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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 

1. — Başkanvekiii Vefik KİTAPÇIGÎL, 27 Tem
muz 1983 günü Lizbon'da vukua gelen müessif olayı 
telin eden ve Portekiz Hükümeti yetkililerinin bu olay 
üzerine gösterdikleri hassasiyet konusunda bir ko
nuşma yaptı, MIHÇIOĞLU ailesine başsağlığı dile
ğinde bulundu. 

2. — Bahtiyar UZUNOĞLU, fındık fiyatları ko
nusunda gündem dışı konuşma yaptı. 

3. — Devlet ihale Kanunu Tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

1 Ağustos 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekiii 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Kamu Konutları Kanunu Tasarısı ve Ba

yındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma; Millî Eğitim; Adalet; Millî Savunma, içişle

ri ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal işler; Tarım ve Or
man, Köy işleri ve Kooperatifler; iktisadî işler; Ma
lî işler komisyonları raporları. (1/142) (S. Sayısı : 
161'e 1 inoi Ek) (Dağıtma tarihi : 29.7.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 137 nci Birleşi
mini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündemin kanun tasarı ve teklifleri 
ile komisyonlardan gelen işler bölümüne geçiyorum. 

(1) 483 S. Sayılı Basmayan 27.7.1983 tarihli 135 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bu bölümün 1 inoi maddesinde yer alan Devlet ihale 
Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve 
iskân, Turizm ve (Tanıtma ve iktisadî işler komis
yonları raporları üzerindeki görüşmelere başlanılmış 
ve madde görüşmelerine sıra gelmiş idi. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın efendim... 
Komisyon ve Hükümet hazır; görüşmelere başlı

yoruz. 
18 inci maddeyi okutuyorum. 
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ilanlarda bulunması zorunlu hususlar I 
MADDE 18. — İlanlarda aşağıdaki hususların 

belirtilmesi zorunludur. I 
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi ko

şullarla alınacağı, I 
c) ihalenin nerede, hangi tarih, gün ve saatte ve 

hangi usulle yapılacağı, 
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat 

miktarı, 
e) isteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tek

lif zarflarının hangi tarih, gün ve saate kadar nereye 
verileceği, 

g) ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli I 
tespitte idarenin serbest olduğu, I 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. , I 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diye- I 
ceği? Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?. Sayın Aydar... I 
Başka sayın üyemiz yok. Kayıt işlemi bitmiştir. I 

Sayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, ilamda 

bulunan zorunlu hususlar içerisinde ihaleyi yapacak 
olan kuruluşun kim olduğu ifadesi yoktur. Acaba, Sa
yın Komisyon ve Hükümet bu hususta ne düşünü
yorlar? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu, I 
İKTISADÎ IŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, bir ihale ya
pılacağı zaman, ihaleye çıkacak kuruluş ihale şartna
mesinde, dokümanında zaten üzerinde yazılıdır. Han
gi kuruluş tarafından çıkarılacağı ilan verildiği za
manda zaten bellidir. Onun için, burada tekrar is
minin yer almasına lüzum yoktur. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu madde ile ilgili önergeler var, okutuyorum I 

efendim. I 
Sayın Başkanlığa I 

Görüşülmekte olan Devlet ihale Kanunu Tasa- I 
rısının 18 inci maddesinin (c) fıkrasındaki «Tarih» I 
den sonraki «Gün» kelimesinin çıkarılarak aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI A. Fehmi KUZUOĞLU I 
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(c). — «ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve 
hangi usulle yapılacağı» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Devlet İhale Kanunu Tasa

rısının 18 inci maddesinin (f) fıkrasında «Tarih» keli
mesinden sonra gelen «Gün» kelimesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Bu tarih ve günün aynı zamanda yazılması ba

zen problemler çıkartıyor. Bazı takvimlerde hatalı 
basımlar oluyor, ki benim başımdan geçmiştir, 27 
Ağustos'un karşılığı olan günün Cuma olması gere
kirken Perşembe olarak basılıyor. Bu bakımdan, hem 
tarih, hem gün şartını kaldırmamızda fayda var. 

Nitekim, son olarak Yüksek Seçim Kurulunun bir 
bildirisinde de, yine tarih ve gün hatası yapılmıştır 
ve «2 Eylül Cuma, 9 Eylül Cuma, 26 Eylül Cuma» 
denmiştir. Halbuki, 26 Eylül tarihin günü Cuma değil
dir. Bu bakımdan, ihalelerin bozulmasını önlemek 
maksadıyla yalnız «Tarih ve saat» deyimi yeterlidir, 
oradaki' «gün» kelimesinin çıkartılmasında fayda 
vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Tosyalı'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz'isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
İKTISADÎ IŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Arkadaşımızın değindiği husus tarih için de ge

çerlidir. Yani, bir kuruluş günü unutursa, tarihte de 
yanlışlık yapabilir. Basımda günde yanlışlık yapıldığı 
gibi, tarihte de yapılabilir. 

Şimdi, günün faydası şudur : Bir tarih verildik
ten sonra, dikkati çekmek için ayrıca günün kon
masında yarar vardır; ama yanlışlık her zaman ola
bilir. O itibarla, önergelerine iştirak edemiyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan; önergeye katılıyor musunuz?. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Takdir Heyeti Âliyenindir; ancak «gün» ibaresinin 
kalmasında yarar görürüm; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz; teşekkür ederim 
efendim. 
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Sayın üyeler; Sayın Tosyalı'nın önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tosyalı; ikinci önergeniz de aynı mealdeydi. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Birinci kabul edil

mediğine göre... 
BAŞKAN — Birincisi kabul edilmediğine göre, 

bu önergenizi işlemden kaldırıyorum efendim. 
Sayın üyeler; 18 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
tlanda değişiklik yapılması 
MADDE 19. — İlan yapıldıktan sonra şartname 

ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapıl
ması 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 yapıla
cak ihalenin günü eski ihale gününden en az 10ı gün 
sonra olmak üzere tespit edilir ve yapılacak ilanda bu 
husus belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Erginay söz istediler. Söz isteyen başka 
sayın üyemiz var mı?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Erginay; buyurun. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan; maddenin 

birinci cümlesi amir bir hüküm ihtiva ediyor kesin 
olarak ve «İlan yapıldıktan sonra şartname ve ekle
rinde değişiklik yapılamaz.» deniyor. Arkasından da, 
«Değişiklik yapılması zorunlu olursa» deniyor. Deği
şiklik yapılamadıktan sonra zorunluluk çıkımaz ki 
ortaya. Bu itibarla, «Han yapıldıktan sonra zorunlu
luk olmadıkça şartname ve eklerinde değişiklik yapı
lamaz.» dersek, alttaki cümleleri de âdeta meşru kılmış 
oluruz. Bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon; buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Katılıyoruz. Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Yalnız, bir yazılı önerge. biçiminde 

değil bu. O zaman lütfen Komisyon metni bu biçim
de düzeltsin efendim. 

Sayın Bakan; bu değişikliğe zatıâliniz de katılıyor 
musunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Katılıyorum. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili soru sormak is
teyen sayın üye?.. Sayın Azgur ve Sayın Kırcalı soru 
sormak istiyorlar. Soru sormak isteyen başka sayın 
üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Azgur; buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; zabıtlara geç

mesini temin bakımından bir soru soracağım izin ve
rirseniz. 

Değişiklik yapılmasında «aynı yollarla en az bir 
defa ilan edilir.» diye bir tabir var. Bu «yollarla» iba
resinden kasıt, daha evvel ilan yapılan gazete midir? 
Yoksa, mesela mahallî birtakım usullerle ilan yapıl
mıştır, gazeteyle yapılmıştır, Resmî Gazeteyle yapıl
mıştır. Bu «yol» un ne anlama geldiğinin zabıtlara 
geçmesi bakımından açıklanmasında yarar var. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon; buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; ilk defa bu 
ilan nasıl yapılmışsa, yine aynı şekilde yapılacaktır, 
aynı yolla yapılacaktır. 

FUAT AZGUR — Aynı gazeteyle mi? 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA, SARIOĞLU — Aynı gazete olmayabilir; ama 
metodu aynı olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; 

19 uncu maddenin üçüncü cümlesinin en sonunda «ve 
yapılacak ilanda bu husus belirtilir.» denmektedir. Ne 
belirtilir?.. «Yeni yapılacak ihalenin günü eski ihale 
gününden en az 10 gün sonra olmak üzere tespit 
edilir ve yapılacak ilanda bu husus belirtilir.» Tabia
tıyla bu hususun ilan edileceği daha önceki cümlede 
var. İlanların neleri içereceği ise 18 inci maddenin 
(c) bendinde var. «Yapılacak ilanda bu husus belirti
lir» sözü neyin belirtileceğini hedef alıyor ve o cüm
leye gerek var mı, o hususu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon; buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, bundaki kastımız; 
bir 10 günlük sürenin verildiğinin ilanda belirtilme-
sidir, bu sebeple buraya konmuştur ve açıklama ma
hiyetinde olduğu için buraya konmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Komisyon; lütfen bu maddeyle ilgili düzelt

meyi yazdırırsanız, ona göre maddeyi oylayacağım. 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ.. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; maddenin 
başlangıcındaki «İlan yapıldıktan sonra» ibaresinden 
sonra araya «zorunlu olmadıkça» ibaresi ekleniyor 
ve «şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz.» şek-
iinde devam ediyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; bir düzeltme var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; bundan önceki 

maddenin son fıkrasında «tarih, gün ve saatin ayrıca 
belirtileceği» ifadesi bulunmaktadır. Bu maddenin so
nuna doğru ise, yeni yapılacak ihalenin sadece günün
den söz edilmektedir. Burada da aynı şekilde «Yeni 
yapılacak ihalenin tarih, gün ve saati» denilmesi uygun 
olacaktı sanırım. Aksi takdirde, yukarıda gün ve saat 
yazılıp, burada yazılmamış olursa bir aksaklık olur 
gibi geliyor. Tutanağa geçmesi bakımından arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, Yani, bir 
değişiklik değil de, tutanaklara geçmesi bakımındandır. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, burada yapılmak 
istenilen şey; sadece ilanın 10 gün sonra yapılacağı, 
aradaki sürenin 10 gün olacağının tespitinden ibarettir. 
O itibarla, bu ilana ait bir şey değildir. 

BAŞKAN — Kaldı ki, ilanda zaten bir evvelki 
maddedeki hususlar yer alacaktır diyorsunuz. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 19 uncu maddeyi araya «zorunlu ol

madıkça ibaresini koymak suretiyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
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 anla
şılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, ilan 
yanlışlığının, ihaleyi yapan idarenin hatası dışında 
meydana geldiğinin belgelenmesi halinde ilgili Bakan, 
işte ivedilik ve Hazine yararı görürse o ihale veya söz
leşmenin geçerli sayılmasını onaylayabilir. 

İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, 
müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış 
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olduğu gerçek masrafları ile, varsa tahakkuk etmiş 
hakedişleri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Aydar söz istediler. Başka söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Aydar; buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
İlanın uygun olması keyfiyeti, yukarıda yüce oy

larınızla kabul edilmiş bulunan 17, 18 ve 19 uncu mad
delerdeki şartlara aykırılığın olmaması şartını getir
mektedir. Ancak, demin kabul edilen 19 uncu madde
de, mutlak surette ona uyum isteği vardır ki, değişiklik 
yapılması zorunlu olursa, yani âdeta ilanlar yapıldığı 
zaman bir zorunlulukla bunları değiştirmek gibi 20 
nci maddede bir buyurucu hüküm sezinliyorum, mad
denin bu yanı biraz atıf yapmak suretiyle zayıf kalıyor. 

Diğer taraftan, esas üzerinde durmak istediğim 
husus, maddenin üçüncü fıkrasıdır «ihalenin veya 
sözleşmenin bozulması halinde» deniliyor; ihalenin 
bozulması, aslında maddenin içerisinde, ilanların ge
çersizliği şartına bağlı gözükmekte ise de müstakil 
bir fıkra olması nedeni ile bu ihalenin ve sözleşmenin 
bozulması iki taraflı olabilecektir; yani müteahhit veya 
müşteri bu feshi yapabilecektir. İdare de yapacaktır; 
ama zannediyorum ki maddenin esas amacı, idarenin 
kusurundan, hatasından meydana gelmiş olan bozulma 
hadisesi karşısında müteahhidin veya müşterinin o 
tarihe kadar yapmış olduğu masrafların iadesini ifade 
etmektedir ki, burada «idarenin hatası nedeniyle» şek
linde bir ifadenin fıkraya ilavesinde zaruret bulmak
tayım. Aksi takdirde, ileride hak kayıplarına maruz 
kalabilecektir müteahhitler ve diğerleri. Bunun tashihin
de mutlak zaruret vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, burada 
esas olan ilanın uygunluğunun olup olmamasıdır, iha
lenin uygun olup olmadığı ayrı 'bir konudur. 

Şimdi, idarenin kendi kusuru dışında gerek ba
sında, gerekse ilan verildikten sonra gazetelerde geç 
basımından dolayı doğan birtakım şeyler olabilir 
pratikte. O itibarla, bu gibi hallerde eğer bir yan
lışlık varsa, idare bunu düzeltmek ister; ancak bun
dan dolayı ihale yapılmış; fakat bu kusurlar ortaya 
çıkmış, bunlar da gerçekte bir mahzur teşkil ediyor
sa; tabiatıyla, o idare, bu takdirde insiyatifi elinde 
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tutup, ihaleyi feshetmekte kendisini yetkili kılmakta 
ve masrafları da ödemek istemektedir. Durum bun
dan ibarettir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı? 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet efendim, 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, zannederim bu madde 2490 sayılı Yasanın 14 
üncü maddesine paralel hazırlanmış bir madde. 

Şimdi, burada elbette ki «idarenin kusuru dışın
da bulunan» deniliyor; idarenin hatası dışında olsa 
olsa Basın İlan Kurumunun hatası olabilir, başka 
bir hata düşünemiyorum. Şimdi burada eğer Basın 
İlan Kurumunun bir hatası varsa ve ilan bir gün geç 
yapılmış ise, aşağıda sayılanları kim ödeyecek, bu
nun rücuu kime olacak?.. Bu, sık sık tekerrür ediyor; 
ama başka şekilde idarenin kusuru ne olabilir? İda
renin kusuru % 90'dır burada; çünkü idare bunu ta
kip etmekle mükelliftir, ihaleye kadar zaten bunun 
farkına varılabilir; ama sonradan farkına varılmışsa, 
zaten o sözleşmeye intikal eder ve Maliyenin dene
timi, Sayıştay'ın denetimi ile ortaya çıkar. 

Şimdi, buradaki «idarenin kusuru olmadan» ta
birinin tespitine imkân yoktur. Onun için, bu keli
melerin buradan çıkması çok yerinde olur. İlan ya 
yapılmıştır, ya yapılmamıştır; ama başka bir şekilde 
o idarenin kusuru var mıdır, yok mudur, o önemli 
değildir; yani kusuru varsa zaten o kusur tespit edi
lir. Onun için, bu şekilde «idarenin kusuru olma
dan» demeye gerek yoktur, bu tabirlerin çıkarılması 
doğru olur bence bu konuda önerge vermiyorum, 
haddızatinde idarenin dışında herhangi bir şey ol
masına imkân yoktur. 

Bir de şu; eskiden ilan eksik yapılır ise Bakanlar 
Kurulu kararı alınırdı; acaba neden sadece Bakana 
verilmiştir, onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Meri Kanunda da doğrudan doğruya Maliye Bakan
lığının ve Sayıştay'ın uygun görmesi halinde, Baka
nın onayı ile yapılmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Madde ile ilgili düzeltme isteminde bulunan sa
yın üye?.. Yok 

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

21 inci maddeyi okutuyorum. 
İlanı sakıncalı görülen hususlar 
MADDE 21. — Askerî ihaleler ile Emniyet Ge

nel Müdürlüğüne ait ihaleler için yapılacak ilanlarda 
taahhüt amiri tarafından sakıncalı görülen hususlara 
yer verilmeyebileeeği gibi, gerekli görülürse ilan şartı 
da aranmayabilir. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı? 
Sayın Azgur ve Sayın Aydar soru sormak iste

miştir. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım «gerekli gö

rülürse» deyiminin matufiyeti kime aittir; mesela 
yukarıda doğrudan doğruya bakan tarafından iha
lenin devamına karar verilebiliyor, burada gerekli 
görme yetkisi kime aittir, bir tasrihat olmadığı için, 
zabıtlara geçsin diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, bu ihaleyi çıkara
cak olan kurumun en yetkili ita amiridir burada geç
mesi yahut da atıfta bulunmak istediğimiz. Zanne
diyorum ki arkadaşımız da bunu takdir edecektir; 
sakıncalı gördüğü halde o ilana çıkacak olan kuru
mun amiri kendi yetkisini kullanabilir. Tabiî, bu 
yetkisini kullanırken, gerekirse, daha üst makamlarla 
da konuşabilir, onların da onayını alabilir. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum. 
Yabancı ülkelerde ilan 
MADDE 22. — İdarelerince yabancı ülkelerdeki 

isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için 
yeterli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkeler-' 
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de ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 
gün önce yapılır. İlanla ilgili usul ve yöntemler Millî 
Savunma, Dışişleri, Bayındırlık, Ticaret ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlrklannın görüşü alınarak, 
Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gös
terilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

Sayın Aydar ve Sayın Genç söz istemişlerdir. 
Sayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Değerli 

arkadaşlarım; 
22 nci madde, 17 nci maddede yer alan bir hük

mü de ayrıca ifade etmektedir. 17 nci maddenin se
kizinci fıkrasında «İdareler, işin önem ve özelliğine 
göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan 
başka gazeteler veya öteki yayın araçlarıyla da ay
rıca yayınlatabilirler.» denilmektedir; bu madde Ko
misyonumuza gönderilmiştir ve balen Komisyonda
dır, görüşülmemiş ve kabul edilmemiş bir madde du
rumundadır. 

Bu itibarla, 22 nci maddeyi düzenlerken, özellik
le yurt dışında müşteri aranacak olan büyük işler 
için, yurt dışında da ilan verilmesini öngörmektedir 
ve sistem bir yönetmelikle belirlenmektedir. Bu da 
ihale tarihinden 45 gün öncesine dayanan bir süreyi 
öngörmektedir. Oysa, 17 nci maddedeki düzenleme 
10 günlük bir süreyi öngörmektedir. 

Şimdi, böyle aynı Kanun içerisinde aynı konuyu 
düzenleyen birbiri ile çelişen iki maddenin varlığı
na işaret etmek istiyorum. Komisyonumuzun ve Hü
kümetimizin ya 17 nci maddeye bunu alıp düzen
lemesi veyahut da bu madde kabul edildiği takdirde 
17 nci maddeyi bu madde istikametinde düzenlemesi 
lazım gelir. 

'Bunu arz etmek istedim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu Yasa Tasarısının tümü üzerinde yaptığım ko

nuşmalarda da belirttiğim gibi bu madde ile yabancı 
tabiyette bulunan kişilerin de Türkiye'deki ihalelere 
girmesi ilkesi kabul edilmiştir, 

Ancak, orada da belirttiğim gibi Türkiye'de ger
çekten büyük bir işsizlik var ve ;bu işsizlik nedeniyle 
ihaleler çok büyük kırımlarla gitmektedir. Burada 
«İdarelerince yabancı ülkelerdeki isteklilerin de gir
mesi yararlı görülen...» diye bir ibare kullanılmıştır. 

Ancak, bu yararlı görülen ihaleler için idarenin 
takdirini bağlayıcı bir ifadenin de kullanılması gerek-
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tiğine inanıyorum. Meselâ, Türkiye'deki teknik, ser
maye veya bilgi ile yapılması mümkün olmayan iha
lelere ancak yurt dışındaki isteklilerce iştirakinin yo
luna gidilebileceği yolunda bir ibarenin madde met
nine ilavesinin yararlı olacağına inanıyorum. 

Bunu belirtmek için söz aldım. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, siz mi cevap vereceksiniz efen

dim?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, ben birinci 
soruya cevap vereyim. Sayın Bakanımız ikincisine 
cevap vereceklerdir. 

Efendim, Sayın Aydar'ın burada zannediyorum 
karıştırdığı husus, iç ve dış ihalelerdir. Yurtiçi iha
leler için öngörülen süre asgarî 10 gündür. Yurt dı
şındaki ihaleler için özelliği nedeniyle 45 gündür ön
görülen süre. Bunların ikisinin aynı miktarda olması 
tabiatıyla mümkün değildir, faydası da yoktur. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Sözcüsü. 

Sayın Bakan, buyurun efendim, v 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Saynı Başkan, değerli üyeler; 
Daha evvel Sayın Genc'in sormuş olduğu soru

ya buradan ifade ettiğim şekliyle, ancak menşei dı
şarıdan sağlamış olduğumuz krediler muvacehesinde 
beynelmilel ihaleye çıkarmak mecburiyetinde oldu
ğumuz ihaleler başka, bir de Türkiye olarak dışarı
dan almakla zorunlu olduğumuz ihaleler başka. 
Buradaki husus doğrudan doğruya dışarıdan almak

la yükümlü olduklarımızı kapsamaktadır. Diğer hu
sus ise, Dünya Bankasından veyahut diğer kredi 
merkezlerinden almış olduğumuz krediye istinaden, 
kredi şartlarında dış müteahhitlerin girmesini amir 
olan 'hükmün burada yeri yoktur; arz ederim Sayın 
Başkan. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın 

üye?.. 
Sayın öztuş, buyurun efendim. 
NERM1N ÖZTUŞ — Devletin ihalelerle ilgili ola

rak yapmış olduğu masraflar ne kadardır, yurt dışı 
dahil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztuş. 
Yani bir yıllık mı, 10 yıllık mı?.. 
MERMİN ÖZTUŞ — Bir yıllık Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bir bütçe yılı içinde yapılan iha
lelerdeki masraf tutarı nedir diye soruyorsunuz. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan bu hususta hazırlıklı değiliz. Maliye 
Bakanlığı temsilcisi arkadaşımdan rica edeceğim, ge
lecek toplantı hanımefendiye arz ederiz veyahutta 
Umumî Heyetinize arz ederiz efendim. 

BAŞKAN — isterseniz Sayın öztuş'a bir de 
açıklama yaptıralım efendim. Bu ilanlarda gazete, 
basım, mürekkep, Devlet memurlarının çalışması gibi 
diğer masrafları da istiyor musunuz efendim?.. 

NERM1N ÖZTUŞ — Hepsi dahil efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili düzeltme isteminde bulunan sa

yın üye?.. Yok. 
22 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, 22 nci maddeden sonra bir 22/A 
madde ilavesine ilişkin Sayın Kuzuoğlu ve Sayın 
Tosyalı'nın bir önergesi var okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Devlet İhale Kanun Tasa

rısında Hükümet Teklifi olan 23 üncü madde, İkti
sadî işler Komisyonunca metinden çıkarılmıştır. 

Tatil günleri değişikliği veya ilavesi ile iş saatinin 
kaydırılması gibi hususlara cevap veren bu madde
nin Hükümet Teklifinde olduğu gibi aynen 22/A nu
marası altında metne dahil edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI A Fehmi KUZUOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu, bir açıklamada 
bulunacak mısınız efendim?.. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — önerge açık Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız da bu açıklık kar
şısında herhalde tereddüt göstermeyecektir efendim. 

Sayın Komisyon,, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, arkadaşla
rımızın endişesini anlıyoruz; ama bu yapılan yanlış
lık öbür türlü de yapılabilir. Onun için biz burada 
buna da lüzum görmedik. Çünkü, eğer bir idarenin 
yetkilisi gün üzerinde yanlışlık yaparsa başka şey
lerde de yapabilir; yani saat üzerinde yaparsa baş
ka şeyde de yapabilir. 

O itibarla, yanlışlığın hududu yoktur; ama müm
kün olduğu kadar yanlışı yapmamaktır önemli olan. 
Zaten sonradan da ilan çıkaracaktır. İlanda da ken
dilerinin tetkik edip, yanlışlık varsa bir dahaki sefer 
düzeltilmesi lazımdır. 

O itibarla da, bir insanın, bir yetkilinin böyle bir 
önemli tarih tespitinde takvime de bakması herhal
de yerinde olacaktır. 

Bu itibarla, katılamıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, Heyetiniz takdir buyururlarsa biz Hü
kümet görüşünün yerinde olduğu kanısındayız. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Yani önergeye katılıyorsunuz efen
dim?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, bir 

üye olarak mütalaamızı sormadınız, eğer müsaade 
ederseniz Sayın Kuzuoğlu'nun önergesine kısa bir 
ilave yapmak istiyorum. 

'Bildiğiniz gibi hukuksal bir kuraldır. Tatil gün
lerine rastlayan şeyler, bunu takip eden günde yapı-
lur, Buıgüin Komiilsyıanymıuızıuın düışüınıamıediğıi iloavdıaır ih-
'tlilmıalle bu vtalbua dlatxüır. Soıntıa çıteaaaık bıiır günfe da
hi ihale tarihinin tatil gününe rastlaması mümkündür. 
Onun liçJin bu «nadide ımıetnliınlim aiyoetn ikaffimaısıinda (isa
bet vardır. Buıflıu bellliııitttnıeik içlim söz laHdum, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşaklkür ödemim efendlim, yainii le
hlime fcanuışimıayı da ytapımıış dldulk. 

Saıynn üyelfar, Sayun Kuızooğllu ve Sayım Tosyıailıı' 
nıtn önıargaslinıe Komlisyon fcatıltaatdılğııınıı, Hükümet litse 
ikaltıHdiığraı beyan eıtımek'tadir. 

önergenliın dükfcıait© afamaısımı Ikabufl edemfer... Kıa-
bull etmeyenllar... ömerıganjiın diıkkaite atatması kabul 
edı'Clmliışıtfıır. 

önıemge Komisyonla gönldetrllliyar. Doğradlain doğ
ruyla biiır miadde., 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Saym Baışkaınnm, Geneli Kıu-
ipullum ıtamaıyüllıüınıe uyaınalk bu önıetrgıeyi Bayradiıtt:, 
Ulıaiştünma, İmar ve Islkâın, Turizmi ve Tanaitmıa Ko-
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misyonunun metninde dlduğu gibi kesim oytetaibffiır-
sLnliz, tealtülııyapuz. 

BAŞKAN — Teşeftdkür edenim efendim. 
Sayım üyeler, 23 üncü mıadde olaınalk dalha evvel 

Komiisyonaa çslkaımlllaın HUkümet Teklfiiınıdakıi madde
yi oyteınmuza sunuyorum. Kabul «denliler... Kalbül et-
mıeyenHer... Madde kaibül edılilımıiişt'ir efendim. 

Bundan >sonıraM mıaıddellıer bir numara aifliayaıralk 
oyllanıımza suınıulHaoalbtıır. 

Yenli 24 ünüü mıaddeyi dkutıuyoruım. 
Tdklfilenim açtılllmıa zamanı 
MADDE 24% — Tdkılifllieflin açAra zamanı, îdla-

rellerin çallıısmıa salaltli 'içlinde dlmalk üzere tespit ed> 
lir. Açdma zamıanıı Üçün, Posita, Telgraf, Tefflefom 
(PTT) veya Türikiye Radyo Talevfeyon (TRT) îdıaıne-
flartfnlin saat ıayarı esais aOımr. Tafclıiflıer açıtaaıya baş-
tondüktaın sonra, çailışma ısaıaltlirae bağla ıkallmıalksuzıın iş-
üemıe devaım olunur. 

BAŞKAN — Mıadde üzenimde söz 'isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Sayım Kornisıyan, Sayım Hükümet, ibiir dtiyeoeğı-
nüz?.. Ydk. 

Soru sonmalk Üsteyen Saiyım üyemlfe?.. Yok. 
Düzeltime yapmiak iısitıeyan isayıın üyemliz?.. Sayan 

Ergiınıaıy, buyunun efendim. 
AKtF ERGtNAY — Sayın Balkan, «naıddemlin 

ilkindi saltanda «... veya Tünkiye Radyo Televiz
yon...» diyar. Burada bir Hine (-) veya bir «ve» dl-
ması geneldir sanılıyorum. 

BAŞKAN — Yıanli TRT'ye nokta ima fcayaton, ne 
koyafrım efendim?. 

AKİF F J R G Î N A Y — Haıyıır efendim, «Radyo» 
ve «Televizyon» Ikelmıdlıertiirtin anasına ya itline (-) ve
ya «Ve» konmaisı gerekir efendim. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Sayın Komisyon 
buyucun efeınıdiım. 

İKTİSADÎ ÎSLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efend'lm, geniöl uygulamada 
nasıl yaıziîııyonsa lişjtiinalk ediyoruz; aımıa TRT... 

BAŞKAN — O zlamıan Anlayiasaiya batoaflam nıü-
saadenÜzffle efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALT — Sayın Baş
kan», Anayasamın 133 üncü mıaddesıimıde (ve) var. 

BAŞKAN — Evet «ve» var. «Tunikliye Radyo ve 
Töleviizyon Kunuırnıu>>dıır onıuın aısk Yani «ıldlaıre» de
ğil de aıslıında «Türikiye Raldyo ve Tdlevtayon Ku-
ııumıu.» «İdare» kedümıeslinli de değiışıüinmıek lazaım, 
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SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — «Radyo ve 
Töleviizyon İdaresli» başlığıma taşıyor madde. Bura'-
da «tdaıre» kölimıeslinıde (I) harfirtin 'küçük olması 
genökımelktedlır,. 

BAŞKAN — Evet efendim maiafllesef libame öyle. 
(t) harfinin de Iküçük dlımıaısı lazım, 

Efendim, «Türikiye Radyo...» dan sorara *blir «ve» 
kelimesi koyuyoruz. «Radyo ve Televizyon idareleri
nin» 'ŞöMinlde düzdltiiıyanuz ve maddeydi bu biıdlmlilyte 
oySanıınııza sunuyorum. 

Kalbül edenler..,. Etimiayenler... Madde kalbül edl -
mılişjtir.. 

Yenli 25 'indi miaddeyi 'ctatmıyorum : 
Gedidi tiemlinalt 
MADDE 25. — taMandan, ühaHb konusu olan 

ilgim talhımlin edfflen badelidin % 3'ü oraıraındia geçücii 
tamı'mat allmır. 

Paızarilılk uısu'llü 'ille yapıllaoaik ifoall'aterde, geçidi te-
ıriirııat allıp ailmaımalktia 'idareler sarbasitıtliır. 

BAŞKAN — Mıadde 'üzeninde söz lisıteyan slayın 
üye?.. Ydk. 

Sayım Komlisyan ve Sayıın Hükümıeltlin bir ıdliyeee-
gi?.. Ydk. 

Soru ısormialk lislfleyen saıyam üyemliz?.. 
Buvunun Sayıın Namkjghı. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayım Başkam, 

zammederim bu Kaltbikaltiııra ısanunou dllaflalk tek rafca> 
mıa, % 3'e düşürüldü. Aımıa, bunun da mahzudan 
dlalMUiır. Bunıun tele nalkama düşürülmesiiınde genekçe-
llari nedir?.. Yamii 10 000 12 000 lllira «din % 3 te-
mıirtalt 10 mliyonliük Ihallallar liiçim de % 3 teriiınait al-
malk bazı malhzurlllar doğurmuaız mı?.. 

BAŞKAN — Teşelkkür edanim Saıyıın NaıriRiogllu. 
Sııvıın Komlilsıyan, buyurun efendim. 
Î-KTÎSADÎ tŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Saym Başkanımı, Ciddî dla-
•ralk ühallıeye gınan herhangi biır kuırul'luş veya fiırrna 
bir sürü 'miasınaf yapmıalktaidır. Yaınli, feleye giınar-
Iken malksıaidı, bu lihiallıede öngörüten 'işin veyaıhıult da 
miallıın ^kendisine lilhalle edıillmıasiidir. Bu 'M'baırilia, ıtemli'-
nat masaıaifillarıını ne 'kadar yülksetk tutiaınsalk, bu da 
aynıca maısnafllarana inltlilkall 'eittm'elktediır. 

Bizlim blinçllü odlaınalk bunu % 3 gM bir sıni'rda 
tutimamıızıın sebabi, öiddî atan fimnallamıın, lihallıe yapıl-
dılktian sonra, temıinaıiarıınıı ©finde tutanak ısıurötliyle 
îlgjffli idane, henhangli bir sunötltıe viazgeçmıellieniınli ön-
'lennelktiir. özelikle dıış ühalallarde biırçoikfllanıında 'bu, 
ayraca bir masraf telakki edilmıektedıir. Çünkü, dışa-
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mııdam bliır sürü tmlalsrtalf yapıp geflıan flkmıallaır, aıynıcıa 
bunon üzenine folir 'de 'tamıinalt radklbulbu getnmettetfi 
ve bonon mılasciafilaırımı ıda ikanıdlerimlim yülktemimıelle-
r,i mmiimlküm değildir; alncialk anaısırafa fetifkaıl ettüiriill-
muelkltodliır. Bu da italbliî 'Devfllet Bütçeslinldan çıikmııış dlia-
oaikjtur. Bu 'itibarla, biz buınu 'bu sımıralda tuıtaıaıktla fay
da göndülk. Dalha yülksdk 'konıabiillir; fialfcaıt bıu dıa 
ımaısmaflama yanisıııyaaağıınıdan buınıu uıyguın gönmıadliık. 
Arz edenim. 

BAŞKAN — Teşdklkiüır ödemim Sayım SamoglSu. 
Düzdltimıe isitemlinıde bulllunıacalk sayım üye?.. Yok. 
'Madldeyii oylarımızla ısıunıuyoınum. Klalbult eıdlemllieır... 

Eönieyanllar.,. Miaidde kalbuil edimlidir. 
Yönü 26 moı maddeyi dkultuıyonuım : 
Tamiiıraat olaralk Ikalbull ödileüdk 'değerter 
MADDE 26. — Gecikti veya keşlim teimiiınalt offla-

ralk foaibull ödlecek ıdfâğarller -aşalğrfa gösltarliılîm t̂liir : 
ıa) Tadaıvülllddki Tüırlk Paııiası, 
b) Mıaliye Balfcanllıılğraöa bidlliıntileodk Blamlkaüaıraı 

vaneodklarii itamlinıalt nıielktıuplaınt, 
c) Devllat Italhviffiarli ve Haızliinte Ikıefaddtıitnü hak 

Itahvimar, 
Barikatların verecek/teni 'teftıfiınaıt ımıefkltuıpllaırıınidiae 

haşlka ıtamliınıat lalkaalaıliyllle mlalkflt ımialhliıyeltliınıdldkli evra-
ıkın 'ilhıafllefllane gliıreodkllleır ıtamalıinıdaın doğmıDdiam ıdıoğıru-
ya 'mlall saınıdılklaınımıa yaıtınıllmıasıı zanuciudlum. Buınfllaırı 
Komiisyonllar aJllamfaz, Üzerilerime liMle yapıfflaınllaırıın 
ıtemıiıtıalt ımıdktuplamı lihatlladen soruna mıall1 ısıanidlı/kllamıma 
'tasffim -edilir ve lüzertllarfae lilhalle yapıfflmlayam lisitdkıl-
ferim geçidi ıtamlinalamı harman garti veımTliır. 

Her mıe sumdtle dlluırısa dlsıum İdarece aüımıam ifieımii-
ınıatilar haczadilömıaz ve iilzarliınıe 'ihltliyaltî tedbir Ikoınü-
llamıaz. 

BAŞKAN — Mıadde üzariinıde ısoz atayan .sayım 
üyamliz?.. Ydk. 

Sayım Komlisyon ve Sayın Hülkümıdin (bir dliıye-
odği?.. Ydk. 

Sonu ısorimialk listıeyan t&ajyı'n üyamülz?.. 
Sayım Evffiyia, buyurum ©fanidim. 
« A L İ L EVLİYA — Sayım Bakkam, son sbJtonda-

.tkli «itamlinıa'tliar» ıkellimasli zaminıadiyanuım geoidi ve itoe-
ısiin 'tamiinaltlanı ıd'a kapsıyor. Burada «Ikasliın tamıinaıt» 
Idiye yaamıalkta yarar görümler ıriiı Sayım Kamıiısyon ver-
ya Hiüikümıdt?.. 

BAŞKAN — Taşdklkür edariim Sayın Evliya. 
Sayım Kdmıisyon, buyurum efendimi. 
IKTISADÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

PASA SARIOĞLU — Efanldim, bir yarde bu, lilki 
hususu 'da kapsar. Çüınlkü, ağar 'bir fliınmia lihalleye gfir-
mlişse ve geçildi Demliniaıt vanmıişse, tam ıdeğarilanıdliiflme 

sırasında keşlin (ihlalle yapıllmaldan üzanünıe burnum her
hangi bir ışdkide fiıpoıtelk Ikonımasııinıı istemez idame. 

İkindisi ide lihalle yapılidıiktaın ısonra ıda tabialtıytla, 
Ikesiin 'tömulnait ttaerlinıe aıynıoa bir lipoitdk ikonmalsı dlü-
^ün'üılmıamıdktadir. Burada har İJfcİ ;matadı da Ikapsa-
yacalk şdkiıîde ünigörüllmıüşitlüır. Arz adaniim. 

BAŞKAN — Taşdklküır ödemim Sayım Sarnoğüıu. 
HALİL EVLİYA — Ban zabuflllaıria geomıeısiınıi fe-

taml:lş't!ilm zıaıten eten'dJilm. 
BAŞKAN — Sayın Kiuırftağılu, buyurum soruın/uzu 

efanıdim. 
SERDA KURTOĞLU — Efanıdlim, «İdamece alk* 

man 'teım'iınıaltllaır haczıedlamaz ve üzierliınıe lihtliyaitî ted
bir konıulîamıaz.» danıiıyor. Oysa M, ben mıiîtıaalhhıiıt dlla-
rak 'ihaleye glirarim ikanıdiım, bu yüksıdk biır 'ihallladlir, 
o amada rnıuayyan bir ımdbllıağı temııınıalt olîamalk gösite-
'riiırfilm ve tadteıdan ikaçıinııırıim. Ne ımateor ımıüıtalîlaıa &âi-
yorlllar mnuvalkkalt ıtamliınıalt dluırsia?.. 

BAŞKAN — Somalilim Sayım Kuıritoğlu. Taşdkikürr 
ademim 'afanıdliim. 

Sayım Balkan, buyurum öfiamdim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayım Başlfcan, rnııuValkkat itamlinıalt çdk Ikıısa Ibiır siüre 
içimdir. Diğarİmıde lisıe ıısraırllla üzeırİmıde ıdıumuyoıruz. 
Çüınlkü, alkai ıtalkdiıridıe bliızlilm müıteıalhhüıtlüarli ziaptü tiabt 
lalltımıa lalımaimııız ımıümlküm ıdeğldlir. Tamliınıaltlllamıınia ha-
diız Ikonuliamıayaoaığıınıı paşlîın'an fcalbuli ötaiıelklte yamar 
vardım. Arz ödemim efanıdılm. 

BAŞKAN — Tasıeiklküm «deıriım Sayım Bialfcam. 
SERDA KURTOĞLU — Teyiıt edliıyorllaır efen

dim; ımiuvaıkkalt *eimlimiat çdk »kıısa 'slüre liçiiın !kom!düığuL 

na göre, ıdüpedüz, mallı, allaaaiklıııdam ıkaçıırıdimiiş oll'-
mıaı?; <mıı?.. 

BASIKAN — O 'kadar 'kısa süme iiiçîmıde 'de amtılk, 
allladalklllı 'bdkUlasüm Sayım Kuırtoğftu. Miaıdeım 3 gün, 5 
gün, 10 günidüır bdkliasıimlliar. Bir die aısillıinıda temlimait 
alllaıöalkîı liçıin 'de 'tamlinialtltıır. Adiaımııın h'ilç diegİDlse mal 
vartlıığıinıı da göstlarmliş dlimaz mı?.. Kaçmnaimıaz oin-
dam ısıonma... 

Sayım Namluoğllu, buyumum ©fanıdiım soruınuzu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayım Başkam, 

tahviller ıtdmlinalt oOamaık 'kalbıul ödıiîebiliyom. Oysa tah
villerin dagerii 'değişabliır, değeri aızafllabillliır. Onıum 
iidim eslki Kıaınıumda dlduğu gliibi borada büraız % 10 
gfibi 'bir pay bııralkmalk ıdoığru o toaz ima?.. 

BAŞKAN — Teşıdkkür ödartim Sayım Naırlltoğlıu. 
Sayım Balkan, 'buyumum efanıdim, 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayım Baştan, 'bu, Hazline kefaletli tahvildir efem-
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âtim. Başlka türdü herhaıngji bir şıfcfoelt tahvili fodlan 
aûmıyomız 'biz buıraıda. 

BAŞKAN — Teşelkküır ©daıtoı efemıdaim, 
Bu mıaıdde İle 'ilüglillii ıdüzeflltmıe 'iisitemii vaır mu efiem-

dlim?.. Yok. 
Mıaıdldeyli •oyülatranıfia 'sunuyorum!. Kabul edanfflej-... 

Etimeyenfer... M'aidde kaıbull 'ödülimliş'Öiır. 
27 midi maddayli dkatuıyaruım, Söyllladıiğüım Ttiiaidlde 

numaraları hep biraz evvel kabul buyurduğunuz bir 
lave madde dıdlayıısaıyila dleğilşen miaıdde .numiaırallıaını-
dw. Atftılk, yenli tmıaıdde deirruiiyarrutm. 

Tamliımıt maklfiupîlaıtn 
MADDE 27. — Baınlk&lhırım bu ikiainıun ikapsaımum-

dafkli 'iışfllar için verecelklllari geçidi, ıkasin ve aıvamts te-
müımaıt mdktuplıaııııniLn 'sermaye ve yedek aikçetariiirtim 
duramfllaırıınia göre ımlilkltaır ve ikapsaimltaıronn ve şek-
üiiınli ıtasıpfilte Maliye Balkaınllııgt yetkilidir.. Kamun., kaj-
namaimıe, tüzülk ve yö'niattrrKetVikilteme laykıım ollaıralk dü-
zenfanmnliş bamlka ıtamliınıalt mıelkıtuplliaırı Ikabuil edilmez.. 
Üzeninde suç umsıuıru tespit adlan ıtamliınıalt mıelktupllaırı 
gardkllli ifcovurçıtıummıa yaıpıtoaısu tic'im Mafliye Bafkıamftıığı-
ma intikali dttinilir. Har tomiinıalt mıeMıulbuınıdia diafaa 
önce 'ilîlgTli banlkia şuıbıasıiıoc© vanien ifcemlimıaıt mıekltup-
laırı toplıaimıı ile aymıı işuibanlin ılm'iltflıarliınliın die göstıeıriıl-
rnıeisi zanuınılluduır. Yaibaınıaı baınlkaliaıraın ve banzeırtr Sarıe-
d'i Ikuınullluışıllaırıınnın Ikonltrgaıriainitiartilne daıyamiaınalk baın-
toaHaraın verecaMera ıtamliınıalt mıeikltupülaıni!, yu/kıatrıdiaıkıi 
ımlilktaırlüaına ıdaıhill ıdağidk. 

BAŞKAN — Maidde üzeırlinide söz feltayan ısıayım 
üye?.. Yok. 

ıSatyıın Koımiiısyan ve Sayım Hülktörrıieltim biır 'diye
ceği?.. Yok. 

Sonm 'sanmialk üslteyeın ıslayım üye?.. Yolk. 
Düızıefllmıe totemimde 'bulllumaın sayım üye?.. Yolk. 
27 mel muaıddıavi oyUaınınıiıza 'Sıunuıyorum. Kalbul 

edenllı&r.., Btmeyenlllar... Mıaıdlde kalbui edü'limıişltıiır. 
28 linöi mıaıdldıeyi dkytuyoıruım, 

İKİNCİ KISIM 
TdkUfileınim Dıeğaniaradiırffimıasli ve Ihaıle Kaınaırfarı 
Uygun baddl 
MADDE 28. — Artırmalılarda uygum badeli; tali

mlin edlen baddllden 'aşağı otaaraaik üzere tdklf edi
len 'badelerin an yülksıağiıdlir. 

EMitimıdlande uıygum baddfr, «ahirdim edilto badeli 
geçimıemıelk şaırfayJla, ıteMlif eıdlMem badeferiim Iterciihe 3la-
yafle görüllıanliıdliır. 

Kapadı 'tdklf usulHüylle yapulam »i'balleliarde bedel 
tahimüınıi yaıpılllrmşsıa, uygum bedeli *eûdliif adlan bedele 
teinden tta'hmiiın ödüen bedelli geçmemıdk şantaıylia ter

cihe layık görülen; bedel tahmini yapılmamışsa uy
gun bedel, teklif edilen bedellerin tercihe layık gö
rülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. An
cak bedel tahmini yapılmamış kapalı teklif usul iha
lelerde, ihalenin geçerli sayılması, bizzat ilgili Ba
kanın onayına bağlıdır. 

Mülllîî fiırmalllar tenlime hangi onama kaıdaır ayıanım 
yapıllla'bieoeği Balkaınllaır Kuruil'uınoa ıtaspiıt ledlifir. 

Uygum bedellin teroMınıde kuıllllamiılıacalk aınia kırtiıbar-
flar, 'i'IgMi BalkamillıM'aırıın 'da görüşHıani aflmnıaıralk Malye 
Balkandlı/ğımoa çafkaımlliacalk yönetmıellklfce göslteıüiFir. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde söz İısiteyan siayıım 
üye?.. 

AKİF ERGÎNAY — Usuıl halklkımıda Sayım Baş-
(kan-

BAŞKAN — Buıyuıron efenıdüm; usoiüın meısli halk-
kunıdıa Sayım Ergiinıaiy? 

AKtF ERGİNAY — Sayım Arikaldaşıtrmz okur
ken, «İkinci Kısım» bölüm olacaktı, böyle okunma
dı, 

BAŞKAN — Efendim, (bizde «tanım» dliye geçi-
yar-

AKİF ERGtNAY — İlk güm değülştiMM efem-
düm. 

BAŞKAN — DöğiştliırilDm'amıiş Sayım ' E/rgimay. 
Bemdemiz yolktuim, aoııa ıdıeglişitiııiiiMadliiğlinli beyam et-
tiar. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz?.. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
2490 sayılı Yasanın şikâyetlere konu olan en önem

li hususlarından birisi de, eksiltmelerde uygun bede
lin ne olacağı konusunun saptanmasında karşılaşılan 
güçlüklerdi. 

Şimdi, ben, tümü üzerinde yaptığım konuşma
larda da bu hususa değinmiştim. Acaba bu uygun 
bedelin ne olduğunu yönetmeliğe bırakmaktansa bu
rada kanun vazu olarak bunun tespiti mümkün değil 
midir? Mesela bunu şöyle bir şekilde önermiştim : 
«Amerikan sistemi» diye bir sistem var. Burada tek
lif edilen eksiltmelerin en yüksek ve en alçak değeri 
atılmakta, yani iki aşırı uç atılmakta, geriye kalan 
teklif bedellerinin aritmetik ortalaması alınmak su
retiyle bu aritmetik ortalamaya en yakın teklifte bu
lunan firmanın teklifi en uygun bedel olarak kabul 
edilmektedir. 

Acaba Sayın Komisyonumuz ve Hükümetimiz böy
le bir kabule yanaşırlar mı? Sonra, ihaleleri yapıp 
yapmamak konusunda komisyonlara bir tercih hak-
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ki verildiğine göre, böyle bir objektif kriter getiril
mediği takdirde, bu, ileride ihale komisyonlarını bir 
hayli güçlü duruma sokabilmektedir. 

Yine bu maddede «millî firmalar lehine» ibaresi 
kullanılmıştır. Acaba bu «millî firmalar» ibaresinden 
ne kastedilmektedir? Bunun da açıklanmasını istiyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Evvela uygun bedelin kanunda yazılması büyük 

komplikasyonlar doğurur, çünkü idarelere göre bu 
değişecektir. Belki bir inşaat ihalesinde, arkadaşları
mın teklif buyurdukları ve benim de Bütçe Komis
yonu müzakerelerinde de ifade ettiğim gibi, asgarî 
ve azaminin silinmesi, geriye kalanların adedî ortala
masının alınarak en yakın olana verilmesi keyfiyeti 
inşaat ihalelerinde uygun olmakla beraber, bir sana
yi tesisi düşünelim Sayın Başkan ve değerli arka
daşlar; burada o tesisin başlangıçta fiyatının çok ucuz 
olması dahi ileride işletme masraflarına çok büyük 
ağırlık getirmesini kaale almak suretiyle uygun be
delin tespitinde bazı başka kriterler getirilmesinde 
yarar olduğunu da arz etmek isterim. Biz diyoruz 
ki, böyle bu kriterlerin tespitinde, ilgili bakanlıkla
rın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından tek
nolojik gelişme ve zamanın şartlarına göre zaman 
zaman ayarlanmasında yarar vardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Sayın Narlıoğlu, Sayın Kuzuoğlu. Başka sa
yın üyemiz yok. 

Sayın Narlıoğlu buyurun. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan; 

deniliyor ki, «Bedel tahmini yapılmamışsa uygun be
del, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.» 

Şimdi gerçekten böyle bir usul diğer memleket
lerde uygulanıyor, ama Devlet, alacağı şeyin bedeli
ni muhakkak bilir. Bilmesi lazımdır, kendine sakla
ması lazımdır. Şimdi böyle bir açık kapı bıraktığı
nız zaman, bu, suiistimale yol açar. Gerçi tabiî ben 
tasarının her tarafını tetkik etmedim, ama bu bedel 
tahmin etmeden, bir keşif hazırlamadan herhangi bir 
şey ihaleye çıkartılacak mı? Eğer böyle ise bu, bü
yük mahzurlar doğurur kendiliğinden. Çünkü teklif 
verecek ve teklifler biliyorsunuz, alım - satımlarda 
daireler daima yanıltılabiliniyor. Yani benim aslında 

sorum şu : «Bedel tahmini yapılmamışsa» tabiri üze
rinde, bedel tahmini yapılması her şeyde zorunlu de
ğil midir? Hiçbir bakanlık, yani bu eksiltmeye çı
kartan daire bu bedeli kendisi bilmelidir. Bilmesi la
zım gelen bedelin üstüne çıkmamalıdır. Buna n© der
ler? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon?.. 
I K T I S A D Î I Ş L E R K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü PA

Ş A SARIOĞLU — Sayın Başkanım; sayın arkadaşı-
mız dediği hususta bir yerde haklıdır, ama bu her 
zaman geçerli değildir. Bir defa, bazı kompleks, tek
nolojik tesisler vardır; mesela bir atom santralı gibi, 
bunun bedelini önceden tahmin etmek mümkün de
ğildir. Çünkü içerisinde sizin düşündüğünüz sadece 
başlangıçta verilen parasal değeri değildir. Parasal 
değerinin yanında değerlendirmeye birçok faktörler 
etki etmektedir. Bunlar sonuç olarak mesela aldığı
nız kredinin faizinden diğer hususlara kadar birçok 
faktör vardır. Binaenaleyh, sadece bunu alırsak, yani 
parasal bir değeri ölçme imkânımız olsaydı eğer, doğ
rudur. Ancak alacağımız böyle kompleks tesislerde 
sadece parasal değeri ölçmemiz mümkün değildir, bir 
değerlendirme yapılır ve sonuçta bu değerlendirme
de hangi kriterler parasal olarak bu değerlendirme 
içine girmişse sonuçta bir meblağ çıkmıştır, işte uy
gunluk yalnız parasal yönden değil, isteğe uygunluk 
yönünden de, amaca uygunluk yönünden de bu tesi
sin şartnamedeki esaslara uyması gerekir, fakat baş
langıçta bunların hepsini parasal değere döküp de 
tahminini yapmak mümkün değildir. O itibarla, ar
kadaşımızın dediğine burada katılmamız mümkün de
ğildir ve daha önce Yüksek Kurulunuzdan geçen 
10 uncu madde vardır, orada da diyor ki, «Sınaî ve 
teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda il
gili bakanlığın onayı alınmak suretiyle bedel tahmini 
yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir.» 
Binaenaleyh, bunu daha önce karar altına aldığımıza 
göre bu da onun bir parçası olarak burada geçmekte
dir. 

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

yın üyeler; 
Savunma sadedinde 10 uncu maddeyi mehaz gös

terdi Sayın Komisyon. Bu 10 uncu madde istisnaî 
bir maddedir; ama genelde konuştuğumuza göre, ida
re, yine tekrar ediyorum, 15 inci maddeyi biz bura
dan kabul ederek geçirdik; fakat burada muhakkak 
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surette idarenin uygun bedeli tayin edebilmesi için 
elinde bir baz, bir mehaz olması lazım. Bunu neye 
göre tayin edecek?.. Evet, Sayın Bakanımın da ifa
de ettiği gibi bazı tesislerde bilahara kullanma şart
ları da bu uygun bedelin tayininde faktör olabilir; 
ama biz genelde bunu ifade etmek zorundayız. Bina
enaleyh, burada uygun bedel benim anlayışıma göre 
tektir. Daha sonraki maddelerde gelecek, uygun be
del kuraya kadar, yani talihe kadar gidecek; fakat 
aslında uygun bedeli tayin edecek olan bu 28 inci 
maddenin son kısmındaki «uygun bedelin tercihinde 
kullanılacak kriterler...» Bu kriterler nedir, bunu Ba
kanlık tespit edeceğine göre, şimdiden bu kriterler 
içerisinde ne gibi hususlar yer alacak?.. Zabıtlara 
geçmesi bakımından faydalı olur; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Şimdi bir kompleks, teknolojik tesis ihaleye çıkıl

dığında birçok faktörler vardır. Mesela bunlardan bir 
tanesi, hangi süre içerisinde tesisin tamamlanacağı; 
bir tanesi, verilen kredinin faizi, şartları, ödeme şart
ları. Bunun ötesinde işletme maliyeti, yani ucuzluk 
yönünden diyorum. 

Şimdi, siz bunu 40 ay düşünmüşsünüzdür yahut 
5 yıl olarak düşünmüşsünüzdür, başka birisi bunu 
4 yıl olarak vermiştir. Siz kredi faizini % 9 düşün
müşsünüzdür, % 7 vermiştir. Şimdi bunların hepsi 
paradır aslında. O itibarla, salt bunları dikkate alma
dan ve önceden de sizin öngördüğünüz bir süre var
dır; bu tesisi şu sürede istiyoruz fakat elinize gelen 
tekliflerin içerisinde hiçbirisi buna uymayabilir. Bu
nunla beraber, bunlardan en iyisi, bir tanesi vardır 
ki, o size en yakındır. Binaenaleyh, değerlendirmede 
bütün bu faktörler, işte anakriterler dediğimiz husus
ların hepsini şu anda saymak mümkün değildir, bun
ları dikkate almak suretiyle bir değer çıkacaktır. O 
itibarla, anakriterler burada tesislerin özelliğiyle ilgili 
olduğu için ve her bakanlıkta da bu değiştiği için bu
rada yazmak mümkün değildir. Bunu en iyi şekilde 
muhakkak ki, idareler değerlendirecektir. O itibarla en
dişeleri olmasın. Bu yetkiyi vermekle idareler mu
hakkak ki, şimdiye kadar olduğu gibi değerlendirme
de bütün faktörleri dikkate alarak en iyi tesis bede
lini bulmaya çalışacaklardır ve bu suretle de tabia-
tiyle bazen de ucuzluk da sözkonusu olmadığına gö
re; daha önce söyledik, belki birisi ucuz olabilir; 
ama maksada en uygun olarak başka birisi vardır. 

Bu itibarla bunun bu şekilde kalmasında yarar gö
rüyoruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili olarak Sayın Is-

limyeli'nin bir önergesi var, okutuyorum... 
FENNİ ISLIMYELI — Sayın Başkan, Sayın Ba

kanın açıklamasından sonra verdiğim önergeyi geri 
alıyorum; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, okutma
ya gerek yok. 

Madde ile ilgili düzeltme isteminde bulunan sa
yın üyemiz var mı efendim?.. 

Sayın Evliya, buyurun. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, 49 uncu say

fada, dördüncü satırda «kapalı teklif usul ihalelerde» 
diyor, «kapalı teklif usulü ihalelerde» olacak. Ni
tekim Hükümetin Teklifinde de öyle geçiyor, «ka
palı teklif usulü», yani isim öyledir, bir (ü) eklene
cek. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
I K T I S A D I I Ş L E R K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü PA

Ş A SARIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, (ü) yü ilave ettik. 

Sayın Meriç?.. 
RECEP MERİÇ — Sayın Başkan, aynı şeyi söy

leyecektim. 
BAŞKAN — Sayın Bilge?.. 
NECİP BİLGE — Biraz önce Sayın Akif Erginay' 

in bölümleme bakımından ileri sürmüş olduğu görüş 
dikkate alınmadı zannediyorum. Kanunun maddeleri
nin tasnifinde Anayasaya aykırı bir sistem takip edil
miştir. Evvela bölüm, sonra kısım ayırımı yapılmış
tır. Halbuki Anayasada evvela kısım, sonra bölüm 
vardır. Bu itibarla daha 1 inci ve 9 uncu maddede bu 
dikkate alınmıştı; birinci bölüm, birinci kısım; ikinci 
bölüm, ikinci kısım yapılmıştır. Tasarıda ikinci bölüm 
olarak gösterilmiş olan kısmın içerisinde birkaç tane 
bölüm vardır, bunlar kısım olarak ifade edilmiştir. Bi
rinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kısımların bölüm ol
ması lazım gelecektir; bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, geçen birleşimlerdeki za
bıtlara baktıracağım efendim. Eğer böyle bir usul ka
bul buyurulmuşsa, ona göre gerekli işlem yapılacak
tır; ama kabul edilmemişse, bu kadar madde geçtik
ten sonra ancak bunu sonda, içtüzüğe göre en sonda 
maddî hata olarak kabul edip mevcut usule göre dü
zeltmesini yapabiliriz; fakat şu anda zabıtlara baktır
madan herhangi bir şey söylemem mümkün değildir. 

AKÎF ERGİNAY — Komisyon iltihak ederse 
Sayın Başkan, kabul edelim. 
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BAŞKAN — O zaman efendim, şimdi değil. 28 
madde kabul edilmiştir. O bakımdan şu anda böyle 
bir işlemi yapmam mümkün değildir. 

Sayın üyeler, 28 inci maddeyi «kapalı teklif usu
lü ihalelerde» şeklinde düzelterek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
ihaleyi yapıp yapmamakta komisyonların serbest 

olması 
MADDE 29. — Komisyonlar gerekçesini belirt

mek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. 
Sayın Meriç, buyurun. 

RECEP MERİÇ — Sayın Başkan, 29 uncu mad
denin başıyla metni arasında terslik gördüm. «Ko
misyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest ol
ması» şeklinde düzeltilmesi uygun olur redaksiyon 
bakımından. 

Bir de maddenin metninde «Komisyonlar»dan 
sonra bir virgül konması uygun olur derim. Eğer bu
na Komisyon da katılırsa yerinde olur; teşekkür ede
rim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA
ŞA SARIOĞLU — işitemedik efendim son söyledi
ğini. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Meriç derler ki, 
madde başlığıyla madde birbirini tutmuyor. Yani, 
madde başlığı «Komisyonların ihaleyi yapıp yapma
makta serbest olması» şeklinde olmalıdır veya «iha
leyi yapıp yapmamakta komisyonlar gerekçesini be 
lirtmek suretiyle serbesttir» şeklinde aşağıyı düzelt
mek lazımdır. Uyum sağlanması bakımından bir; ikin
cisi de, maddede «Komisyonlar» dedikten sonra bir 
virgül ilavesi gerekmektedir der. Konu budur. 

AKİF ERGINAY — «Suretiyle»den sonra da bir 
virgül lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, evvela birinci vir
gülü halledelim de efendim. 

I K T I S A D Î I Ş L E R K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü PA
Ş A SARIOĞLU — Efendim, birincisine, yani düzelt
meye katılıyoruz. «Komisyonlar»ı başa almak sure
tiyle... 

BAŞKAN — «Komisyonların ihaleyi yapıp yap
mamakta serbest olması» diyoruz; o zaman «Ko
misyondan sonra virgüle de katılıyorsunuz? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA
ŞA SARIOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Erginay da «suretiyle»den 
sonra bir virgül istiyordu zannediyorum; bir virgül 
de oraya koyuyoruz. 

Bu madde ile ilgili başka soru sormak isteyen 
olmadığına göre, düzeltmeler de tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
ihale kararlarının onayı veya iptal edilmesi 
MADDE 30. — ihale komisyonları tarafından alı

nan ihale kararları, taahhüt amirlerince karar tari
hinden itibaren en geç 15 iş günü içinde, onaylanır ve-
/a iptal edilebilir. 

Taahhüt amirlerince karar iptal edilirse, ihale hü
kümsüz sayılır ve işin yeniden ihalesi yanılır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim . 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar 
MADDE 31. — ihale komisyonlarınca alınan Ka

rarlar, komisyon başkanının ve üyelerinin adları, so
yadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 

Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif eı-
tikleri bedeller, ihalenin hangi günde ve hangi istekli 
üzerine yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri be
lirtilir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyelerimiz?.. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu, buyurunuz efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim ihale ko

misyonları bir karar alacak. Bu kararı neye göre ala
caklar? Uygun bedeli tayin edecek olan bu komisyon 
ise demin söylenen bir hayli faktör komisyonlar ta
rafından da bilinebilecek midir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Buyurun Sayın Komisyon... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, ihale komis-
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yonlan bir kararın alınması için evvela söz konusu^ 
olan ihalenin komisyonlar, alt komisyonlar, ihtisas 
komisyonları kurulmak suretiyle değerlendirmesi yapı
lır, bu ihtisas komisyonları tarafından değerlendir
mesi yapılır. Bu değerlendirmede dikkate alınması 
lazım gelen bütün faktörler sıralanır. Sonuçta; bu 
komisyona katılan arkadaşlarımızın hepsi görüşlerini 
bunun altına yazarlar, katıldı veya katılmadı diye, 
fakat çoğunlukla katılmışsa, yani sonuç olarak ihale 
komisyona gelir. İhale komisyonunda bu arkadaşla
rımızın hepsi vardır, yani uzmanlar vardır. îhale ko
misyonu bunlardan gerekli bilgileri alır, şartname mu
vacehesinde hareket edilip edilmediğini, edilmemişse 
sebeplerini ve bütün faktörleri dikkate alarak geniş 
şekilde bilgi aldıktan sonra kendi değerlendirmesini, 
kanaatini belirtmek üzere sonuca gitmek durumun
dadır. O itibarla arkadaşımızın burada dile getirmek 
istediği, «Bu kararı neye göre alır» deyince, kendisinin 
önüne hemencecik hiç bilmediği bir konunun gelmesi 
üzerinde (bir karara itilmesi mümkün değildir. Bütün 
bu prosedür tamamladıktan sonra karar almak duru
mundadırlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum. 
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 

MADDE 32. — 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 
tebliği tarihi sayılır. 

İhale kararlarının taahhüt amirince iptal edilmesi 
halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuoyurm. 
Zam ve indirim teklifleri 
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MADDE 33. — Teklifler verildikten sonra bu 
kanunda yazılı haller dışında zam veya indirim tek
lifleri kabul edilmez. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

ihale 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. 
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygu

lanacağı, bu kanun hükümlerine uyularak idarelerin
ce tespit edilir. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Değerli üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Tosyalı 

ve Sayın Kuzuoğlu'nun bir önergeleri vardır, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Devlet İhale Kanunu tasarısı

nın 34 üncü maddesine Sayın Hükümet Temsilcisinin 
Tasarının tümü üzerinde yaptıkları konuşmada bir 
yenilik olarak getirdiklerini ifade ettikleri anahtar tes
limi sisteminin daha açık bir şekilde belirtilmesi mak
sadıyla aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Lütfullah TOSYALI A. Fehmi KUZUOĞLU 
Yukarıda belirlenen (a), (b), (c) fıkralarındaki 

usullerde anahtar teslimi sistemini de uygulamaya ida
reler yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu buyurun efendim. 
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A. FEHMÎ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; konu açık, ama bir kere daha 
arz edeyim. 

Anahtar teslimi usulü tabiî ki, idarelerin kolayca 
yanaşmadıkları bir usuldür. Nitekim Sayın Sanoğlu 
daha evvelki savunmalarında Kanunun genel esprisi 
içerisinde, «Anahtar teslimi de vardır» dediler; ama 
şimdiye kadar KİT'lerin dışında anahtar tesliminin 
herhangi bir Devlet idaresi tarafından uygulandığını 
ifade edemediler. Nitekim, bunun güçlüğü şuradan 
ileri geliyor : Anahtar tesliminde idare tam olarak ne 
yaptıracağını bilmeli, yani keşfi hakikate yakın bir 
şekilde yaptırabilmelidir; ama bizim Komisyonumuz 
dahil olmak üzere nedense hakikate yakın keşiften 
zaten kaçınıldığı için hiç olmazsa anahtar teslimi 
usulünün bu usuller arasında yer almasını istedik, 
onun için bu önergeyi verdik. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kuzuoğlu'nun önergesinin lehinde aleyhinde 

söz isteyen var mı?.. 
MEHMET AYDAR — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde konuşmak üzere buyurunuz 

Sayın Aydar. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, bu şekli ile 
kabul ediyoruz. Yalnız, burada bizim bir metnimiz 
var, müsaade ederseniz onu göndereyim, okunsun. 

BAŞKAN — Başkanlığa gönderin efendim, ba
kalım. 

MEHMET AYDAR — Komisyon katılıyorsa ben 
konuşmayayım efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor efendim, o za
man zaten konuşturamayacağım. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, yalnız on

dan önce önerge okunurken bir hususu da ayrıca 
ilave etmek isterim. , 

BAŞKAN — Efendim Sayın Komisyon, maddeyi 
yeniden düzenlemiş değil de önergeye uygunluğunu 
sağlamış; 

«Yukarıda belirtilen (a), (b), (c) fıkralarındaki 
usullerde işin anahtar teslimi şeklinde de ihaleye çı
karılmasında idareler yetkilidir» demektedir. 

Konu anlaşılmıştır. Katılıyorsunuz; değil mi? 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Evet, teşekkür ede

rim efndim. 

BAŞKAN — Komisyon da bu düzeltmeyi yaptı
ğına göre önergenizi işlemden kaldırıyorum; geri çe
kiyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Maddeye bu ilaveyi yapmak suretiyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
A) Kapalı Teklif Usulü : 
İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu 
MADDE 35. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 

yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak, 
verilmesini 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. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. , 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı? 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım; Komisyon madde numaralarında değişiklik yap
tı. 35 inci maddeyi 34 üncü madde olarak almakta. 
Oysa 35 inci maddenin içinde 45, 51, 52 nci maddeler 
vardır. Madde bu şekilde kabul edilirse ileride bunlar 
birer numara düştüğü takdirde hatalı olacaktır. Aca
ba bu düzeltmeyi yapmayı düşünürler mi? 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, bunu Başkanlık 
Divanı zaten yapacaktır. Malumuâliniz biraz evvel 
Yüce Genel Kurul bir madde ilave etti. Madde ilave 
edince, tabiî her madde bir numara fazlası ile oku
tulmaya başlandı. Haklısınız, yalnız şimdiden bunu 
yaparsak, ola ki bir madde de Genel Kurulca metin
den çıkartılır, burada bir değişiklik daha yapmak du
rumunda kalmayalım diye en sonunda gerekli düzelt
me yapılacaktır efendim. 

Teşekkür ederim. 
Savm Komisyonun, Sayın Hükümetin madde ile 

ilgili bir diyecekleri var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteven sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye olmadığına 

göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kapalı teklif usulünün uygulanması 
MADDE 36. — Kapalı teklif usulünde teklifler 

yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konu
lup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 
soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından im
zalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait 
makbuz veya banka teminat mektubu ve istenilen di
ğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak ka
patılır. Dış zarfın üzerine teklif mektubunun hangi 
işe ait olduğunun yazılması zorunludur. 

Teklif mektuplarında, şartname ve eklerinin tama
men okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edi
len fiyatın. rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, 
istekli tarafından imzalanması, kazıntı ve silinti bu
lunmaması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uy
gun olmayan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı? 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Haznedar'ın soruları var. 
Başka soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı 

efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Haznedar. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 36 ncı maddede, Hükümet Tek
lifinde birinci fıkranın son satırında hemen ikinci ke
lime olarak «Sadece» sözcüğü var. Bu, dış zarfın üze
rine sadece teklif mektubunun hangi işe ait olduğu 
yazılır.» denmektedir. Bunun böyle denmesinin bir 
nedeni vardır. Bunun dışında herhangi bir kayıt veya 
işaret bulunmayacağını ifade bakımından konulmuş
tur ve doğrudur. Oysa Komisyonun yapmış olduğu 
düzeltmede bu, «Sadece» sözcüğü oradan çıkarılmış
tır. «Dış zarfın üzerine teklif mektubunun hangi işe 
ait olduğunun yazılması zorunludur» denmektedir. 
Bunun dışına belki başka şeyler de yazılabilir anlamı 
buradan çıkabilir. O nedenle bu «Sadece» sözcüğünün 
konulmasının doğru olacağını düşünüyorum. Acaba 
Sayın Komisyon buna iştirak ederler mi? 

Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — İştirak edebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Yani ilave ediyorsunuz. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Evet, bir yanlışlığa herhangi 
bir şekilde meydan vermemek için dikkati çekmek 
mahiyetinde olmak üzere «sadece» kelimesi ilave edi
lebilir. 

BAŞKAN — Nereye ilave edileceğini de lütfen 
söyleyiniz. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — «Dış zarfın üzerine» ibaresin
den sonra «Sadece» kelimesinin eklenmesi uygun ola
caktır. 

BAŞKAN — Zaten herhalde tek değişiklik de o. 
«Dış zarfın üzerine sadece...» şeklinde oluyor. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 
mı?.. Yok. 

«Sadece» kelimesini de ilave etmek suretiyle 36 
ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
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 ola
rak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 
teklifin hangi işe ait olduğu da yazılır. Posta ile gön
derilecek teklif mektuplarının, ilanda belirtilen saate 
kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta
daki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tek
lif mektuplarının alınış zamanı bir tutanakla tespit 
edilir. Komisyon Başkanlığınca alınan teklif mektup
ları herhangi bir sebeple geri verilemez. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı? . 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme için söz alacak sayın üyemiz var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 
Dış zarfların açılması 
MADDE 38. — Tekliflerin açılma saati gelince, 

kaç teklif mektubu verilmiş olduğu bir tutanakla be
lirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler 
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önünde almış sırasına göre açılarak, istenilen belgele
rin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olma
dığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alınış sıra numara
sı iç zarfın üzerine de yazılır. Belgelerin ve teminatı 
tamam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan 
iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, 
diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine 
iade olunur. Bunlar artırma ve eksiltmeye katılamaz
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan Sayın Üyemiz var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
iç zarfların açılması 
MADDE 39. — Teklif mektuplarını taşıyan iç 

zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan baş
kası 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 
olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isetyeh sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
40 ıneı maddeyi okutuyorum : 
thale sonucunun karara bağlanması 
MADDE 40. — Tekliflerin incelenmesi sonucun

da, uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra, ge
rektiğinde; ihalenin 29 uncu madde gereğince yapıl
madığı, ihalenin 30 uncu maddeye göre taahhüt ami
rinin onayına bağlı kaldığı, tekliflerin inceelnmesı 
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 yazılarak imzalanır ve durum hazır bulu
nanlara bildirilir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum. 
Tekliflerin aynı olması 

MADDE 41. — Birkaç istekli tarafından aynı fi
yat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu 
anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifde bulu
nan 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 isteklilerden bir tanesi bu oturumda hazır bulu
nuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden bir 
kaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya ha
zır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de 
aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuç
landırılır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Ku-
zuoğlu... 

Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, ben bunu 

Komisyondan sormayacağım; özür dilerim, Hükümet
ten sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Özür dilemenize gerek yok; sorunu
zu istediğinizden sorabilirsiniz efendim. 

Buyurun. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Hayır; Komisyon 

zaten daha evvel kabul etmediği için, Komisyondan 
sormayacağım. 

Efendim, «uygun bedel» kaç tanedir?.. Şimdi 
burada, «Uygun bedel» in birden fazla olduğu be
lirlenmiştir; ama «Uygun bedel»; aslında bir tane 
olması gerekir. Acaba Sayın Bakan bu konuda ne 
der?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu, 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

_ in — 
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BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — l 
Sayın Başkan, değerli üyeler; efendim bu prosedürle 
ilintili bir şeydir. Böyle bir şeyin tahaddüs etmesini. 
sureti katiyede düşünemiyorum, ama böyle bir şey I 
olduğu takdirde, «Uygun bedel»; aynı şeyi vermiş 
olabilirler. O bakımdan biz sarahat getiriyoruz; bu I 
durumda dahi nasıl halledileceğine dair bir hüküm- I 
dür. I 

Arz ederim efendim I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Evliya'nın I 

bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 41 inci maddesinin I 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Halil EVLİYA 

«Tekliflerin aynı olması 
Madde 41. — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat 

teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu an
laşıldığı takdirde; 

a) Artırmalarda aynı fiyat verenler arasında 
yeniden teklif istenir, en yüksek fiyatı verene ihalle 
edilir, 

b) Eksiltmelerde: 
1. Yeni tercih nedenleri varsa, Komisyon bun

ları göstermek suretiyle tercihini belirtir ve ihaleyi 
ona yapar. 

2. Tercih nedeni bulunamazsa kura çekmek su
retiyle ihale yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Evliya, buyurun efendim. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bizim burada izah etmek istediğimiz maksat şu : 
Komisyonun da kabul ettiği Hükümet metninde 

dikkat edilirse; hazır bulunanlar arasında kura çeki- 1 
liyor, o ihalede müteahhit, yani teklifi veren kendi
si veya vekili hazır bulunmazsa bir hak zayii oluyor. 
Mutlaka ihale salonunda müteahhidin bulunması 
şartı yok; teklifini postaya da yapabildiğine göre, 
biz dedik ki, eğer bu iş bir artırmaysa tabiatıyla en 
yüksek teklifi verene ihale etmek doğru; eğer eksilt
me varsa bu müteahhitler arasında küçük de olsa 
bir tercih farkı var ise eğer ihaleyi ona yapalım. Eğer 
bu da yoksa ihaleye katılanlardan aynı teklifi veren
ler arasında kura çekelim. Tesadüfen herhangi bir 
nedenle orada bulunmadığı takdirde bir kişinin hak
kı niye zayi olsun. 

Benim izah etmek istediğim buydu. Bu bakım
dan, önergem kabul edilirse memnun olurum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. | 
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İ3AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Evliya'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, şimdi kura, 
bir işi tesadüfe bırakmak gibi bir şey olur. Bir defa 
bu yönden bizim Komisyon olarak iştirakimiz müm
kün değildir. Yapılacak iş, zannediyorum burada da 
belirtildiği gibi yeniden teklif istemektir. 

O itibarla arkadaşımızın görüşüne katılamıyoruz. 
Çünkü, «Kura» dendiği zaman işin yeniden değer
lendirilmesi fırsatı ortadan kalkmış olur. Yani böy
le bir duruma geldiğimiz zaman, artık yeniden ter
cih, yeniden düşünme payı ihaleye iştirak eden ve 
eşit durumda olan firmalara vermek istememek de
mektir. O itibarla, bunu koyduğumuz takdirde bu 
yola gidilmiş olacaktır. Onun için, önergeye katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan; bu, cevap 

olmadı. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Evliya; siz 

görüşünüzü açıkladınız... 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; o ihalenin açılması sı
rasında orada bulunmak, o ihaleye olan alakanın en 
büyük işaretidir. O bakımdan, orada bulunmayan 
biri varsa ve aynı teklifi vermişlerse, gayet tabiî ora
da bulunanın tercih edilmesi yerinde olur. Bu ne
denle, önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Sayın Evliya'nın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

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

42 nci maddeyi okutuyorum. 
İhalede hazır bulunmayan istekliler 
MADDE 42. — İhale sırasında hazır bulunma

yan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir ve
kil göndermeyen istekliler; ihalenin yapılış tarzına 
ve sonucuna itiraz edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?., Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum. 
İhalenin yapılamaması 

MADDE 43. — Kapalı teklif usulüyle yapılan 
ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel 
komisyonca uygun görülmediği takdirde, yeniden ay
nı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü tak
dirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde 
iş pazarlıkla yaptırılır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok.? 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum. 
Belli istekli veya firmalar arasında yapılacak iha

leler 
MADDE 44. — Uçak, harp gemisi, harp mühim

matı, elektronik cihazlar, tesisat ve levazımat; silah 
ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faa
liyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça, her tür
lü yapım işleri; etüt, proje, kontrollük ve müşavir
lik hizmetleri ve bunlarla ilgili makine, malzeme, araç 
ve gereçlerle yedek parçalarının satın alınması; ida
relerce, teknik yeterliliği ve iktidarları bilinen belli 
istekli veya firmalar arasında kapalı teklif usulüyle 
ihaleye çıkarılabilir. 

Bu suretle yapılan ihalelerde, ihaleye katılacak 
istekli veya firmaların isimleri belirtilmek suretiyle 
ilgili Bakanın onayının alınması şarttır. 

Bu ihalelerde, önseçim için yapılacak ilandan baş
ka ilan yapılmaz. Gizliliği olan işler için ilgili Baka
nın onayı alınarak ilan yapılmayabilir. 

Birinci fıkrada sayılanlardan askerî silah ve mal
zeme sistemleri, mühimmat, elektronik cihazlar ve 
bunlara ait yedek parçalar, savunma sanayii ile ilgili 
faaliyetler ve bu ihtiyaçların araştırma, geliştirme 
hizmetleri ile imalatının alım ve satım usulleri, Mil-
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lî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte 
düzenlenir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... v 

Kabul etmeyenler... 44 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

45 inci maddeyi okutuyorum. 
B) Açık teklif usulü : 
Açık teklif usulü ile yapılacak ihaleler 
MADDE 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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum. 
Açık teklif usulünün uygulanması 

MADDE 46. — Açık teklif usulüne göre ihale
ler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini 
sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine ka
dar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 
tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da göndere
bilirler. Bu takdirde, geçici teminata ait alındının ve
ya banka teminat mektubunun, şartnamenin aynen ka
bul edildiğini ve teklif edilen fiyatı belirten mektup
la birlikte gönderilmesi zorunludur. Teklif sahibi ko
misyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gön
derilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
Açık teklif usulünde ihale 
MADDE 47. — İlanda belirtilen ihale saati ge

lince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve 
geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleye
rek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi 
kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tu
tanakla tespit edilir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale 
yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi 
imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye 
çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve 
eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafın
dan imzalanır. 

îlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, ko
misyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa 
okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve ek
siltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra 
istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam eder
ler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye 
ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzalan 
alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ay
rıca belirtilir. 

İhaleden çekilenler yemden teklifte bulunamazlar. 
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim ve ar

tırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden ko
misyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildir
meleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olan
lar ; bu durumda yazılı teklif veremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen1 sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Efendim maddenin üçüncü 
fıkrasının son satırında, «... ilgilinin imzadan çekil
mesi halinde durum ayrıca belirtilir.» deniyor. An
cak «Çekilme» değil, «Çekinmesi» olacaktır. Nite
kim Hükümet Tasarısında «Çekinme» kelimesi kul
lanılmıştır, burada da aynı olması gerekir kanısında
yım. 

BAŞKAN — Tabiî, «Çekilme» değil de «Çekin
me» olacaktır. Zannederim bir tapaj hatasıdır, Sayın 
Komisyon ve Hükümet de katılacaktır. «İmzadan çe-
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küme» olmaz, «İmzadan çekinme»; yani atmaktan 
çekinmedir. 

NECİP BİLGE — İmtina etmek. 
BAŞKAN — Tabiî imtina etmektir eski deyimiy

le. Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılıyorlar 
efendim. «Çekinme» olarak düzeltiyor ve maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
İhale sonucunun karara bağlanması 
MADDE 48. — Sözlü veya yazılı son teklifler 

alındıktan sonra ihalenin yapılıp yapılmadığı istekli
lere duyurulur. Komisyonca, aynı oturumda karar 
yazılır veya kararın yazılması zamana bağlı ise öze
ti yazılarak, imza edilir ve uygun teklif vermiş olan 
istekliye bildirilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum 
İhalenin yapılamaması 

MADDE 49. — Açık teklif usulüyle yapılan iha
lelerde 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 iş, pazarlıkla yaptırılır. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum. 
C) Pazarlık Usulü : 
Pazarlık usulünde ihale 

MADDE 50 — Pazarlık usulü ile yapılan ihale
lerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İha
leler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine gö
re, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü 
teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle 
yapılır. 
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Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi teklifler
de bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden 
dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye de olma

dığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 50 nci madde kabul 
edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum. ' 
Pazarlık usulüyle yapılabilecek işler 

MADDE 51. — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pa
zarlık usulüyle yapılabilir; 

a) Yer, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Ge
nel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aş
mayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 in
ci maddesinde gösterilen işler, 

b) Olağanüstü hal ve savaşta bütün kamu kuru
luşlarının her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri; sıkı
yönetim faaliyetleri ile Silahlı Kuvvetlerin manevra 
ve planlı tatbikatlarında acele olarak temini gereken 
her türlü ihtiyaçlar, Silahlı Kuvvetler ile Güvenlik 
Kuvvetlerinin yukarıda belirtilen özel durumlar dı
şında, planlarının 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 tek
lif jsulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan 
işler, eğitim kuruluşlarından alınacak "hizmetler ile 
araştırma ve geliştirme ihtiyaçları; kompitür alımı, 
kiralanması, bakım ve onarımı, diğer ihale usulle
riyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açık
ça belli olan yedek parçaların alımı, standardizasyo-
nu sağlayan veya karşılıklı kullanmaya imkân veren 
birden fazla bakanlık ihtiyaçlarının karşılanmasında; 
ilgili bakanlıkça teçhizat, araç ve malzeme ile bun
ların yedek parçalarının bakanlıklararası alım, satım, 
imalat faaliyetlerinin yönlendirilmesi işleri; teknik 
araştırma faaliyetleri; harp sanayiin oluşturulmasın
da kamu ve özel sektör kuruluşlarını belirli sahalara 
yönlendiren ve sefer hazırlıklarını kolaylaştıran ima
lat faaliyetleri, 

d) 29 uncu maddeye göre ihalenin yapılmaması 
veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapı
lacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek 
süre içindeki ihtiyaç maddelerinin alımı, 

e) 43 üncü ve 49 uncu maddeler uyarınca pa
zarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler, 

f) İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde 
sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının 
paydaşlara kiraya verilmesi, 

g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı ol
ması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif 
yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, devletin özel 
mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralan
ması, trampası ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile 
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kira
lanması ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, 

h) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, 
göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av 
yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki 
su ürünleri istihsali hakkının, o yerde kurulmuş ve en 
az % 90 ortağı istihsal bölgesindeki nüfusa kayıtlı, 
kooperatif birlikleriyle, yöredeki köy birliklerine kira
lanması, 

j) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırıl
masında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araş
tırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, ha
rita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muaye
ne işleri ile teknik, fikrî ve güzel sanatlarla ilgili ça
lışmayı gerektiren diğer işler, 

j) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücev
her gibi kıymetlerle güzel sanatlarla ilgili veya tarihî 
değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigor
ta ve taşıma işleri, 

k) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, sak
lama 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 alı
mı veya kiralanması, 

m) Ordu binek ve yük hayvanları ile damızlık 
olarak veya aşı, serum üretmek ya da kontrol ve araş
tırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımı, 

n) Millî Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zo
runluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 

o) Hazineye mal edilmiş batık gemiler ile denize 
düşmüş malların çıkarılması, 

p) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağ
lanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usul
leri ile ihalesi imkânı bulunmayan her türlü alım, kira
lama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, 
taşıma ve hizmet işleri, 
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r) Sermayesinin % 40'ınden fazlası tek başına ve- < 
ya 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 yö
netmelikler gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve ge
reçlerin alımı, 

(a), (b), (c), (d), (i), (1), (n), (p) ve (s) bentlerinde 
yazılı işler için şartname düzenlenmesi tahmini be
del tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması 
zorunlu değildir. 

(g), (h), (i), (n), (p) ve (s) bentlerinde yazılı işler 
ilgili bakanlık ile Maliye Bakanlığınca tespit oluna
cak esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Uzunoğlu. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu, 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Maddenin (p) bendinde «özellikleri nedeniyle ya

bancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı 
veya açık teklif usulleriyle ihalesi mümkün bulun
mayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, 
keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri» 
deniyor. 

Sayın Başkan, memleketimizde sigortacılık ala
nında endüstride tarife sistemi uygulanmamaktadır. 
Her dalda Ticaret Bakanlığınca tespit edilmiş olan 
belli primler vardır ve buna bütün sigorta şirketleri
nin ayrı ayrı hepsinin birlikte uyması zorunlu bu
lunmaktadır; yani herhangi bir sigorta primi konu
sunda pazarlık söz konusu değildir. Böyle olunca 
buradaki «sigorta» sözcüğünün bu bendin hükmü dı
şına çıkarılması gerekli olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu yalnız yurt içi değil, yurt dışında da bilhassa 

Dışişleri Bakanlığımızın bazı hizmetlerinde de mev
zubahis olabilir, o bakımdan biz buraya koyduk. Böy
le kalmasında yarar görüyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. 
Sayın Evliya buyurun. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan 57 nci say

fada (d) bendinde 29 uncu madde zannediyorum 28 
olacak. Bir de (h) bendinde ikinci satırda «havuzlar, 
nehirler ve nehir ağızlarında» diyor. Ben bu «nehir
ler» tabiri yerine (Dere de var, çay da var) «akar
su» tabirinin kullanılmasını arz edeceğim. Bunu Ana
yasada da böyle yaptık. «Akarsu» dediğimiz zaman 
bütün akmakta olan suların, nehir, ırmak, dere, çay, 
hepsini kapsadığı için «akarsular ve akarsu ağızların
daki av yerleri» tabiri daha genel olur ve bütün ak
makta olan suları kapsar, bunu teklif edecektim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soralım efendim, 

efendim, (h) bölümünde, «havuzlar, nehirler, nehir 
ağızlan» yerine burada «havuzlar» dan sonra «akar
sular ve ağızlarındaki av yerleri» dersek yeterlidir 
derler. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, bu deyimleri 
biz Su Ürünleri Kanunu vardır, oradaki deyimlerden, 
o da yürürlükte olduğu için buraya aynen aldık, o se
beple bu şekilde geçmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bir te

mennidir. 
Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. 
D) Yarışma Usulü : 
Yarışma usulünün uygulanması 
MADDE 52. — İdareler her türlü etüt, plan, 

proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli görüldü
ğünde, yarışma ile yaptırabilirler. Bu işlerin meslekî 
kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarış
macıya, pazarlıkla ihale edilebilir. 

İdareler kuruluş kanunlarında yer alan işlere iliş
kin yarışmaların yürütülmesiyle ilgili yönetmelikleri 
hazırlarlar. 

Mimarlık, mühendislik proje yarışmalarıyla ilgili 
yönetmelik Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... j 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sözleşme j 
İhalenin sözleşmeye bağlanması j 
MADDE 53. — Bütün ihaleler bir sözleşmeye i 

bağlamr. Sözleşme, idare adına taahhüt amiri tara- j 
fından imzalanır. 

Bu Kanunda belirtilen özel hallerde sözleşme ya
pılması zorunlu değildir. I 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. I 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. i 
54 üncü maddeyi okutuyorum. I 
Kesin teminat I 

MADDE 54. — Taahhüdün, sözleşme ve şartna
me hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini 
sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce 
müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden he
saplanmak suretiyle % 6 oranında 57 nci maddede 
gösterilen süre içinde, kesin teminat alınır. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat 
iade edilir. I 

Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uy- I 
maması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya 
gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici temi
natı gelir kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edi
len diğer değerlerle değiştirilebilir. I 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge var okutuyorum efen

dim. 
Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 483 sıra sayılı Tasarının 54 ün
cü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının birleşti
rilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine 
uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 
sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müş- 1 
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teriden ihale bedeli üzerinden % 6 kesin teminat alı
nır. 

Necmettin NARLIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Efendim, geçi

ci teminat zaten % 3'tür ve burada % 6 olarak geç
mesiyle çok net bir hüküm haline gelir. Çünkü bu 
şekilde 25 inci maddeye atıf yapmak suretiyle biraz 
karışıklık oluyor. Hele 57 nci maddeye atıf yapmak 
büsbütün işi karıştırıyor. Çünkü bunun altında, «söz
leşmenin yapımından sonra geçici teminat iade olu
nur» diyor, oysa 57 nci maddede eskiden olduğu gibi 
geçici teminatın kesin teminata çevrilmesi öngörülü
yor. Şimdi 57 nci maddede de geçici teminatın ke
sin teminat miktarından çıkarılması diye bir tabir ko
nursa bu iki madde kendi görevini yapmış olur. O 
bakımdan burada ikili olmaması yönünden bu tek
lifin kabul edilmesi ve 57 nci maddede de o miktara 
iblağını kabul etmek lazım. Çünkü burada yukarıda 
57 nci maddeye göre kesin teminat alınır, şimdi ke
sin teminat alınacak, ondan sonra kesin teminat iade 
edilecek deyince şu mana çıkar : 

Kesin teminatı verecek ondan sonra geçici temi
natı iade edecek olur ki, bu düblikasyon olur. O ba
kımdan bu ikinci fıkranın buradan çıkıp, 57 nci mad
dede yer alması lazım. Bence % 6 olarak net bir 
hüküm getirilmesi çok uygun oluyor, kabulünü arz 
ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Te'şekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Narlıoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Lehinde Sayın Erginay. 
Başka?.. Yok. 

Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, iki deyim 
bakımından birleştirme hususunda ben Sayın Nar
lıoğlu'nun teklifine iştirak ediyorum. Önerge ile 57 
nci maddedeki geçici teminatın kesin teminata çevril
mesi kastediliyor. Yoksa evvela yüzde altıyı verip 
ondan sonra da yüzde üçlük teminatı iade etmek söz 
konusu değil, şimdi görüşülmekte olan maddede ol
duğu gibi. Her iki deyimi birleştirmek için, zannedi
yorum Sayın Narlıoğlu'nun teklifi yerindedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, bu, daha 
önce yüzde üç olarak kabul edildiği için, şimdi Ko
misyonun da iştirak ettiği Hükümet metninde iki katı 
olarak... 

Şimdi Sayın arkadaşımızın verdiği bu yüzde üçlük 
geçici teminat zaten vardır. iBunu, ya yüzde altıya 
iblağ etmek lazım veyahutta yüzde altı net demek 
lazım. Biz şimdi, zannediyorum arkadaşımızdan da 
ayrı olarak, «iki katı» demek suretiyle, yüzde üç alın
mıştır, oradan geliyor, 'bir yüzde üç daha ilave edi
lecek. O itibarla önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz? 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, bizim üstünde durduğumuz dava yüzde 
altı kesin teminatın teminidir. O bakımdan karar 
Heyeti Âlinindir. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz konuyu zannedersem ben anlata
madım; Mesele şurada: Birinci bölümü var, ikinci 
bölümü var. 57 nci madde ile çatışıyor. Ona cevap 
verilmedi. 57 nci madde ile çatışınca ne olur?.. Demek 
ki burada geçici teminat iptal edilecek orada da iblağ 
edilecek. Olmaz öyle şey. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Narlıoğlu'nun 
önergesine Komisyon katılmadığını, Hükümet de 
takdire bıraktığını beyan etmektedir. Önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

54 üncü maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte 
Komisyona iade ediyorum, eğer bir katılmaları ol
madığı takdirde. 

55 inci maddeyi okutuyorum: 
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 müteahhi
din hakedişlerine karşı verilecek paralardan % 10 
alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır. Müteahhit 
isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerin
den kesin teminat da verebilir. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapıl
ması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken 
fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, 
artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranın
da artırılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde 'bulunan sayın üye?. Yok 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
56 nci maddeyi okutuyorum. 
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, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise 
kalanı; 

Müteahhide geri verilir. 
Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal 

Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret 
sayılan 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. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum: 
Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin 

görev ve sorumluluğu 
MADDE 57. — Sözleşme yapılması gerekli oları 

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. 

— 119 — 
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Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre 
içinde ihale bedelini ve müşteriye ait veya şartname 
ile müşteriye yüklenmiş bulunan vergi, resim ve harç
ları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto 
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale 
bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunmak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bütün ka

nunlarda gün, rakam şeklinde değil, doğrudan doğruya 
yazı ile yazılır. Binaenaleyh, 15'in yazı ile yazılması 
lazım; 30'un yazı ile yazılması lazım. Maddeye bir 
atıf olursa o rakamla olur. Bu itibarla, bu şekilde 
düzeltilmesini düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Yalnız bendeniz bu ikazınızı çok önceden bekli
yordum; oysa en aşağı bugün 20 madde geçti; hep 
böyle rakamla geçti. 

AKİF ERGİNAY — Bir - iki tanesi geçti, onları 
yakalayamadım. Şimdi bunları söylüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyondan ve Hükümetten soralım 

efendim: Bunların yazıyla yazılmasına ne diyorsunuz?.. 
\ 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, katılıyoruz. 
Sonunda bu dahil, bunların hepsinin yazıyla yazılma
sına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sayın 
üyeler, rakamla yazılan günleri yazıya çevirerek 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... 57 nci madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum: 
Taşınmaz malların müşteri tarafından adına tescil 

ettirilmesi 
MADDE 58. — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer 

masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri, şartna
mede yazılı süre içinde taşınmaz mallan namına tescil 
ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua 
gelecek hasar, zarar, fuzulî işgal ve diğer sebeplerle 
idareden bir talepte bulunamaz. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum: 
Müşterinin süresi içinde taşınır malları teslim alma

ması 
MADDE 59. — Taşınır mallar, bedeli ödendiği 

halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, idare 
bunları müşteri hesabına bu kanun hükümleri daire
sinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim 
alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk 
edecek masraflar, varsa idarenin diğer alacakları, ikinci 
satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan 
kısmı, ilk müracaatından verilmek üzere müşteri 
namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli idarenin 
masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminat
tan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir. 

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, feshedilerek 
yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum. 
İdarenin görev ve sorumluluğu 
MADDE 60. — İdare 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 malları müşteriye teslim 
etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine geti
rilmemesi 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. Müteahhit veya müşteri, ihaleye girmek ve 
teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak 
kazanır. 

Tebligatın 32 nci maddedeki sürede yapılmamasın-
dan dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında 
kanunî işlem yapılır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
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Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. , 
61 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zo

runlu olmayan haller 
MADDE 61. — 57 nci maddede yazılı süre içinde 

taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getiril
mesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, söz
leşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu de 
ğildir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yük. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum. 
Müteahhit veya müşteri tarafından sözleşmenin 

bozulmasına neden olunması. 

MADDE 62. — Sözleşme yapıldıktan sonra 63 
üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit ve
ya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleş
menin bozulmasına neden olması halinde, idarenin 
süre ve nedenler açıkça belirtilen en az 10 gün süreli 
ihtarına rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, 
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kal
maksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı ge
nel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhit veya 
müşteri borcuna mahsup edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ieteyen sayın 
üye?... Yok, 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... Yok. 
Yalnız daha evvel kabul buyurduğunuz bütün 

rakamlı olan günleri yazı haline dönüştürmek sure
tiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

'63 üncü maddeyi okutuyorum. 
Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi 
MADDE 63. — Yapım işlerine ait bir sözleşme

nin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngö
rülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, 
müteahhit, keşif bedelinin % 30 oranına kadar olan 
değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki 
hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. 

| Keşif 'bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde söz-
I leşme feshedilir. Ancak bu durumda müteahhit işin 

keşif bedeli ve % 30 keşif artışının karşıhğı işleri 
sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde 
yapmaya zorunludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı üe 
bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, ida-

I reden hiç bir masraf ve tazminat isteyemez. 
% 30 oranından fazla artış beklenmeyen hallerde, 

temel ve tünel işlerinde, aşırı dalga, heyelan, feye-
I zan, seylap ve tabiî afet gibi nedenlerden ileri gel

miş ise; idarenin isteği müteahhidin kabulü ve ilgili 
Bakanın onayı ile süre hariç, aynı sözleşme ve şart
name hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı 
müteahhide yaptırılabilir., 

İşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle ta
mamlanacağının anlaşılması durumunda, müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, bel
gelemek şartıyla yapmış olduğu gerçek giderlerine kar
şılık olarak, yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin 
% 70'i arasındaki bedel farkının ,% 5'ine kadar öde
me yapılabilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 63 üncü madde kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yapım işlerinde ihaleye çıkılamayacak haller 
MADDE 64. — Arsası, mülkiyet ve istimlaki ta

mamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar du
rum ve tatbikat projeleri ve bu projeleri dayalı keşfi 
bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz. 

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

I Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... 
Buyurun Sayın Kurtoğlü. 
SERDA KURTOĞLÜ — Sayın Başkan, «istim

lak» kullanılmış «'kamulaştırma» olacak. 
BAŞKAN — Ona kamulaştırma diyelim diyorsu

nuz. Soralım efendim?. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor. 

i Sayın Hükümet katılıyor musunuz «kamulaşjtır-
I ma» ya?... 
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BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan, ben bu maddenin tamamına muhalifim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tabiî şu anda bunu 
görüşmemiz mümkün değil, sadece bir kolime üze
rinde katılıp katılmama söz konusu, madde üzerinde 
talbiî Hükümetin bir görüşü vardır, o zannederim tü
mü üzerindeki konuşmalarda da ortaya konmuştur. 
Ancak «istimlak» kelimesi yerine «kamulaştırma» tek
lifine Komisyon katılıyor, siz zaten maddeye karşı
yım diyorsunuz. 

«istimlak» kelimesini «^kamulaştırma» olarak Ko
misyon kabul ediyor ve bu şekilde düzeltilmiş biçi
miyle maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim : Ka
bul edenler... Etmeyenler. Madde kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum. 
Kiralarda sözleşme süresiı 
MADDE 65. — Kiraya verilecek taşınır ve ta

şınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. 
Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin 
on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkün
dür. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, 
önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. 
Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bu
lundukları Bakanlıktan alınır. Özel İdare ve Belediye
ler için kendi özel kanunları uygulanır. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, 
kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esas
lara göre yeniden tespit edilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... 65 inci madde kabul edilmiştir. 
66 ncı maddeyi okutuyorum., 
Su ürünleri istihsali hakkı kiralarında süre 
MADDE 66. — Dalyan, voli yerleri, doğal ve ya

pay 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 onbeş yıla kadar kiraya 
verilebilir. 

Bu madde kapsamına giren kira işlerinde, kira be
deli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre 
yeniden tespit olunur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... 
Sayın Bilge buyurun efendim. 

NECİP BÜLGE — Sayın Başkan, maddenin 2 
nci fıkrasında : «Ancak, kiralayan tarafından kuru
lacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri on
beş yıla kadar kiraya verilebilir.» denilmekte. Daha 
önceki fıkrada kira müddeti daha azdı, buradia on
beş yıla kadar çıkarmaktadır. Bu «kiralayan» tabi
rinden Komisyon neyi kastetmektedir; çünkü soru
mun sebebi şudur : Borçlar Kanunu hükümlerine gö
re kiralayan eski tabiriyle mucirdir ve kiracı da 
müstecirdir. Şimdi burada müstecir mi kastediliyor, 
yoksa mucir mi?... 

Kanımca bunun kiracı olması lazım geliyor, daha 
fazla bir müddetler kiraya verilmesi bakımından şu 
şartlar çünkü kiralayan tarafından kurulacak tesisat 
yapılacak olan üretme işleri, yani kiracı bir yeri ki
ralıyor, ama onun üzerine de bazı tesisat yapacak, bu 
tesisat dolayısıyla kira süresi daha uzun olabilir gibi 
bir mana seziyorum bendeniz. Eğer böyle ise, bura
daki «kiralayan» tabiri «kiracı» olması icap eder. Yok 
öyle değilse gerçekten mucir kabul ediliyorsa, bunun 
tutanaklara geçirilmesinin uygun olacağı • kanısında
yım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Soralım efendim, Sayın Bilge gayet haklı olarak 

derler ki, buradaki kiralayan kiracı mıdır, yoksa ki
raya veren midir?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHGİN ÖNALP — 
Sayın Başkanım; 

Müstecir, yani kiracı. İbare tabiî iki tarafa da 
çekildiği için bir aksaklık tevlit ediyor. Yerindedir; 
iştirak ederiz efendim. 

BAŞKAN — Evet, o zaman «kiralayan»ı kaldırı
yoruz da efendim, «kiracı» deyimini kullanmakta ya
rar var; çünkü kiracı tarafından bir tesis kurulduğu 
için zaten uzatıyorsunuz süreyi, yoksa kiralayan yap
tığı için uzatma biraz ters düşüyor, daha da kısalt
mak lazım. 
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Sayın üyeler; 
Komisyon da katılıyor bu görüşe ve 66 ncı mad

denin ikinci fıkrasındaki «kiralayan»ı «kiracı» yapı
yoruz ve başka düzeltme istemi var mı efendim?... 
Yok. 

Maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Madde kaibul 
edilmiştir efendim 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Sözleşmenin devri 
MAIDDE 67. — Sözleşme, taahhüt amirinin ya

zılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir ala
caklarda, ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir ya
pılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya 
müşteri hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanır. 

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

'Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum. 
Müteahhit veya müşterinin ölümü 
MADDE 68. — Müteahhit veya müşterinin ölü

mü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek ke
sin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. 
Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tari
hinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilme
si şartıyla sözleşmeyi devredebilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
(Soru sormak isteyen Sayın Kurtoğlu'ndan başka 

sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu, 
SERDA KURTOĞLU — Müteahhit bir hükmî 

şahsiyet ise bu maddelerin uygulaması nasıl olacak
tır?... 

BAŞKAN — Soralım efendim 
Sayın Komisyon... 
AKİF ERGtNAY — Efendim 4 üncü maddede 

cevabı var. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, Komisyon cevabı

nı verecektir efendim; bekleyelim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bu hükmî şahsiyet olduğu takdirde zaten şahsın 

ölmesiyle bu hükmî şahsiyeti haiz olan müessesenin 
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J varlığı sona ermiyor. Binaenaleyh, ermediğine göre dte 
bu bahsedilen husus söz konusu olamaz. Ancak kişi 
olursa o takdirde dedükleri söz konusu olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, zaten 4 üncü maddede ne 
I diyor?... «Müteahhit : Üzerine ihale yapılan ger

çek veya tüzelkişi veya kişileri», demektedir. «De
mek ki, buradaki amaç doğrudan doğruya kişileri 
kapsadığı açıktır» diyor. Sayın Efginay oradan za
ten müdahalede bulunuyorlar, «Bu gerçek kişidir» di
yor. Yani tüzelkişi değil... 

SERDA KURTOĞLU — Benim sorduğum o de-
I ğil efendim. 

BAŞKAN — Bir daha sorun efendim, belki de
ğişik'bir şeyle cevaplarlar. 

SERDA KURTOĞLU — Müteahhit hükmî şah
siyet ise, hükmî şahsiyetin iflası halinde hüküm var 
da infisahı halinde yok. Bunu sormak istedim efen
dim. «ölüm halinde» diyor, bunun dışında da mü
teahhidin hükmî şahsiyet, 4 üncü maddede söylen
miş, müteahhit hükmî şahsiyet ise, fesih kararı alır
sa, anonim şirketler için, kooperatifler için, feshet
mişlerdir kendi kendini. Ne olacak?... Bu madde mi 
tatibik edilecek, yoksa başka bir madde mi?... 

BAŞKAN — «İnfisahı halinde ne olacaktır?...» 
diyorsunuz; doğru. 

SERDA KURTOĞLU — Ve iflasını söylüyorum. 
BAŞKAN — Veya iflası... 
SERDA KURTOĞLU — Hayır, iflas var, iflas 

dışında bir hal yok. 
BAŞKAN — Evet, soralım efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, Sayın Kurtoğlu 

gayet haklı olarak derler ki, «İflas bir sonraki mad
dede yer almıştır; fakat infisah yoktur. Şirketin in
fisahı halinde ne olacaktır?...» Tabiî müteahhit şir
ket... 

SERDA KURTOĞLU — Çünkü «ölüim» demiş
ler, ölüm hakiki şahıs için söz konusudur, iflas için 
düşünmüşler, yapmışlar; fakat hükmî şahsın infisa
hını düşünmemişler. Bunu yeni bir maddeye mi alı
yorlar... 

BAŞKAN — Evet, anlıyorum efendim, anlıyo
rum. 

İKTİSADI İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — «İnfisahı» kelimesini ilave 
edebiliriz, haklıdırlar. 

BAŞKAN — Efendim, onu o zaman 69 uncu mad
dede ilave etsek daha iyi ollmaz mı acaiba?... Yani 
«Müteahhit veya müşterinin iflası veya infisahı hali» 
desek... 
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AKİF BRGİNAY — Müşterinin infisahı olmaz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Olmaz, ama başka yeri de yok; çün
kü müşterinin ölümü var, müşterinin de infisahı yine 
olmaz-ı 

NECİP BİLGE — Müşteri de tüzelkişi olabilir. 
IBAŞKAN — Olabilir, 
AKİF ERGİNAY — «Müteahhidin ölümü, veya 

infisahı, müşterinin ölümü halinde» diyeceğiz. 
BAŞKAN — «Müşterinin ölümü veya infisahı» mı 

diyelim?... 
AKİF ERGİNAY — Hayır efendim, «Müteah

hidin ölüm veya infisahı, müşterinin ölümü» şeklin
de; çünkü müşteri şahıstır. 

BAŞKAN — Müşteri de tüzelkişi olabilir efen
dim. Bu Kanuna göre müşteri de tüzelkişi olabildiği 
için diyorum sonuna «ve infisahı»nı koysak daha mı 
uygun olur?... Yani bir aşağıdaki maddede koyalım 
diyorum. «Müteahhidin veya müşterinin iflası ve in
fisahı hali» desek daha iyi olmaz mı?.. 

AKİF ERGİNAY — 67'de de lazım aynı şey. 
Orada başka bir esas var, burada başka bir esas var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, eğer izin ve

rirse Komisyon ve Hükümet, 61 nci maddede mü
teahhit veya müşterinin iradî olmayan ölüm sebe
biyle şahsiyetinin sona ermesi söz konusudur; bir. 

İflas hali ayrıca düzenlenmıiştir. Düzenlenmeyen 
infisahtır. Eğer infisahı iradî sebepler arasına koya
cak isek ki, öyledir; o takdirde 68'e girmesinde isa
bet vardır kanaatindeyim., 

IBAŞKAN — Tabiî, yani bir aşağıdaki maddede 
yerini alması lazımdır, değil mi efendim?.. O zaman 
şey edelim efendim; evet. Gerçi şimdi biz 68 inci 
maddeyi görüşüyoruz; ama o 69 oldu. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim,, ben eski 
maddeye göre diyorum. «Taraflardan birinin infisa
hı, hükmî şahıslardan birisinin infisahı veya müteah
hit veya müşterinin iflası halinde» diye devam et
mekte de fayda vardır efendim. 

BAŞKAN — Evet, evet efendim. O zaman bu 
maddede bırakıyoruz bunu, öbür maddede yeniden 
ele alalım efendim. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen başka sayın 
üyemiz?... Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... Yok. 
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Yalnız, 68 inci maddede yine «30 gün»ü rakam 
yerine yazıyla yazmak suretiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum. 
Müteahhit veya müşterinin iflası hali 
MADDE 69. — Müteahhidin veya müşterinin if

las etmesi halinde, sözleşme fesih ve 'kesin teminat ge
lir kaydolunur. 

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

Sayın Komisyon, bu biraz evvel konuşulan konu
nun zannederim yeri burasıdır. 'Lütfen buna göre bir 
metin verebilecek misiniz 'bize?..., 

SERDA KURTOĞLU — Bana mı soruyorsu
nuz efendim suali?... 

'BAŞKAN — Hayır efendim, Komisyona soruyo
rum da yardımcı olacaksınız Komisyona tabiî siz de. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim bir şey ortaya attı
nız da anlayalım ne olduğunu. Ben size soruyorum. 

SERDA KURTOĞLU — «Sözleşmenin tarafla
rından birisi tüzelkişi ise tüzelkişinin infisahı veya» 
diye... 

BAŞKAN — Efendim, müşteri için de söz konusu 
değil mi, müşteri de gerektiğinde tüzelkişi oluyor. 

SERDA KURTOĞLU — «Taraflardan birisi hük
mî şahsiyet ise, hükmî şahsiyetin infisahı veya mü
teahhit veya müşterinin iflas etmesi» diye devam ede
cek. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Verin bir metin kabul ede
lim efendim. 

BAŞKAN — Evet, «Taraflardan biri» demek; 
çünkü diğeri zaten Devlet... 

GERDA KURTOĞLU — Hayır efendim, Devlet 
olması şartı yok. Sadece Devlet değil, başka hükmî 
şahsiyetler de var. Tüzelkişi Devlet bile olsa tüzelki
şidir. «'İnfisah etmez» diyoruz; ama başka hükmî 
şahsiyetler de var Devlet yerine kaydolan. 

BAŞKAN — Efendim, sonunda «sözleşme fesih 
ve kesin teminat gelir kaydolur» hükmüne girecek 
midir bu infisah?... Sonucuna bakalım. Yani bir in
fisahı düşünüyoruz. İnfisah halinde sözleşme feshe
dilecek ve kesin teminat gelir mi kaydolacaktır?.. 

SERDA KURTOĞLU — Duruma göre efendim. 
Öyle kaleme almışlar ki, kenar başlığından anlıyorum, 

_ 124 — 



Danışma Meclisi B : 1 

«Müteahhit veya müşterinin iflası hali» diyor. Mad
denin anadüzenlemesi «iflas hali» Biz ona yeni bir 
düzenleme getiriyoruz; «İnfisah hali»ni... 

BAŞKAN — Çünkü, diğerinde biliyorsunuz ölüm
de kesin teminat varsa varislerine verilecekti; bun
da şirketin iflası halinde fesih edilecek sözleşme, ke
sin teminat gelir kaydolacak. Halbuki, İnfisahı ha
linde de aynı hükümlere mi tabiî tutulacak?. Konu 

^BAŞKAN — Sayın üyeler; 137 nci Birleşimin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
69 uncu madde üzerindeki görüşmelere başla

mıştık. Sayın Komisyon; bu metin üzerinde bir ila
veniz olacak mı efendim?... 

İKTİİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — .Sayın Başkanım.; bu madde 
metni üzerindeki görüşümüzü tam oluşturamadık, O 
itibarla bu maddeyi altlayalım!, diğer maddelere de
vam edelim efendim. 

BAŞKAN — Yani, bu maddeyi Komisyona mı 
çekiyorsunuz?. 

İKTİSADI İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet efendim. 

BASIK AN — Sayın üyeler; eski 68, yeni 69 un
cu maddeyi Komisyon geri istemektedir. İçtüzüğe gö
re bir defaya mahsus olmak üzere bu maddeyi Ko
misyona gönderiyorum efendim. 

70 inci maddeyi okutuyorum. 
Müteahhit veya müşterinin ağır hastalığı, tutuk

luluk veya mahkûmiyet hali 

MADDE 70. — Müteahhit veya müşteri sözleş
menin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır 
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
nedeni ile tahahüdünü yapamayacak duruma girerse, 
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budur. Yani, «İflas» ile «İnfisah»ı eş mi tutacağız 
burada?. Başkanlık Divamnın öğrenmek istediği ko
nu budur. İsterseniz bir ara verelim, bu konuyu bir 
tartışalım sonra huzura getirelim, «(tyi olur» sesleri.) 

Sayın üyeler, Birleşime 30 dakika ara veriyorum 
efendim. 

Kapanıma Saati : 16.30 

bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili ida
renin kabul edeceği birini vekili tayin etmek şartıyla 
taahhüdüne devam edebilir. 

Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest ira
desi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, 
ilgililerce, yerine aynı süre içinde genel hükümlere 
göre 'bir kayyum tayin edilmesi istenilebilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok, 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Düzeltme isteminde 'bulunan sayın üye?... Yok. 
70 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

71 inci maddeyi okutuyorum. 
Müteahhit veya müşterinin birden fazla olması 

hali 
MADDE 71. — Birden fazla gerçek veya tüzel

kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteah
hitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tu
tuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin 
devamına engel olmaz. 

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri 
idareye pilot firma olarak bildürilmiş ise, pilot firma
nın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya 
dağılma hallerinde sözleşme, kendiliğinden sona erer. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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Ancak diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun 
görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edi
lir. 

Birlikte yapılan taahhütlerde grubu dahil pilot fir
madan başka herhangi bir şahıs ortağı ölümü veya 
şirket ortağın herhangi bir sebeple dağılması halinde, 

pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil 
işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine 
alarak işi bitirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Ay dar söz istediler. 'Başka söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Aydar; buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Şimdi burada söz konusu 

edilen, birden fazla gerçek kişi için ölüm, tutukluluk 
hali ve mahkûmiyet söz konusudur. Ancak, tüzelkişi 
olarak meseleye baktığımız zaman, sadece iflas söz 
konusu ve iflas hali bir pilot firmayı da ilgilendire
ceği için Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri 
geçerlidir. Burada zannediyorum ki, iflası söz ko
nusu olan bir firmanın kendi taahhütleri pilot fir
manın dışındaki diğer firmaları da etkileyeceği için, 
maddenin ilerde hem sıkıntı doğuracağı ve aynı za
manda pek etkili olamayacağı şeklinde düşünmekte
yim. Acaba Hükümet ve Komisyon bu noktada ne 
düşünmektedir?. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon; buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim,, Sayın arkadaşımız 
bunu bir defa daha net şekilde ifade ederler mi?. 
Çünkü, tam anlaşılmadı. / 

MEHMET AYDAR — İzin verirseniz tekrar ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; bu mad

dede «İflas» deyimi sadece tüzelkişileri ilgilendirmek
tedir. Oysa, tüzelkişilik kazanmış bir şirketi düşünelim; 
onun ölümü, tutukluluğu ve mahkûmiyeti söz konu
su olamaz. Bu fıkra gerçek kişilerle tüzelkişileri yan-
yana getirdiği için, bir ihalenin, bir işin bırakılması 
halinde her ikisine uygulanabilecek müeyyideyi getir
mektedir. İflas etmiş bir firma pilot firma da olsa, 
onu destekleyen firmalar bundan etkileneceklerdir, 
Türk Ticaret Kanunu bunu amirdir. Ayrıca, firmala
rın, şirketlerin statüsü icabı durumları farklıdır. Bu
rada iflas ermiş olan bir firma pilot firma olduğu tak
dirde, diğer firmalara işin verilmesi söz konusu edil

diği an, ilerde bu madde silkinti verecektir diyorum. 
Bu itibarla Hükümetin ve Komisyonun görüşünü so
ruyorum. Eğer kendileri «Sıkıntı vermez» diyorlarsa, 
benim başka söyleyecek bir sözüm ikalmaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOÖLU — Sayın 'Başkanım; şimdi «Sıkın
tı verir» derken, biz sıkıntının mahiyetini anlayama
dığımız için ne şekilde bir sıkıntı doğurabileceğini 
kestiremedik. Çünkü, pilot firmanın.... 

MEHMET AYDAR — İflas işleri. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOÖLU — Efendim, şimdi konuyu bu
rada tartışmak tabiatıyla geniş bir zaman istemekte
dir. Düşünelim ki pilot firma iflas etti; şimdi pilot 
firmayı zaten diğer müteahhit grubu veyahutta or
taklar grubu kendi aralarında tespit etmişlerdir. Pi
lot firmanın iflas etmesi halinde, sorumluluk zaten 
kendilerine intikal etmektedir. İdareler çok kere bir
çok firma içerisinden kendilerine muhatap bir firma 
aramaktadırlar; yani birçok adrese gönderilecek bir 
yazıyı, mektubu veyahutta sözleşmeyle ilgili hususları 
tek bir şahsın sorumluluğunda görmek istemektedir
ler. Böyle olduğu takdirde, pilot firma bir tüzelki
şilikçe ve bunun da münfesih hale düşmesi halinde, 
idareyle bu grup arasında konunun yeniden görüşül
mesi ve karara bağlanması lazımdır. Tabiatıyla iş de
vam edeceği için (Çünkü, işin ortasındadır) çok muh
temeldir ki, kendi içlerinden yeniden bir pilot firma 
seçmeleri söz konusudur. Durum tabiatıyla hukuki
dir ve diğer yönleri de içine almaktadır. Hemen bu
rada buna kesin bir cevap da vermek zaten müm
kün değildir ve öneri de yapmak mümkün değildir. 
Arkadaşımızın bir önerisi varsa, onu da dikkate alı
rız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MEHMET AYDAR — Önerim var efendim. 
BAŞKAN —• İMüsaade buyurun efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üyemiz 

var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 
Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım; üçüncü fık

ranın birinci satırında «Birlikte yapılan taahhütlerde 
grubu dahil...» deniyor, «gruba dahil» olması lazım. 

iBAŞKıAN — Teşekkür ederim. Bir tapaj hata
sıdır efendim. 



Danışma Meclisi B : 137 1 . 8 . 1983 O : 2 

FUAT AZGUR — Bir düzeltme daha var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan; yine aynı fık

ranın birinci satırında «şahıs ortağı» ibaresi «şahıs 
ortağın» şeklinde olacak. Yalnız efendim, bendenize 
göre, «şahıs ortağın» değil, «ortak şahsın ölümü veya 
ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde» 
şeklinde olursa, cümle daha düzgün olur gibi geliyor 
bana. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Azgur «bir şahıs ortağı» 

yerine «bir ortak şahsın» ve «veya» dan sonra da 
«şirket ortağın» deiğl de «ortak şirketin» denilmesi
ni istiyor; görüşünüzü rica ediyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
«Şahıs ortağı» nı «ortak şalhıs» ve «şirket ortağın» ı 

da «ortak şirket» yapıyoruz ve cümle «herhangi bir 
ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin» şeklinde olu
yor. 

Sayın Aydar, bir önerge vereceğinizi söylüyordu
nuz, henüz vermediniz; maddeyi oylayacağım efen
dim?.. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, Komis
yonun isteği oldu, ben bir yazılı önerge vermiş de
ğilim; fakat ımüsaade ederseniz (konuya bir öneri 
istediler) şifahî bir öneri kabul ediyorlarsa ben ifade 
edeyim; yani zatıâliniz müsaade, ederse, edebiliyorsa, 
ifade edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim, tabiî 
mümkün değil bu; yani bir misal istediler; ama... 

MEHMET AYDAR — Müsaade etmiyorsanız 
öneride bulunmayacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağolun efendim. 
Sayın üyeler, düzeltmeler tamamlanmıştır. 71 inci 

maddenin üçüncü fıkrasında birinci satırda «herhangi 
bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi 
bir sebeple dağılması halinde» düzeltümiç biçimi ile 
71 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

Kamu kuruluşlarından karşılanan ihtiyaçlar 
MADDE 72. — Genel Bütçeye dahil dairelerle 

Katma ve özel Bütçeli 'İdare ve Müesseseler, bunlara 
bağlı döner sermayeler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
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sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da bir4 

likte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine veya ye
rel yönetimlere ait olan kuruluşlar, Türk Silahlı Kuv
vetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan va
kıflar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakıfı ile 
sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu 
vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan ku
ruluş ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve mü
esseselerden, özel kanun ile kurulan tüzelkişiliğe sa
hip olup, ortaklarını veya kanunların öngördüğü du
rumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işle
yen değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gerek
sinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortak
lıklar ve bunlara ait birlikler, özel kanunlarla ku
rulmuş veya özel kanunlarla kendilerine kamu göre
vi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlar arasında ar
tırma ve eksiltme işleri, kıymet takdiri yoluyla ya
pılabilir. 

İdarelerin ihtiyaçlarına ilişkin mal ve hizmetler
le yapım ve taşıma işlerinin sermayesinin yarısından 
fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirmek amacıyla kurulmuş 
olan vakıflar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfı ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıf
larca veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu ni
teliğinde olan kuruluşlar ve müesseselere ait olan 
kuruluş, şirket ve müesseseler ile özel kanunlarla ken
dilerine kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip ku
ruluş ve müesseselerden sağlanması halinde, bunların 
bizzat o kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması veya 
taşınması zorunludur. Kuruluş amaçları temel gıda ve 
günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan bu fık
radaki kuruluşlar bakımından, sözü edilen temel gı
da ve günlük tüketim maddeleri ve bu fıkradaki sa
nayi kuruluşları bakımından imal edilecek mamulle
rin 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 ma
kine, teçhizat için bizzat üretim ve yapım şartı aran
maz. Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alımları ile 
yapımların kıymet takdirleri 9 uncu maddedeki usul
lere göre yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşların uğraşı konusuna girmese 
bile kendi amçları için sahip oldukları tesis, atölye ve 
benzeri ünitelerden öteki kuruluşlar da aynı yöntemle 
yararlandırılabilir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakan
lıklarca tespit edilen mallar, dağıtımı yapan kuruluş-
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larda bulunmadığı belgelenmek suretiyle en yakın pi
yasadan da satın alınabilin 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksilt
melerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 

İdarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel hü
kümler saklıdır. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. 
Sayın Aydar ve Sayın Kırcalı soru sormak iste

mişlerdir; 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, ben sa

dece «Üçüncü Bölüm» denilen kısmı yukarıda takip 
ettiğimiz zaman, bir yanlışlık içerisinde olduğunu 
tespit ettim. Ben, daha önceki müzakerelerde, geçen 
haftaki müzakerelerde, bu husus bir defa zapta geç
mişti; ama tekrar zapta geçirilmesi ve müzakere edil
mesi bakımından hatırlatmayı uygun buluyorum. 

Onu arz etmek için söz aldım; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Kırcalı, buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, bu Tasarı yazıldıktan sonra Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin isimleri, son çıkan 60 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişmiştir; evvelce «KİT'ler» 
dediğimiz bu teşebbüsler, yani Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin baş harflerini ifade eden bu kısaltma, İk
tisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluş
ları; yani «ÎDT» ve «KİK» şeklinde oluşuyor. 

Şimdi, burada maddenin ikinci ve üçüncü satırın
da, ikinci paragrafının ikinci satırında aynen «Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri» olarak geçiyor, Sayın Komis
yon ve Hükümet halen yürürlükte bulunan ve aynı 
şekilde yürütüleceğini de tahmin ettiğim bu Tasarıyı 
göz önünde tutmak istemezler mi? 

Bir de maddenin son fıkrasından bir evvelki fık
rada «Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksilt
melerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gerekli 
dir.» sözünü anlayamadım; yani biz burada mümkün 
olduğu kadar idareye geniş şekilde bir satın alma 
yetkisi verildiğini düşünüyoruz. Burada «artırma, ek
siltme» sözü geçiyor, bu sözün bilemediğimiz bir an
lamı mı var? 

Bu hususlarda bilgi almak istiyorum, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Gerçi daha önceden de 51 inci maddede ve diğer 

bazı maddelerde «Kamu iktisadî Teşebbüsleri» o bi
çimde geçti efendim, maalesef geçti ve aynen kabul 
edildi; Komisyondan her iki hususu da soralım efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, mad
dî hatalar olursa sonunda düzeltilebilir. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ PA

ŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, arkadaşımız 
haklıdır; yalnız bu Tasarı bittikten sonra bir defa 
daha gözden geçirmek suretiyle zannediyorum o şe
kilde bir tashih yapabiliriz. 

Son sorusu ile ilgili olarak burada kastedilmek 
istenen Maliye Bakanlığının görüşü şudur : Mal üre
ten kuruluşlar, burada Maliyenin zaman zaman teb
liğleri çıkmaktadır, şimdi bu tebliğlerde bunlara yer 
verildiği gibi, bazen de aracılık yapmak istemekte
dirler. Şimdi, bu gibi hallerde «Maliye Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle» denmesindeki kasıt, kendi 
ürettikleri mal ve hizmetlerin dışında (özellikle mal 
demek istiyorum) başka kuruluşlardan mal almak su
retiyle aracılık yapmalarına müsaade edilmemesi için 
Maliye Bakanlığının görüşü istenmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, daha sonra zaten, zannederim bazı hu

suslar için Tasarıyı Komisyona vereceğiz (içtüzük ge
reği) bu maddî düzeltmeleri yapacağız; fakat şimdi 
yeri gelmişken, hiç değilse bu düzeltmeleri azaltma 
bakımından müsaade ederseniz bu «Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri» deyimini Sayın Kırcalı'nın ifadesi biçi
minde düzeltelim efendim. 

Sayın Kırcalı, lütfedin efendim, onu söyleyin. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — İktisadî Dev

let Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, müsaade eder 

misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir defa 440 

sayılı Kanun değiştirilmiş değildir. 
İkincisi, bahsi geçen Kanun Hükmündeki Karar

name, kesinleşmiş, kanunlaşmış değildir. Bu itibarla, 
bu metinlerdeki bu tabirlerin değiştirilmesi bence mah
zurludur, ileride ne olacağı belli değildir. Burada, 
Kanunda, geçerken o tabirler eski halinde konmuş ola
bilir; ama takdir Komisyonundur. 
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BAŞKAN — Tabiî siz de çok daha değişik bir 
görüş getirdiniz Genel Kurulun huzuruna. Kanun 
hükmünde kararnameler daha henüz Yüce Genel Ku
ruldan geçmiş değil; doğru. Ne zaman da huzurunu
za geleceği belli değil, belki de gelmeyecek. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, ben Sayın Erginay'ın düşündüklerinin hepsini 
cevaplandırdım gereğinden fazla. O kararnameler bu
gün yürürlüktedir ve Danışma Meclisimizce kabulü
nü beklemektedir; bunu da işaret ettim. Danışma Mec
lisimizden bu istikamette geçeceğini zannediyorum. 
Çünkü Komisyondaki konuşmalar bunu bana telkin 
etti ve bu sebeple arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı çok haklısınız da Sayın 
Erginay da gayet haklı. Diyorlar ki «Ya kararname
ler olur ya çıkmayıverir reddolursa.» O bakımdan... 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, şunu arz et
mek isterim. Aynı çıksa dahi bu kararnamedeki eski 
deyimler atılıp yeni Kanundaki şekliyle kabul edil
miş sayılır. 

Bu itibarla, bu deyimler otomatikman değişmiş 
olur; ama şimdiden değiştirirseniz yarın bu değiştiği 
takdirde buradaki deyimler karşılıksız kalır. Bunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Oldu efendim, teşekkür ederim. Ko
misyonun buna göre görüşünü alalım. 

MEHMET KANAT — Sayın Başkan, izin verir 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Kanat, buyurun efendim. 
MEHMET KANAT — Sayın Başkan, bu Mal 

Bildirimi Hakkındaki Kanun görüşülürken 1 inci mad
desinde «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» ile «iktisadî 
Devlet Teşekkülleri» ayrı ayrı sayıldığı için biz p sı
rada bunu kararnamedeki hükme uydurmak zorun
da kalmıştık. 

Esasında Anayasa gereğince belki bir süre kalır 
«Kamu İktisadî Teşebbüsleri» deyimi. Kanun hükmün
deki kararnamenin bir yerinde de ikisine birden «Ka
mu İktisadi Teşekkülü» denilmektedir. Bu tabirlerin 
bu şekilde kalmasında bir mahzur olmadığı kanı
sındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Siz de böyle kalsın diyorsunuz, evet. 
Sayın Komisyon, iki görüş var. Birisi; mevcut 

kanun hükmündeki kararnamede bir değişiklik yapıl
dı buna uygun düzeltelim derler Sayın Kırcalı. Sayın 
Kanat ve Sayın Erginayda böyle bir şeye gerek yok 
derler. Çünkü, daha kesinleşmiş bir durum yoktur de
nilir efendim. 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

Şimdi arkadaşlarımızı dinledik. Bu arada da ken
dimiz bir değerlendirme fırsatı bulduk. Şimdi Anaya
samızın 165 inci maddesinin bununla ilgili kısmında, 
başlığında «Kamu iktisadî Teşebbüslerinin deneti
mi» denilmektedir. 

Şimdi, «Kamu iktisadî Teşebbüsleri» deyince sa
yın arkadaşımızın değindiği gibi, gerçekte hem ikti
sadî Devlet Teşekkülleri ve hem de Kamu iktisadî 
Kuruluşları genel bir anlam olarak burada yer almış 
oluyor. Zannediyorum ki daha evvel Sayın Kırcalı' 
nın görüşüne iştirak etmek temayülündeydik; ama 
denildiği gibi bu kararnameler de burada görüşülecek 
ve Anayasamızda da bu şekilde yer aldığı için bu şe
kilde kalmasında zannediyoruz ki bir mahzur olma
sa gerek. Arz ederiz efendim. . 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ile ilgili 
Sayın Kuzuoğlu'nun bir önergesi var; okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Devlet İhale Kanun Tasarı

sının 72 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

A. Fehmi KUZUOÖLU 

«Madde 72. — Genel Bütçeye dahil dairelerle 
katma ve özel bütçeli idare ve müesseseler, bunlara 
bağlı döner sermayeler, Kamu iktisadî Teşebbüsleri, 
sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da bir
likte Devlete, Kamu iktisadî Teşebbüslerine veya ye
rel yönetimlere ait olan kuruluşlar, Türk Silahlı Kuv
vetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan va
kıflar, Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı ile 
sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca temin 
edilen kuruluşlardan özel kanun ile kurulan tüzelki
şiliğe sahip olup ortaklarını veya kanunların öngör
düğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, 
işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gerek
sinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortak
lıklar ve bunlara ait birlikler, özel kanunlarla kurul
muş veya özel kanunlarla kendilerine kamu görevi 
verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlar arasında artır
ma ve eksiltme işleri, kıymet takdiri yoluyla yapıla
bilir. 

İdarelerin 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 
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Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan 
vakıflar, Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı 
ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca te
min edilen kuruluşlardan özel kanunlarla kendilerine 
kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş ve 
müesseselerden sağlanması halinde bunların bizzat o 
kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması veya taşın
ması zorunludur. Kuruluş amaçları temel gıda ve gün
lük tüketim maddelerini alıp satmak olan bu fıkra
daki kuruluşlar bakımından, sözü edilen temel gıda 
ve günlük tüketim maddeleri ve bu fıkradaki sanayi 
kuruluşları bakımından imal edilecek mamullerin bün
yesine giren hammadde, yarı mamul, devre eleman
ları, aksesuar, yardımcı özel teçhizat ve bu kuruluş
larca bir bütün halinde kurulacak tesislerde kullanı
lan ve kuruluşun imalat sahasına girmeyen makine, 
teçhizat için bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz. 
Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alımları ile ya
pımların kıymet takdirleri 9 uncu maddedeki usulle
re göre yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşların uğraşı konusuna girmese 
bile kendi amaçları için sahip oldukları tesis, atölye 
ve benzeri ünitelerden öteki kuruluşlar da aynı yön
temle yararlandırılabiir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili bakan
lıklarca tespit edilen mallar, dağıtımı yapan kuru

luşlarda bulunmadığı belgelenmek suretiyle en yakın 
piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksilt
melerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 

idarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel 
hükümler saklıdır.» 

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

yın arkadaşlarım; 
önergem okunduğu kadar uzun değil efendim. 

Çünkü... 
BAŞKAN — Efendim, önergeniz şu anda okun

duğu kadar... 
A- FEHMt KUZUOĞLU — Okunduğu kadar, 

yani metinden çok farklı değil. Ufak bir cümle de
ğişikliğidir; fakat mecbur oldum metni aynen yaz
maya. 

Efendim, 72 nci madde «Genel Bütçeye dahil dai
relerle Katma ve özel Bütçeli İdare ve Müesseseler, 
bunlara bağlı döner sermayeler, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri, sermayesinin...» diye devam ediyor. 

Şimdi burada «Türk Polis Teşkilatını Güçlendir
me Vakfı ile sermayesinin yarısından fazlası bu va
kıflarca veya bu vakıfla birlikte kamu kuruluşu ni

teliğinde olan kuruluş ve müesseselere ait olan kuru
luş, şirket ve müesseselerden...» kısmını kaldırıyorum 
ve böylece cümle «... bu vakıflarca temin edilen ku
ruluşlardan özel kanun ile kurulan tüzelkişiliğe sahip 
olup...» diye devam ettiriyorum cümleyi. 

Bundan maksat şu Sayın Başkanım; KİT'leri za
ten Kanunun kapsamı dışında bıraktık. Nitekim bu 
maddede de zaten dışında kalıyor; fakat bazı vakıf
lara ortak olmak suretiyle ve özellikle dış sermayenin 
de katılması suretiyle bazı uygunsuz hareketler ola
bilir düşüncesi ile bu kuruluşların bazılarını kapsam 
dışı bırakmak zorunluluğu hâsıl oldu. Tabiî bunlara 
benzer kuruluşlar da bu suretle dışarıda kalmış olu
yor. Direkt satma imkânı olmasın diyoruz. Çünkü, 
bu bir nevi tröst teşkil etmek olur diyoruz. Dışarıya 
döviz transferi de ancak bu suretle önlenmiş olur di
yoruz. 

Bir de ayrıca yeni teknoloji getirmesi istenmiş 
hatta mecbur edilmiş olunur diyoruz. Eğer bunlar 
kapsam dışı kalırsa serbest rekabet esasına göre ça
lışma zorunda kalırlar ve bunları da yeni teknoloji ge
tirmek zorunda bırakırız diyoruz; ama bununla be
raber vakıflap ve yan kuruluşları, yani ASELSAN, 
HAVELSAN, OYAK gibi müesseseler aynı şekilde 
varlıkları zedelenmeden işlerini istenildiği gibi yürü
tebilirler diyoruz. 

Bu maksatla bu önergeyi verdim, önergem arz et
tiğim gibi hemen hemen bütün metni ihtiva etmek
le beraber, bir cümlenin çıkarılmasından ibarettir. Arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız önergenizde tabiî ikinci fıkrada da aynı iba

reler var. Aynı maksatla değil mi efendim?.. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Aynı maksatla Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Kuzuoğlu'nun önergesinin leh 

ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
HAYRI SEÇKİN — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Seçkin buyurun efendim. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sayın Kuzuoğlu'nun vermiş olduğu önergenin, te

kelleşmeyi önlemek ve rekabeti getirmeye matuf ol
duğuna işaret etmek için rahatsız etmiş bulunmakta
yım. Çünkü, bazı vakıflarımız gayet iyi niyetli ola
rak, teknoloji getirme zorunluğu olmadan, herhangi 
bir konuda bir yabancı şirkete hisse vermek suretiy
le, tasarıda ve komisyonlardan gelmiş olan metinler-
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de mevcut olan maddeye istinaden, hiçbir rekabeti 
tanımadan doğrudan doğruya ihaleyi üstüne almak 
imkânını vermektedir. 

Halbuki, teknolojiyi getirmeye matuf, aynı konu 
üzerinde çalışan diğer bir yerli firmaya da teklif alma 
imkânını verebilme bakımından bu değişikliğe zorun
luluk vardır. Nitekim, bizim komisyonumuzda konu 
tartışılırken da'ha genel bir tabir ile «Savunmaya yö
nelik olanlar hariç, diğerleri için ihale Kanununun 
genel hükümleri uygulanır» şeklindeki bir anlayışımız 
mevcut idi; fakat Bakanlıktaki arkadaşlarımızla tam 
bir mutabakat teesssüs edemediği için metin bu şe
kilde gelmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü haliyle metin, anladığımız kadarıyla, şu 
veyahut da bu vakfı kastetmiyorum; ama vakıf adı 
altında kurulacak olan bilumum teşekküllerin ken
dilerinin hisselerinin % 10'unu, % 12'sini bir yaban
cı firmaya verdikleri zaman, o konular üzerindeki 
artırma eksiltme mevzuları pazarlık şeklinde, tekel
leşmeye götürecek şekilde bir tehlike arz etmektedir. 
Bunu önleyecek mahiyette bir önerge olduğundan, 
muhterem arkadaşlarımdan önergenin dikkate alın
ması yolunda oy kullanılmasını rica eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, sayın arkadaşları
mızın verdiği bilgi ışığında bu maddeyi Komisyon 
olarak dikkate alınmak üzere, Sayın Genel Kurulu
muzun tasviplerine arzını istiyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim, dikkate alınmak üzere, 
önergeyi oylamadan evvel geri çekerseniz durum baş
ka bir safha olacaktır, önergenin kabulünden sonra 
olursa başka bir safha... İsterseniz önergeyi oylaya
yım. 'Siz maddeyi geri alıyorsunuz. O zaman önerge 
üzerindeki işlem gelecek safhaya kalır. Yani, oyla
ma işlemi gelecek Birleşime kalacaktır o zaman. 

AKİF ERG1NAY — Önerge ile birlikte mad
deyi Komisyona gönderin. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon maddeyi iste
dikten, sonra önergeyi oylamam mümkün mü?.. Ken
dilerine de açıkça beyan ediyorum. 

72 nci maddeyi Komisyon geri istediğinden henüz 
üzerinde görüşülmesi tamamlanmayan önerge ile bir
likte Komisyona gönderiyorum efendim. 

73 üncü maddeyi okutuyorum : 
Genel menfaate yararlı derneklere taşınmaz mal

ların satımı 
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MADDE 73. — Genel menfaate yararlı dernek
lere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak 
üzere, hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan 
ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz mal
ları, satış tarihindeki alım, satım rayici nazara alına
rak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. 

Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı 
dışında kullanılamaz ve satılamaz. 

5 yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kul
lanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üze
rinden Hazinece geri alınır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunacak sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, 73 üncü mad

dede «Genel menfaate yararlı dernekler» tabiri geç
mektedir. Bu «Genel menfaate yararlı dernekler» ta
biri 1934'den evvel mevcut olan Cemiyetler Kanunu
na göre konulmuş bir tabirdir. Orada da «Umumî 
menfaatlere hadim cemiyetler» tabiri geçmektedir. 
Esasen bu, Dernekler Kanununda sonradan yapılan 
değişikliklerde «Kamu yararına çalışan dernekler» is
mini almıştır. Bugünkü Dernekler Kanununda böyle 
olduğu gibi, komisyonlardan geçen Yeni Dernekler 
Kanunu Tasarısında da bu durum aynıdır. Yani, «Ka
mu yararına çalışan dernekler» tabiri kullanılmak
tadır. Bu itibarla «Genel menfaate yararlı dernekler» 
tabirinin «Kamu yararına çalışan dernekler» şeklinde 
değiştirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyim. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Evet. «Kamu menfaatine hadim ce
miyetler» deyimi eskidir diyorsunuz. Aslı «Menafii 
umumiyeye hadim cemiyetler» idi. 

Sayın Komisyon, Sayın Bilge der ki, bugünkü ka
nunda «Kamu yararına çalışan dernekler» deyimi var
dır... 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PA§A SARIOĞLU — Kabul ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Efendim bu bir dü
zeltmedir. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan, kamu yararına birçok dernekler çalı
şabilir. Bir komplikasyon yaratmasın sonra?.. 

Genel menfaate, Bakanlar Kurulunun kabul et
miş olduğu cemiyetleri almak lâzım. Aksi takdirde... 
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NECİP BİLGE — Dernekler Kanununun 48 inci 
maddesi aynı mahiyettedir Sayın Başkan. 

»BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Bilge. 
«Kamu yararına çalışan dernek, zaten Bakanlar 

Kurulunca tespit edilecektir. Dernekler Kanununun 
48 inci maddesine göre herhangi bir engel yoktur» 
diyorlar. Yani, her dernek, mutlaka kamu yararına 
çalışan dernektir diye bir şey yoktur denilmektedir. 
Örneğin, Seronofil Derneği falan... 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Takdir Heyeti Âlinindir efendim. 

BAŞKAN — Evet.» Kamu yararına çalışan» iba
resini koyuyoruz, «Genel menfaate yararlı» ibaresini 
çıkarıyoruz eski bir deyim olduğundan. Gerçi biraz 
Türkçeleştirilmiş biraz ama... 

Başka düzeltme istemi var mı efendim?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — «5 yıl için

de..» derken 5'i yazı ile yazmak gerekir Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet. 5 rakamını da yazı ile yazı
yoruz. 

Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tarihî ve bediî değeri olan taşınmaz malların 

kiraya verilmesi 
MADDE 74. — Tarihî ve bediî değeri olan ta

şınmaz mallar, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, 
Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir. 

Vakıflara ait özel hükümler saklıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği?.. Yok. 
'Bu madde ile ilgili soru var mı efendim?.. Yok. 
Madde üzerinde Sayın Aydar'ın bir önergesi var. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, madde 

numarasında bir değişiklik var; 74'ün 75 olması lâ
zım. Buradaki sırayı takip etmesi gerekir. 

'BAŞKAN — Evet Sayın Aydar. Çünkü 16 deyin
ce, 76 mahallî komisyonların yetkileri yahut ecri 
misil istenmesi ile ilgili... 

MEHMET AYDAR — İktisadî işler Komisyo
nunun kabul etmiş olduğu metinde 73 üncü madde 
74 oluyor, 74 üncü maddesi de 75 olduğu için böyle 
teklif ettim efendim. 

BAŞKAN — Siz onu birleştiriyorsunuz. 
Sayın Aydar'ın önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
483 sıra sayılı Kanun Tasarısının 74 ve 75 inci 

maddelerinin tek madde olarak birleştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Tarihî ve bediî değerleri olan taşınmaz malların 

kiraya verilmesi (metinde 73 üncü madde olarak gö
züküyor) 74 üncü madde olarak kabul edilmiştir. Bu 
maddede 'Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönet
melik esasları içerisinde kiraya verileceği ve bundafl 
vakıflara ait olan taşınmaz malların da kendi özel 
hükümlerine tabi olacağı hususu düzenlenmiştir. 

Müteakip maddede, yine tarihî ve bediî kıymeti 
olmayan taşınmaz mallar için bir düzenleme getir
mektedir. Maddelere baktığımız zaman, «Tarihî ve 
bediî değeri olan taşınmaz mallar için Maliye Bakan
lığının çıkaracağı yönetmelik çerçevesinde Maliye Ba
kanlığı yetkili kılınmaktadır.» Oysa diğer hususlar 
için 75 inci madde düzelenmesinde «-Bakanlar Kuru
lunun çıkaracağı bir yönetmelik çerçevesinde» me
sele düzenlenmektedir. 

Bu itibarla, ağırlığı olan 74 üncü madde ile bir o 
kadar daha değişik bir muhteva taşıyan 75 inci mad
de farklı düzenlemeler göstermektedir. O kadar ki, 
75 inci maddede, «Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan yerlerin dahi kiralanması ve 
mülkiyet üzerinde gayrı aynî haklar tesisi husu-
su»nu da içermektedir. Her iki husus birinin tarihî, 
bediî değer taşıması bakımından ağırlıklı olması, di
ğerinin de Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin kiraya verilmesi ve üzerinde gayrı aynî hak-
tesisi gibi çok daha değişik hususları içermesi bakı
mından ikisinin müştereken mütalaa edilip Bakan
lar Kurulunun çıkaracağı bir yönetmeliğe tabi tutul
masında büyük fayda mülabaza edilmelidir. 

'Bu hususa işaret etmek için söz aldım; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Şimdi Sayın Aydar'ın görüşüne bir yerde iştirak 
etmek mümkün değildir. Çünkü bunlardan bir tanesi 
sadece tarihî ve bediî değeri olan taşınmazların kiraya 
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yeriılmesi ile ilgilidir. Şimdi Maliye Bakanlığına bir 
yönetmelik çıkarılmak suretiyle bu yönetmeliğe göre 
(Maliye Bakanlığının çıkaracağı yönetmeliğe göre) 
kiraya verilmesi daha çok elastikiyet kazanan bir 
unsur haline gelmektedir. Diğeri ise, Devletin bizzat 
kendisine, Hazineye olan ve mülkiyeti Devlette bu
lunan birtakım varlıkların satışı ile 'ilgilidir. Satış 
başka şeydir, satıştaki sorumluluk başka şeydir. Bu 
sorumluluktan dolayı da Bakanlar Kurulunca bu yö
netmeliğin çıkarılması öngörülmüştür, diğeri, doğru
dan doğruya kira ile ilgilidir. Onun için ikisini bir
birine karıştırmamak lazımdır ve ayrı kalmasında da 
bu sebeple yarar vardır. Onun için iştirak edemiyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — {Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan?.. 
IBAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Takdir, Heyet-i âliyenindir. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, soru. 
BAŞKAN — önergede soru sormak mümkün değil. 
Sayın üyeler, Sayın Aydar'ın, her iki maddenin 

birleştirilmesine ilişkin önergesine Komisyon ka
tılmadığını beyan etmektedir. Hükümet ise takdire 
bırakmaktadır. Önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim; yalnız burada 74 üncü madde ile 75 
inci madde arasında bize göre, «tarihî ve bediî değeri» 
deniliyor yukarıda, aşağıda, «tarihî ve bediî kıymeti» 
deniliyor. Nasıl birlik sağlayacaksınız? Yani ikisini 
ya «kıymeti» yapın ya «değeri» yapalım. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim; bu maddede «bediî» 

tabiri geçmektedir. Bunu herkes kolay kolay anlamaz. 
Bunun esası «güzel sanatlardır.» Nitekim 51 inci mad
denin bir bendinde de «güzel sanatlar ve bediî veya ta
rihî değeri olan» tabiri geçmiş bulunmaktadır. Burada 
da aym şekilde «bediî değeri» tabirini «güzel sanat
lar» tabiri ile değiştirmek suretiyle ve öne almak sue-
tiyle, ı«güzel sanatla ilgili veya tarihî değeri olan ta
şınmaz mallar» diyecek olursak »daha uygun düşer. 

Aynı şekilde 75 inci maddede de bu şekilde bir 
değişiklik yapılabilir. 

'BAŞKAN — Yani, kıymeti; hem bediî hem kıy
metini değiştirerek, değil mi efendim, aynı biçimde 
yapalım, dersiniz?.. Soralım efendim, Komisyondan: 

Efendim, «bediî» yerine «güzel sanatla ilgili v« 
tarihî değeri olan» denilmektedir. 

I İKTİSADÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Katılıyoruz. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler; bu biçimde madde baş-

I lığını değiştiriyoruz. Tabiî, madde içinde de aynı şe
kilde değiştirmek lazım. Yine başlığı alıyoruz: «Güzel 

I sanatla ilgili ve tarihî değeri olan taşınmaz mallar» 
I diyoruz ve... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Şimdi, bu, güzel 

I sanatla ilgili değeri olan anlamını taşıyor. «Tarihî ve 
sanat değeri olan» desek daha uygun olmaz mı acaba? 

I «Güzel sanatla ilgili olan» her şeyi alacakmış gibi 
I oluyor. Orada biraz bir tereddüt yaratıyor. 

I BAŞKAN — Evet, siz de haklısınız «güzel sanatla 
I ilgili değeri olan» olur mu? deniliyor, ama burada 
I bir «ve» konduğuna göre «veya» değil, «ve» olduğuna 
I göre hem güzel sanatla ilgili olacak hem tarihî değeri 

mi olacak, yoksa sadece güzel sanatla ilgili olacak, 
I tarihî değeri de ayrı mı olacak? diyorsunuz. 

NECİP BİLGE — Efendim, 51 inci maddede 
«veya» tabiri kullanılmıştır, burada da aynı 

I tabir, «veya» tabiri kullanılabilir. «Veya pazarlık usu
lüyle yapılacak işler» diyor. Burada da gene buna 

I benzer şekilde ifadenin kullanılması laztrn. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; burada Ko
misyon olarak bizim kastetmek istediğimiz, hem 

I tarihî değeri olacak, hem güzel sanatlar. Yani birlik-
I te olacak, birlikte olması lazım. 

I BAŞKAN — O zaimıan cümttle doğru olur, 
ÎKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Her güzel satıaıtn faliz burada 
değer ofteırlak (kalbul1 edemleyfe:, ama tarihî bir değe
rimden doHaya onu burada dülktaate aStoııaJk IİSI%ORIIZ. 

BAŞKAN — O zaimiain, Sayam BUge'nİın buyur-
dulMan dümDe doğıru olur : «GÜSBÖI samanla W0l ve 

I taırlilhî değeri oltan.» Oldu efendin. Eğer böyle iise 
I doğrudur,, Yaınli İki uınisuru b'ideştiırımişlse mesele yıdk; 
I «ve» damak suretiyle biiırüiöşttünldüğii anfltaşribyor. Oku^ 
I yomum efendiim : «Güzel saınalttta Ilgffli ve tarihî de-
I ğera oîaın ıtaışntnımiaz imlaların kiiıraıyıa veırümıesli.» M'ad-
I ide bayiliği! bu. Madde de şöyte oluyor : «Güzel sa-
I raatöıa 'Igül ve tarihî değeni oku taşınılmaz mıaüatr...» 
I diye cümle devam eddjyıoır ve bu biçdımde maddeyi 
I oyîtajınıza sunuyorum. 
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MEHMET AYDAR — Sorum var efemldtaı, 
BAŞKAN — Buyurum efendimi. 
MEHMET AYDAR — Saıyım Baişfcam; bu mad

dede ydtlki, Maliliye Biafkariığıırfa verfflmekltedlir, taırliıhî 
ve bedliî 'dağeırii dlıaın ıtaşıınımıaız ımalDliaır üçüm. İstanbul'' 
dalfcı tarihî ısaıraıylarımııızdıaın . herhamigii bliır tamıesliı, 
geçlmüş döneninde bunum bfiır öırnıeği vardır, (kıuariiaırlha*-
ne olarak verfflmek (isltendiği takdiırlde buıraida Maliliye 
Balkatallıfâı Itelk başurta faıarekat eltaıidk ıdutruımıuinjda toalüah 
büllir imli? Yoksa bir Ihiükülmet meselesiı ofDuır rniu? Bu 
'hususta Saıyun Kofmlisyomuın ve Hükümeltlin cevap ver-
•mıesliınli ırliaa edliyoıruım. 

Teşelklk'ür ödlerim. 
BAŞKAN — Teşıelklkliir ladieırüm Sayın Aydlar. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayım Başkaın, 

bir sıaruım viaır. 
BAŞKAN — Efendim, sorldluınaöa^ız tabüî, bliır fce-

ıre müsaade ettikten solnna aıritıik uısull ıdluşııına çıkmış 
olacakız (naısullsia, somdıuraıoaiğıını efenldilmı. Evvela ce
vabımı aliallıim. 

Sayım Kolmfiisyom?.. Saysın Bakam?.. Kliim cevap-
fflamıdtıraıoak efendim?.. 

Buıyuıruınıuız Sayım Balkain. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayım Baışltoan; 'ağar Heydt-ii Alliyaniiz kabdt buyuıriur-
larsa, «Klüllltür ve Turfem Balkanlkığiınıın görüşü aıliı'na-
nalk Malye Baıkaınîi/ğımıca» diiye bir çakma yapataı, 
böylece problıam tali lollmıuış gibli geiyoır bama. 

BAŞKAN — Bir düşüncedir (efendiim; (teşekkür 
©dteniiını. 

Sayım Kıırcailt, buyurum. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan; butnaıda ısom cümlllade, biraz evvel! de zaten Sayım 
Aydıaır'mn ömıargesli ıdofflayıısiyllia da sormak lilslteiDiışMto, 
ama zaimiammı yanliıış seçimlisini, «Vakıflara alilt özel1 

ihükiîmJler sakinidir.» Simidi bu valfcıfillaıra aıilt mafer 
DevMün mallı değlill, burada böyTıe bliır şey ıdıetmıelkle 
mıaye Jişaıret e toak (istiilyo'rlllaır? Onu öğrenmek lislöiyo-
ıruım. Bu m a l a r Haızinedin değil, VaMlaıriın mıaflı.. 
Buma lişaıret «itmekte Sayım Korriilsyom ve Sayıın Hü-
'külraetıilmlte acaba mıeyfi ortaya koymak asıted'itar; bu 
tosıusıta bffilgi sath'ibli lofflmlalk Ittliıyoırtum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayıın K ı r c A 
Sayım Koımteyomı?., Sayım Hülkiümdt?.;. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Salyam Baışikaınîimı; VakıfÜaıra 
alit teslisler ıdalhia önce de buıraldia geçtliğü iiçfiın, fcaltıma 
bütçeye giflmeslinidem dolayı buıraıda blir ayncalMc ge-
liırtmıek ıduınuımıuınldayız. Onlu 'böiıltoe'k; üaeıre bumya 
Ifeoınıullımuışitıuır; laınz «daAn. 
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BAŞKAN — Teşekkür ledeıiilm. 
Saıyrnn Yoillga, toyuırum efieınıdüımL 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayım Başkan, 

banlkn ısuıailliım biıraiz geriye dönmuek ıgıilbi oluyor; bediî, 
esltatlilk rnıaıniaısıınıaldıır, eslteiüilk ıdeğer,. Güzaî saıniaitıliaır (te
rimli lonıu fcaırşuHlaimıaz. Ben Saıyım Ko'mliısyomdaın soruı-
yaru'm, lacalba IkenidlilHani Ibu1 ımıelbnli mazınrfllariflan :güizel 
isaımaltlaır airıllaimıiinJda mlı «beıdliî» keillirniaslilrii Jkoydulllar, 
yidksa ösiteltik kaırşılîi'ğı odaıralk mili koydüffiaır? Bumu 'ken-
dfflarıiımdıen ısoııtuyoırıuiiB. 

BAŞKAN — Teşöklkür ederolm elemdim» 
Buyuırum Sayım Koimıiısıyan. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — EfanıdJm, Sayım Ağabeyimii-
ziim soıruısu bir yerde ıdoğruıduır; .alma genellikle eslfce-
ıtlilk anlaımi), bu1 g>iibi ıtairiM es'erlierde, eisiteltıilk yapmsım1-
dan ıdolllaiyı, lösltıeltliik özallliığinldıeın Idolıaıyı diye fcula-
mıllımaz. Güzel ısaınaltlllarım 'buniaidalki adliamıı, onun ©stte-
tiği de liçarem bir ımiaıh'iyet itaşıKmıasımıdaın dloHayıidlıır, bıiız 
öyle ıdüışülnidülk. O litlibarllla «güızeBl ısanaltllaır» dleimielk 
ısuırötiyUe Ikapsaima ıdalhia ışlülmıulllllü hallıe gfelüirdülk görü
şündeyiz; almia esltatıik fceUllmösii yaünuz baışinia beüki 'bu 
şeyli iifalde dümıayeodktiiır; ıoıniu arz ©timelk fetliyonum. 

BAŞ;KAN — Teşelkkür eıderfilm efeırifdıita. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Rdsliım, heyöcöl gi

bi itaışintıtr mlallaır idia içline ıglirmliş otoyor o zaman. Haılı-
bulki Itaşnnımıaiz ınuallUlaır söz konıuisu. 

BAŞKAN — Evet. 
Asfflunida ıtalbiî ıd'ilîiiı üyli biıllmieık, Sıyli ıkullliaınım'ak, he

le kamum yapımla Itdknliığlinde çoik önamllıi bir umsur. 
Baızan bir Ikdlüımeyii yerlinde kul'Jlairtmiadliğııimıız ıtalkdlir-
de, uygıulaımialda blüiyfülk güıçlllülkler dioğmalktıadıır ve o 
güdliiğü 'gliderdbiîmıdk iiıçün Ifcanunlllaır deivaimllı olıaıraflc 
değişlikilıiığe ufğramalktadlıır. Türikiye'ıde şom dÖmemiDer-
de yaıpıllam kaniuınlllanın en büyük moksiamı!hğı dilli mıok-
sanlliıığııdır. Bu bakıimldlaln ıda kamonllıaırıilmızîdla devaımllıı 
bir degiışlMik yapıfllduğı Üçün baizen bir kamumu aınla-
mialk miümikün otaaımıalktaldiır. Damıışmıa M'eol'isli bu 
balkumidan, hler we kadar bazı .gaızeteliarde şapka, kü-
Ualh, yok îtıırinak, yok bİmtam m'eylle uğraşıyor gjibi 
pek ide hıoş dllmıayan bazı yazılara mıulhialtap olmıuış 
ıise ıda, alsıfoınlda ıfcanıuın yaplraa teknSğimdie göslterdü'gi 
tıiitliızfllik foiakımıımıdam îiHadidieki ınedlliısüane emısaffi ollıa-
aakltıır. Çünkü bazıen bir yiırgülî, o ömemsıenımıeyemı bir 
yirgiül kamumu itüm ımiadde ofllaraik baînbaışlfca bir ırnec-
<raya götürlür, bambaşka bir uyguffiaımaıya göıtünür. Bu 
balfcıimıdain, gerekti hatsslasftyteltıi1 gö^erd*iklerıiı (için, ki 
Hodam oüaın Sayım BıiUlgeVıe, Sayım Ergimay'a ve Sa-
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yun YoUga'ya idi koınıuısıunldalkii lİtMdlarti yönlünlden 
her zatmaın ş^krarilarjimii amz öderim efendim, Baş-
kıanlMc Divanı dlaralk ıda.., 

NECİP BİLGE — Sağoilıun Sayın Başkan. 
AKİF ERGİNAY — Sağdlıun Sayım Baştan, 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sağofan Sayın 

Balkan. 
BAŞKAN — Sayın üyalar, «Mıailüye Bafoanhğın-

oa kiraya verilebilir.» cürnllesiine «Turiizm ve Kültür 
Bakanlığınım ıda görüşü lallainlmalk ısıunetüyle» tibamesliıniift 
eManmıesiinıi luygun görüyor Hükümet. 

Sayım Kolmiigyom, filiz ide... 
İKTISADÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ 

PASA SARIOĞLU — Kaitu'liııyoruz. 
BAŞKAN — Katiıyoraunıuz. 
Kültür ve Turizmi Balkanllığıinım uıyguın görüşü 

mlü ıdiyorısıunıuz, sadece «görüşü mü» dliy omsunuz?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Herhailde uygun görüş anlla-
mııındaidııır efendim ısiöylenen şey. 

BAŞKAN — Hayır efendim, görüş istersiniz de 
uygun dia çılkmayabiilîir. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — «Uygun görüş» düyefflim efen-
dim.1 

BAŞKAN — Uygun görîüşü deylin, o ıda hukukî 
bir tıer'iımldliır. «Uygun görüşü allflinaıraik Maliye Ba-
kainlıgııniöa klimaya verilebilir.» 

Efendim, cüımllemdlz şöyle oluyor : «Güzel ısiartait-
la ligli ve tıariihî ideğeri olan taışınmıaz malîlar, Ma
lîye 'Balbainilıigıınıcıa cilkaırallaüalk biır yönetmıefflkte tepitt 
olunacak esaıs ve şaritllara göre KüDtür ve Turizim Ba-
karilığımınn uygun görüşü aılıınaralk Maliye Baikıarilıığıtn-
ca kuraya verillebilir.» 

74 üncü maddeyi bu degişjtiiıritmtiış biçimiyle oy-
larıınııza sunıuyoııum1. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maldde Ikabull edlimliştiır efendim. 

75 ündi rnıaddejyj okutuyorum : 
•Taıriilhî ve bediî Ifcıiymetli lollmayan Kaşımmaz mal

larla 'âg'âi lişlemıler 

MADDE 75. — Tarihî, bddiî kıymetti. olarilaır 
hkııriç iolllmialk üzere Hazinenin özel muMyetKıradekli yer
lerin ısiaıtışı, Iküıraıya varlmesli, ımtülkiiıyettıin gayri aynî 
hak teslisi ve traimpaisı İle Devletim hüiklüm ve tasar
rufu atandaki yarlerim, bu konuda Bakanilar Kuru-
Ihınca cılkaralacalk Ibfir yönetmelikte Ibel'iırffleceik mak
satlarla kirallanmıaısıı veya mülkiyetin gayri aynî hak 
teslisti ırntümlktündür. 

BAŞKAN — Efendim;, peşinen ıdeğ'îşjiklliğSi yapa
lım : «bediî ıbııymetii olmayan» yerine «güze! sanalt 
değeri olmayan» olur mu acaba... 

NECİP BİLGE — Yine yukarında olduğu güM 
efendim, «güzel ısanaltlia liffiglli...» 

BAŞKAN — «güzel sanaltila lilgüiı otaayam...» 
AKİF ERGİNAY — «İtarihî olmayan...» 
BAŞKAN — Hayır, «güzdl ısanaitüa tfilgli ve tari

hî ıdeğarö olmayanı» oluyor ıtalbiî. 
NECİP BİLGE — «... olanlar farioinde olmak 

üzere...» 
BAŞKAN — Mlüsaasde ederseniz bunu düzgünce 

söyleyelim ; «Güzel sanat değeri otonıayain» dliiyece-
ğiz eletildim aırtılk. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Estettik 'diyelim 
Sayım Başikan. 

BAŞKAN — Sayım Ydlga, aıdtılk esıtet'iği koyma
mız mülmlkün ıdağjiî. Haikliısuınıız bel'M; ama yukaTaıda 
güzel sanalt dedikten sarma, «güzel sanat değeri..» 

NECİP BİLGE — Efendim, ısainaıylit-ü. nefis© mek
tebiydi 'eskiden, şiimıdi güzel ısıanıaltlar akademilisi ol
du, 

BAŞKAN — Evet, efendim şfeıldtt baışfllığı şöyle 
yapıyoruz : «Güzel sanat 'değeri ve tarihî...» olmadı. 
«Güzel sanat ve İtarihî değeri...» 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Kültür Vaır-
lılkflan Kamın Tasarısında bunlu haletmişik zanne
dersem yarti. 

BAŞKAN — Evet, «Güzel sanat ve tarihî değeri 
olmayan taşımımaz mallarla ülgÜİM işlemler» diye başlı
ğı d'üzelltliyofffuz. Aşağıidla 'da «Güzel sanalt ve (tarih 
değeri olanlar haırtiç...» şeklinde malddleyi dıüzetai'iş 
oöıuyomuz. 

Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği

niz?.. Yok. 
Soru Sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Azgur, 

başka sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
73 üncü maddede Hazinenin özel mülkiyetine ka

yıtlı bulunan bir taşınmaz malın satışı, o taşınmaz 
mal kamu hizmetlerine tahsisli değilse mümkündü. 
Bilmem arz edebildim mi? Bayındırlık Komisyonu
nun kabul etmiş olduğu metinde, ki o esas alındı. 
Kamu yararına çalışan derneklere Hazinenin özel 
mülkiyetinde kayıtlı 'bulunan bir malın satılabilmesi 
için o malın kamu hizmetlerine tahsisli olmaması ge
rekirdi; fakat burada bakıyoruz, böyle bir istisna 
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yok. Yani Hazinenin özel mülkiyetindeki gayrimen
kul isterse kamu hizmetine tahsisli olsun, isterse ol
masın, her halükârda satışı mümkün gibi görünüyor. 

Bunun sebebini sormak istiyorum Komisyonu
muzdan ve Hükümetimizden. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi efendim. 
Sayın Komisyon? 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Şim'di tahsisli mal eğer kamu kuruluşları tarafın

dan kullanılıyor veyahut da onun mülkiyetinde ise, 
zaten satışı söz konusu olamaz. Ancak çok önemli 
bir gerekçenin olması lazım. Diğer taraftan burada 
böyle bir kararın alınmasına da zaten Bakanlar Ku
rulunca çıkarılacak bir yönetmelik esası da dikkate 
alınması lazım, yani durup dururken kamunun ken
disinin kullandığı bir taşınmazı herhangi bir şekilde 
bir bakanlık zaten yapamaz. Binaenaleyh ortada bir 
yönetmelik vardır, bu yönetmelikte zaten arkadaşı
mızın dediği hususun dikkate alınması gereklidir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım galiba arz 

edemedim, müsaade ederseniz arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendimi. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, kamu hiz

metine muhassas bir gayrimenkulun satışı mümkün 
değildir kanaatındayım. Mümkün değilse, neden bu 
73 üncü maddede mümkündür?.. 

IİKTÎSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Mümkündür, mümkün de
ğildir demedik efendim. 

FUAT AZGUR — Şöyle deniyor; «kamu hiz
metlerine tahsisli olmayan taşınmaz malların satışı 
mümkündür» Eğer böyle bir şart, böyle bir kayıt 
mutlaka gerekli ise her türlü tereddüdü gidermek 
için bu kaydın, aynen 73 üncü maddeye de koyma
mız gerekir. Bunu arz etmek istiyordum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan soralım efen
dim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, şimdi mev
cut bir Kanundan, bugün halen yürürlükte olan bir 
Kanunun maddesinden kaynaklanıyor bu husus ve 
geçmişte de bir mahzur görülmediği içlin buraya ay
nen geçmiştir. Şimdi arkadaşımızın burada bahset
tiği 73 üncü maddede, «Genel menfaate yararlı der
neklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak 
üzere, hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan 

ve kamu hizmetlerine tahsisli...» Burada «kamu hiz
metlerine» diyor, yani kamu hizmetlerine tahsislidir, 
onun dışındakilerin satışıdır. Şimdi, burada bu mad
dede arkadaşımızın değinmek istediği, «Hazinenin 
özel mülkiyetindeki (ki, orası da öyledir) yerlerin 
satışı, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri aynî hak 
tesisi» kısmıdır. Şimdi burada zaten bağlamış, yani 
burada diyor ki, onun taşınmaz malların dışındaki 
malları tahsisli taşınmaz malların hizmetlerine de
miş, hizmetlerine demek suretiyle bir istisna getirmiş 
bir önceki maddede, onun için tekrar bu istisnayı 
buraya getirmeye bence gerek yoktur. Bilmiyorum 
arkadaşımızı bu cevap tatmin edebildi mi?.. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz zabıtlara geçmesi için bir hususu açıklamak 
istiyorum, çünkü ilerideki davalara ışık tutması ba
kımından efendim. 

BAŞKAN — Sayın Azgur... 
FUAT AZGUR — Komisyon şunu mu demek is

tiyor; Kamu hizmetlerine tahsisli olmayan bir mal 
satılabilir. Bunun dışında kamu hizmetlerine tahsis
li olan bir mal ne özel tüzelkişilere, ne de kamu 
yararına çalışan derneklere satılamaz. Böyle, anlaşı-
lıyorsa mesele yok. Zabıtlara geçerse çok yararlı 
olacaktır. İlerideki davalara ışık tutacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 

Sayın Komisyon. 
İKTİSADÎ İŞLER , KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, gerektiğinde 
tahsisi kaldırmak suretiyle satabilir, yani tahsis var
ken satamaz, ama kamu yararı görürse gerektiğinde 
bu tahsisi kaldırabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Madde üzerinde düzeltme isteminde bulunan sa

yın üye?.. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan düzeltme efen

dim. 
BAŞKAN —' Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, tarih ve güzel 

sanat değerinin dışında maddede bir ifade düşüklüğü 
tespit etmiş bulunuyorum. Bunun da düzeltilmesinin 
uygun olacağı kanaatindeyim. 

Evvela söz konusu olan mallar içinde Hazinenin 
özel mülkiyetinde olan malar vardır bir, ikincisi de 
bu özel malların dışında kamunun tasarrufunda bu
lunan mallar vardır, bu bakımdan ayrı durum vardır. 
Şimdi bu gibi yerlerin satışı, kiraya verilmesi ve tram
pa edilmesi; burada ismin (i) hali söz konusudur. Bu 
itibarla yerindedir kanısındayım, fakat ondan sonra 
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gelen, «mülkiyetin gayrî aynî hak tesisi» vardır ki, 
bu bir şey üzerinde olur. Zaten de Medenî Kanun 
hükümlerine göre de bu böyledir. Bu itibarla madde
nin şu şekilde ifade edilmesi doğru olur kanısında
yım. Güzel sanat ve tarihî değeri olanlar hariç ol
mak üzere Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerin sa
tışı, kiraya ^verilmesi trampası ve bunlar üzerinde mül
kiyetin gayrî aynî hak tesisi Devletin yetkisiyle, Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, bu ko
nuda Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetme
likte belirtilecek maksatlarla kiralanması veya bunlar 
üzerinde mülkiyetin gayri aynî hak tesisi mümkün
dür. Bunlar üzerinde tabiri iki defa tekrar ettiği için 
belki cümleyi ağırlaştırır, onun için 2 nci kısımda şöy
le denilebilir; birinci kısımda özel mülkiyetinde olan
ların da, «bunlar üzerinde mülkiyetin gayri aynî hak 
tesisi» diğer kısımlarda, «Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerlerin bu konuda Bakanlar Kuru
lunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek maksatlar
la kiralanması veya mülkiyetin gayri aynî hakla tak
yidi mümkündür.» Orada, «bunlar üzerindeki» keli
melerinin konmasına lüzum kalmamaktadır. «Takyit» 
kelimesi konulmak suretiyle hem oradaki mefhumla
rın hepsi ismin (i) halinde bulunabilmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 

Sayın Komisyon. 
İKTİSADÎ İSLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim trampayı başa al
mak suretiyle birinci kısımdaki kendilerinin de ifade 
ettikleri şekilde ona katılıyoruz, öbüründe «takyit» ye
rine «sınırlama» dersek, onun ikisini aynı şekilde dü
zeltebiliriz, yani Komisyon olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Birincinin, «mükiyetin gayri aynî hak 
tesisinin» önüne, «ve bunlar üzerinde» ibaresini geti
riyoruz, kiraya verilmesi, trampası, ondan sonra da 
bunu yapıyoruz. İkincisinde de; «veya mülkiyetin gay
ri aynî hakla sınırlandırılması ile mümkündür.» Bu şe
kilde düzenlemiş bulunuyoruz. 

Sayın üyeler; «trampa» kelimesini başa alıyoruz, 
«mülkiyetin» önüne «ve bunlar üzerinde» kelimelerini 
ilave ediyoruz, sondaki, yani «Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki yerlerin» için söz konusu olan kı
sımda da «veya mülkiyetin gayri aynî hakla sınırlan
dırılması ile mümkündür şeklinde düzeltiyoruz. Za
ten «güzel sanat ve tarihî değeri olanlar veya olma
yanlar» biçiminde değiştirmiştik. 

Bu değiştirilmiş hali ile maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir efendim. 

76 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ecrimisil istenilmesi 
MADDE 76. — Devletin özel mülkiyetinde veya 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mal
ların, gerçek veya tüzelkişilerce işgali üzerinde fuzulî 
şâgilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden 
sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen Ko
misyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. 

Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil, fu
zulî şâgil tarafından rızaen ödenmez ise, hükmen tah
sil edilir. Ecrimisile hükmolunabilmesi için, Hazine
nin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerek
mez ve fuzulî şâgilin kusuru aranmaz. 

Ecrimisil fuzulî şâgil 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 Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine göre tahsil olunur. 

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

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. 
MEHMET AYDAR — Müsaade eder misiniz Sa

yın Başkanım?. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; burada 

«Devletin özel mülkiyetinde» denmektedir; bunu lüt
feder açıklarlar mı?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
NECÎP BİLGE — Müsaade eder misiniz Sayın 

Başkanım?. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, bir açıklamanız mı ola

cak?.. 
NECİP BİLGE — Müsaade buyurulursa bir 

cümle ile arz edeyim. 
BAŞKAN — «Bir cümle ile» diyorsunuz; tabiî 

buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Kamu malları iki kısımdır. 
Bir kısmı Devletin özel mülkiyetinde olanlar, özel 
idareler de olabilir; bir kısmı da kamu tasarrufunda 
olanlar. 

Devletin özel mülkiyetinde olanlar özel hukuk 
hükümlerine tabi olurlar. Nitekim en basit örneği 
Devlet Memurları için lojmanlar yapılmakta veya 
satın alınmaktadır, bunlar memurlara kiralanmakta
dır. En yakınımız da Namık Kemal Mahallesindeki 
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evler böyledir, bunlar Devletin özel mülkiyetindedir; [ 
ama bunun yanında mesela nehirler, göller yollar 
kamu tasarrufunda olan, devletin hüküm ve tasar
rufu altında olan mallardır. Bunların tabi olacakları I 
hükümlerin kanunlarla ayrı ayrı belirtilmesi lazım 
gelir. Medenî Kanunumuzda da zannediyorum 641 
inci maddede Devletin hüküm ve tasarrufu altında I 
bulunan malların ne şekilde idare edileceğini vesai-
resi hakkında «ayrıca kanun çıkarılır» denilmiştir; 
ama henüz böyle bir kanun çıkmamıştır. Bütün I 
memleketlerde durum buna benzemektedir, yani özel I 
kanunlar hemen hemen hiçbir memlekette çıkanla- I 
mamıştır, sebep de kamu hukukunun girift olan du- I 
rumları dolayısıyla bunların maddeler halinde dü- I 
zenlenmesi olamamış, onlara fazla eğilinilememiştir. I 
Ama Devletin özel mülkiyetinde bulunan mallar, özel I 
hukuk hükümlerine tabi olan ve tapuya da kayıtlı I 
bulunan mallardır. Halbuki Devletin hüküm ve ta- I 
sarrufu altında bulunan malların tapuya kayıt edil- I 
mesi vesairesi lüzumu yoktur. I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın Aydar, ayrıca sorunuzun cevabına herhal- I 

de gerek kalmamıştır, Sayın Bilge'nin açıklaması I 
karşısında. I 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Soruları geç
tik mi Sayın Başkanım. I 

'BAŞKAN — Hayır efendim, daha gelmedik. I 
Sayın Aydar, sordular. Yalnız bir evvelki mad- I 

dede bir yerde «Devletin hüküm ve tasarrufu al- I 
tında» ibaresi geçerken bir başka yerde de «hazine- I 
nin özel mülkiyetindeki» ibaresi geçtiği halde, bu- I 
rada her ikisini birleştirmek suretiyle Devletin hem I 
özel mülkiyetinden bahsediliyor, hem de yine Dev- I 
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere ait I 
daha derli toplu bir bahis var; fakat o madde geç- I 
tiği için ilerideki düzeltmelerde zannederim birlik, I 
beraberlik sağlanması bakımından Komisyona ver- I 
diğimizde aynı ibareleri kullanmaya itina gösterece- I 
ğiz. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. I 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim; 

maddede ecrimisil istenilmesi olayı çözümlenirken I 
ayrıca bu yerler hakkında kişilerin tahliyesi olayı I 
çözümlenmiş bulunuyor. I 

Şimdi, maddenin üçüncü fıkrasında; I 
«Ecrimisil 'fuzulî şâgil tarafından nzaen öden- I 

mediği takdirde, hükmen tahsili için dava açılmak- I 
la birlikte, mülkiye amirlerince en geç 15 gün için- J 
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de taşınmaz malın tahliyesi sağlanarak Maliyeye 
teslim edilir.» deniliyor. 

Peki, ecrimisili fuzulî şâgil öderse, ki «Fuzulî 
şâgil diyoruz, onun ecrimisili ödemesi halinde tah
liyesi yoluna gidilmeyecek midir? Yani burada iki 
sorun çözülüyor. Birincisi ecrimisil almak yoluyla 
meselesini mi hallediyoruz, yoksa tahliyesini mi sağ
lıyoruz? Eğer tahliyesini sağlıyorsak onun için ayrı 
bir hüküm düzenlemek lazım gelebilir. Bu bir pa
ragraf, bir fıkra şeklinde olabilir. Ecrimisil verildiği 
takdirde kişiyi tahliye edecek miyiz, etmeyecek mi
yiz? Şartlar öyle görülüyor ki, ecrimisil şayet öden
mediği takdirde ancak tahliye işlemi gelişir, nzaen 
ödenirse tahliyesi cihetine gidilmeyecektir. Ama bu 
bir fuzulî şâgildir. Bu nasıl telif edilebiliyor? Sayın 
Komisyonun koyduğu hükmün karşısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARİOĞLU — Sayın Başkanım; burada kas
tedilen, bizim Komisyonca kastedilen bunun bura
da doğrudan doğruya tahsilidir. Tahliyenin genel 
hükümlere göre yapılması lazımdır. O itibarla bu 
ikisini bir anlamda taşımıyor. Bu sadece ecrimisil 
almaktan ibarettir, ayrıca tahliye genel hükümlere 
göre yapılacaktır. Onun için ödenmiştir, tahliye edil
mesin diye bir husus yoktur. 

Arz ederim. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, buyurun efen
dim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım; ben bir soru soracağım ama alacağım 
cevabı da biliyorum. Fakat buna rağmen kendimi 
soru sormaktan alıkoyamadım. 

Yirminci Asrın son çeyreğinde Türkiye'de bir 
kanun maddesi düzenlenirken kullanılan ifadeyi ben 
şahsen beğenmiyorum. Acaba bu maddeyi bugün 
yaşayan Türkçeye daha uygun bir ifade ile Sayın Ko
misyon kaleme alamaz mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet; daha düzgün ifade... Yani, 
«Ecrimisil'in yerine ne koyacaksınız, Fuzulî şâgil'in 
yerine ne koyacaksınız» diyorsunuz; Sayın Komisyon
dan soralım efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
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ÎKTİSADÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; evvela Sa
yın Bilge Hocamıza daha önceki açıklaması için te
şekkür etmek istiyordum, fırsat olmadı, gerçekten 
güzel bir açıklama yaptılar. Biz de bundan istifade 
ettik; çünkü biz hukukçu değiliz. 

«Şimdi, biz bunu kendi aramızda da, Komisyonda 
tartıştık; fakat bize bilgi veren ve bu hususta iktisası 
olan arkadaşlar, bunun yerine yeni bir şey getirme
nin mümkün olmadığını hatırlayabildiğim kadarıyla 
söylediler; eğer var ise içimizde bir arkadaş, bunu 
daha başka şekilde ve bu anlamda ifade edecek bir 
terim kullanırlarsa kabul ederiz efendim, biz yeniliğe 
açığız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu; 
zaten varsa nasıl olsa biraz sonra düzeltmede zan
nederim bunlar gelecektir. 

Evet; düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz 
var mı?.. Yok. Demek ki Sayın Çakmakçı; bunların, 
hukukî deyim olduğundan ötürü karşılığı yokmuş 
efendim... Bu Medenî Hukukta da bugüne kadar hep 
böyle kullanılmış ve henüz tam yerleşik bir karşılığı 
da çıkmamış. 

Sayın üyeler; 76 ncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum. 
'Mahallî komisyonların yetkileri 
'MADDE 77. — Taşınır ve taşınmaz malların sa

tış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri aynî 
hak tesislerinde, mahallî Komisyonların ne miktara 
kadar ihaleye selahiyetleri oldukları, her yıl Genel 
Bütçe Kanununda gösterilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
78 inci maddeyi okutuyorum. 
Kızılay derneğinden yapılacak alımlar 
MADDE 78. — Kızılay derneğinde bulunan ilaç

larla, sağlık araç ve gereçleri, idarelerce doğrudan 
doğruya satın alınabilir. 

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

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
79 uncu maddeyi okutuyorum. 
Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları 
MADDE 79. — idarelerin yabancı ülkelerdeki 

kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında, 
taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve 
kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar Maliye ve 
'Bayındırlık 'Bakanlıklarının görüşleri alınarak Dışiş
leri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte be
lirtilir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

'Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 79 uncu madde kabul edilmiştir. 
80 inci maddeyi okutuyorum. 
Yurt dışındaki gemi ve uçakların ihtiyaçlarının 

karşılanması 
MADDE 80. — Dış ülkelerdeki gemi ve uçakla

rın o yerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaç mad
delerinin alımı ile acele onarımlarının yapılması, filo 
komutanı, uçak ve gemi kaptanı tarafından sağlanır. 
Uygulama şartları, Maliye Bakanlığının görüşü alın
mak suretiyle ilgili 'Bakanlıkça düzenlenecek bir yö
netmelikte gösterilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Aydar. Başka soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. 
Yok. 

'Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, «Yurt 

dışındaki gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karşılan
ması» deyimi ile madde metninde yer alan «Dış ül
kelerdeki gemi ve uçakların» deyimi arasında bir 
farklılık var; birisi «Yurt dışı» diyor, birisi «Dış ül
kelerde» diyor. Şimdi madde başlığıyla, burada bir 
çelişki var; bir. 
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İkincisi, «Dış ülkelerdeki gemi ve uçakların...» 
Kimin, hangi gemi?.. Şimdi bizim hazırladığımız, 
Meclise gelen bir Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı 
var. Burada «Devlet uçakları» ve «Türk uçakları» 
diye iki yeni kavram geliştirilmiştir. Burada gemi
lerle, Türk gemileriyle Türk bandıralı gemilerle ya
pılması... Zaten aşağıda da «Askerî ihtiyaçlara ışık 
tutan filo komutanı» derken, bu açıklıkla belli ki, 
askerî uçak ve gemiler olabilir; ama yukarıdaki giriş, 
yeni düzenlemede bir boşluk meydana getiriyor. 

Bu itibarla, Komisyon ve Hükümet buna yeni
den bir ilave yapmayı düşünürler mi acaba diye sor
mak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon?.. Hem yazımla ilgili hem de 

bir başka soru efendim; buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAİŞA SARIOĞLU — Efendim, bilmiyorum anlam 
bakımından Sayın Arkadaşım acaba değişik bir an
lam mı buluyor; yani illa da paralel olması gerekli 
midir?.. «Yurt dışındaki gemi ve uçakların ihtiyaçları
nın karşılanması...» «Dış ülkelerdeki...» zaten aşağı
da da bir açıklama vardır. Yani, mutlaka paralellik 
olmasında da zannediyorum bir zaruret yok. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde düzetlme isteminde bulunan sa

yın üye var mı?.. Yok. 
İMaddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

81 inci maddeyi okutuyorum. 
Emanet suretiyle yapılacak işler. 
MADDE 81. — Aşağıda yazılı işler, taahhüt 

amirlerince idare görevlelerinden oluşturulacak Ema
net komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

a) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Ka
nununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım 
ve onarım işleri; 

b) İdarenin yeterli iş gücü, makine, araç, gereç 
ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulma
sı faydalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri; 

c) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri; 
d) İstihkâmların yapımı ve onarımı ile garnizon

ların alt yapı işleri; 
e) Gizliliği olan işlerle yasak bölgelerde ve or

man 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 bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde zo
runluluk görülen işlerin tamamlanması; 

i) Liman yapımı ve genişletilmesi, tarama yapıl
ması, 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 yaptırılmasın
da 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 malze
mesinin döşenmesi işleri; 

n) Telgraf, Telefon ve Enerji hatlarının çekilme
si işleri; 

o) Tuz çıkarma işleri; 
Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görev

li Emanet Komisyüonları geçici süre ile işçi çalıştı
rabileceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, 
araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten 
veya yapan ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başı
na veya birlikte Devlet, Kamu İktisadî Teşebbüsleri
ne ya da Belediyelere ait olan kuruluşlardan, doğru
dan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üze
rinden alabilirler. Bu suretle sağlanması mümkün ol
mayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve pi
yasa satış değerlerine uygunluğu belgelenmek şartıy
la piyasadan sağlanır. 

Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen 
işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, ara
ya bir müteahhit girmeksizin taşoronlara da yaptırı
labilir. 

Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşoranlara ve
rilen işlerde; inşaatın bünyesine giren ve sarfında 
kontrolü mümkün olabilen ana malzeme dışında ka
lan malzeme de taşaron tarafından temin edilmek 
şartıyla iş yaptırılabilir. 

Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere 
ait uygulama esasları, Millî Savunma, Maliye, Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakan
lar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle gösterilir. 
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Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerle ilgili olarak 
idarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok-

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Narlıoğlu. Başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

(b) fıkrasında «İdarenin yeterli iş gücü, makine, 
araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve «deni
liyor, orada «ve» fazladır ve kalkması lazımdır ora
dan ve «ihaleye konulması faydalı görülmeyen....» 
diye devam edecek, «ve» ayırıyor orada, tereddütler 
yaratır, başka bir mana çıkabilir; ikincisi zaten cüm
leyi bozuyor; çıkarılması doğru olur. Ne derler bu 
konuda?.. 

BAŞKAN — Aslında onlar isteyerek koydukları-
rını beyan ediyorlar. «Böyle şeylere sahip olmasa bi
le idare, ihaleye konmasını da ben faydalı görmü
yorum» diye koymuşlar «ve» kelimesini, mamafih 
soralım efendim. 

1 1 . 8 . 1983 O : 2 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, (o) 
bendinden sonra gelen paragrafta, «Yukarıda belirti
len işler için işi yürütmekle görevli emanet Komis
yonları» dendikten sonra bir virgül lazım, «geçici sü
reyle işçi çalıştırabilecek» diye devam ediyor. O za
man cümlenin sonuyla «komisyonları» kelimesi ara
sında bir irtibat olur efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bu virgüle ka

tılıyorsunuz. Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum. 
Uluslararası antlaşmalar uyarınca yapılacak iş

ler. 
MADDE 82. — Uluslararası antlaşmalar uyarın

ca Türkiye'de yapılacak ve karşılıkları yabancı Dev
let veya Uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, 
özel kanun, kararname ve antlaşmalar hükümlerine 
göre yürütülür. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

83 üncü maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BOUÜM 
İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranışlar 
MADDE 83. — 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 teşeb
büs etmek; 

b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan iha
lelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti 
kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşma
ya çağrıyı oma edecek işaret ve davranışlarda bulun
mak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde gö
rüşme ve tartışma yapmak; 

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte te
minat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, 
taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taah
hüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler 

'İKTİSADÎ İSLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Doğru efendim. 

BAŞKAN — Yani araç gerece sahip olsa dahi, 
bazı işlerde vermek İstemiyor devlet olarak. 

(Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bazı haller olur ki, devlet; zaman bakımından bü

tün bunlar vardır, ihaleye vermek istemez; çünkü 
kendi imkânlarıyla (kontrolü kendisinde olduğu için) 
çabuk yapmak ister; onun için zannediyorum sayın 
arkadaşımız bu hususu dikkate almamıştır. Burada 
esas güdülen maksat da odur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, o zaman «veya» yapmayı 

düşünmez misiniz?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — «Veya» olabilir efendim. 
BAŞKAN — «Ve» olduğu gibi kalsın. 
Sayın Uyguner, soru mu efendim?.. 
M. FIEVZİ UYGUNER — Düzeltme. 
ıBAŞKAN — Sadece düzeltme zaten, buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, «ve» olarak kalsın. 
IBAŞKAN — «ve» olarak kaldı, vazgeçtik efen

dim. 
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yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hi
leli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasaktır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeoeği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
«Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

(Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efen
dim. 

84 üncü maddeyi okutuyorum. 
İhalelere katılmaktan idarelerce geçici yasaklama 
MADDE 84. — $2 ilci maddede belirtilen fiil ve 

davranışlarda bulundukları ihaleyi yapan idare tara
fından anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale saf
hasında vaki olmuşsa o ihaleye iştirak ettirilmeyecek-
leri gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre ihale
yi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, 
haklarında 1 yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan 
yasaklama kararı verilir. Kararı veren iidareler, bu 
kararı, Resmî Gazetede ilan ettirirler. İBu kararlar 
ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere ka
tılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre için
de diğer İdarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit 
veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. 

Hakkında bu yolda işlem yapılanların, sermaye
sinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tü
zelkişilere de aynı önlem uygulanır. 

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

'NECMETTİN NİARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
atıf maddesi !83 olacak. 

BAİŞKAN — Efendim, bunları müsaade buyu
run, daha evvelki konuşmamızda «(Bunlar, hepsi Ko
misyona gittiğinde düzeltilecek, şimdiden düzeltemi
yoruz, ola ki, ilerideki maddelerden birini Genel Ku
rul çıkartırsa, bu yine 82 olarak kalabilir». O bakım
dan bu beyanda bulunmuştu Başkanlık Divanı, İleri
de düzelecek Sayın Narlıoğlu. 

IBuyurun Sayın (Komisyon. 
lÎKTfSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın İBaşkan, buradaki birin
ci satırda «fiil ve» diyor, o «veya» olacak; ikinci sa
tırdaki de yine «fiil ve» demiş, o da «veya» olacak; 
üçüncü satırda da yine hemen satırın başındaki «ve» 
de «veya» olacak. 

BAŞKAN — «Fiil ve» davranışlarındaki «ve», 
«veya» oldu. Maddedeki l'i de yazı dle yapıyor mu
sunuz?., 

İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bir de başlıkta da okurken bir zor
lama oluyor, bu «idarelerce» kelimesini başa koysa
nız veya silseniz, «İhalelere katılmaktan geçici yasak
lama» Başlık böyle olur, içinde zaten bu yasaklama
nın kimler tarafından verilebileceği hususu açık seçik 
belirtilmiş; yani çıkaralım diyorlar arkadaşlar. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — İBaşa alalım efendim. 

'BAŞKAN — İBaşa mı alalım?.. «İdarelerce iha
lelere katılmaktan geçici yasaklama.» lOlur efendim, 
başa alalım, virgül koyalım o zaman. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen Sayın Ay-
dar'dan başka sayın üyemiz var mı?.. Sayın Gelen-
dost, da var. 

Buyurun Say m Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın, Başkan, söz iste

miştim, görmediniz, soru sormak suretiyle bir husu
sa değinmek istiyorum izninizle. 

Sayın (Başkan, demin Genel Kurulumuzun yüce 
oylarıyla kabul edilen 83 üncü maddede, «İhale iş
lemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandı
rılması sırasında» diye başlayıp, «Şu, şu fiilleri işle
yenler» deniliyor. 84 üncü madde, dikkat buyururlur-
sa münhasıran müteahhitlere veya müşterilere yasak 
getiriyor. Oysa hazırlanması, yürütülmesi, sonuçlan
dırılması işlemlerinde kamu görevlileri de görevlidir; 
fakat buradaki eylem ve işlemlerden dolayı böyle bir 
yasaklama ve onlara karşı bir cezai işlem getirilme
miştir. Ancak, bir yıl men cezası verilmektedir ki, bu 
işlemi yapan kamu görevlisi ise, bunlar (Resmî Gaze
tede yayımlanacak mı?.. Ondan sonra bir daha ihale 
komisyonunda bir yıl süre ile görev alamayacak mı?.. 
Onu da içine alıyor mu?.. (Maddenin bu noktada bir 
düzenlemesi var, bunu öğrenmek istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İKomisyon. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU.— Sayın Başkanım, Sayın Ay-
dar'ın bu sorusu, bir defa devlet memurları ile ilgi
li değildir; yani zaten Devlet Memurları Kanunu, 
devlet memurları ile ilgili suç olan unsurları içer-
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inektedir, onların müeyyideleri de vardır. Bu, bun
dan sonraki ı85 inci maddede de geçmektedir, bu doğ
rudan doğruya müteahhitler ile ilgilidir. Arkadaşımı
zın kendi komisyonlarındaki raporuna da baktım o-
rada da herhangi bir açıklaması veya şerhi de yok
tur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İSayın Gelendost, buyurun. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Şimdi bu maddede idarî kararla bir yıla kadar 
yukarıdaki fiil ve davranışta bulunan kişilere karşı 
ihalelere girme yasaklılığı getiriliyor. Bu fiiller hile, 
desise, vait, tehdit, nüfuz bunlar ağır cezalı suçlar
dır efendim. Şimdi ağır cezalı suç işleyen bir kişiyi 
biz yargılamanın devamı süresince idarî bir kararla 
yine ihale veriyoruz, bu bir çelişki oluyor. Hiç ol
mazsa yargılamanın devamı süresince bu ihalelerden. 
mahrum edilmesi gerekir kanısındayım. Bilmiyorum 
(Komisyon nasıl düşünür?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, burada ge
çen geçici tedbirdir. Çünkü demin de bahsettim, da
ha aşağıda gelen bir maddede bu ağır cezalı suçlar 
için zaten gerekli önlemler düşünülmüştür. Ayrıca 
tabiî Ceza Kanunumuzda olan hususlar da bu gibi
lere uygulanacaktır. Bu şimdi bir tedbir mahiyetin
de olmak üzere men edilmiştir. Yahut getirilmek is
tenmektedir. 

BAŞKAN — Yani şunu demek istiyorsunuz;: Hak
kında dava açılan adam mutlaka mahkûm olacak de
mek değildir; oysa mahkûmiyet kararı verilmişse za
ten aşağıda buna dair işlemler vardır diyorsunuz. 

Düzeltme isteminde bulunacak sayın üye?.. Sayın 
Bilge, Sayın Uyguner, Sayın Evliya. 

Sayın Bilge buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, son fıkrada şöy

le denmektedir: «Hakkında bu yolda işlem yapılan
ların, sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu 
tespit edilen tüzelkişilere de aynı önlem uygulanır» ' 
Bu virgül lüzumsuz görünmektedir. Çünkü sermaye 
doğrudan doğruya haklarında bu yolda işlem yapı
lanlara aittir. Onun için virgül konulduğu takdirde 
sermayenin aşağıda gelecek olan tüzelkişilere ait ol
duğu gibi bir anlam çıkabilir. Bu itibarla «hakkında 

— 143 -

bu yolda işlem yapılanlar» tabirinden sonra virgül 
konmasına lüzum olmadığı kanısındayım, «...işlem 
yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulun
duğu tespit edilen tüzelkişilere de aynı önlem uygu
lanır.» demek lazımdır. Bir. 

İkincisi de bu «yapılanlar» çoğul, «hakkında» te
kil, «sermaye» yine tekil. Halbuki «yapılanlar» çoğul 
olduğuna göre, gerek «hakkında» gerekse «sermaye» 
tabirinin çoğul hale getirilmesi uygun olur. Yani 
şöyle olması icap eder «Haklarında bu konuda işlem 
yapılanların sermayelerinin çoğunluğuna sahip bulun
duğu tespit edilen tüzelkişilere de aynı önlem uygu
lanır» demenin daha uygun olacağını arz ederim. 

iBAIŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon, hem virgül kalksın derler hem 

de hepsini çoğul yapalım diyorlar. 
NECİP BİLGE — Yukarıdaki fıkrada da «yapa

mazlar, katılamazlar» gibi çoğul kullanılmaktadır. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU Virgülü kaldıralım Sayın 
Başkan, yalnız o zaman da bu şeyin iki kişiden fazla 
olması lazım, 

BAŞKAN — Efendim tabiî bu bir hukukî dü
zenleme. «Haklarında bu yolda işlem yapılanlar» de
yince mutlaka iki kişi, beş kişi değil; yani bir kişi 
için de yapılmıştır da ama genelde ifade etmek için 
«haklarında bu yolda işlem yapılanlar» dediğiniz za
man ille de on kişi hakkında yapılacak demek değil
dir, bir kişi hakkında da yapılır; fakat haklarında 
yapılanlar içine girer o kişi; yani çoğul olabilir, bir 
engel yok. «Haklarında bu yolda işlem yapılanların 
sermayelerinin çoğunluğuna» 

Sermayesinin mi efendim, sermayelerinin mi olu
yor? 

NECİP BİLGE — Sermayelerinin. 
BAŞKAN — Sermayelerinin olur. 
SADİ ERDEM — Sermaye tektir burada, yoksa 

teker teker sermayenin çoğunluğu sözkonusu değil
dir. 

BAŞKAN — Sermaye tabiî orada tek; fakat tü
zelkişiler çok ya. «Sermayesinin çoğunluğuna sahip 
bulunduğu tespit edilen tüzelk iş iyede..» 

SADİ ERDEM — Tüzelkişi tektir efendim. 
BAŞKAN — O zaman tüzelkişilere.. Şimdi efen

dim anlaşamadığımız nokta zannederim bir ifade 
den kaynaklanmaktadır. Sayın Bilge ve zannederim 
bendeniz de aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Bura
da çoğul kullanmak suretiyle tek tek olan kişileri de 
saymak mümkündür diyoruz. Yani bir şirket, bir tü-
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zdkişiliğe sahip olan şirkette bulunan bir kişi eğer o 
şirketin sermayesinin çoğunluğuna sahip ise burada 
«haklarında bu yolda işlem yapılanlar» dediğiniz za
man o tek kişi işte onun içindedir. «Sermayelerinin 
çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzelkişi
ler» içindedir, konu budur; yani bu bir düzenleme 
şeklindedir ama Komisyon olarak kabul etmiyoruz 
derseniz mesele de yoktur, ona da tabiî karışmak.. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NEClP IBİLGE — Ceza 'Kanunumuzda, «Hırsız

lık yapanlar şu cezaya mahkûm edilir.» der. «Hırsız
lık yapanlar» deyince, bunu yapan bir kişi de olabilir, 
muhtelif kimseler ayrı ayrı yapabilir; ama «yapan
lar» kelimesinin çoğul olması, bilfiil yapanların ço
ğul olmasını icap ettirmez. 

BAŞKAN — Efendim, sermayelere takılıyorlar, 
Kabul etmiyorlar, «sermayesinin» diye kalsın. Yani 
«hakkında» yi «haklarında» yapıyoruz; fakat «ser
mayesi» kalıyor öyle mi efendim?.. 

İKTİSADÎ İSLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Mesele yok. Yine cümle zannede
rim anlaşılır hale gelmiştir. Bir virgül çıktı efendim. 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Bu son fıkradaki «önlem» kelimesi burada pek 
yerini bulmamış. Gerçi uygulamada bazı yerlerde 
«tedbir» yerine «önlem» kelimesinin kullanıldığı olu
yor; fakat burada bir şeyi önleyici mahiyette fiil ve 
işlem yok ortada. Burada sadece 82 nei maddede ya
zılı yasaklara riayet etmeyenler bir yıla kadar bir 
süre için müteahhitlik hizmetleri yapmaktan men edi
liyorlar. Men edilme bir tedbirdir, önlem değildir. 
Burada tedbir kararı verilmesi lazım. 

Yine bunlar, «müteahhitlik hizmetlerinden yasak
lama kararının devam ettiği sürece ihalelere iştirak 
ettirilemezler, sicillerine işlenir. Resmî Gazetede ya
yınlanır» diyor. Bunların hiçbirisi önlem değildir, 
önleyici mahiyette fiil veya işlem değildir. Bunların 
hepsi birer tedbirdir, onun için 'buradaki «aynı ön
lem» yerine «aynı tedbir uygulanır» denmesi lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, «aynı müeyyideler 

uygulanır» anlamına mı?.. Çünkü Türkçede artık son 
zamanlarda önlem ve tedbir eşanlama geliyor da; ya
ni önlem değildir bunlar müeyyidedir. 

M. FEVZt UYGUNER — Denebilir, «aynı mü
eyyideler uygulanır» da denebilir. 

I BAŞIKAN — Evet efendim, soralım Komisyon-
i dan. Sayın Komisyon, buyurun. 
I İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, şimdi kullanılan bir 
ı terim sizin de demin bahsettiğiniz gibi önlem ve ted

bir beraber kullanılıyor. Eğer hukuken bu şeyi dol-
durmuyorsa, hukukî anlamda o zaman değiştirelim, 

I ama eşit anlamda ise bizim için bunun kalması fark 
etmez, bu da kalabilir. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî son zamanlarda ön
lemle tedbir eşanlamda kullanılan iki kelime gibi. Fa
kat burada kullanma yeri «tüzelkişilerde aynı önlem 
uygulanır» olmaz. Önlem, önceden bir getirmedir; 
yani herkese bunu yapma demektir. Halbuki burada 
yaptığımız şey cezalandırmadır, müeyyidedir bu, o 
bakımdan önlem değildir aslında; yani burada ne 
önlem diyebilirsiniz, ne tedbir diyebilirsiniz. Cümlede 
yanlışlık var. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — «İşlem» diyebilir miyiz?.. 

BAŞKAN — «Aynı işlem...» denebilir. Yani 
«önlem» değildir de «aynı işlem» ceza işlemi de sa
yabiliriz bunu, «aynı işlem..» olabilir. Oldu, daha 
düzgününü buldunuz. 

HALİL GELENDOST — İki tane işlem geçiyor 
efendim. 

IBAŞKAN — Evet yukarıda da bir «işlem» var. 
M. FEVZt UYGUNER — O zaman «müeyyi

de» diyeceğiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon, ne diyorsun 

nuz... «işlem» yukarıda da olduğu için cümlede bir 
düşüklük oluyor. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
PAŞA SARIOĞLU — «Yaptırım» efendim. 

HAMZA EROĞLU — Efendim «yaptırım» pek 
kullanılmıyor. 

FUAT AZGUR — «Müeyyide», efendim. 
BAŞKAN — «Müeyyide» diyorlar... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; bazı şeylere 
alerji duymayalım lütfen. Bu, «yaptırım» kullanılı
yor, «Müeyyide» de kullanılıyor, «yaptırım» da kul
lanılıyor. Arkadaşlarımızın kişisel tercihi olabilin 

I ama biz bunda fark görmüyoruz, ısrar da etmek is-
I temeyiz. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Sağolun, tabiî şimdi ne Genel Ku
rul üyelerinin, ne de Başkanlık Divanının böyle bir 

I düşünce içinde olduğunu zannetmiyorum. Ancak, 
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Ceza Hukuku uygulamasında olsun, Medenî Hukuk 
uygulamasında olsun Yargıtayın belirli bir sade dile 
doğru kayma temayülü vardır. Fakat, mesela «iBe 
raat kararı» yerine «Aklanma» deyimini; Ceza Hu
kukunda böyle bir kelime olmadığı için de bozduğu 
görülmüştür, devamlı da bozmaktadır. Yani, şimdi 
bazı kelimelerin karşılığı vardır da, hukukî değeri 
yoksa, onu kullanmak mümkün değildir. Zannede
rim bu bakımdan Genel Kuruldaki bazı arkadaşları
mız belirli bir hassasiyet içindedirler. Komisyonun 
da bu hassasiyete gereken dikkati vereceğinden emi
nim efendim. 

Yani, müsaade ederseniz «Müeyyide» olarak geç
sin 

Sayın üyeler; 84 üncü maddeyi düzeltilmiş biçi
miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuş 
bulunmaktadır. Bu nedenle, 2 Ağustos 1983 Salı günü 
saat 14.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum efendim. 

Kapanma Saati : 19.00 

...<,... 
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DANıŞMA MECLISI 
GÜNDEMI 

137 nci BİRLEŞİM 

1 Ağustos 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇÎM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Devlet ihale Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî işler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(2) Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi 
ve Anayasa; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(2/119) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

O) Kamu Konutları Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, imar ve iskân. Turizm ve Tanıt
ma; Millî Eğitim; Adalet; Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Sağlık ve Sosyal işler; Tarım ve Orman, 
Köy işleri ve Kooperatifler; iktisadî işler; Malî iş
ler komisyonları raporları. (1/142) (S. Sayısı : 161'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.7.1983) , 

(4) Dernekler Kanunu Tasarısı ve Adalet; Mil
lî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (1/696) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(5) 19.2.1957 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/699) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta
rihi : 27.7.1983) 

(6) 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) 

(7) 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) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik 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 komisyonlar» 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi 
1.2.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Feridun ŞaMr 
ÖĞÜNÇ 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 işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

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

(11) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe - Plan ve Mil 
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
3̂50) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(12) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(13) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 2423 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) 

(14) 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) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
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) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'm 
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) 

(17) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy tşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(18) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat tşleri 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 tşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

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

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

(21) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri fhracma Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(22) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
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) 
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| (23) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine tliş-

I kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
I Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi

nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

ı(24) 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) 

(25) 647 Sayılı Cezaların infazı Haikikında 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) 

ı(26) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî tşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(27) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
I Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ko

misyondan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(28) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(29) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu-

| nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(30) 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, tçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 



(31) 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 İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(32) Danışma ıMeclisi 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 içtüzüğün 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) 

ı(33) 29.6.1965 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) 

(34) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C.. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi • 25.5.1983) 

(35) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve is
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, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(36) 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) Fıikrasuni'n Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

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

(38) 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) 
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i (39) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(40) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(41) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(42) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî işler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

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

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

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

(46) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî işler, iktisadî işler, Sağlık ve Sosyal iş
ler, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(47) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(48) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 



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

(51) Danışma 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 işler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları 
Raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

(52) 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) 

(53) 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 (54) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (55) 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) 

(56) 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 
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Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(57) 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) 

(58) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım IĞ-
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 (59) Türkiye Cumhuriyeti 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 Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(60) 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) 

'(61) Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı ; 78'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(62) 5 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesıine Bir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(63) 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine 'İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/701) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(64) 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile E'sen-
leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(65) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
riyeli Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 



Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(66) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(67) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(68) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S, Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(69) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(70) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (71) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(72) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka-
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(73) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(74) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

<75) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/112) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(76) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/114) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(77) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(78) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/107) 
(S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(X) Açık Oylama 
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