düzenlenmiştir. 
Tasarının 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 30 uncu, 64 üncü, 71 inci, 83 üncü, 85 inci, 90 inci, 92 nci ve Geçici 2 nci 

Maddelerinde esaslı değişiklikler yapılarak; 2 nci, 4 üncü, 5 inci, 16 ncı, 18 inci, 22 nci, 26 ncı, 27 nci, 29 
uncu, 31 inci, 32 nci, 35 inci, 36 ncı, 38 inci, 39 uncu, 43 üncü, 46 ncı, 50 nci, 53 üncü, 56 ncı, 61 inci, 62 
nci, 63 üncü, 65 inci, 69 uncu, 70 inci, 72 nci, 73 üncü 74 üncü, 75 indi 76 ncı, 78 inci ,80 inci, 81 inci, 82 inci, 
84 üncü, 88 inci ve 90 mcı maddeleri ise küçük düzeltmelerle ka'bıü edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuzca görülen lüzum üzerine tasarının 23 üncü maddesi çıkarılmış olup; yapım iş
lerinde ihaleye çıkılamayacak halleri gösteren yeni bir madde 63 üncü madde olarak tasarıya eklenmiştir. 

Taşarının geri kalan maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuzun Komisyonumuza havale edilen dosya ile birlikte gereği için ilişikte sunulduğu saygıyla arz 

olunur. 

Nuri ÖZGÖKER M. Yılmaz ÖZMAN Paşa SARIOĞLU 
Başkan 

Halil Erdoğan GÜREL 
Kâtip 

Genelde ve maddeler üzerinde Söz 
hakkım saklıdır. 

Sadi ERDEM 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Başkanvekdli Sözcü 

Aydemir AŞKIN Orhan CİVELEK 
Üye Üye 

Cevdet KARSLI Turgut ORAL 
Üye Üye 

Yavuz ALTO? 
Üye 

tmzada Bulunamadı 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANİTMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

«Devlet İhale Kanunu» Tasarısı, 

- BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
İlkeler 

MADDE 2. — Bu 'kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla, zamanında kar
şılanması ve ihaleye rağbetin sağlanması için açıklık ve rekabet ilkeleri göz önünde tutulur. 

thale Yetkilisi 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında : 
Alım, Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve 

satımını, 
Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli perso

nel istihdamı hariç olmak üzere gerçek ve tüzelkişilere ücret karşılığında yaptırılan, lisans, sondaj, imalât, 
prototip imalât, bilgi alışverişi, istikşaf, etüd, harita, plan, proje, ıkontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü 
hizmetleri, 

Yapım : Her türlü inşaat, ifozarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yeni
leştirme ve montaj işlerini, 

Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 
Trampa ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi : Borçlar kanununda Türk Medenî Kanununun trampa ve 

mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş esaslara göre yapılan işlemleri, 
Taşıma : Yükleme, boşaltma, taşıma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işleri, 
Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bede

lini, 
a) Yapım işlerinde : 9/a'da belirtilen keşif bedelini, 
b) Diğer işlerde : 9/b'de usulüne göre tespit edilen bedeli ifade eder. 
Taahhüt Amiri : Mühasebei Umumiye Kanunundaki amiri itaya, bu 'kanuna tabi olmayan kuruluşlarda 

ise benzeri yetkiye sahip olanlara, 
Müteahhit : Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 

Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
İstekli : İhaleye katılmak isteyen müteahhit veya müşteriyi, 
Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel ve teknik esaslarını tespit eden şartları, 
Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 
ifade eder, 

İhaleye girebilme şartları 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak ihale işlerine girebilmek için kanunî ikametgâh sahibi olmak, 
ihaleye girebilme yeterlik ve niteliğini haiz bulunmaık, istenilen teminatı ve gereğinde bu kanunda yazılı bel
geleri vermek zorunludur. 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İhalelere katılamayacak olanlar 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 
a) ihaleyi yapan İdarenin taahhüt amirleri, 
b) ihalenin işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 
c) (a) ve (b) bentlerinde yazılı kimselerin 2 nci dereceye kadar (2 nci derece dahil) kan ve sıhrî hısımla

rı ile bu kimselerin ve hısımlarının ortakları, 
d) Bu kanun gereğince geçici veya sürekli olarak ıkamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 
e) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Şartnameler 

MADDE 7. — İhaleye konu olan işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri, ilgili İda
relerce hazırlanır. Bu şartnamelerde işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka, genel ola
rak aşağıdaki hususları da gösterilmesi zorunludur : 

a) Hşin niteliği, nevd ve miktarı, 
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri aynî hak te

sisi hallerinde tapu kayıtlarına göre semti, yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa adı ve parsel numarası ve durumu, 
c) İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu, 
d) 'İhale ikararının, karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü (Taşrada ihale edilen ve merkezde onayı 

gereken işler için en geç 15 iş günü) içinde taahhüt amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği, 
e) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, (Anahtar teslimi dahil) 
f) ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı ve şartları, 
g) Vergi, resim, sigorta primi ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 
h) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 
i) İsteklilerden aranılan şartlar ve belgeler; etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım 

işlerinde ise Bayındırlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun belgeler, 
j) İşe başlama ve işi bitirme günü, gecikme halinde alınacak cezalar, 
k) İşin süresinden önce yapılmasında veya tamamlanmasında fayda görülen hallerde erken bitirme primi 

verilmesi öngörülüyorsa bunun miktarı ve ödeme şekli, 
1) İşin özelliği sebebiyle, ihalenin ehliyet ve ' liyakatlarına güvenilen istekliler arasında yapılması gerekli 

olan hallerde aranılan şartlar ve belgeler, 
m) Sözleşme konusu işlerin malzeme ve/veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse; 

fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. 

Şartname genel esasları' 

'MADDE '8. — İdarelerin genel ve ortak ihtiyaçlarından; 
a) Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak ihtiyaç maddelerinin alımlarına ait şartnamenin genel esasları, 
b) Kalkırıma planı ve yıllık programlar gereğince yaptırılacak yatırımların etüt, plan, proje, kontrollük 

ve müşavirlik dahil her türlü hizmetlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
c) Yapım işlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
d) 'Makine, araç ve gereçlerin satın alınması için şartnamenin genel esasları, 
e) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan her türlü mal ve hizmetlerin temini için şartnamenin genel esasları, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Resmî Gazetede yayınlanır* 
Bu madde ve işler için özel ve teknik nitelikteki şartlar, İdarelerince gerektiğinde bu esaslara eklenir. 
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ÎKİNOİ BÖLÜM 
ihale işlemleri 

BÎRİNOt KISIM 
ihaleye Hazırlık 

Tahmin edilen bedel 

MADDE 9. — 
a) Yapım işlerinde; keşif bedeli, fiyat artışları, inşaat ilaveleri ve proje değişiklikleri hariç olmak üze

re sözleşmede yazılı limitleri aşmayacak kesinlikte, nitelikleri yönetmelikte belirtilecek projelere dayalı ola
rak hesaplanır. 

b) Diğer işlerde; idarelerce tespit edilir veya ettirilir, işin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu 
bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar Belediye, Ticaret Odası, gerektiğinde Sanayi Odası, Borsa gibi kuru
luşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap 
tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. 

Bedelin tahmin edilememesi 

MADDE 10. — Sınaî ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgili Bakanın onayı alınmak 
suretiyle, bedel tahmini yapılmadan da iş kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılabilir. Bu gibi durumlarda ge
çici teminat tutarı idarece takdir edilir. 

Onay belgesi 

MADDE 11. — ihalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır, bu onay belgesinde; ihale konusu 
işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, bütçesindeki kullanılabilir ödenek tutarı ihalede uygulanacak 
usul, yapılacaksa şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, ihale komisyonunun kaç (kişiden kurula
cağı, asil ve yedek üyelerin isimleriyle birlikte açıklanır. 

Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılı
ğında verilecekse bedelin ne olacağı belirtilir. 

Şartnamelerin isteklilere verilmesi 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhale komisyonları 

MADDE 13. — Taahhüt amirleri, ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili idarenin memurla
rından birinin başkanlığında, ihale konusu iş dalında uzman en az bir kişi ve bir Maliye memurunun ka
tılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler. 

Askerî ihale Komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı Millî Savunma ve Maliye Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Kararname ile tespit edilir. 

Komisyonlara 'katılacak Maliye memuru, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule göre tespit edilir, 
il özel İdarelerine ilişkin ihaleler, Valinin veya adına görevlendireceği bir memurun başkanlığında ti 

Daimî Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonlarca, 
Belediyelere ait ihaleler, Belediye Başkanının veya adına görevlendireceği bir memurun başkanlığında, 

Belediye Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonlarca, 
yürütülür* 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman 
da görevlendirilebilir. 

Komisyonların Başkan ve Üyelerine bu komisyondaki görevleri dolayısıyla Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikte belirlenecek miktarda ücret ödenir. 

Komisyonların çalışması 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler 

MADDE 16. — İdarece, ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, istekli
lerde belirli malî ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. 

İsteklilerde yeterlik ve nitelikler arandığı hallerde, bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, Şartna
melerde gösterilir. 

İstekliler, Şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorun
dadır. 

Yapım işleriyle her türlü etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde ara
nacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne 
biçimde tutulacağı, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gös
terilir. 

Yapım işleri dışındaki ihalelere katılacak isteklilerde aranacak niteliklerle, istenecek belgelerin neler olacağı 
Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıkları ve diğer ilgili Bakanlıkların iştirakiyle hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yö
netmelikle tespit edilir. 

İhalenin ilanı 

MADDE 17. — İhale konusu olan işler isteklilere ilan yoluyla duyurulur. 
Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla 

"yayınlanmak suretiyle üç kez duyurulur. 

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan üe ihale günü arası 5 günden az ola
maz. 

Ankara merkezinde yapılacak ihaleler için ilan yapüacak gazete Resmî Gazetedir. 
Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, yukarıdaki şartlarla ilgili İdare ile Hükümet ve Bele

diye Binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve Belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tuta
nakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan ya
pılır. 

Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan artırma ve eksiltmeler 
yerel gazetelerden başka tirajı göz önüne alınarak, İTİ Basın Kurumunca tespit edilecek günlük gazetelerden 
birinde ihale gününden en az 10 gün önce yapılacak ilanla bir kere duyurulur. 

Bu tutarın üç katını aşan artırma ve eksiltmelerde ise, Ankara merkezi dışındaki ihaleler için aynı koşulla 
bir kez de Resmî Gazete ile ilan yapılır. 

İdareler işin önem ve özelliğine göre, bu ilanları yurt içinde çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araç
ları ile de ayrıca yayınlatabilirler. 
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İdarelerin ilan yapıldıktan sonra ihaleden vazgeçmesi halinde, durum yukarıdaki usullere göre en az bir defa 
ilan edilir. 

Pazarlık usulüyle yapılacak- ihaleler için gazete ile ilan yapıp yapmamakta idareler serbesttir. 

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar 

MADDE 18. — İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi koşul larla alınacağı, 
c) İhalenin nerede, hangi tarih, gün ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, 
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, teklif zarflarının hangi tarih, gün ve saate kadar nereye ve

rileceği, 
g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu, 

ilanda değişiklik yapılması 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlanın uygun olmaması 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlanı sakıncalı görülen hususlar 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı ülkelerde ilan 

MADDE 22. — İdarelerince yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için ye
terli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde de ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün 
önce yapılır. İlanla ilgili usul ve yöntemler Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğünde, Millî Savunma, Bayındırlık 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarınca Dışişleri Bakanlığının da görüşü alınarak çıkarılacak bir yönet
melikte gösterilir. 

İhalenin tatil gününe rastlaması 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tekliflerin açılma zamanı 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici teminat 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler 

MADDE 26. — Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilin iştir: 
a) Tedavüldeki Türk Parası, ' 
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri teminat mektupları, 
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c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller, Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki te
minatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alına
maz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzer
lerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

Teminat mektupları 

MADDE 27. — Bankaların bu kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat 
mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını tespite Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş Banka teminat mektuplan ka
bul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektuplan gerekli kovuşturma yapılması için Maliye 
Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mek
tuplan toplamı ile aynı şubesinin limitlerininde gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri ya
bancı kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektuplan, yukarıdaki 
miktarlara dahil değildir. 

İKİNCİ KISIM 
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararlan 

Uygun bedel 

MADDE 28. — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen 
bedellerin en yükseğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli, geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık 
görülenidir. 

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa, uygun bedel teklif edilen bedellerden 
tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel, 
teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. Ancak bedel tahmini 
yapılmamış kapalı teklif usullü ihalelerde, ihalenin geçerli sayılması, bizzat ilgili bakanın onayına bağlıdır. 

Millî firmalar lehine hangi orana kadar ayınm yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Uygun bedelin tercihinde kullanılacak ana kriterler, ilgili bakanlıkların da görüşleri alınarak Maliye Ba

kanlığı koordinatörlüğünde Millî Savunma ve Bayındırlık Bakanlıklarınca çıkarılacak Yönetmelikte göste
rilir. 

İhaleyi yapıp yapmamakta komisyonların serbest olması 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhale kararlarının iptal edilmesi hali 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Zam ve indirim teklifleri ^ 

MADDE 33. — Teklifler verildikten sonra bu kanunda yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri 
kabul edilmez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
ihale Usulleri 

Usullerin neler olduğu 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

A) Kapalı Teklif Usulü : 

İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

Kapalı teklif usulünün uygulanması 

MADDE 36. — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ya
zılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait mak
buz veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 
Dış zarfın üzerine teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması zorunludur. 

Teklif mektuplarında, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen 
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, istekli tarafından imzalanması, kazıntı ve silinti bulunmaması 
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Teklif mektubunun verilmesi 

MADDE 37. — Teklif mektubu, ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ko
misyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklif mektubu iadeli taahhütlü olarak 
da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine teklifin hangi işe ait olduğu da yazılır. Posta ile gönderile
cek teklif mektuplarının, ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki ge
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklif mektuplarının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 
Komisyon Başkanlığınca alman teklif mektupları herhangi bir sebeple geri verilemez. 

Dış zarfların açılması 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İç zarfların açılması 

MADDE 39. — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası 
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, Komisyon Başkanı tarafından oku
nur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya karşıt şartlar taşıyan veya 36 ncı maddenin son fıkrası hükmüne uygun ol
mayan teklif mektupları kabul edilmez. 
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İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 40. — Tekliflerin incelenmesi sonucunda, uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra, gerekti
ğinde; ihalenin 29 uncu madde gereğince yapılmadığı, ihalenin 30 uncu maddeye göre taahhüt amirinin ona
yına bağh kaldığı, tekliflerin incelenmesi için ihale kararının şartnamede daha uzun bir süre öngörülmemiş 
ise, en çok 30 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı da kaydedilerek; 31 inci madde hükümle
rine uygun gerekçeli bir karar veya karar özeti yazılarak imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. 

Tekliflerin aynı olması 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhalede hazır bulunmayan istekliler 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhalenin yapılamaması 

MADDE 43. — Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel ko
misyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğünde ihale
nin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla sonuçlandırılır. 

Belli istekli veya firmalar arasında yapılacak ihaleler 

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B) Açık Teklif Usulü 

Açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler 

MADDE 45. — Tasarının 45 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Açık teklif usulünün uygulanması 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi! aynen kabul edilmişi ir. 

Açık teklif usulünde ihale \ 

MADDE 47. — İlanda belirtilen ihale saati geünce, komisyon başkam, isteklilerin belgelerini ve geçici 
teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların 
belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, isteklilerin önünde, bir tutanakla tespit 
edilir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi im
zaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrıbr. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme 
kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 

îlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okuyarak 
veya okutmak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra is
tekliler sıra ile tekliflerde 'bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait 
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artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde 'durum ayrıca be
lirtilir. 

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim ve artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon 

huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar hu durum
da yazılı teklif veremezler. 

İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 48. — Tasarının 48 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhalenin yapılamaması 

MADDE 49. — Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son 
teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğünde, ihalenin 
bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla sonuçlandırılır. 

C) Pazarlık Usulü 

Pazarlık usulünde ihale •- *> 

MADDE 50. — Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir, ihaleler, 
komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif al
mak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır, pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bu
lunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. 

Pazarlık usulüyle yapılabilecek isler 

MADDE 51. — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; 
a) Yer, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan 

ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 mci maddesinde gösterilen işler, 
t>) Olağanüstü hal ve savaşta bütün Kamu kuruluşlarının her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri; sıkıyöne

tim faaliyetleri ile Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tatbikatlarında acele olarak karşılanması gereken her 
türlü ihtiyaçlar, Silahlı Kuvvetler ile Güvenlik Kuvvetlerinin yukarıda belirtilen özel durumlar dışında, plan
larının uygulanmasında gerek duyulacak her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri, 

c) önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, eği
tim kuruluşlarından alınacak hizmetler ile araştırma ve geliştirme ihtiyaçları; kompitür tedariki (alımı, ki
ralanması) diğer ihale usulleriyls temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan yedek parçaların 
alımı, standardizasyonu sağlayan veya karşılıklı kullanmaya imkân veren 'birden fazla Bakanlık ihtiyaçlarının 
karşılanmasında; ilgili Bakanlıkça teçhizat, araç ve malzeme ile bunların yedek parçalarının Bakanlıklararası 
alım, satım, imalat faaliyetlerinin yönlendirilmesi işleri; teknik, araştırma faaliyetleri; harp sanayiin oluşturul
masında kamu ve özel sektör kuruluşlarını belirli sahalara yönlendiren ve sefer hazırlıklarını kolaylaştıran 
imalat faaliyetleri, 

d) 29 uncu maddeye göre ihalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapıla
cak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç maddelerinin alımı, 

e) 43 üncü ve 49 uncu maddeler uyarınca pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler, 
f) İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının pay

daşlara kiraya verilmesi, 
g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yön

temleriyle ihalesi uygun görülmeyen, devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
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trampası ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması 
ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, 

h) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan 'baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki su ve av yer
leri ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsali hakkının, o yerde kurulmuş ve en az % 90 ortağı istihsal 
bölgesindeki nüfusa kayıtlı Kooperatif Birlikleriyle ve yöredeki Köy Birliklerine kiralanması, 

i) Özellikleri nedeniyle 'belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, 
etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri 
ile teknik, fikrî ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler, 

j) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerle, güzel sanatlarla ilgili veya tarihî de
ğeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, 

k) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri 'değerine veya beklemeden doğacak ya
rarına oranla yüksek bulunan malların satımı, 

1) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle belirli taşınmaz malların alımı veya 
kiralanması, 

m) Ordu binek, yük hayvanları ile damızlık olarak veya aşı, serum üretmek ya da kontrol ve araştırma 
işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımı, 

n) Millî Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
o) Hazineye mal edilmiş batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkarılması, 
p) özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri 

ile ihalesi imkânı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma 
ve hizmet işleri, 

r) Sermayesinin % 40'ından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve 
Belediyelere ait uğraşı konuları (yapım) işleri olan kuruluşlara, yaptırılmasına gerek görülecek (yapım) işleri 

s) Kamu personelinin tedavisi için kanun ve yönetmelikler gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve gereçlerin 
alımı, 

(a), (b), (e), (d), (i), (n), (p) ve (s) bentlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tes
piti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

(g), (h), (i), (n), (p) ve (s) bentlerinde yazılı işler ilgili Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmeliklere göre yapılır. 

D. Yarışma Usulü : 

Yarışma usulünün uygulanması 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sözleşme 

İhalenin sözleşmeye bağlanması 

MADDE 53. — Tasarının 53 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kesin teminat 

MADDE 54. — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağla
mak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplan
mak suretiyle % 6 oranında 57 nci maddede gösterilen süre içinde, kesin teminat alınır. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. 
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Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya ge
rek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kahul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Yapım islerinde kesin teminat 

MADDE 55. — Tasarının 55 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kesin teminatın geri verilmesi 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu 

MADDE 57. — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 30 uncu maddeye gö
re onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vize tarihinin bildirilmesini 
izleyen günden itibaren 15 gün içinde, geçici teminatı kesin teminata çevirerek, Noterlikçe onanmış imza
sını taşıyan sözleşmeyi, idareye vermeye zorunludur. 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale 'bedelini ve müşteriye ait veya şartname ile 
müşteriye yüklenilmiş bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozu
lur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. 

Taşınmaz malların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi 

MADDE 58. — Tasarının 58 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müşterinin süresi içinde taşınır malları teslim almaması 

MADDE 59. — Tasarının 59 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İdarenin görev ve sorumluluğu 

MADDE 60. — Tasarının 60 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayan haller 

MADDE 61. — Tasarının 61 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müteahhit veya müşteri tarafından sözleşmenin bozulmasına neden olunması 

MADDE 62. — Sözleşme yapıldıktan sonra 63 üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya 
müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşmenin bozulmasına neden olması halinde, idarenin en az 10 
gün süreli ihtarına {ihtarda süre ve nedenler açıkça belirtilir) rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, 
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı ge
nel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhit veya müşteri 'borcuna mahsup edilmez. 

Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi 
MADDE 63. — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörül

meyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 30 oranına kadar olan de
ğişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. 
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Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak bu durumda müteahhit işin 
keşif bereli ve c/0 30 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yap
maya zorunludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idareden 
hiçbir masraf tazminat isteyemez. 

% 30 oranından fazla artış; temel ve tünel işlerinde, ayrıca aşırı dalga, heyelan, feyezan, seylap ve tabiî 
afet gibi nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin isteği,müteahhidin kabulü ve ilgili Bakanın onayı ile süre 
hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir. 

İşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda, müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile yapmış olduğu gerçek giderlerine kar
şılık olarak, yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'i arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme 
yapılabilir. 

Kiralarda sözleşme süresi 

MADDE 64. — Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Tu
ristik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Kat
ma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları Bakanlıktan alınır, özel İdare ve Belediyeler için 
kendi özel kanunları uygulanır. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara 
göre yeniden tespit edilir. 

Su ürünleri istihsali hakkı kiralarında süre 

MADDE 65. — Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağız
larındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında beş yıla ka
dar sözleşme yapmaya idareler yetkilidir. 

Ancak, kiralayan tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri oribeş yıla kadar kiraya 
verilebilir. 

Bu madde kapsamına giren kira işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve Sözleşmesindeki esaslara göre 
yeniden tespit olunur. 

Sözleşmenin devri 

MADDE 66. — Tasarının 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müteahhit veya müşterinin ölümü 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müteahhit veya müşterinin iflası hali 

MADDE 68. — Tasarının 68 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müteahhit veya müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali 

MADDE 69. — Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır has
talık, tutukluluk veya hürriyete bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hal
lerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekili tayin etmek şartıyla taah
hüdüne devam edebilir. 
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Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest' iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, ilgili
lerce, yerine aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenilebilir. 

Müteahhit veya müşterinin birden fazla olması hali 

MADDE 70. — Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhit
lerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin deva
mına engel olmaz. 

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri idareye (pilot firma) olarak bildirilmiş ise, pilot fir
manın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağıtma hallerinde sözleşme, kendiliğinden sona erer. 
Ancak diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edi
lir. 

Birlikte yapılan taahhütlerde grubu dahil Pilot firmadan başka herhangi bir şahıs ortağın ölümü veya 
şirket ortağın 'herhangi 'bir sebeple dağılması halinde, Pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminât dahil 
işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi 'bitirirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usullerine Ta'bi Olmayan İşler 

Kamu kuruluşlarından karşılanan ihtiyaçlar 

MADDE 71. — Genel bütçeye dahil dairelerle Katma ve Özel Bütçeli İdare ve Müesseseler, bunlara bağ
lı döner sermayeler, Kamu İktisadî Teşe'b'büsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte 
Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Donan
ma Vakfı ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya bu vakıfların birleşerek yeni 'bir vakıf kur
maları halinde bu vakıflar) ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte kamu 
kuruluşu niteliğinde olan kuruluş ve müesseselere ait kuruluş, şirket ve müesseselerden, özel kanun ile ku
rulan tüzel kişiliğe sahip olup, ortaklarını veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürün
lerini alan, işleyen değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan 
ortaklıklar ve bunlara ait birlikler, özel kanunlarla kurulmuş veya özel kanunlarla kendilerine kamu görevi 
verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlar arasında artırma ve eksiltme işleri, kıymet takdiri yoluyla yapılabilir. 

İdarelerin ihtiyaçlarına ilişkin mal ve hizmetlerle yapım ve taşıma işlerinin sermayesinin yarısından faz
lası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadı Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini güçlendirme amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 
Türk Donanma Vakfı ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya 'bu vakıfların birleşerek yeni 
bir vakıf kurmaları halinde bu vakıflar) ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıf
larla 'birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluşlar ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve mües
seseler ile özel kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş ve müesseselerden 
sağlanması halinde, 'bunların bizzat o kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması ve taşınması zorunludur. Ku
ruluş amaçları temel gıda ve günlük tüketim maddele rini alıp satmak olan 'bu fıkradaki kuruluşlar bakımın
dan, sözü edilen temel gıda ve günlük tüketim maddeleri ve bu fıkradaki sanayi kuruluşları bakımından 
imal edilecek mamullerin bünyesine giren hammadd,e yarı mamul devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel 
teçhizat ve bu kuruluşlarca bir bütün halinde kurulacak 'tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalat sahasına 
girmeyen makine, teçhizat için 'bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz. Bu biçimde yapılan mal ve hizmet 
alımları ile yapımların kıymet takdirleri, 9 uncu mad dedeki usullere göre yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşların uğraşı konusuna girmesi bile, kendi amaçları için sahip oldukları tesis, atölye 
ve benzeri ünitelerinden öteki kuruluşlar da aynı yöntemle yararlandırılabilir. 
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Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıklarca tespit edilen mallar, dağıtımı yapan kuruluş
larda bulunmadığı belgelenmek suretiyle en yakın piyasadan da satın alına'bilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 
İdarelere 'bu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Genel menfaate yararlı derneklere taşınmaz malların satımı 

MADDE 72. — Genel menfaate yararlı derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, 
hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz mallan, satış 
tarihindeki alım, satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. 

Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. 
5 yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerin

den Hazinece geri alınır. 

Tarihî ve Bediî kıymeti olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler 

MADDE 73. — Tarihî, bediî kıymeti olanlar hariç olmak üzere Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerin 
satışı, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve trampası ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilecek maksatlarla kiralanması veya mülkiye
tin gayri aynî hak tesisi mümkündür. 

Tarihî ve Bediî değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi 

MADDE 74. — Tasarının 76 ncı maddesi 74 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ecrimisil istenilmesi 

MADDE 75. — Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, 
gerçek veya tüzelkişilerce işgali üzerinde fuzulî şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak 
suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. 

Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil, fuzulî şagil tarafından rızaen ödenmez ise, hükmen tahsil 
edilir. Ecrimisile hükmolunabilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve 
fuzulî şagilin kusuru aranmaz. 

Ecrimisil fuzulî şagil tarafından rızaen ödenmediği takdirde, hükmen tahsili için dava açılmakla birlikte, 
mülkiye amirlerince en geç 15 gün içinde taşınmaz malın tahliyesi sağlanarak Maliye'ye teslim edilir, 

Mahkemece hükmolunan ecrimisil, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil olunur. 

Mahallî komisyonların yetkileri 

MADDE 76. — Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri aynî hak 
tesislerinde, mahallî Komisyonların ne miktara kadar ihaleye selahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe 
Kanununda gösterilir. 

•t 

Kızılay Derneğinden yapılacak alımlar 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları 

MADDE 78. — Tasarının 78 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yurt dışındaki gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karşılanması 

MADDE 79. — Tasarının 79 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Emanet suretiyle yapılacak işler 

MADDE 80. — Aşağıda yazılı işler, taahhüt amirlerince idare görevlilerinden oluşturulacak Emanet ko
misyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

a) Tahmin edilen bedeli ner yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım ve 
onarım işleri; 

b) idarenin yeterli işgücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulması fay
dalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri; 

c) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri; 
d) istihkâmların yapımı ve onarım ile garnizonların alt yapı işleri; 
e) Gizliliği olan işlerle yasak bölgelerde ve orman içindeki yapım ve taşıma işleri; 
f) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve orman amenajman işleri; 
g) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım ve onarım işleri; 
h) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilememiş olup, süratle bitirilmesinde zo

runluluk görülen işlerin tamamlanması; 
i) Liman yapımı ve genişletilmesi, tarama yapılması, ulaşım güvenliği için batıkların çıkarılması ve dol

gu işleri; 
j) Silahlı Kuvvetlerle, Güvenlik Kuvvetlerinin araç ve gereçlerinin yapım, onarım ve bakımı; 
k) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasında 

idaresince yarar görülen işler; 
1) ihaleye konulmasına imkân bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye 

de tahammülü olmayan işler; 
m) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmesi işleri; 
n) Telgraf, Telefon ve Enerji hatlarının çekilmesi işleri; 
o) Tuz çıkarma işleri; 
Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli Emanet Komisyonları geçici süre ile işçi çalıştırabile

ceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan 
ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ya da Belediye
lere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden alabilirler. Bu 
suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uy
gunluğu belgelenmek şartıyla piyasadan sağlanır. [*°: 

Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, araya 
bir müteahhit girmeksizin taşaronlara da yaptırılabilir. 

Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlara verilen işlerde; inşaatın bünyesine giren ve sarfında kont
rolü mümkün olabilen anamalzeme "(demir, çimento, kereste gibi) dışında kalan malzeme de taşaron tarafından 
temin edilmek şartıyla iş yaptırılabilir. 

Emanet 'Komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları, Millî Savunma, Maliye, Bayındırlık, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kuru
lunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerle ilgili olarak idarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 483) 



— 33 — 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Uluslararası Anlaşmalar uyarınca yapılacak işler 

MADDE 81. — Uluslararası Anlaşmalar uyarınca Türkiye'de yapılacak ve karşılıkları yabancı Devlet veya 
Uluslararası kuruluşlarca sağlanacak önemli işler, özel Kanun, Kararname ve Anlaşmalar hükümlerine göre yü
rütülür, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İhale işlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranışlar 

MADDE 82. — İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, desise, avit, tehdit, nüfuz kullanma veya çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye 

ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek; 
b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kı

racak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya 
ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak; 

c) İhale işlemlerinde sahte belge, teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü 
niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken 'bilerek idareye zarar verecek işler yapmak veya 
işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç veya usuller kullanmak; 

Yasaktır. 

İhalelere katılmaktan idarelerce geçici yasaklama 

MADDE 83. — 82 nci ma!ddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları ihaleyi yapan idare tara
fından anlaşılanlar bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi, 
fiil ve davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu Bakanlık tarafından haklarında bir 
yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama ka rarı verilir. 

Kararı veren idareler, bu kararı Resmî Gazetede ilan ettirirler. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline 
de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihale
lere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. 

Hakkında bu yolda işlem yapılanların, sermayesinde en az yarı payını elinde bulundurduğu tespit edilen 
tüzelkişilere de aynı önlem uygulanır. 

Ceza sorumluluğu ve sonuçları 

MADDE 8 4 . - 8 2 nci maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları (bu durumları iş tamamlandıktan 
ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi) tespit edilenler ile, o işteki ortak veya vekilleri hakla
rında ceza kovuşturması yapılır; hükmolunacak ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar genel olarak ihale
lere girmekten mahkeme kararı ile yasaklanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile son 
soruşturmanın açılmasına karar verilen müteahhitlere, yargılama sonuna kadar hiçbir suretle yeni iş verilmez. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 339 ve 340 inci maddeleri 
ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen kontrol teşkilatı mensupları, yargılama sonuna kadar görevden 
uzaklaştırılırlar. 

Türk Ceza Kanununun 339, 340 ve 342 nci maddelerine göre, bu Kanun kapsamındaki işlerden mükerrer 
mahkûmiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hiçbir nam altında müteahhitlik yapamazlar. 

Bu mahkûmiyete ilişkin kararlar, ilgililerin meslek ve müteahhitlik sicillerine de işlenir. 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Görevlilerin sorumluluğu 

MADDE 85. — İhale dosyasını hazırlayanlar, ihale Komisyonları, muayene ve kabul heyetleri başkan ve 
üyeleri ile taahhüt amirleri ve diğer ilgililer, görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve 
taraflardan 'birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulundukları takdirde, haklarında di
siplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca ta
rafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Erken bitirme primi 

MADDE 86. — Şartname ve sözleşmesinde yazılı, şartname vs sözleşmesine uygun olarak verilecek süre 
uzatımı ile tespit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında idarelerce yarar görülen yapım işlerinde, esas
ları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere «erken bitirme primi» verilebilir. 

Tarım ve orman ürünlerinde tercihli usuller ve tekel maddelerine ilişkin özel hükümler 

MADDE 87. — Tasarının 87 nci maddesi Komismisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muayene ve kabul işlemleri 

MADDE 88. — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idareler
ce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır. 

Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca hazır
lanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Sürelerin hesabı 

MADDE 89. — Tasarının 89 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tebligat 

MADDE 90. — Tasarının 90 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Başlamış olan işler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci mad desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak şartname esasları ve yönetmelikler, kanunun yayın
landığı tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya de
vam ederler. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 91. — Tasarının 91 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Tasarının 92 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Tasarının 93 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet İhale Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Kapsam 

MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve Belediyelerin alım, 
satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve taşıma işleri bu kanunda yazılı hü
kümlere göre yürütülür. 

Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel 
kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

İlkeler 

MADDE 2. — Bu kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi biçimde, uygun şartlarla ve zamanında (kar
şılanması ve rağbetin sağlanması için, açıklık ve rekabet ilkeleri göz önünde tutulur. 

ihale yetkilisi 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye, İdarelerin taahhüt amirleri yetkilidir. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında : 
Alım, Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve sa

tımını, 
Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli perso

nel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzelkişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, lisans, ima
lat, prototip imalat, bilgi alış verişi, 'istikşaf, etüt, plan, proje, kontrollük ve müşavirlik dahil her türlü hiz
metleri, 

Yapım : Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yeni
leştirme ve montaj işlerini, 

Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ye hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 
Trampa ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk Medenî Kanununun trampa ve 

mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş esaslara göre yapılan işlemleri, 
Taşıma : Yükleme, boşaltma, taşıma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, 
Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bede

lini, 
İdare : İhaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları, 
Taahhüt Amiri : Muhasebe! Umumiye Kanunundaki amiri itayı, Muhasebei Umumiye Kanununa tabi ol

mayan kuruluşlarda ise benzeri yetkiye sahip olanları, 
Müteahhit : Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
İstekli : İhaleye katılmak, isteyen müteahhit veya müşteriyi, 
Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel ve teknik esaslarını tespit eden şartları, 
Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 
ifade eder. 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet İhale Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlkeler 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ve ihaleye rağbetin sağlanması için, açıklık ve rekabet ilkelerinin sağlıklı işlemesi göz önünde 
tutulur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında : 
Alım, Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve sa

tımını, 
Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel 

istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzelkişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, prototip 
imalat, bilgi alışverişi, istikşaf, etüd, plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri, 

Yapım : Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileş
tirme ve montaj işlerini 

Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 
Trampa ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk Medenî Kanununun trampa ve 

mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş esaslara göre yapılan işlemleri, 
Taşıma : Yükleme, boşaltma, taşıma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, 
Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini, 
İdare : İhaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları, 
Taahhüt Amiri : Muhasebei Umumiye Kanunundaki amiri itayı, Muhasebei Umumiye Kanununa tabi ol

mayan kuruluşlarda ise benzeri yetkiye sahip olanları, 
Müteahhit : Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
İstekli : İhaleye katılmak isteyen müteahhit veya müşteriyi, 
Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel ve teknik esaslarını tepit eden şartları, 
Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 
ifade eder. 
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(Hükümetin Tdklifi) 

İhaleye girebilme şartları 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak ihale işlerine girebilmek için kanunî ikâmetgâh sahibi olmak, 
ihaleye girebilme yeterlik ve niteliğine haiz bulunmak, istenilen teminatı ve gereğinde bu kanunda yazılı bel
geleri vermek zorunludur. 

İhalelere katılamayacak olanlar 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 
a) 'İhaleyi yapan İdarenin taahhüt amirleri, 
b) Ithalenin işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 
c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı kimselerin 2 nci dereceye kadar (2 nci derece dahil) kan ve sıhrî hı

sımları ile bu kimselerin ve hısımlarının ortakları, 
d) Bu kanun gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

Şartname ve genel esasları 

MADDE 7. — İhaleye konu olan işlerin her türlü özdliğini belirten şartnamesi, ilgili İdarelerce hazırla
nır. Bu şartnamelerde işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka, genel olarak aşağıda
ki hususların da gösterilmesi zorunludur : 

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, 
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri aynî hak 

tesisinde tapu kayıtlarına göre semti, yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa ada ve parsel numarası ve durumu, 
c) İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte İdarenin sefbest olduğu, 
d) İhale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü (taşrada ihale edilen ve merkezde onayı 

gereken işler için en geç 15 iş günü) içinde taahhüt amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği, 
e) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan, 
f) ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı, 
g) Vergi, resim, sigorta primi ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 
h) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 
i) İsteklilerden aranılan şartlar ve belgeler; etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım 

işlerinde ise Bayındırlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun belgeler, 
j) İşe başlama ve işi bitirme günü, gecikme halinde alınacak cezalar, 
k) İşin süresinden önce yapılmasında veya tamamlanmasında fayda görülen hallerde erken bitirme primi 

verilmesi gerekiyorsa, bunun miktarı ve ödeme şekli, 
1) İşin özelliği sebebiyle, ihalenin ehliyet ve liyakatlarına güvenilen istekliler arasında yapılması gerek

li olan hallerde, istenilen şartlar ve belgeler, 
m) Sözleşme konusu işlerin malzeme ve birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat 

farkının ne şekilde ödeneceği. 

Şartname esasları 

MADDE 8. — İdarelerin genel ve müşterek ihtiyaçlarından; 
a) Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak ihtiyaç maddelerinin alımlarına ait şartnamenin genel esasları, 
b) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince yaptırılacak yatırımların etüt, plan, proje, kontrollük 

ve müşavirlik dahil her türlü hizmetlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
c) Yapım işlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
d) Makine, araç ve gereçlerin satınalınması için şartnamenin genel esasları, 
e) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan her türlü mal ve hizmetlerin temini için şartnamenin genel esasları, 
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(İktisadî tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İhalelere katılamayacak olanlar 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 
a) ihaleyi yapan İdarenin taahhüt amirleri, 
b) İhalenin işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 
c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı kimselerin 2 nci dereceye kadar (2 nci derece dahil) kan ve sihri hısım

ları, 
d) Bu Kanun gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 
e) özel Kanunlardaki hükümler saklıdır. , 

Şartname genel esasları 

MADDE 7. — İhaleye konu olan işlerin her türlü özelliğini belirten şartnamesi, ilgili İdarelerce hazırla
nır. Bu şartnamelerde işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka, genel olarak aşağıdaki hu-

' susların da gösterilmesi zorunludur : 
a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, 
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri aynî hak tesi

sinde tapu kayıtlarına göre semti, yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa ada ve parsel numarası ve durumu, 
c) İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu, 
d) İhale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde taahhüt amirince onaylanacağı veya 

iptal edilebileceği, 
e) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, 
f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı ve şartları, 
g) Vergi, resim, sigorta primi ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 
h) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 
i) İsteklilerden aranılan şartlar ve belgeler; etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım 

işlerinde ise Bayındırlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun belgeler, 
j) İşe başlama ve işi bitirme günü, gecikme halinde alınacak cezalar, 
k) İşin süresinden önce yapılmasında veya tamamlanmasında fayda görülen hallerde erken bitirme primi 

verilmesi öngörülüyorsa bunun miktarı ve ödeme şekli, 
1) İşin özelliği sebebiyle, ihalenin ehliyet ve liyakatlarına güvenilen istekliler arasında yapılması gerekli 

olan hallerde aranılan şartlar ve belgeler, 
ra) ihtilafların çözüm, şekil ve şartlan. 

Şartnamelerde Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar 

MADDE 8. — İdarelerin genel ve müşterek ihtiyaçlarından; 
a) Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak ihtiyaç maddelerinin alımlarına ait şartnamelerin genel esasları, 
b) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince yapılacak yatırımların etüd, plan, proje, kontrollük ve 

müşavirlik dahil her türlü hizmetlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
c) Yapım işlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
d) Makine, araç ve gereçlerin satın alınmasına ait şartnamelerin genel esasları, 
e) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan her türlü mal ve hizmetlerin teminine ait şartnamelerin genel esasları, 
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'Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Resmî Gazetede yayınlanır., 
Bu madde ve işler için özel ve teknik nitelikteki şartlar, İdarelerince gerektiğinde bu esaslara eklenir. 

İKİNOÎ BÖLÜM 
ihale işlemleri 

BİRİNCİ KISIM 
ihaleye Hazırlık 

Tahmin edilen bedelin tespiti 

MADDE 9. — Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir, işin özelliğine göre gerektiğin
de bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar »Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi 
kuruluşlardan veya bilirkişiden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir 
hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. 

Bedelin tahmin edilememesi 

MADDE 10. — Sınaî ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgili Bakan'ın onayı alınmak . 
suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir. 

Onay belgesi 

MADDE 11. — Onay belgesinde; ihale konusu olan işin niteliği, nevi, miktarı, tahmin edilen bedeli, büt
çesindeki kullanılabilir ödenek tutarı, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa 
geçici teminat miktarı, ihale komisyonunun kaç kişiden kurulacağı, asil ve yedek üyelerin isimleri ile birlikte 
açıklanır, 

Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel 'karşılığında verilip verilmeyeceği, varsa bedelin 
ne olacağı belirtilir. 

Şartnamelerin isteklilere verilmesi 

MADDE 12. — Şartname ve eklerinin onanmış örneklerinin isteklilere bedelli veya bedelsiz verilmesi hu
susu ile bedelli verilmesi halinde bu bedelin tespitine ilişkin esaslar, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikte gösterilir. 

İhale komisyonları 

MADDE 13. — Taahhüt amirleri, ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili idarenin memurların
dan 'birinin başkanlığında, ihale konusu iş dalında uzman en az bir kişi ve bir Maliye memurunun katılma
sıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler. 

Askerî İhale Komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı Millî Savunma ve Maliye Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Kararname ile tespit edilir. 

Komisyonlara katılacak Maliye memuru, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule göre tespit edilir. 
Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman 

da görevlendirilebilir. 
il Özel idarelerine ilişkin ihaleler, Valinin, özel İdare memurları arasından görevlendireceği bir kimsenin 

başkanlığında 'İl Daimî Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonca, 
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f) Mücbir sebepler, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Resmî Gazetede yayınlanır. 
Bu madde ve işler için özel ve teknik nitelikteki şartlar, İdarelerince gerektiğinde bu esaslara eklenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İhale İşlemleri 

BİRİNCİ KISIM 
İhaleye Hazırlık 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Belediyelere ait ihaleler, Belediye Başkanının belediye 'memurları arasından görevlendireceği bir kimsenin 
başkanlığında, Belediye Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonca, 

yürütülür. 
Komisyonların Başkan ve Üyelerine bu komisyondaki görevleri dolayısıyla Maliye Bakanlığınca hazırlana

rak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikte belirlenecek miktarda ücret ödenir. 

Komisyonların çalışması 

MADDE 14. — İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyla
rın eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta 'kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. 
Muhalif ıkalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon üyeleri oy 
veya kararlarından sorumludurlar. 

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi 

MADDE 15. — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay bel
gesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge 
ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. 

Eksik belgelerle ihale yapılmasından ihale komisyonları sorumludur. 

isteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler ' 

MADDE 16. — İdarece, ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, istekli
lerde belirli malî ve teknik,yeterlik ve nitelikler aranabiliri 

İsteklilerde yeterlik ve nitelikler arandığı hallerde, bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, Şart
namelerde gösterilir. 

İstekliler, Şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorun
dadır, 

Yapım işleriyle her türlü etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde ara
nacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicilleri
nin ne biçimde tutulacağı, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönet
melikte gösterilir. 

Yapım işlen dışındaki ihalelere katılacak isteklilerde aranacak niteliklerle, istenecek belgelerin neler olaca
ğı Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikle tespit edilir. 

ihalenin ilanı 

MADDE 17. — İhale konusu olan işler isteklilere ilan yoluyla duyurulur. 
Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biri ile ve en az bir gün 

aralıkla yayınlanmak suretiyle iki kez duyurulur. 

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az ola-
maz< 

Ankara merkezinde yapılacak ihaleler için mahallî gazete Resmî Gazetedir. 

Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, yukarıdaki şartlarla ilgili İdare ile Hükümet ve Bele
diye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve Belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak
la belgelenir. 

Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır. 
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MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler 

MADDE 16. — idarece, ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde 
belirli malî ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. 

İsteklilerde yeterlik ve nitelikler arandığı hallerde, bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, Şart
namelerde gösterilir. 

İstekliler, Şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorun
dadır. 

Yapım işleriyle her türlü etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde ara
nacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicilleri
nin ne biçimde tutulacağı, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönet
melikte gösterilir. 

Yapım işleri dışındaki ihalelere katılacak isteklilerde aranacak niteliklerle, istenecek belgelerin neler ola
cağı Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikle tespit 
edilir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan artırma ve eksiltmeler ye
rel gazetelerden başka tirajı göz önüne alınarak, İl'i Basın İlan Kurumunca tespit edilecek günlük gaze
telerden birinde ihale gününden en az 10 gün önce yapılacak ilanla bir kere duyurulur. 

Bu tutarın üç katını aşan artırma ve eksiltmelerde ise, aynı koşulla bir kez de Resmî Gazete ile ilan yapı
lır. Dördüncü fıkra uyarınca mahallî Gazete ilanlarının Resmî Gazete'de yayınlanması halinde miktar ne 
olursa olsun ayrıca Resmî Gazete ilanına gerek yoktur. İdareler işin önem ve özelliğine göre, bu ilanları 
yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları dle de ayrıca yayınlatabilirler. 

İdarelerin ilan yapıldıktan sonra ihaleden vazgeçmesi halinde, durum yukardaki usullere göre en az bir 
defa ilan edilir. 

Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler için gazete ile ilan yapıp yapmamakta idareler serbesttir. 

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar 

MADDE 18. — İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi koşullarla alınacağı, 
c) (İhalenin nerede, hangi tarih, gün ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 
d) Gerekirse tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, 
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, teklif zarflarının hangi tarih, gün ve saate kadar nereye 

verileceği, 
g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte 'İdarenin serbest olduğu, 

/landa değişiklik yapılması 

MADDE 19. — İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişkilik yapılması 
zorunlu 'olursa, bu değişikliği gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilir ve daha önce 
yapılan ilanlar geçersiz sayılarak iş yeniden ve aynı yollarla en az bir defa ilan edilir. Yeni yapılacak ihalenin 
günü eski ihale gününden en az 10 gün sonra olmak üzere tespit edilir ve yapılacak ilanda bu husus belir
tilir, 

İlanın uygun olmaması 

MADDE 20. — 17, 18 ve 19 uncu Maddelerdeki ilke ve şartlara uyulmadan yapılan ilanlar geçersizdir. 
Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. 

İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, ilan yanlış
lığının, ihaleyi yapan idarenin hatası dışında meydana geldiğinin belgelenmesi halinde ilgili Bakan, işde ive
dilik ve Hazine yararı görürse o ihale veya sözleşmenin geçerli sayılmasını onaylayabilir. 

İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış ol
duğu gerçek masrafları ile, varsa tahakkuk etmiş hakedişleri verilir. 

İlanı sakıncalı görülen hususlar 
MADDE 21. — Askerî ihaleler ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ihaleler için yapılacak ilanlarda ta

ahhüt amiri tarafından sakıncalı görülen hususlara yer veritmeyebileceği gibi, gerekli görülürse ilan şartı da 
aranmayabilir, 

Yabancı ülkelerde ilan 
MADDE 22. — İdarelerince yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için ye

terli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün önce 
yapılır. İlanla ilgili usul ve yöntemler 'Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca çıkarılacak bir 
Yönetmelikte gösterilir. 
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MADDE 18/ — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı ülkelerde ilah 
MADDE 22. — İdarelerince yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli 

rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün önce ya
pılır. İlanla ilgili usul ve yöntemler Millî Savunma, Dışişleri, Bayındırlık, Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlıklarının görüşü alınarak, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 
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İhalenin tatil gününe rastlaması 

MADDE 23. — İhale için tespit olunan gün, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksı
zın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır, tlandan sonra iş saati değişse de ihale ilan edi
len saatte yapılır. 

Tekliflerin açılma zamanı 

MADDE 24. — Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma 
zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı 
esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. 

Geçici teminat 

MADDE 25. — isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici temi
nat alınır. 

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idareler serbesttir. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler 

MADDE 26. — Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Maliye iBakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri teminat mektupları, 
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller, 
'Bankaların verecekleri teminat mektuplarından başka teminat akçeleriyle nakit mahiyetindeki evrakın iha

lelere girecekler tarafından doğrudan doğruya mal sandıklarına yatırılması zorunludur. Bunları Komisyonlar 
alamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve 
üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz. 

Teminat mektupları 

MADDE 27. — Bankaların bu Kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat 
mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını tespite Maliye Bakan
lığı yetkilidir. Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları kabul 
edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Ba
kanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce verilen teminat mektupları toplamı ile Banka 
limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı Bankaların ve benzeri yabancı kredi kuruluşlarının kontrga-
rantilerine dayanarak Bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. 

iÎKlNCÎ KISIM. 

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve 'İhale Kararları 

Uygun bedel 

MADDE 28. — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be
dellerin en yükseğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık 
görülenidir. 
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MADDE 23. — Tasarının 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Tasarının 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Teminat mektupları 

MADDE 26. — Bankaların bu kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat 
mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını ve şeklini tespite Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka temi
nat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma ya
pılması için Maliye Bakanlığına intikal etirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince 
verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubesinin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı banka
ların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, 
yukarıdaki miktarlara dahil değildir. 

İKİNCİ KISIM 

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları 

Uygun bedel 

MADDE 27. — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be
dellerin en yükseğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla, teklif edilen bedellerin tercihe layık 
görülenidir. 
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Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; 'bedel tahmini yapılmışsa, uygun bedel teklif ©dilen bedellerden 
tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel, 
teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri 'kararlarda belirtilir. Ancak bedel tahmini 
yapılmamış kapalı teklif usulü ihalelerde, ihalenin geçerli sayılması, bizzat ilgili Bakanın onayına bağlıdır. 

'Millî firmalar lehine hangi orana kadar ayırım yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Uygun bedelin tercihinde kullanılacak anakriterler, ilgili 'Bakanlıkların da görüşleri alınarak, Millî Sa

vunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

İhaleyi yapıp yapmamakta komisyonların serbest olması 

MADDE 29. — Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İhale kararlarının iptal edilmesi hali 

MADDE 30. — thale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, taahhüt amirlerince karar tarihin
den itibaren en geç 10 işgünü (taşrada ihale edilen ve merkezde onayı gereken işler için en geç 15 işgünü) 
içinde onaylanır veya iptal edilebilir. 

Taahhüt amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır ve işin yeniden ihalesi yapılır. 

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar 

MADDE 31. — îhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkanının ve üyelerinin adlan, soyadları 
ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 

'Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi günde ve hangi istekli üze
rine yapıldığı» ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 

MADDE 32. — Taahhüt amirince onaylanan ihale kararlan, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü 
içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla 
kanunî adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden dördüncü gün, kararın istekliye tebliği 
tarihi sayılır. 

İhale kararlarının taahhüt amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. 

Zam ve indirim teklifleri 

MADDE 33. — İhale kararı verildikten sonra, zam veya indirim teklifleri kabul edilmez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
thale Usulleri 

Usullerin neler olduğu 
MADDE 34. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır : 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Açık teklif usulü, 
c) Pazarlık usulü, 
d) Yarışma usulü. 
îşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu kanun hükümlerine uyularak idarelerince 

tespit edilir. 
A) Kapalı Teklif Usulü : 
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Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde bedel tahmini yapılmışsa, uygun bedel teklif edilen bedellerden 
tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; ,bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel, 
teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. Ancak bedel tahmini 
yapılmamış kapalı teklif usul ihalelerde, ihalenin geçerli sayılması, bizzat ilgili Bakanın onayına bağlıdır. 

Millî firmalar lehine hangi orana kadar ayırım yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Uygun bedelin tercihinde kullanılacak ana kriterler, ilgili Bakanlıkların da görüşleri alınarak Maliye Ba

kanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 28. — Tasarının 29 uncu maddesi 28 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi 

MADDE 29. — İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, taahhüt amirlerince karar tarihin
den itibaren en geç 15 iş günü içinde, onaylanır veya iptal edilebilir. 

Taahhüt amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır ve işin yeniden ihalesi yapılır. 

MADDE 30. — Tasarının 31 inci maddesi 30 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 

MADDE 31. — Taahhüt amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş gü
nü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mek
tupla kanunî adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye teb
liği tarihi sayılır. 

İhale kararlarının taahhüt amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. 

MADDE 32. — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği 33 üncü madde Komisyonumuzca 32 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
İhale Usulleri 

MADDE 33. — Tasarının 34 üncü maddesi 33 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen, kabul edil
miştir. 
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İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu 

MADDE 35. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak ve
rilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. 

Ancak, 45 inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52 nci 
maddede gösterilen işler de yarışma suretiyle yaptırılabilir. 

Kapalı teklif usulünün uygulanması 

MADDE 36. — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya 
banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üze
rine sadece, teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarında, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen 
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, istekli tarafından imzalanması, kazıntı ve silinti bulunmaması 
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Teklif mektubunun verilmesi 

MADDE 37. — Teklif mektubu, ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komis
yon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklif mektubu iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile 
açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının, ilanda belirtilen saatte komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklif mektuplarının alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir. 

Dış zarfların açılması 

MADDE 38. — Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif mektubu verilmiş olduğu bir tutanakla belirtil
dikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve ge
çici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki almış sıra numarası iç zarfın 
üzerine de yazılır. Belgeleri ve teminatı tamam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılma-
yarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar 
artırma ve eksiltmeye katılamazlar. 

İç zarfların açılması 

MADDE 39. — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası iha
le odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, komisyon başkanı tarafından okunur 
ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya karşıt şartlar taşıyan veya 36 ncı maddenin son fıkrası hükmüne uygun olma* 
yan teklif mektupları kabul edilmez. 

İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 40. — Tekliflerin incelenmesi sonucunda, uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra, gerekti
ğinde; ihalenin 29 uncu maddeye göre yapılmadığı, ihalenin 3Ü uncu maddeye göre taahhüt amirinin onayına 
bağlı kaldığı, tekliflerin incelenmesi için ihale kararının şartnamede daha uzun bir süre öngörülmemiş ise, en 
çok 30 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı da kaydedilerek; 31 inci madde hükümlerine uygun 
gerekçeli bir karar veya karar özeti yazılır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. 
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MADDE 34. — Tasarının 35 inci maddesi 34 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kapalı teklif usulünün uygulanması 

MADDE 35. — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya 
banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın 
üzerine teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması zorunludur. 

Teklif mektuplarında, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen 
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, istekli tarafından imzalanması, kazıntı ve silinti bulunmama
sı zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Teklif mektubunun verilmesi 

MADDE 36. — Teklif mektubu, ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komis
yon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklif mektubu iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine teklifin hangi işe ait olduğu da yazılır. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının, ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme 
nedeniyle işleme konulmayacak olan teklif mektuplarının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon 
Başkanlığınca alınan teklif mektupları herhangi bir sebeple geri verilemez. 

MADDE 37. — Tasarının 38 inci maddesi 37 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İç zarfların açılması 

MADDE 38. — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası 
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, komisyonda okunur ve bir listesi 
yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya karşıt şartlar taşıyan veya 36 ncı maddenin son fıkrası hükmüne uygun olma
yan teklif mektupları kabul edilmez. 

MADDE 39. — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği 40 inci madde Komisyonumuzca 39 uncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tekliflerin aynı olması 

MADDE 41. — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu an
laşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifde bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci 
bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden istek
lilerden bir tanesi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden bir kaç isteklinin 
oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan istekillerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, 
ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

İhalede hazır bulunmayan istekliler 

MADDE 42. — İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil gön-
dermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İhalenin yapılamaması 

MADDE 43. — Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel ko
misyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, 
ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. 

Belli istekli veya firmalar arasında yapılacak ihaleler 

MADDE 44. — Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı alımı, elektronik cihazlar, askerî tesisat ve levazımat, 
askerî silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça; 
her türlü yapım işleri; etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ve bunlarla ilgili makine, malzeme, araç 
ve gereçlerin satın alınması; teknik yeterliliği ve iktidarları bilinen belli istekli veya firmalar arasında kapalı tek
lif usulü ile ihaleye çıkarılabilir. 

Bu suretle yapılan ihalelerde, ihaleye katılacak istekli veya firmaların isimleri belirtilmek suretiyle ilgili Ba
kanın onayının alınması şarttır. 

Bu ihalelerde, ön seçim için yapılacak ilandan başka ilan yapılmaz. Gizliliği olan işler için ilgili Bakanın 
onayı alınarak ilan yapılmayabilir. 

Birinci fıkrada sayılanlardan askerî silah ve malzeme sistemleri, mühimmat, elektronik cihazlar ve bunlara 
ait yedek parçalar, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bu ihtiyaçların araştırma, geliştirme hizmetleri ile 
imalâtının alım ve satım usulleri, Millî Svunma Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte düzenlenir. 

B) Açık Teklif Usulü : 

Açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler 

İMADDE 45. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe 
Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir^ 

Açık teklif usulünün uygulanması 

MADDE 46. — Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü 
olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, tek
liflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde, geçici teminata ait alındının veya 
banka teminat mektubunun, şartnamenin aynen kabul edildiğini ve teklif edilen fiyatı belirten mektupla bir
likte gönderilmesi zorunludur. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 
teklif son ye kesin teklif olarak kabul edilir. 
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MADDE 40. — Tasarının 41 inci maddesi 40 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 41. — Tasarının 42 nci maddesi 41 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. , 

MADDE 42. — Tasarının 43 üncü maddesi 42 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Belli istekli veya firmalar arasında yapılacak ihaleler 

MADDE 43. — Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihazlar, tesisat ve levazımat; silah ve mal
zeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça; her türlü yapım 
işleri; etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ve bunlarla ilgili makine, malzeme, araç ve gereçlerle 
yedek parçalarının satın alınması; idarelerce, teknik yeterliliği ve iktidarları bilinen belli istekli veya firmalar 
arasında kapaü teklif usulüyle ihaleye çıkarılabilir. 

Bu suretle yapılan ihalelerde, ihaleye katılacak istekli veya firmaların isimleri belirtilmek suretiyle ilgili 
Bakanın onayının alınması şarttır. 

Bu ihalelerde, ön seçim için yapılacak ilandan başka ilan yapılmaz. Gizliliği olan işler için ilgili Bakanın 
onayı alınarak ilan yapılmayabilir. 

Birinci fıkrada sayılanlardan askerî silah ve malzeme sistemleri, mühimmat, elektronik cihazlar ve bunla
ra ait yedek parçalar, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bu ihtiyaçların araştırma, geliştirme hizmetleri 
ile imalatının alım ve satım usulleri, Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. 

MADDE 44. — Tasarının 45 inci maddesi 44 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil 
mistir. 

MADDE 45. — Tasarının 46 nci maddesi 45 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil 
mistir. 
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Açık teklif usulünde ihale 

MADDE 47. — İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici 
teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılmayacakların 
belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, isteklilerin önünde, bir tutanakla tespit 
edilir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya 
ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme 
kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okuya
rak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra 
ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve ek
siltme kâğıdına yazılır ve imzalan alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. 

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim ve artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden son teklifle

rini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif ve
remezler. 

İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 48. — Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihalenin yapılıp yapılmadığı isteklilere du
yurulur. Komisyonca, aynı oturumda karar yazılır veya kararın yazılması zamana bağlı ise özeti yazılarak, 
imza edilir ve uygun teklif vermiş olan istekliye bildirilir. 

İhalenin yapılamaması 

MADDE 49. — Açık teklif usulüyle yapıla|n ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son 
teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır; veya idare yararı görüldüğü takdirde, 
ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iç pazarlıkla yaptırılır. 

C) Pazarlık Usulü : 

Pazarlık usulünde ihale 

MADDE 50. — Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, 
komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif al
mak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. 

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dola
yı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. * 

Pazarlık usulüyle yapılabilecek isler 
MADDE 51. — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; 
a) Yer, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşma

yan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler, 
b) Olağanüstü hal ve savaşta bütün kamu kuruluşlarının her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri; sıkıyöne

tim faaliyetleri ile Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tatbikatlarında acele olarak temini gereken her türlü 
ihtiyaçlar, Silahlı Kuvvetler ile Güvenlik Kuvvetlerinin yukarıda belirtilen özel durumlar dışında, planlarının 
uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri, 

c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, 
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Açık teklif usulünde ihale : 

MADDE 46. — İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici 
teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakla
rın belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edi
lir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imza
ya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme 
kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 

ilk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklif fer varsa oku
tarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sı
ra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve 
eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir. 

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim ve artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon 

huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durum
da yazılı teklif veremezler. 

MADDE 47. — Tasarının 48 inci maddesi 47 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 49 uncu maddesi 48 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 50 nci maddesi 49 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Pazarlık usulüyle yapılabilecek işler 
MADDE 50. — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; 
a) Yer, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aş

mayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler, 
b) Olağanüstü hal ve savaşta bütün kamu kuruluşlarının her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri; sıkıyö

netim faaliyetleri ile Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tatbikatlarında acele olarak temini gereken her 
türlü ihtiyaçlar, Silahlı Kuvvetler ile Güvenlik Kuvvetlerinin yukarıda belirtilen özel durumlar dışında, plan
larının uygulanmasında gerek duyulacak her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri, 

c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, eği-
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eğitim kuruluşlarından alınacak hizmetler ile araştırma ve geliştirme ihtiyaçları; kompitür tedariki (alımı, ki
ralanması) diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan yedek parçaların 
alımı, standardizasyonu sağlayan veya karşılıklı kullanmaya imkân veren birden fazla Bakanlık ihtiyaçlarının 
karşılanmasında; ilgili Bakanlıkça teçhizat, araç ve malzeme ile bunların yedek parçalarının Bakanlıklar arası alım, 
satım, imalat faaliyetlerinin yönlendirilmesi işleri; teknik araştırma faaliyetleri; harp sanayiinin oluşturulmasında 
kamu ve özel sektör kuruluşlarım belirli sahalara yönlendiren ve sefer hazırlıklarım kolaylaştıran imalat faa
liyetleri, 

d) 29 uncu Maddeye göre ihalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapıla
cak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç maddelerinin alımı, 

e) 43 ve 49 uncu Maddeler uyarınca pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler, 
f) İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının paydaş

lara kiraya verilmesi, 
g) (Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yön

temleriyle ihalesi uygun görülmeyen, devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
trampası ve irtifak hakkı tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve irtifak hakkı 
tesisi, 

h) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki su ve av yerleri 
ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsali hakkının, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikte göste
rilecek şartlara göre o yerde kurulmuş ve en az % 90 ortağı istihsal bölgesinde ikamet eden Kooperatiflere, 
Kooperatif Birlikleriyle yöredeki Köy Birliklerine kiralanması, 

i) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, 
etüd ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri 
ile teknik, fikrî ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler, 

j) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerle, güzel sanatlarla ilgili veya tarihî değeri 
bulunan eşyanın.özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, 

k) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararı
na oranla yüksek bulunan malların satımı, 

1) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle belli taşınmaz malların alımı veya 
kiralanması, 

m) Ordu binek, yük hayvanları ile damızlık olarak veya aşı, serum üretmek ya da kontrol ve araştırma 
işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımı, 

n) Millî Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
o) Hazineye mal edilmiş batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkarılması, 
p) özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri ile 

ihalesi imkânı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma 
ve teknik hizmet işleri, 

r) Sermayesinin % 40'ındah fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve 
Belediyelere ait ve uğraşı konuları (yapım) işleri olan kuruluşlara yaptırılmasına gerek görülecek (yapım) iş
leri, 

s) Kamu personelinin tedavisi için kanun ve yönetmelikler gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve gereç
lerin alımı, 

(a), (b), ı(c), (d), (i), (n), (p) bentlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, te
minat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

(g), (fa), (i), (n), (p) ve (s) bentlerinde yazılı işler ilgili Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 
esaslara göre yapılır. 
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tim kuruluşlarından alınacak hizmetler ile araştırma ve geliştirme ihtiyaçları; kompitür alımı, kiralanması, ba
kım ve onarımı, diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkça 'belli olan yedek parça
ların alımı, standardizasyonu sağlayan veya karşılıklı kullanmaya imkân veren birden fazla Bakanlık ihti
yaçlarının karşılanmasında; ilgili Bakanlıkça teçhizat, araç ve malzeme ile bunların yedek parçalarının Ba-
kanlıklararası alım, satım, imalat faaliyetlerinin yönlendirilmesi işleri; teknik araştırma faaliyetleri; harp sana
yiin oluşturulmasında kamu ve özel sektör kuruluşlarını 'belirli sahalara yönlendiren ve sefer hazırlıklarını ko
laylaştıran imalat faaliyetleri, 

d) 29 uncu maddeye göre ihalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak 
ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç maddelerinin alımı, 

e) 43 üncü ve 49 uncu maddeler uyarınca pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler, 
f) İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının paydaşlara 

kiraya verilmesi, 
g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yön

temleriyle ihalesi uygun görülmeyen, devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
trampası ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve 
mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, 

h) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile de
niz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünleri istihsali hakkının, o yerde kurulmuş ve en az % 90 or
tağı istihsal bölgesindeki nüfusa kayıtlı, Kooperatif Birlikleriyle, yöredeki Köy Birliklerine kiralanması, 

i) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, 
etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile 
teknik, fikrî ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler, 

j) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerle güzel sanatlarla ilgili veya tarihî değeri 
bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, 

k) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararı
na oranla yüksek bulunan malların satımı, 

1) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya 
kiralanması, 

m) Ordu binek ve yük hayvanları ile damızlık olarak veya aşı, serum üretmek ya da kontrol ve araştırma 
işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımı, 

n) Millî Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
o) Hazineye mal edilmiş batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkarılması, 
p) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri ile 

ihalesi imkânı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma 
ve hizmet işleri, 

r) Sermayesinin % 40'ından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve Be
lediyelere ait ve uğraşı konuları yapım işleri olan kuruluşlara yaptırılmasına gerek görülecek yapım işleri, 

s) Kamu personelinin tedavisi için kanun ve yönetmelikler gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve gereçle
rin alımı, 

(a), (b), (c), (d), (i), (1), (n), (p) ve (s) bentlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel 
tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

(g), (h), (i), (n), (p) ve (s) bentlerinde yazılı işler ilgili Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 
esaslara göre yapılır. 
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D) Yarışma Usulü: 

Yarışma usulünün uygulanması 

MADDE 52. — İdareler her türlü etüd, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli görüldüğünde, 
yarışma ile yaptırabilirler. Bu işlerin meslekî kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pa
zarlıkla ihale edilebilir. 

idareler kuruluş kanunlarında yer alan işlere ilişkin yarışmaların yürütülmesiyle ilgili yönetmelikleri hazır
larlar. 

Mimarlık, mühendislik proje yarışmalarıyla ilgili yönetmelik Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sözleşme 

İhalenin sözleşmeye bağlanması 
MADDE 53. — Bütün ihaleler 'bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına taahhüt amiri tarafından 

imzalanır. 
Bu Kanunda belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

Kesin teminat 

MADDE 54. — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağla
mak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak 
suretiyle 25 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki orana göre 'bulunacak miktarın iki katı olarak 57 nei maddede 
gösterilen süre içinde, kesin teminat alınır. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. 
Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. 
Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Yapım işlerinde kesin teminat 

MADDE 55. — Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüd, proje, 
kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış 'bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir; 
kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hakedişlerine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin te
minat tutarına çıkarılır. Müteahhit isterse teminat olarak kalbul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat 
da verebilir. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken 
fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranın
da artırılır. 

Kesin teminatın geri verilmesi 

MADDE 56. — Kesin teminatın: 
a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıl

dıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan ilişiksiz 'belgesinin getirilmesi halinde, tümü; 

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici 
kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla, yarısı, ke
sin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı; 

Müteahhide geri verilir. 
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MADDE 51. — Tasarının 52 nci maddesi 51 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sözleşme 

MADDE 52. — Tasarının 53 üncü maddesi 52 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği 54 üncü madde Komisyonumuzca 53 üncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tasarının 55 inci maddesi 54 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-

MADDE 55. — Tasarının 56 ncı maddesi 55 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlan ile ücret ve ücret sa
yılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, temi
nat 54 üncü madde hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteahhide 
geri verilir. 

Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu 

MADDE 57. — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 30 uncu maddeye göre 
onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesinin gerektirdiği hallerde bu vize tarihinin bildiril
mesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde, geçici teminatı kesin teminata çevirerek, noterlikçe onanmış im
zasını taşıyan sözleşmeyi, idareye vermeye zorunludur. 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait veya şartname ile 
müşteriye yüklenilmiş bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bo
zulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. 

Taşınmaz malların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi 

MADDE 58. — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri, şartnamede 
yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek 
hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. 

Müşterinin süresi içinde taşınır malları teslim almaması 

MADDE 59. — Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, idare 
bunları müşteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alın
maması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa idarenin diğer alacakları, ikinci 
satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına 
emanet hesabına alınır. Satış bedeli idarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mah
sup edilir ve artanı müşteriye geri verilir. 

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

İdarenin görev ve sorumluluğu ' 

MADDE 60. — îdare 57 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen 
görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır 
ve evsafa göre satılan mallan müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir 
noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müteah
hit veya müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. 

Tebligatın 32 nci maddedeki sürede yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında 
kanunî işlem yapılır. 

Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayan haller 

MADDE 61. — 57 nci maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getiril
mesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu de
ğildir. 
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Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu 

MADDE 56. — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 30 uncu maddeye gö
re onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesinin gerektirdiği hallerde bu vize tarihinin bildi
rilmesini izleyen günden itibaren yurt içi ihalelerde 15 iş günü yurt dışı ihalelerde 30 iş günü içinde, geçici 
teminatı kesin teminata çevirerek, noterlikçe onanmış imzasını taşıyan sözleşmeyi, idareye vermeye zorun
ludur, 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait veya şartname ile 
müşteriye yüklenilmiş bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale 
bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. 

'MADDE 57. — Tasarının 58 inci maddesi 57 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir-

MADDE 58. — Tasarının 59 uncu maddesi 58 inci madde olarak Komisyonumuzca ayneh kabul edilmiş
tin 

'MADDE 59. — Tasarının 60 ncı maddesi 59 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

'MADDE 60. — Tasarının 61 inci maddesi 60 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir-
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Müteahhit veya müşteri tarafından sözleşmenin bozulmasına neden olunması 

MADDE 62. — Sözleşme yapıldıktan sonra 63 üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müş
terinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşmenin bozulmasına neden olması halinde, İdarenin en az 10 gün 
süreli ihtarına (ihtarda süre ve nedenler açıkça belirtilir) rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hüküm
lere göre tasfiye edilir. 

Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi 

MADDE 63. — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörül
meyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin •;% 30 oranına kadar olan değişik
liği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde söyleşme feshedilir. Bu durumda müteahhit işin keşif be
deli ve (% 30 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmaya zorun
ludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idareden hiçbir 
masraf ve tazminat isteyemez. 

Ancak, j % 30 oranından fazla artış, temel ve tünel işlerinde, ayrıca aşırı dalga, heyelan, fezeyan, seylap 
ve tabiî afet gibi nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili Bakanın onayı ile 
süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde j % 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir. 

İşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda, müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile yapmış olduğu gerçek giderlerine karşı
lık olarak, yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'i arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapı
labilir. 

Kiralarda sözleşme süresi 

MADDE 64. — Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Tu
ristik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Kat
ma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları'Bakanlıktan alınır. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara 
göre yeniden tespit edilir^ 

Su ürünleri istihsali hakkı kiralarında süre 

MADDE 65. — Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızların
daki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri avlama hakkının kiralanmasında beş yıla kadar söz
leşme yapmaya idareler yetkilidir. 

Ancak, kiralayan tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri onbeş yıla kadar kiraya 
verilebilir. 

Bu madde kapsamına giren kira işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre ye
niden tespit olunur. 
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Müteahhit veya müşteri tarafından sözleşmenin bozulmasına neden olunması 

MADDE 61. — Sözleşme yapıldıktan sonra 63 üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müş
terinin taahhüdünden vazgeçmesi veya «özleşmenin bozulmasına neden olması halinde, idarenin süre ve ne
denler açıkça belirtilen en az 10 gün süreli ihtarına rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hü
kümlere göre tasfiye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhit veya müşteri borcuna mahsup edilmez. 

Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi 

MADDE 62. — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülme
yen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 30 oranına kadar olan değişikli
ği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak bu durumda müteahhit işin ke
şif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmaya 
zorunludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idareden hiç 
bir masraf ve tazminat isteyemez. 

•% 30 oranından fazla artış beklenmeyen hallerde, temel ve tünel işlerinde, ayrıca aşırı dalga, heyelan, 
feyezan, seylap ve tabiî afet gibi nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili 
Bakanın onayı ile süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı müte
ahhide yaptırılabilir. 

İşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda, müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartıyla yapmış olduğu gerçek giderlerine karşı
lık olarak, yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'i arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapı
labilir-

Yapım işlerinde ihaleye çıkılamayacak haller 

'MADDE 63. — Arsası, mülkiyet ve istimlaki tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar durum 
ve tatbikat projeleri ve bu projelere dayalı keşfi bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz. 

MADDE 64. — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Sözleşmenin devri 

MADDE 66. — Sözleşme, taahhüt amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklar
da, ilk ihaledeki şartlar aranır, izinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri 
hakkında 62 ne i madde hükümleri uygulanır. 

Müteahhit veya müşterinin ölümü 

MADDE 67. — Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin temi
natı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itiba
ren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. 

Müteahhit veya müşterinin iflası hali 

MADDE 68. — Müteahhidin veya müşterinin iflas etmesi halinde, sözleşme fesih ve kesin teminat gelir 
kaydolunur. 

Müteahhit veya müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali 

MADDE 69. — Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır has
talık ya da tutukluluk, hapis veya sürgün cezası nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hal
lerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekili tayin etmek şartıyla taahhüdüne 
devam edebilir. 

Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, ilgililer
ce, yerine aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenilebilir. 

Müteahhit veya müşterinin birden fazla olması hali 

MADDE 70, — Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan tahhütlerde, müteahhitler
den veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına 
engel olmaz. 

'Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri idareye (pilot firma) olarak bildirilmiş ise, pilot firma
nın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme, kendiliğinden sona erer. 

Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir şahıs ortağın ölümü veya şir
ket ortağın (iflas hariç) herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun diğer ortaklan teminat 
dahil işiri o ortağa yüklediği, sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

Kamu kuruluşlarından karşılanan ihtiyaçlar 

MADDE 71. — Genel bütçeye dahil dairelerle Katma ve Özel Bütçeli İdare ve Müesseseler, bunlara 
bağlı döner sermayeler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da bir
likte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvet
lerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk 
Donanma Vakfı ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya bu vakıfların birleşerek yeni bir vakıf 
kurmaları halinde bu vakıflar) ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte 
kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluş ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, özel kanun 
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MADDE 66. — Tasarının 66 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Tasarının 68 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Müteahhit veya müşterinin birden fazla olması hali 

MADDE 70. — 'Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhit
lerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamı
na engel olmaz. 

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri idareye pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firma
nın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme, kendiliğinden sona erer. 
Ancak diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edi
lir. 

Birlikte yapılan taahhütlerde grubu dahil pilot firmadan başka herhangi bir şahıs ortağı ölümü veya 
şirket ortağın herhangi toir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil 
işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirleri 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ihale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

Kamu kuruluşlarından karşılanan ihtiyaçlar 

MADDE 71. — Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma ve Özel Bütçeli İdare ve Müesseseler, bunlara bağ
lı döner sermayeler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte 
Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakıfı ile sermayesinin 
yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluş ve mües
seselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, özel kanun ile ıkurulan tüzelkişiliğe sahip olup, ortaklarını 
veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen değerlendiren, iyileşti-
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ile kurulan tüzel kişiliğe sahip olup, ortaklarını veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanla
rın ürünlerini alan, işleyen değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereç
leri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ai't birlikler, özel kanunlarla kurulmuş veya özel kanunlarla kendilerine 
kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar arasında artırma ve eksiltme işleri, kıymet takdiri yo
luyla yapılır. . • 

idarelerin ihtiyaçlarına ilişkin mal ve hizmetlerle yapım ve taşıma işlerinin sermayesinin yarısından faz
lası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini güçlendirme amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 
Türk Donanma Vakfı ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya bu vakıfların birleşerek yeni 
bir vakıf kurmaları halinde 'bu vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla 
birlikte Kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluşlar ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseseler 
ile özel kanunlarla kendilerine Kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş ve müesseselerden sağlan
ması halinde, bunların bizzat o kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması ve taşınması zorunludur. Kuruluş 
amaçları temel gıda ve günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan bu fıkradaki kuruluşlar bakımından, 
sözü edilen temel gıda ve günlük tüketim maddeleri ve 'bu fıkradaki sanayi kuruluşları bakımından imal 
edilecek mamullerin bünyesine giren hammadde, yarı mamul devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel teç
hizat ve bu kuruluşlarca bir bütün halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalat sahasına gir
meyen makine, teçhizat içlin bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz. Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alım
ları ile yapımların kıymet takdirleri, varsa tarife bedelleri yoksa piyasa satış bedelleri veya maliyet analizleri 
kullanılarak alıcı kuruluşlarca yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşların uğraşı konusuna girmese bile, kendi amaçları için sahip oldukları tesis, atölye 
ve benzeri ünitelerinden öteki kuruluşlar da aynı yöntemle yararlandırılabilir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıklarca tespit edilen mallar, dağıtımı yapan kuruluş
larda bulunmadığı belgelenmek suretiyle bu fiyatlar üzerinden en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 
İdarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Genel menfaate yararlı derneklere taşınmaz malların satımı 

MADDE 72. — Genel menfaate yararlı derneklere kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, 
Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı kamu hizmetlerine tahsisli taşınmaz malları dışındaki taşınmaz malları, 
satış tarihindeki alım, satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. 

Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. 
5 yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden 

Hazinece geri alınır. 

Tarihî ve bediî kıymeti olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler 

MADDE 73. — Tarihî, bediî kıymeti olanlar hariç 'olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetindeki yerle
rin satışı, kiraya verilmesi, irtifak hakkı tesisi ve trampası ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, 
bu konuda Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikte belirtilecek maksatlarla kiralanması veya 
irtifak hakkı tesisi mümkündür. 
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ren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortalklıklar ve bunlara ait birlikler, 
özel kanunlarla kurulmuş veya özel kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş
lar arasında artırma ve eksiltme işleri, kıymet takdiri yoluyla yapılabilir. 

İdarelerin ihtiyaçlarına ilişkin mal ve hizmetlerle yapım ve taşıma işlerinin sermayesinin yarısından faz
lası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile 
sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan ku
ruluşlar ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseseler ile özel kanunlarla kendilerine kamu gö
revi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş ve müesseselerden sağlanması halinde, bunların bizzat o kuruluş ta
rafından üretilmesi, yapılması veya taşınması zorunludur. Kuruluş amaçlan temel gıda ve günlük tüketim 
maddelerini alıp satmak olan bu fıkradaki kuruluşlar bakımından, sözü edilen temel gıda ve günlük tüke
tim maddeleri ve bu fıkradaki sanayi kuruluşları bakımından imal edilecek mamullerin bünyesine giren 
hammadde, yarı mamul, devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel teçhizat ve bu kuruluşlarca bir bütün 
halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalat sahasına girmeyen makine, teçhizat için bizzat 
üretim ve yapım şartı aranmaz. Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapımların kıymet takdirle
ri 9 uncu maddedeki usullere göre yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşların uğraşı konusuna girmese bile kendi amaçları için sahip oldukları tesis, atölye ve 
benzeri ünitelerden öteki kuruluşlar da aynı yöntemle yararlandırılabilir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıklarca tespit edilen malılar, dağıtımı yapan kuruluşlar
da bulunmadığı 'belgelenmek suretiyle en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde M:aıMye Bakanlığımın uygun görüşü gereklidir. 
idarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

MADDE 72. — Bayındıırlık Komisyonunun kabul ettiği metim Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir, 

Tarihî ve bediî değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi 

MADDE 73. — Tarihî ve bediî değeri olan taşınmaz mallar, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelikte tespüt olunacak esas ve şartlara göre, Maliye Bakanlığımca kiraya verilebiılıir. 

Vakıflara ait özel. hükümler saklıdır. 

Tarihî ve bediî kıymeti olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler 

MADDE 74. — Tarihî, bediî kıymeti olanlar hariç olmak üzere Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerin 
satışı, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve trampası ile Devletlim hüküm ve tasarrufu altın
daki yerlerin, bu konuda Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte 'beıMıitüeoek maksatlarla kiralan
ması veya mülkiyetin gayri aynî hak tesisi mümkündür. 
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Mahallî komisyonların yetkileri 

MADDE 74. — Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve irtifak hakkı tesislerinde, 
mahallî Komisyonların ne miktara kadar ihaleye selahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda 
gösterilir. 

Ecrimisil istenilmesi 

MADDE 75. — Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malla
rın, gerçek veya tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilden, bu kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden 
sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. 

Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil, fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise .hükmen tah
sil edilir. Ecrimisile hükmolunabilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez 
ve fuzuli şagilden kusuru aranmaz. 

Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmediği takdirde, hükmen tahsili için dava açılmakla birlikte, 
mülkiye amirlerince en geç 15 gün içinde taşınmaz malın tahliyesi sağlanarak Maliyeye teslim edilir. 

Mahkemece hükmolunan ecrimisil, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tasarı Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine. göre tahsil olunur. 

Tarihî ve bediî değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi 
I 

MADDE 76. — Tarihî ve 'bediî değeri dan taşınmaz mallar, Bakanlar Kurulunca çıkartılacak bir yö
netmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir. 

Vakıflara ait özel hükümler saklıdır. 

Kızılay derneğinden yapılacak alımlar 

MADDE 77. — Kızılay derneğinde bulunan ilaçlarla, sağlık araç ve gereçleri, idarelerce doğrudan doğ
ruya satın alınabilir. 

Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları 

MADDE 78. — idaıelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında, taşınır 
ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar Dışişleri, Maliye ve 
Bayındırlık Bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit edilir. 

Yurt dışındaki gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karşılanması 

MADDE 79. — Dış ülkelerdeki gemi ve uçakların o yerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaç maddeleri
nin alımı ile acele onarımlarının yapılması, filo komutanı, uçak ve gemi kaptanı tarafından sağlanır. Uygu
lama şartları, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıkça düzenlenecek bir yönetmelikte 
gösterilir. 

Emanet suretiyle yapılacak işler 

MADDE 80. — Aşağıda yazılı işler, taahhüt amirlerince idare görevlilerinden oluşturulacak emanet ko
misyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 
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MADDE 75. — Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Mahallî Komisyonların yetkileri 

MADDE 76. — Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri aynî hak 
teslislerinde, mahallî Komisyonların ne miktara kadar ihaleye selahiyefei oldukları, her yıl Genel Bütçe Ka
nununda gösıteril'ir̂  

MADDE 77. — Tasarımın 77 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edâmiiştir. 

Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları 

MADDE 78. — idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında, taşı
nır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar Maliye ve Bayın
dırlık Bakanlıklarının görüşleri alınarak Dışişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 79. — Tasarının 79 uncu oıaddesii Kornişyonumıuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emanet suretiyle yapılacak işler 

MADDE 80. — Aşağıda yazılı işler, taahhüt arrMerince idare görevMlerinden oluşturulacak Emanet ko
misyonları eliyle emaneten yaptırıtoblir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 483) 



— 70 — 

(Hükümetin Teklifi) 

a) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım ve 
onarım işleri; 

'b) İdarenin yeterli iş gücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulması 
faydalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri; 

c) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri; 
d) İstihkâmların yapımı ve onarımı ile garnizonların alt yapı işleri; 
e) Gizliliği olan işlerle yasak bölgelerde ve orman içindeki yapım ve taşıma işleri; 
f) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve orman amenajman işleri; 
g) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım işleri; 
h) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle 'bitirilmesinde zo

runluluk görülen işlerin tamamlanması; 
i) Liman yapımı ve genişletilmesi, tarama yapılması, ulaşım güvenliği için batıkların çıkarılması ve 

dolgu işleri; 
j) Silahlı Kuvvetlerle, Güvenlik Kuvvetlerinin araç ve gereçlerinin yapım, onarım ve bakımı; 
k) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasında 

idaresince yarar görülen işler; 
1) İhaleye konulmasına imkân bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve bekleme

ye de tahammülü olmayan işler; 
m) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmesi işleri; 
n) Telgraf, telefon ve enerji hatlarının çekilmesi işleri; 
o) Tuz çıkarma işleri; 
Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli Emanet Komisyonları geçici süre ile işçi çalıştırabile

ceği gi'bi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan 
ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya da Bele
diyelere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden alabilirler. 
Bu suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine 
uygunluğu belgelenmek şartıyla piyasadan sağlanır. 

Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, araya 
bir müteahhit girmeksizin taşaronlara da yaptırılabilir. 

Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlara verilen işlerde; inşaatın bünyesine giren ve sarfında kont
rolü mümkün olabilen anamalzeme (demir, çimento, kereste gi'bi) dışında kalan malzeme de taşaron tara
fından temin edilmek şartıyla iş yaptırılabilir. 

Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları, Millî Savunma, Maliye, Bayındır
lık, Enerji ve Ta'biî Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerle ilgili olarak idarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Uluslararası antlaşmalar ^yarınca yapılacak işler 

MADDE 81. — Uluslararası Antlaşmalar uyarınca Türkiye'de yapılacak ve karşılıkları yabancı Devlet 
veya uluslararası kuruluşlarca sağlanacak önemli işler, özel kanun, kararname ve antlaşmalar hükümlerine 
göre yürütülür. 
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a) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım ve 
onarım isteri; 

b) İdarenin yeterli iş gücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulması 
faydalı görülmeyen yapım ve taşıma işlemi; 

e) Köy kalkınması 'ile ilgili yapım işleri; 
d) İstihkâmların yapımı ve onarımı ile garnizonların alt yapı işleri; 
e) Gizliliği olan işlerle yasak bölgelerde ve orman içindeki yapımı ve taşıma şişleri; 
f) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve orman amenajman işleri; 
g) Gan ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acete olarak gerçekleştiri'lmesi gereken yapım ve onarım işleri; 
h) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bıMrİmiemiş olup, süratle bitirilmesinde zo

runluluk görülen işlerin tamamlanması; 
i) Liman yapımı ve genişietiılmıesi, tarama yapılması, ulaşım güvenliği için batıkların çıkarılması ve dol

gu işleri; 
j) Silahtı Kuvvetlerle, Güvenlik Kuvveülerinlin araç ve gereçlerinin yapım, onarım ve bakımı; 
k) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasın

da idaresince yarar görülen işler; 
1) İhaleye konulmasına imkân bulunmayan veya ihaleye konulduğu Halide istekli çıkmayan ve bekleme

ye de tahammülü olmayan işler; 
m) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmlesi işleri; 
n) Telgraf, Telefon ve Enerji hatlarının çekilmesi işleri; 
o) Tuz çıkarma işleri; 
Yukarıda belirtilen işler içlin (işi yürütmekle görevli Emanet Komisyonları geçici süre ile işçi çalıştırabile-. 

ceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikte bunları kendileri üreten veya yapan 
ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya da Bele
diyelere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden alabilirler. 
Bu suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine 
uygunluğu belgelenmek şartıyla piyasadan sağlanır. 

Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi 'itibariyle kıisırnlara ayrılmak suretiyle, ara
ya bir müteahhit girmeksizin taşaronlara da yaptırılabilir. 

Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlara verilen işlerde; inşaatın bünyesine giren ve sarfında kont
rolü mümkün olabilen ana malzeme dışında kalan malzeme de taşaron tarafından temin edilmek şartıyla iş 
yaptırılabilir. 

Emanet koıriıisyonları elliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları, Millî Savunma, Maliye, Bayındır
lık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Ku
rulunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerle ilgili olarak idarelere zoranıluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Uluslararası antlaşmalar uyarınca yapılacak işler 

MADDE 81. — Uluslararası antlaşmalar uyarınca Türkiye'de yapılacak ve karşılıkları yabancı Devlet 
veya Uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, özel kanun, kararname ve antlaşmalar hükümlerine göre 
yürütülür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
thale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranışlar 

MADDE 82. — thale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, 'desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye iliş

kin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek; 
b) Açık teklif ve pazarlık usûlü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek ve rağbeti kıracak 

söz Söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya 
ihalenin doğrulunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak; 

c) thale işlemlerinde sahte belge ve teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü 
kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin 
yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme ve vasıta kullanmak; 

yasaktır. 

İhalelere katılmaktan idarelerce geçici yasaklama 

MADDE 83. — 82 nd maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları ihaleyi yapan idare tara
fından anlaşılanlar, o ihaleye iştirak ettirilmezler; fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında, bir yıla 
kadar, ihaleyi yapan bakanlık, ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu bakanlık tarafından, genel olarak ihale
lere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Karan veren idareler, bu kararı, Resmî Gazetede ilan ettirirler. Bu 
kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar yasaklı oldukları süre 
içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. 

Hakkında bu yolda işlem yapılanların, sermayesinde en az yarı payını elinde bulundurduğu tespit edilen 
tüzelkişilere de aynı önlem uygulanır. 

Meslek icrasından men edilme 

MADDE 84. — Haklarında T.C.K. nun 339, 340 ncı maddeleriyle son soruşturmanın açılmasına karar 
verilen kontrol teşkilatı mensupları yargılama sonucuna kadar görevden uzaklaştırılırlar. 

Bu suçlardan mahkûm olan kontrol teşkilatı mensupları mesleklerini icra edemezler. 
Haklarında Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen mü

teahhitlere yargılama sonuna kadar hiçbir suretle yeni iş verilmez. 
Bu suçtan mahkûm olan müteahhitler hiçbir nam altında müteahhitlik yapamazlar. 

Görevlilerin sorumluluğu 

MADDE 85. — İhale komisyonları, muayene ve kabul kurullarının başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, 
görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ih
mal ve kusurlu hareketlerde bulundukları takdirde, haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve dav
ranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve 
ziyan da kendilerine ödettirilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranışlar 

'MADDE 82.. — İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin 

işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek; 
b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıra

cak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya 
ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak; 

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhü
dünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya 
işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasaktır. 

İhalelere katılmaktan idarelerce geçici yasaklama 

MADDE 83. — 82 nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları ihaleyi yapan idare tarafın
dan anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi 
fiil ve davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında 1 yıla 
kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idareler, bu kararı, Resmî Gazetede 
ilan ettirirler. 'Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı 
oldukları süre içinde diğer İdarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. 

Hakkında bu yolda işlem yapılanların, sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzelkişilere 
de aynı önlem uygulanır. 

Ceza sorumluluğu ve sonuçları 

MADDE 84. — 82 nci Maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları bu durumları iş tamamladıktan ve 
kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi tespit edilenler ile, o işteki ortak veya vekilleri haklarında 
ceza kovuşturması yapılır; hükmolunacak ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar bütün ihalelere girmekten 
mahkeme kararı ile yasaklanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile son soruş
turmanın açılmasına karar verilen mütehhitlere, yargılama sonuna kadar, hiçbir suretle yeni iş verilmez, 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 339, 340 inci maddeleri ile 
son soruşturmanın açılmasına karar verilen kontrol teşkilatı mensupları, yargılama sonuna kadar görevden uzak
laştırılırlar. 

Türk Ceza Kanununun 339, 340, 342 nci maddelerine göre, bu Kanun kapsamındaki işlerden mükerrer 
mahkûmiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hiçbir nam altında müteahhitlik yapamazlar. 

Bu mahkûmiyete ilişkin kararlar, ilgililerin meslek ve müteahhitlik sicillerine işlenir. 

Görevlilerin sorumluluğu 

MADDE 85. — İhale dosyasını hazırlayanlar, ihale komisyonları, muayene ve kabul heyetleri başkan ve 
üyeleri ile taahhüt amirleri ve diğer ilgililer, görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve 
taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, hakların
da disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ay
rıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir. 
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B E Ş I N C I B Ö L Ü M 
Çeşitli Hükümler 

Erken bitirme primi 

MADDE 8'6. — Şartname ve sözleşmesinde yazılı veya şartname ve sözleşmesine uygun olarak verilecek 
süre uzatımı ile tespit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında idarelerce yarar görülen yapım işlerinde, 
esasları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere «erken bitirme primi» verilebilir. 

Tarım ve orman ürünlerinde tercihli usuller ve Tekel maddelerine ilişkin özel hükümler 

MADDE 87. — Tarım ve orman ürünlerinin üretim, imal, kesme, toplama, taşıma gibi işlerinde ve bu 
ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usullerle, fiekel maddelerinin satımı ve tekelle ilgili ürünlerin üre
ticiden alımı hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Muayene ve kabul işlemleri 

MADDE 88. — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idare
lerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul kurulları tarafından yapılır. 

Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Sürelerin hesabı 

MADDE 89. — Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında, hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Tebligat 

MADDE 90. — Bu Kanunun uygulanması sırasında yapılacak tebliğler hakkında hüküm bulunmayan hal
lerde, (Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

ALTINCI ©ÖLÜM 

Son Hükümler 

Başlamış olan işler 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce onayı alınmak suretiyle başlatılmış 
bulunan ihale işlemleri taahhüdün ifasına kadar, ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır. 

GEÇÎCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak şartname esasları ve yönetmelikler, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya de
vam ederler. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 91. — 22.2.1926 tarih ve 748 sayılı, 16.6.1927 tarih ve 1080 sayılı Kanunlarla, 2.6.1934 tarih ve 
2490 sayılı Kanun ve bu Kanunun tadil ve ekleri, diğer kanunların bu Kanuna uymayan hükümleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 86. — Tasarının 86 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Tasarının 87 nci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muayene ve kabul işlemleri 

MADDE 88. — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idare
lerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır. 

Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 89. — Tasarının 89 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tebligat 

MADDE 90. — Bu Kanunun uygulanması sırasında yapılacak tebliğler hakkında, hüküm bulunmayan hal
lerde, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul' edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre hazırlanıp çıkarılacak şartname esasları ve yönetmelikler, Ka
nunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya 
devam ederler. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 91. — 22.2.1926 tarih ve 748 sayılı, 16.6.1927 tarih ve 1080 sayılı Kanunlarla, 2.6.1934 tarih ve 
2490 sayıh Kanun ve bu Kanunun tadil ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Yürürlük 

MADDE 92. Bu Kanun yayımını izleyen malî yılbaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 93. —• Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

'Başbakan 
B., Ulusu 

7 Eylül 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı 
K.L. Cantürk 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof., Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/., Evliyaoğlu 

Çalışma Baıkanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay.. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy. İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R, Güney V. Özgül 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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Yürürlük 

MADDE 92. — Bu Kanun yayınlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 93. — Tasarının 93 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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