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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

28 Ağustos 1983 Pazar 

5.5.1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/568) (S. Sayısı : 639) ka'bul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği 'belirtilerek birleşime saat 15.20 
de son verildi. 

Necip TORUMTAY 
Orgenerali 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaş"ianı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 

ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHINKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orattiiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvelik Konseyinin 162 nci Birleşimlimi açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Zülfiye Gürler e Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/749; M. G. Konseyi : 1/573) D. 
Meclisi S. Sayısı : 538; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
644) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 644 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Gündemin birinci sırasında, Zülfiye Gürler'e Va
tanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe-Plan 
Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 644 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
'Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Zülfiye Gürler'e Vatanî Hizmet Tertibinden Ayhk 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Posof 1335 doğumlu Dursun Kızı 
Zülfiye Gürler'e, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, Va
tanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 'Bu 1 inci madde üzerinde Komisyon 
izahatta bulunur mu; nedeni hakkında? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, aslında Mirza Gürler isminde Posof 
doğumlu bir vatandaşımız maddî bir karşılık bekle
meden memlekete uzun süre büyük hizmetler gör
müş ve kendisine de vatanî hizmet tertibinden ayhk 
bağlanmış. 

BAŞKAN — Vefat etmiş herhalde. 
BMSKLl AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vefat etmiş. 
Vatanî Hizmet. Tertibinden Aylık Bağlanması Ka
nununda özellik yoksa, bu ayhk kızına ve eşine in
tikal etmiyor. Onlar da şimdi muhtaç durumda; bu 
aylığın onlara intikali için düzenlenen bu tasarıyı ka
bul 'buyurduğunuz takdirde 'bu kişi, 15 300 lira, ay
başından itibaren ayhk alacak. 

BAŞKAN — Birkaç sene evvel yine Posof'tan 
birisi için kabul etmiştik böyle bir maaş bağlanma
sını, yine aynı kişi olmasın? Kaç seneden beri alı
yordu kocası bu aylığı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1957 yılın
dan beri alıyordu efendim. 

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanım, Vatanî Hizmet 
Tertibinden maaş alan 10 'kişiden 9'u Posof'tur. 

BAŞKAN — Hep oradan; Posoflu olduğu için 
sordum, acaba o mudur, diye, 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler, r. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ay

başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

^Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarımın tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Telli Kıran'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe * Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1J750; M. G. Konseyi : 1/575) (D, 
Meclisi S. Sayısı : 537 ;M .G. Konseyi S. Sayısı : 
643) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada, Telli Kıran'a Vatanî Hizmet Ter
tibinden Aylık Bağlanması Halkkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 643 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık tem
silcileri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, Mehmet Kıran isminde vatana hizmet 
etmiş olan bir vatandaşımıza aylık bağlanmış, o öl
müş; bu defa eşi Güzel Kıran'a aylık bağlanmış, o da 
ölmüş; halen kızlarından muhtaç durumda olan bi
risine aylık bağlanması hakkında Kanun Tasarısıdır. 

BAŞKAN — Bunlar evli değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Değil efen
dim, muhtaç ve dul; çocuk ise, yetim olması şart. 

(1) 643 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeiki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka-

fbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Telli Kıran'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İğdır 1336 doğumlu Mehmet Kı
zı Telli Kıran'a, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, Va
tanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ay
başında yürürlüğe girer^ 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

3 ündü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının ıtümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3. — 2490 Sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale 
Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 
50 ve 60 inci Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
menin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/167; M. G. Konseyi : 1/454) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 168; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 511) (1) 

(1) 511 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Gündemizin üçüncü sırasında, 2490 sayılı Artır
ma ve Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 
19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50 ve 60 inci Maddeleriyle 
Bu Kanuna 6150 sayılı Kanunla Eklenen Ek Madde
nin Değiştirilmesine ive ıBu Kanuna Bk 4876 sayılı 
Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 511 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış-
tıjr. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 
ve ilgililer yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve sözü, bir açıklama yapmak üzere, Bütçe -
Plan Komisyonu Sözcüsüne bırakıyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 'biraz sonra görüşülmesine başlanacak 
olan yeni ihale kanununun kabul duyurulup yürür
lüğe girmesi halinde, 2490 sayılı Kanunla bunda de
ğişiklik yapan kanunların da yürürlükten kalkması 
gerekir. Bunlardan bir tanesi de 22 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamedir. 

Biz, 2490 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmak 
için İhale Kanununa bir madde koymuştuk; hukukçu 
arkadaşlar ikaz etti, «Anayasa gereğince bunun özel 
bir kanunla kalkması lazım» diye. 'Bu nedenle, Ana
yasanın gereğini yerine getirmek için, huzurunuza 
getirilmiştir. 

BAŞKAN — Kanun hükmünde kararname oldu
ğu için. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
bir maddelik. 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler.,-. Kabul edilmiştir, 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
2490 Sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanununun 
2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50 ve 
60 inci Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Saydı Kanun
la Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
masına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Yü

rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 
47, 46, 50 ve 60 inci maddeleriyle bu Kanuna 6150 
sayılı Kanunla eklenen ek maddenin değiştirilmesine 
ve ıbu Kanuna ek 4876 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin 19.1.1979 tarihli ve 22 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü yürürlükten 
(kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu Kanun hükmündeki kararname 
henüz Ikanun şekline girmemiş mi idi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Girmedi Sa
yın Cumhurbaşkanım; aslmda en geç 1979 yılının 
sonunda girmesi lazımdı. 

BAŞKAN — Evet. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur^ 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştirs 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Neden? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Efendim, bi
raz sonra huzurunuza gelecek kanunun yürürlük ta
rihi bu olacak da, onun için. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz olmak 
isteyen var mı? Yolktur. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4. — Devlet İhale Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/25; M. G. Konseyi : 1/561) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 483; M. G. Konseyi S. Sayısı : 638) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına 
geçiyoruz., 

Gündemimizin dördüncü sırasında, Devlet İhale 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 638 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 
ve ilgililer yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Devlet İhale Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Kapsam1 

MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin 
alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin 
gayri aynî hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda 
yazılı hükümlere göre yürütülür. 

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

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.x. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
İlkeler 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürütülmesinde, ih

tiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanın
da karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağ
lanması esastır. 

(1) 638 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir,: 
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Başka başka istekliler tarafından karşılanması 
mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz. 
Ancak, ihalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak 
suretiyle ilanları bir arada yapılabilir,; 

Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıy
la ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölüne
mez. Ancak, istekli çıkmadığı takdirde, alım şekil
lerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere önemli 
işlerin kısımlara ayrılması mümkündür. 

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine 
göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mev
simlerde yapılır. 

Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştır
ma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli oldu
ğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, di
ğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri 
bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKUÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanını, burada en önemli ilave son kısımda, son 
anda yapıilan değişikliktir. Bu suretle hem devlet hiz
metinin Süratle yürütülmesine mani odmayacak, (hem 
de inşaat işleri elden geldiğince ciddiyetle ele alına
cak. Değişiklikten evvelki hüküm, biraz daha katı 
bir hükümdü. Sayın IBayındırhk Bakamımız bizi ikaz 
buyurdular, «devletin yapabileceği ancak budur» diye. 

Esasen genel takdimde de arz ettiğim gibi, niye-' 
timiz, devlet hizmetlerinin süratli ve güvenli olarak 
yürütülmesîdür. 'Dolayısıyla bunu bu şekilde huzuru
nuza getirdik. ıBu, kanunun yeni bir hükmüdür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN —• Evet. 
(Buyurun Sayın Tümer, 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim mad

de başlığı «Ülkeler» olduğu için ve tabiî olarak da 
ilkelerin daha ziya'de geneli prensibi oritaya koymasını 
uygun mütalaa etmekte olduğum için, Danışma Mec
lisi metninin esas kabul edilmesini arz ve teklif ede
ceğim^ 

Sebebini de şu şekilde belirtmek istiyorum : Bi
zim Komisyonumuzun kabul ettiği ikinci fıkra şöyle : 
«Başka başka istekliler 'tarafından karşılanması mu
tat olan muhtelif işler Ibir eksiltmede toplanamaz». 

Bu hüküm, buridan evvelki tatbikatlarda gördüğü
müze giöre 'bizi bazı konulanda zorluklarla karşılaştı-
rır. Mesela bir İhalede Öyle maddeler vardır ki, (bun

lar vaktiyle geçlti başımızdan) ihaleye çıktığımız hal
de bunun gerek adedinin azlığı, gerekse fiyatının uy
gun almaması nedeniyle kimse talip çıkmaz. Bunu iza
le edebilmek için, esas itibariyle herkesin girmeyi ve 
vermeyi kabul ettiği bazı malzemelerle birlikte bunu 
da çıkarmak suretiyle, bu bulunamayan malzemeyi, 
çok bulunan diğer malzemeyle birlikte geçirmek su
retiyle bunu ha'Hederdik. 

Binaenaleyh, eğer bu şekilde kabul edilirse, bu im
kân elimizden gideceği gibi, kırtasiyeciliğin artması, 
her bir kalem için ayrı İhale dosyalarının hazırlan
ması gibi birçok aksaklıklara yol açabilecek bir il
keyi de benimsemiş olacağız. 

(Bundan sonraki fıkrada ise; «ıBu Kanunda yazılı 
halterden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluş
turan işler kısımlara bölünemez» diyor. 

Bizim bu konuda da bazı tecrübelerimiz olmuş
tur. Bu hüküm kalbuil edildiği takdirde, inşaatlarda, 
mesela İçerisindeki her türlü kullanım araçları, asan
sörü, 'bütün elektrik isistemllerinin hepsinin birden ha
zırlanıp ihaleye çıkarılması lazım. Halbuki asansörü
nü temin edemediğimiz halde 'bir binayı muhakkak 
yaptırmak durumunda kalabiliriz. Bu asansörü ayrı 
bir ihale lile yapmak yine mümkün olabilir. Eğer bu 
ilkeyi kabul edersek, bumdan sonra inşaat içerisin
deki herhangi bir kullanım yeri nedeniyle, mesela, 
garajının bir şeyi eksiktir, şudur budur gîbi sebepler
le hem ihaüe dosyasını. hazırlayanlayız, hem de bü
tün bunları hazurlayarak tam tertip ihaleye çıkacak 
müteahhitleri de belki biraz zor buluruz. 

En son fıkra ki, biraz evvel önemi belirtildi, bu
nu çok büyük devlet ihaleleriyle ilgili olanlar için 
ben tamamen uygun görüyorum; bunda hiçbir itira
zım yok. Ancak, bizim bunu hazırlamamız için o 
kadar uzun süre geçer ki, sayılanların hepsini hazır
layıp temin etmek, aoil hallerde yapmak durumunda 
kaldığımız birçok inşaatları da yapmama gibi bir du
rumla karşı karşıya buakır bizi. Bugüne kadar eli
mizde bulunan ve uygulamakta olduğumuz flexible, 
rahat bir inşaat yapabilme olanağını bu fıkra ile kay
betmiş oluruz ve inşaatlarımızın bitimi de çok uzun 
sürelerde olabilir. 

Binaenaleyh, bütün bu saydığım mahzurları belir
terek ben, Danışıma Meclisinin metnini, ki hepsi var 
hemen hemen bunun içinde, kabul etmem'izi öneri
yorum* 

Danışma Meclisinin kabul ettiği metindeki ikinci 
madde aynen şöyle : «Bu kanunun yürütülmesinde, 
ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla, zamanın-
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4a karşılanması ve İhaleye rağbetin sağlanması için 
açıklık ve rekabet ilkelerii göz örtünde tutulur». 

Yani, ilke bu olduktan sonra, (kanunun diğer mad
delerinde bunları belirten birçok maddelerimiz de 
ımulttoka olacak. Ökelerin bu şekilde kısa yazılmasın
da yarar olduğuna inanıyiorum. 

BAŞKAN — Zaten birinci fıkra onu aynen al
mış. Diğerleri için Küçükahmet'i dinleyelim efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-îPlan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, Danışma Meclisinin kabul ettiği ikinci 
maddedeki, «rekabet ilkeleri göz önünde tutulur» hük
münü biz, «rekabetin sağlanması esastır» şeklinde de
ğiştirdik. Burada, «göz önünde tutma» tun bir ilke ol
duğu fikrine katılmanın mümkün olmayacağı kanı
sına vardık. 

Diğer konulara gelince; Sayın Komutanımın bu
yurdukları iki husus, halen meri kanunumuzun 54 ve 
55 inci maddeleri hükmüdür ve oradan buraya çok 
yumuşatılarak alınmıştır. Yani bugün mümkün olan 
bir şeyi bu Kanunla kısıtlamak söz konusu değil, ter
sine çok daha rahat hale getirilmiştir. 

öte yandan bu maddeyle, her gün gazetelerde çı
kan, «büyük devlet ihaleleri inşaatların yeri temin edil
meden alınıyor, istimlak işleri sonradan yürütülüyor» 
gibi söylentilere mani olmayı da amaçladık Sayın Cum
hurbaşkanım. 

Bunun dışında avan proje, tip proje dediğimiz bü
tün projeler Bayındırlık Bakanlığımızda hazır efen
dim. Yani bir yerde sağlık yuvası mı yapacağız, bu
nun tip projesi hazır. Dolayısıyla bir vakit kaybı söz 
konusu olmuyor, avan projeler açısından. 

Binaenaleyh yukarıda arz ettiğim iki husus zaten 
bugün kanunumuzda daha pratik hükümlerle mevcut; 
54 ve 55 nci maddelerde var, oradan buraya yumu
şatılarak alınmıştır. 

Son olarak Bayındırlık Bakanlığımızın da kabul 
ettiği veçhile, ikinci maddeye ilave ettiğimiz hükümle, 
inşaatı, arsası temin edilmemiş yere yapmamayı, mut
laka devlet arsası üzerine veya satınalma yoluyla te
min edilecek arsa üzerine yapmayı amaçladık* 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hakikaten arsa olmadan ihaleye çı

kılması zaten doğru bir şey değil. Onu kastediyorsu
nuz değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, onu kas
tediyoruz efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
Deniz Kuvvetleri Komutanının temas ettiği önemli bir 
husustur. O da ihaleye çıkarılan binanın içerisindeki 
diğer aksamın ayrı ihaleye sokulmaması hususudur. 

BAŞKAN — Bu onu mu kastediyor? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu konu 

her zaman bizim karşımıza geliyor. Yani asansörü ve
ya susu busu eksikse, bunu ayrı bir ihaleye çıkarıyo
ruz. Eğer çıkaramazsak... 

BAŞKAN — Ona mani değil bu. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Üçüncü pa

ragraf mani efendim. 
BAŞKAN — Hayır, değil. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Efendim, mesele şu : Biz tabiî en ucuzuna vermek 
zorunda kaldığımız için, bugüne kadar verilen hiz
metlerde, herhangi bir tetkike tabi tutmadan piya
sadaki en ucuz asansörü almak zorunda kalıyoruz. 
Halbuki, en ucuza almak değil, uygun bedeli ver
mek fikri hâkim olduğu için bu konunun prensibin
de, yarın bize bina ihalesinde müteahhit «'ben bu 
şartı teklif ettim ama, benim asansörüm Şarlak değil 
Wertheim'dir» dediği zaman fiyatının neden farklı 
olduğunu, neden ona karar verdiğimizi o hüküm
den esinlenerek cevaplayacağız. 

BAŞKAN — Evvelâ esas, toptan vermek. Yani 
birinci cümle şöyle : «Bu kanunda yazılı hallerden 
yaralanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan iş
ler kısımlara bölünemez.» Yani sadece bina değil bu, 
başki. şeyler de var bunun içinde; hepsi dahil bu
nun içine. 

deği; 

tın i 
kişiyi 
yor. 
diyoı 
siniz 

«Ancak, istekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini 
stirecek mahiyette olmamak üzere önemli işlerin 

kısımlara ayrılması mümkündür.» Yani, bir inşaa-
çinde bir sürü insanla uğraşmaktansa, evvela bir 

vermeyi ve onunla muhatap olmayı esas alı-. 
O kişi de başka birisini bularak o işi yaptırsın 
. Ama öyle birisi çıkmazsa o zaman bölebilir-
diyor. 

iBenim anladığım bu, bilmem yanlış mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Buyurduğunuz 
gi'bi efendim. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha ilerideki 
maddelerde de ihalenin hangi usullerle yapılacağı 
ayrıntılı biçimde sunulacaktır. 

— 17 -
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Bu maddenin temel amacı, büyüklüklere göre iha
le usullerini belirlemiş olduğumuzdan, bu usullerden 
herhangi birisini bertaraf edip bir 'başka ihale usu
lüne geçişi önlemektir ve kaçamak yollar denemeye 
meydan vermemek için öngörülmüş bir düzenleme
dir; temel amacı budur. 

Hattızatında Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanı
mızın belirttikleri ihtiyaçların ayrı ayrı ihale konusu 
yapılması bugünkü hükümler içerisinde esasen müm
kündür, zaten de mevcut olan bir hükümdür. 

Onun hemen akabindeki en kısma da yine herhan
gi bir istekli çıkmadığı takdirde, ihaleyi bu sefer kı
sımlara bölmemiz caiz olacaktır; fakat yine bir iha
le, esasına ilişkin ihale usulleri çerçevesi içinde yü
rütülecektir. 

Düzenleme bu maksada matufdur. 
Arz ederim. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — İnşallah ileri

de büyük sıkıntılarla karşılaşılmaz. 
'BAŞKAN — Ama ilke olarak da doğru; bundan 

çok çekiliyor çünkü. Mesela, karkasını bir müteah
hide, duvar örme işini birisine, sıvasını birisine, ca
mını çerçevesini birisine veriyorsunuz; yani çeşit 
çeşit adamla uğraşıyorsunuz. Benim karşıma yapa
bilecek. bir kişi çıksın, o yapsın; çıkmadığı takdirde, 
zor işler çıktığı takdirde, o zaman bunları kısımlara 
bölebilirsiniz, diyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, ta'biî hep bina olarak düşünülüyor. 

BAŞKAN — Başka şeyler de var tabiî. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir buzdolabı 
alacağınız zaman, buzdolabının motorunu ayrı diğer 
parçalarını ayrı olarak ikiye bölüp almayalım diye. 

BAŞKAN — Benim verdiğim bir misal. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, çünkü 
biz buraya buzdolabını toptan alma imkânını koy
duk? kanunda var. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Ben, aslında 
misalinizden cesaret alarak bunu belirttim. Müsaade 
ederseniz örneği biraz daha genişletmek istiyorum. 

Mesela, büyük işlere örnek olarak; öyle bir tesis 
yapılacakki bu tesisin yapıldığı yerde yol yoktur; 
enerji nakli yapılacak, elektrik devresi yoktur; su 
getirilecek, kanalizasyonu yoktur ve binanın kendine 
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ait birçok problemleri vardır. Bu kadar büyük in
şaatın hepsini birden yapacak bir müteahhidi bulma 
imkânı olmayabilir. Dolayısıyla, maddede de «An
cak, istekli çıkmadığı takdirde» hükmü bulunduğun
dan, bu inşaat kesinlikle yapılamaz. Çünkü, bu ka
nunda yazılı şekliyle, evvela ihale kısımlara bölün
meden çıkacaktır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Komu
tanım, o hükmün üzerinde şöyle bir cümle var : 
Başka başka istekliler tarafından karşılanması mu
tat olan muhtelif işler, bir eksiltmede toplanamaz.» 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — O ayrı, aynı 
eksiltmede toplanamaz. Onlar küçük iş zaten. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efen
dim, büyük işler için. Yani, birinin bir yerde, öteki
ni bir yerde bir başkasının yapmasını düşünüyorsak 
bunlar bir yerde olabilir ancak, buyurduğunuz gibi; 
kâğıttan, vesaİreden istifade edelim denilirse, bunlar 
bir kalemde de verildiğinde «ayrı ayrı istek gi'bi iha
le edilmek üzere» şartıyla ilana çıkabilir. Yani bunun 
cevabı var metinde. 

BAŞKAN — Yakında yapılan en büyük ihale, 
Atatürk Barajı ihalesidir ve bir tek firmaya teklif 
edilmiştir. Yani, «dolgusu başka firmaya, diğer iş
leri başka firmaya» şeklinde değil; sadece, «bu iha
leyi kim alacaksa, kendine kim güveniyorsa» denil
miştir. Nitekim, çeşitli teklifler veren 14 tane firma 
çıkmıştır. Bu firmaların hepsi de tek başına ihaleyi 
tekeffül ediyor. Yapamayacağı işler için de başka 
firma tutarak ona yaptırıyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz husus doğru; 
Sayın Amiralimin.de ifade ettiği gibi, gerekli tedbir
leri, yol hizmetleri ile bina hizmetlerini bağdaştır
madığımız andan itibaren bu hizmetleri ayrı ayrı iha
le edebiliriz. Yukarıda bu hüküm var efendim. 

BAŞKAN — Elektrik konusunda da şu var : 
Yüksek gerilim hatlarının ihalesini alan, yapan fir
ma orada çalışabilmek için yolunu da yapıyor. İha
leyi ona göre, düşünerek alsın. Eğer ayrı ayrı yapı
lırsa yolu bitmez, öteki de bir türlü yapamaz; o di
ğerini, o da onu bekler. Aynı müteahhit olmadığı 
için, eğer yol gecikirse, bu defa öteki de ona bağlı 
olduğu için gecikecektir. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Evet, süre uzatımı talep ediyor. 

http://Amiralimin.de


M. G. Konseyi B : 162 8 . 9 . 1983 O : 1 

'Bu maddede, genelde ayrılmaması, ancak, buna 
imkân olmadığı takdirde ayrılabileceğine dair hüküm 
var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Maltepe 
Askerî Lisesinde, diğer okullarda olduğu gibi kapalı 
devre televizyon ihtiyacı duyuldu, onu ihaleye koy
mamışlar galiba. 

'BAŞKAN — Hıaleye girmemiş, sonradan konul
muş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
sonradan konuldu. Bu konu ile pek alakalı değil, 
sonra onu verdik. 

(BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Oraya bila'hara ilave edilmiş, bambaşka bir alan. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Belki yanlış 
anlamış olabilirim, Sayın Bakan kusura bakmasın; 
burada «'Başka başka istekliler tarafından karşılan
ması mutat olan» deniliyor. Hakikaten yolu başkası 
yapar, bu mutattır; elektriği başkası yapar, kalan 
hepsini başkası yapar. «'Muhtelif işler bir ekisltmede 
toplanamaz» demekle «ben bunu bir seferde ihaleye 
veremem» diyorsunuz bir nevi; ben öyle anlıyorum. 
Ondan sonra da, «istenildiği zaman bölerek verirsi
niz» diyorsunuz. Ben bunu anlayamadım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Başın
dan itibaren birleştirirseniz ayıramazsınız. Ama, ba
şından itibaren ayırır, öyle yaparsanız olur. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Eğer peşinen yolunu ayrı, binalarını ayrı yaparsak 
ya da yapmak zorunluluğunu hissedersek o fıkraya 
konulur; fakat, bir kere birleştirdikten sonra tekrar 
ayırırken bu defa sırf hilei şeriyeye gitmeyelim diye 
artık yapsanız, ayırmak zorunda kalsanız dahi bu 
defa aynı usullere göre ihaleyi yapmak zorunda ol
duğunuza dair bir hüküm getiriyor efendim. 

BAŞKAN — Açıklandı. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir an

laşmazlık varsa ve bunun daha açık yazılması müm
künse, emrederseniz onu düşünsünler efendim. 

BAŞKAN — Bu husus daha evvelki 55 inci mad
dede zaten varmış. Yani bu yeni bir şey değil. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Kanundaki mecburî hükümleri daha da yumuşata
rak yazdık efendim. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

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

maya ve ihaleye, idarelerin ita amirleri yetkilidir. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

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

türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve 
satımını, 

Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre 
çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli per
sonel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzel
kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, 
imalat, prototip imalat, istikşaf, etüt, harita, plan, pro -
je, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmet
leri, 

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

Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların ki
ralanmasını veya kiraya verilmesini, 

Trampa ve Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesisi : 
Borçlar Kanunu ile Türk Medenî Kanununun trampa 
ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile ilgili madde
lerinde gösterilmiş işlemleri, 

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

Tahmin edilen bedel : thale konusu olan işlerin 
tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif be

delini, 

Uygun bedel': Artırmalarda^ tahmin edilen bedel
den aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en 
yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçme
mek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görü
lenini, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif 
edilen bedellerin uygun görülenini, 

İdare : İhaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları, 
İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzelkişi ve

ya kişileri, 
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ihale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin is
tekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını 
gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan 
sözleşmeden önceki işlemleri, 

Müteahhit : Üzerine ihale yapılan istekli veya is
teklileri, 

Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapı
lan istekli veya isteklileri 

Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve 
idarî esas ve usullerini gösteren' belge ve belgeleri, j 

Sözleşme : idare ile müteahhit veya müşteri ara- | 
sında yapılan yazılı anlaşmayı, 

ifade eder, 
BAŞKAN — Buradaki «Mülkiyetin gayri aynî hak 

tesisi» deyimini, Borçlar Kanununda falan da böyle 
geçtiği için aynen aldınız, öyle mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Evet efendim-

BAŞKAN — Taşıma işlemini de yine «taşıma» 
ile tarif ediyor, «Taşıma : Yükleme, taşıma, boşalt
ma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini» di
yorsunuz. Yani yalnızca «taşıma» olmasın. 

EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, taşıma öncesi ve taşıma sonrası hizmetlerin 
tümünü birden kastediyoruz* bu anlamdadır. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, kanunda «taşıma» kelimesi
nin geçtiği yerlerde, bu ibarelerin de bu anlam içinde 
anlaşılacağını kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir şey 

sormak istiyorum : Uygun bedel nizamında, artır
malarda ve eksilmelerde izahat yapılmış, bir de 
«bedel tahmini 'yapılmayan hallerde» deniliyor. Bu
mun hailleri var mı? Yani, illa yapıiimayacak, yapıl
mayan hailler de olacak dedik. Yapılmayan haller var 
mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Genel
kurmay •Başkanım, onu arz etmiştik. Bazen Ibedel tah
mini yapılamıyor; o halde ihaleye çılktığımız varit. 
Ancak, (bunun için amiri itanın «ihaleye çıkın* diye I 
emir vermesi Hazımdır. Bu tabirde noksanlık kalma
sın 'diye -ilave edilmiştir; maddesi 'ileride gelecektir. I 
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BAYINDIRLIK (BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Bir de şu husus var : İdare, keşif yapma imkânın
dan mahrum olduğu için, müteahhide doğrudan doğ
ruya «bana fiyatınla beraber tekliif ver» diyor. Müte
ahhit teklifini teknolojisi ile beraber veriyor; çünkü 
bizim talhm'Merimiz mevcut değil. Bu defa müteah
hidin getirmiş olduğu teknoloji ve yapmış olduğu tah
min muvacehesinde, bize vermiş olduğu fiyatın ana
lizlerine geçilmek suretiyle, uygun olup olmadığına 
karar veriyoruz. Yani, bizim ıMüdarnmıziın dışında, 
bilmediğimiz alanlardaki bir konu olunca... 

BAŞjKAN — Mesela, şimdiye kadar Türkiye'de 
hiç yapılmamış olan nükleer enerji santralını yaptıra
cağız. Bunun için muhtelif firmalardan teklif alıyo
ruz, bunlardan uygun olanı seçeceğiz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
•(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — (Bedelsiz ihale
ye çıkıyoruz, onlardan teklif alıyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İta ami
ri karar veriyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Veyahut da Bakanlar Kurulu kararı ile yetkili kılınan 
merci buna karar veriyor. 

BAŞKAN — 4 ündü madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul" ediimlişitir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
İhaleye katılabilme şartları 
MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak ihale

lere katılabilmek için kanunî ikametgâh sahibi olmak, 
gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen 
teminat ve bölgeleri vermek zorunludur . 

İBAŞ/KAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İhaleye katılamayacak olanlar 
MADDE 6. — Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya 

dolaylı olarak ihalelere katılamazlar : 
İ, Ithaieyti yapan idarenin; 
a) 'İta amirleri, 
to) 'İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, so

nuçlandırmak ve denetlemekle .görevli olanlar, 
c) ı(a) ve <(b) bentlerinde belirtilen şahısların eş

leri ve İkinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan 
ve sihri hısımları, 
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d) (a), <b) ve (c) bentlerinde (belirtilen şahısla
rın ortakları, 

,2. !Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler 
gereğince geçici veya sürekli dlaralk kamu ihalelierine 
katlilmaktacn yasaklanmış olanlar. 

BAŞKAN — İkinci fıkra, aynı işlte çalışmış ve 
emekli solmuş veya 'istifa etmiş olanların üç sene müd
detle o ihaleye giremeyecekleri hükmünü kapsıyor. 

«2. Bu Kanun ve 'diğer kanunlardaki hükümler 
geneğihce igeçlici 'veya süröfcli olarak kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklanmış olanlar» ki, onlar geçicidir. 

EMİEKUÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAMMET 
flBüiEçe r Plan Komisyonu 'Balkanı) — Evet, Komis
yonumuza gelinceye 'kadar bu metin bu kanunda ya
zılı Mi. 'Bu (takdirde, buyurduğunuz hususu ihtiva et
miyordu, bu nedenle «Bu Kanun ve diğer kanunlar
daki» diye ilave edilmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Nitekim, 
5 inci maddede «kanunî ikametıgah sahibi olmak» 
deyimi yar; olmayanlar katılamayacak anlamına ge
liyor. 

'BAŞKAN — 6 no madde üzerinde söz 'isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul editaîliştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Şartnameler 
MADDE 7. — İhale konusu işlerin her türlü Özel

liğini belirten şartname ve varsa ekleri idarelerce ha
zırlanır, 

IBu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak 
özel Ve 'teknik şartlardan başka genel dlarak aşağıda
ki hususların da gösterilmesi zorunludur : 

a) 'İşlin niteliği, nevi ve miktarı, 
Ib) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, 

trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri aynî 
hak te&iısiride tapu kayıtlarına göre yeri, sunun, yüzöl
çümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve Iduru-
mu, 

c) Tahmin edilen Ibedeli, geçici teminat miktarı 
ve kesin ıteminata ait şartlar, 

ti) İşin yapılma yeri, teslim' etme ve teslim alima 
şekil ve şartları, 

e) işe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme 
halinde alınacak cezalar, 

If) lîsiteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, 
ıg) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte idarenin serbest olduğu, 
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h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en 
geç 15 işgünü içinde İta amirince onaylanacağı veya 
iptal ddilıebileceği, 

i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri
nin kimin tarafından ödeneceği, 

j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip veril
meyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, 

k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim 
fiyatiarıridaki 'değişiklikler nedenliyle eğeır ödenecekse 
fiyat farkının ne sekide ödeneceği, 

1) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, 
m) ilsin süresinlden önce bitirilmesinde fayda gö

rülen haillerde erken bitirme primi verilecekse mıikta-
ırı, şartları ve ödeme şekli, 

n) İhtilafların çözüm şekli. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etaıeyenfer... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Şartname genel esasları 
MADDE 8. — Bakanlar Kurulu : 
a) Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını 

belirlemeye, 
b) Şartnamelere konulmak üzere 7 nci matiidede 

sayılan hususlada ilgili veya bunlar dışındaki konu
larda genel esaslar tespit ötmeye, 

Yetkilidir, 
IHAŞKIAN — 8 inci maîdde üzerinde söz isteyen 

var mı? Ydk. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

1İKİNOİ KISIM 
'İhale İşlemleri 

BİRİNOl BÖLÜM 
İhaleye Hazırlık 

Tahmin edilen bedelin tespiti 
MADDE 9. — Tahmin edilen 'bedel, idarelerce 

tespit edilir veya ettirilir, işin özelliğine göre gerek
tiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanı
lacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, 
borsa gib'i kuruluşlarldan veya bilirkişilerden soruştu
rulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da 
eklendiği bir hesap 'tutanağında gösterilir ve asıl ev
rak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale ko
misyonlarınca tahkik ettirilir. 
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»Ancak, yapını işlerinde bu işler için kanunların | 
verd'iği yetkiye dayanılarak ilgili dairellerce tespit edil
miş birini fiyatları varsa, «bunlar uygulanır. 

(BAŞKAN '— 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

'Buyurun efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bi

rinci cümleden sonra, «İşin özelliğine göre gerekti
ğinde bu bedel...» diye devam ediyor ve « bilirkiş'i-
lerden 'Soruşturulur. Tahmin edilen bedel, .bunun da
yanaklarının da eklendiği 'bir hesap tutanağında gös
terilir ve asil evrak arasında saklanır» deniliyor. j 

'Binaenaleyh, bu ikinci cümlede «gerektiğinde»" de
diğimiz zaman, bu hangi idare olursa olsun, kim ya
parsa yapsın kendilini kurtarmak 'için, sorumluluğu I 
almamak için her seferinde daima belediyeye, ticaret 
lodasına, sanayi odasına ve 'borsa gibi muhtelif kuru
luşlara mutlaka gidip dosyasına bunları garanti ol
sum' diye koyacaktır. Ondan sonraki cümlede bu za
ten belirtiliyor. 

«Tahmin edilen bedel, 'bunun dayanaklarının da 
eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl ev
rak arasında Saklanır» dendiğine göre, bu ikinci cüm
leye acaba lüzum var mı? 

İşin devamı olarak her seferinde böyle sormak 
zaman kaybıma ve haltta fiyatların çok farklı olarak 
oradan alınması nedeniyle, yapılacak birçok hazar-! 
lılklarda farklı Sonuçlara göltürmez mi? Bir nevi bu
rada dosya var, bunların bu dosya arasınlda saklan
dığını gösteriyor. Bu ikinci cümleyi kaldırsak oteıaz 
mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, satmalıma, amiri 'itanın onayı ile olur, ami
ri itanın görevi -çok çeşitli satmalma şekilleri var-
çok küçük seviyelerden başlar. 'Bu 'sorumluluğu o 
takdirde, «tahmin edilen bedel idarece tespit edilir» 
diye çok üst seviyede olur; yani kuvvet komutanlık
ları yapacaklar iıleride. Zaten çeşMi ihaleler onda top
lanmıştır; ama öyle birlikler vardır ki, bu konuda I 
bir fikri yokltur, diğerine sorması da zorunludur, diye 
düşünüyoruz. Pek tabiî bedel, tahmini şudur diye bel
li de değildir. Diğerleri sorulduğu zaman bu-belge
leri de saklasın ve bir yerde de ben bu bedel tahmi
nini şöyle yaptım, diyebilsin. i 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bunu sorma
sını ve bunu mutlaka hesaplarında saklamasını ge
rektiğini gösteriyor ama iki defa peşpeşe yazılmıış ol
ması var. I 
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IBAŞKİAN — Onu koymadan doğrudan doğruya, 
«Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da ek-
lerildiği bir hesap tutanağımda gösterilir ve asıl eivrak 
arasında saklanır» dersek, yeni amiri 'italığa gelmiş 
bir kişi, «acaba bu nedir, nerelerden soracağım da 
ekleyeceğim bunu» diyebilir. İşte ondan veveİki cüm
le; «bunu, belediyeden, ticaret odasından, sanayi oda
sından ve borsa gibi kuruluşlardan sor» diye bir yol 
göstermiş oluyor. 

Başka söz isteyen var mı?. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bedelin tahmin edilememesi 
MADDE 10. — Sınaî ve teknolojik zorunluluk

ların gerektirdiği durumlarda ilgili bakanın onayı alın
mak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı tek
lif usulüyle ihale yapılabilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı?. 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İlgili ba

kan veya amiri ita mıdır, doğrudan doğruya bakan 
mıdır?. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP -
Bakandır efendim. Bakanın onayı olmadan böyle bir 
yola gidilmesin, deniyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, buyurduğunuz gibi nükleer enerji sant
ralında çok büyük işler olacağı için her halükârda 
burada yetkili gene amiri ita, ama birinci derecede 
bakan olsun diye düşündük. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, her 
-seviyedeki ihalede bakan onayı alınmak gibi, bedel 
tahmin edilmediği zaman, bir esası getiriyor. Acaba 
buna bir sınır konamaz mı?. Mesela 100 bin liralık 
da olabilir, 2 milyon liralık veya 10 milyar liralık 
da olabilir. Bunun her seferinde bakan onayından 
kurtulması için, eğer uygun görülürse, muayyen bir 
seviyeye kadar, onun derecesini yetkililerimiz tespit 
edebilirler, ondan sonrası bakan onayına gider diye 
bölersek ki birçok hizmetlerde tahmin edilemeyen 
ufak şeyler de olabilir, bakanlığı her seferinde onay 
ile meşgul etmemiş oluruz. Bir seviyenin üstünü ba
kana bırakıp, onun altını ita amirlerine bıraksak ol
maz mı?. 

BAŞKAN — O takdirde birkaç sene sonra o ra
kamı tekrar değiştirmek lazım. 
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ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Her bütçe Ka
nununun kabulünde onu da değiştirmek lazım. 

BAYINİDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bundan kasıt şudur : Behe
mehal birinci amiri itanın huzuruna götürülebilecek 
kadar önemli bir teknoloji ve bedeli bilinmeyen bir 
husus olması gerekir. 

Sayın Komutanımın buyurduğu hususlarda her 
halükârda bir bedel bulabilirler. Yani yukarıda izah 
edilen şartlara lgöre bir bedel tahmini yapmak müm
kündür. Ancak çok yeni bir teknoloji, bilinmeyen 
bir alanda ihaleye çıkılacaksa ve bedeli idare tarafın
dan tahmin edilemiyorsa, bu defa bakanın onayına 
müracaat edilir. Buyurduğunuz gibi, büyüğü veya 
küçüğünden çok işin önemi esastır. 

BAŞKAN — Belki şundan dolayı da olabilir : 
Mahallinde aşağı kademedeki amiri italara sorulur, 
«bilmiyoruz» denir. Ziraat odası, /belediye vesaire «eh 
madem ki bilinmiyor, ben de kapalı zarfla ihaleye 
çıkayım» der. Halbuki yukarı makama yazarsa, Ba
kanlıkta bunun evveliyatı vardır, belki daha evvel 
böyle,'bir ihale yapılmıştır. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
O yol gösterir. 

BAŞKAN — Onun için bakanın onayını zorunlu 
görmüştür. Yoksa her ita amiri böyle bir şey aldı mı, 
bizim Devlet Malzeme Ofisinden aldığımız kâğıt gi
bi, «yeni bir şeydir, biz bunu bilmiyoruz» deyin «he
men kapalı zarf usulüyle almaya gidelim» diyebilir. 
Belki onu önlemek için konmuştur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bunlar sınaî ve teknolojik zorluklar ne
deniyle bir gerekçeye bağlı olduğu için büyük işler
dir. Tabi çok haklıdırlar. Onun cevabı pazarlık mad
desinde var; yani şu anda 250 bin liraya kadar olanlar 
pazarlığa tabi. Herhalde burada da yetki verirsek, 
'bugünkü koşullarda 250 binden fazla verilmeyecek. 
Binaenaleyh onlar pazarlık yoluyla zaten bu işi yapı
yorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bedel 
tahmin edilememesi hali de var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Edileme
diği hallerde ita amiri yine yetkilidir. 

BAŞKAN — İşte bu. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdr bir

de bakan çıkıyor. Bu çok teknik herhalde de ondan. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî, sınaî teknolojik bakım
dan büyük işler. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tatbikatta bü
yük mahzurlar, parasal bunalımlar olduğu takdirde 
Sayın Komutanımın buyurdukları gibi bütçe kanu
nundaki 250 bin lira pazarlık yetkisini 500 bin lira
ya, bir milyon liraya çıkarmakla günün koşullarına 
göre bunu telafi etmek de mümkün. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ona mani ol
muyor, değil mi?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Hayır efendim, 
olmuyor. 

O müstakil bir madde, kendi içindedir, bunun 
içinde değil. 

BAŞKAN — Bunlar ihaeller. 
10 uncu madde üzerinde başka konuşmak iste

yen var mı?. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Onay 'belgesi 
MADDE 11. — İhalesi yapılacak her iş için bir 

onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale ko
nusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje nu
marası, tahmin edilen 'bedeli, kullanılabilir ödenek tu
tarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede 
uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, 
alınacaksa geçici temniat miktarı, ihale komisyonu
nun kaç kişiden ve kimlerden kurulacağı belirtilir. 

Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir 
bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşı
lığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde konuşmak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada iki 

şey fazla gibi geldi 'bana efendim. 
, Üçüncü satırın 'başında; «avans ve fiyat farkı ve

rilecekse şartları «deniyor. 'Bu avans ve fiyat farkları
nın nasıl verileceği; nerelerde, ne şartlarla verileceği 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda yok 
mu?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, bu
radaki rutin avansın dışında; bazen işin, inşaatın ve 
hizmetin özelliğine göre avans verilir. O, şartname 
gereğince vereceğimiz. Oradaki kanun hükmü onu 
değiştirmek... 

— 23 — 
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ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Bu yalnız onay j 
belgesi; onay belgesi oluncada tabiî statüsü farklı, i 

Şimdi ikincisi de, ondan sonraki satırda, aşağı- ] 
da geliyor : «İhale komisyonunun kaç kişiden ve I 
kimlerden 'kurulacağı 'belirtilir.» Bizim bildiğimiz, he- J 
pimıizin bağlı teşkillerinde komisyonlarımız var; bun- j 
ların isimleri belli, kurullarımız var. Şimdi her se- I 
ferinde, her onayda bunların isimlerini tek tek yaz- I 
mak icap ediyor. ' I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır Komuta
nım; 'bu kanunu, yani 2490'ı tam uygulamazsınız. 
(Silahlı Kuvvetlerde halen böyledir. Kadrolu satın al
ma komisyonları sadece silahlı kuvvetlerde var. Sivil 
sektörde satın alma komisyonu her defa yeniden ku
rulur; her iş için yeniden kurulur. Her defasında da 
bunlar yenilenirler. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama bu kanu
na biz de ta'biyiz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Değilsiniz efen
dim; bundan sonra askerî komisyonların nasıl kuru
lacağı, geleck maddede var. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
O zaman, Bakanlar Kurulundan geçer, demek lazım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O takdirde 
bu onay meselesi koskoca bir konu olur efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Hayır, değil efendim. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka ko
nuşmak isteyen var mı?. Yoktur. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Şartnamelerin verilmesi 
MADDE 12. — ihalesi yapılacak işe ait şartna- I 

meler ve ekleri, özel kanunlarındaki hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, ilgili idarelerce hazırlanır ve tas
dikli örnekleri bedelsiz veya özeliklerine göre idare
lerce takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere 
verilir. 

Şartname ve ekleri idarede 'bedelsiz görülebilir. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
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13 üncü maddeyi okutuyorum : 
İhale komisyonları 
MADDE 13. — İta amirleri, ihale işlerini düzenle

mek ve yürütmek üzere ilgili idarenin memurlarından 
birinin başkanlığında, ihale konusu iş alanında uzman 
en az 'bir kişi ve bir maliye memurunun katılmasıyla 
kurulacak komisyonları görevlendirirler. 

Askerî ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret 
olacağı ve nasıl kurulacağı Millî Savunma ve Maliye 
bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Ku
rulunca çıkarılacak bir kararname ile tespit edilir. 

TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığın
da teşkil edilecek satın alma komisyonlarında maliye 
memurluğu görevi, bu kuruluşların saymanlık işlerini 
yürüten muhasebe müdürü veya vazifelendireceği bir 
memur tarafından yerine getirilir. 

Askerî ihale komisyonları ile diğer ihale komis
yonlarına katılacak maliye memuru, Maliye Bakan
lığınca belirlenecek usule göre tespit edilir. 

İl özel idarelerine ait ihaleler il daimî encümenin
ce, belediyelere ait ihaleler belediye encümenince bu 
Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale karar
larına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve 
uzman da görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur -
başkanım, buraya Yasama Organı, Cumhurbaşkanlı
ğı ve Sayıştay Başkanlığını, özellikleri nedeniyle, bir 
yenilik olarak .ilave ettik, özellikleri; Türkiye'deki 
bütün muhasebe teşkilatı Maliye Bakanlığına bağlı 
olduğu halde, bu kuruluşların muhasebe memurları 
'buranın amirine bağlıdır; Maliye Bakanlığı ile ilgili 
değildir. 

Bu arada zabıtlara geçmesi bakımlından şunu da 
ilave edeyim Sayın Cumhurbaşkanım; Burada ba
kanlığa verilen yetkiler, bu üç ünite için halen yerleş
miş usule göre, Türkiye Büyük Millet • Meclisinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı; Cumhurbaş
kanlığında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri; Sa-
yıştayda, Sayıştay Başkanı tarafından yürütülür. Pek 
tabiî bunlar yerleşmiş bir hüküm olduğu için ayrıca 
zikretmeye gerek görmedik. 

BAŞKAN — Zaten burada görülüyor. 
SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Ba

kan yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam, 
Bakanlar Kurulu yerine de Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi Başkanlık Divanı yürütüyordu, teamül ola
rak. Yine aynı şekilde yürütülecektir efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Eski kanundaki muhtelif maddeler burada bir 

madde içinde toplanmış görülüyor, değil mi?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
komisyonla ilgili olan maddeleri bir yerde topladık. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde 'başka söz 
isteyen var mı?. Yök. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Komisyonların çalışması 
MADDE 14. — İhale Komisyonları eksiksiz ola

rak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. 
Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf 
çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalına
maz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın 
altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon "baş
kan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. 

BAŞKAN.— 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
İhale işlem dosyasının düzenlenmesi 
MADDE 15. — Dhale suretiyle yapılacak işler için 

bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay bel
gesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tu
tanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana 
ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı 
ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulu
nur. 

Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya ge-
rekçeleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların 
bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar ilgili ida
reye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. 
Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartname
ye ve 19 uncu madde uyarınca yapılacak ilana göre 
yürütülür. 

Eksik belgelerle ihale yapılmasından ihale komis
yonları sorumludur. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek bel

geler 
MADDE 16. — İdarece ihalelerin en elverişli ko

şullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, is
teklilerde belirli malî ve teknik yeterlik ve nitelikler 
aranabilir. Bunlar tespite yarayan belgelerin neler ol
duğu, şartnamelerde gösterilir. 

İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz 
vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek 
zorundadır. 

Yapım işleriyle her türlü etüt, proje, kontrollük ve 
müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde ara
nacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler ola
cağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit 
sicillerinin ne biçimde tutulacağı ilgili bakanlıkların 
görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca hazırlana
cak tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
İhalenin ilanı 
MADDE 17. — İhale konusu olan işler aşağıdaki 

esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyuru
lur : 

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar : 
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihale

nin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün 
aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. 

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 
10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az 
olamaz. 

b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde 
ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili 
idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahta
larına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile ya
pılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde 
en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete 
ile de bir defa ilan yapılır. 

2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar : 
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu 

ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) 
numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, 
tirajı göz önüne alınarak ili Basın -İlan Kurumunca 
tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale ta
rihinden en az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir. 

— 25 — 
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3. Resmî Gazete ile yapılaca'k ilanlar : 
Ta'hmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca 

belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu iş
ler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da 
Resmî Gazetede ilan edilir. 

4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilan
ları yurt içinde ve yuf t dışında çıkan başka gazeteler 
veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. 

5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için ida
reler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler. 

BAŞKAN — Birinci fıkranın (b) bendi «Günlük 
gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan» diye baş
ladı, sonunda da, «Bu yerlerde en çok 7 gün aralık
larla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa 
ilan yapılır» diyerek bitti. 

Bunu izah eder misiniz?. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Günlük değil 
haftada bir gazete çıkıyorsa; yani haftalık gazete 
kastedilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Tamam, anlaşıldı. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlı

ğı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, o ifade
nin başka bir maksadı daha var. Eğer 7 günden daha 
uzun aralıklarla gazete çıkıyorsa, böyle bir mecbu
riyet yoktur. Onun için böyle ifade edilmek mecburi
yeti doğmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — tik titan için 10 gün, son ilan için 5 

gün dedik; ama bunda bir defa olacaktır. İlk ilan gi
bi olacaktır, 7 gün olunca ilk ilan için gerekli 10 gün
lük sürenin içine girmiş olacaktır. 

Eğer o gazete 10 günün sonuna doğru gelmişse 
3 günlük bir zaman kalmış olur. 

ERTU&RUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Diğer vasıtalarla daha önce ilan ya
pılmış olacağı için, bir defa da gazete ile yapılmış 
olacaktır. 

Zaten ufak yerlerdir, 3 000 - 5 000 nüfuslu yer
lerdir, herkes duyar. 

BAŞKAN — Orada gazete çıkmıyorsa, 7 günde de 
çıkmıyordur zaten. 

17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 5 inci fıkra yenidir. Eskiden bazı pa
zarlıkla alımlarda, küçük alımlarda dahi ilan mecbu

rî idi. Biz onu tamamiyle serbest bıraktık. İta amiri 
isterse ilan ettirecek, istemezse ettirmeyecektir. Ma
lın bedeli ilan masrafına değmiyorsa yaptırmayabile-
cektir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar 
MADDE 18. — İlanlarda aşağıdaki hususların 

belirtilmesi zorunludur. 
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve mik

tarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlar

la alınacağı, 
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve han

gi usulle yaplacağı, 
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat 

miktarı, 
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler oldu

ğu, 
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, 

tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verile
ceği. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan 
MADDE 19. — İlan yapıldıktan sonra şartname 

ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapıl
ması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorun
luluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar 
geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olu
nur. 

«BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
İlanın uygun olmaması 
MADDE 20. — 17 ve 18 inci maddelerdeki hü

kümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu du
rumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. 

İlanların geçersizliği i'hale yapıldıktan sonra an
laşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde 
İvedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve söz-
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leşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci 
derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir. 

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

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

Bir şey dikkatimi çekti : Ka'bui ettiğimiz 15 inci 
maddenin ikinci fıkrasının sonuna doğru «yeniden 
düzenlenecek şartnameye ve 19 uncu madde uyarın
ca yapılacak ilana göre yürütülür» demişiz. 

19 uncu madde, «bir değişiklik yapılacaksa, ha
talı bir durum varsa, iş yeniden aynı şekilde ilan 
edilir» demektedir. 

İlanın nasıl yapılacağı 18 inci maddede hükme 
bağlandı. Acaba o, 18 inci madde mi, yoksa 19 un
cu madde mi olacak?. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sebep ve 
zorunlulukların belirtilmesi mecburiyeti var. 

BAŞKAN — 15 inci maddenin ikinci fıkrası, «Şart
namelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleş
mesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların 'bulun
duğu anlaşıldığı ta'kdirde, komisyonlar ilgili idare
ye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. 
Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartname
ye ve 19 uncu madde uyarınca yapılacak ilana göre 
yürütülür» demektedir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, çok "haklısınız. 19 uncu maddenin met
ninden ziyade başına atıf yapılmış. 19 uncu mad
denin başlığı «Şartname ve eklerinde değişiklik ha
linde ilan» olup, bu nedenle lütfederseniz kalsın. İr
tibat başlık dolayısıyla 'kurulmuş. 

Burada şartname değişikliğinden bahsetmişiz. 19 
uncu maddenin başlığında, «Şartname ve eklerinde 
değişiklik halinde ilan» demişiz. 

BAŞKAN — 19 uncu maddeye göre ilan değil, 
orada bir şey yok, «yeniden ilan edilir» diyor. Nasıl 
ilan edileceği 19 uncu maddede yazılmış. 

SEDAT GÜNERAL (Mim Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, 19 uncu 
maddenin özelliği : İlanda değişiklik yapamazsınız, 
ancak: yeniden ilan vermek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — 15 inci maddede de öyle. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Yeniden ilan 
edilir» demek de kâfi aslında. Bu iş böyle düzenlen
miş, hattızatında pek de fazlalık teşkil etmiyor. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi okutuyorum : 
İlanı sakıncalı görülen hususlar 
MADDE 21. — Askerî ihaleler ile Emniyet Ge

nel Müdürlüğüne ve Millî İstihbarat Teşkilatına ait 
ihaleler için yapılacak ilanlarda bininci derece ita 
amiri tarafından sakıncalı görülen hususlara yer ve
rilmez. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yabancı ülkelerde ilan 
MADDE 22. — İdarelerince yabancı ülkelerdeki 

isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için ye
terli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde 
ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün 
önce yapılır. İlanla ilgili usul ve yöntemler Millî Sa
vunma, Dışişleri, Bayındırlık, Ticaret ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının görüşü alınarak Ma
liye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte göste
rilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?. Yök. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
İhalenin tatil gününe rastlaması 
MADDE 23. — İhale için tespit olunan tarih, ta

til gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kal
maksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve 
saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de 
ihale ilan edilen saatte yapılır. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tekliflerin açılma zamanı 
MADDE 24. — Tekliflerin açılma zamanı, ida

relerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. 
Açılma zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) 
veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idareleri
nin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlan-
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diktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işle
me devam olunur. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçici teminat 
MADDE 25. — isteklilerden, ihale konusu olan 

işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici te
minat alınır. 10 uncu madde uyarınca yapılacak iha
lelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ün
den az olamaz. 

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici te
minat alıp almamakta idareler serbesttir. 

BAŞKAN — Bunun eskisinden bir farkı yok. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efen
dim yok. 

Son cümle bir nevi yenilik. Yani pazarlığın her 
halinde idareyi serbest bıraktık. Çünkü eskisinde 
bazı hallerde teminat alınması mecburî idi. Pazarlığın 
rahatlığını temin için -bir karışıklık olmaması için 
ne lazımsa koymuştuk. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler 
MADDE 26. — Geçici Veya kesin teminat olarak 

kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tedavüldeki Türk Parası,, 
'b) 'Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların 

verecekleri süresiz teminat mektupları, 
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz 

tahviller. 

Bankalarca Verilen teminat mektupları dışındaki 
teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına 
yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca tes
lim, alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat 
mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim 
edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin ge
çici teminatları hemen geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan temi
natlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konu
lamaz, 

— 28 

8 . 9 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

ıSEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bir şey söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Döviz teminat olarak niye kul
lanılmıyor? 

BAŞKAN — Döviz bulundurmak suçtur da on
dan. 

BAYINDIRLIK BAKANI'TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkanım, dış memleketlerde ilan verme lüzu
munu doğurur. O, içeride behemahal bir Türk mu
habir 'banka vasıtasıyla teminat mektubunu halleder. 

ıSEDAT GÜNERAL (Millî Güvenliik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Çeksin, döviz olarak katılsın. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Efendini, o talimatını verir buradaki bankaya, onun 
adına Türk bankası teminat mektubunu verir. 

ISEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlk Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evet, döviz olarak vermesinin 
ne mahzuru var? 

BAŞKAN — Ama, döviz her gün kurları deği
şen bir değer; bugün başka, 15 gün sonra başka, ba
zen kârlı çıkar, bazen zararlı çıkar. ıSonra, Türk 
toprakları üzerinde Türk parası hâkimdir, yabancı 
paraları buraya koymak biraz tuhaf ölür. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlı
ğı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, iki sorun 
var burada. 

[Birincisi, «döviz ifadesi» ni kullandığımız tak
dirde neyi kastettiğimizi liıfade etmek durumundayız, 
Çünkü dünyada 150 küsur devlet var, hepsinin para
sı var; bunlar da bazen çok konvertibl değil. Kon
vertibl olmayan bir paranın ileride değer kaybetmesi 
ve bunların sıfır değer taşıma'sı gibi bir vakıayla kar
şılaşılabilir. Kaldı kıl, gelişme yolundaki memleket
lerde enflasyon oranı yüksektir, para, zatıâlinizin bu
yurduğu gibi, süratle değer kaybedebilir. 

Onun dışında; «döviz» diye ifade ettiğimiz bel
ge, bir çek yahut da bir banka hesabı şeklindedir. O 
zaman banka onun mukabilinde bir belge verecek
tir, o belge geçerlidir. Dövizin bizzat getirilip veril
mesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü, 
döviz diye tanımladığımız belgeler ve kâğıt paralar, 
esas itibariyle, dış ted'iyelerde geçerli olabilir. Yurt 
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içinde tedavül vasıtası olarak 'kullanılamayacağı için 
- biraz önce de buyurulduğu şekilde - mahzurludur. 

Arz ederim ©fendim. 

'BAŞKAN — Evet. 

Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanını; buradaki Son cümle, haifckaten bir ye
niliktir. «Her ne suretle olursa olsun idarece alınan 
teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir ko
nulamaz» Müteahhit ihalenin gereğini yerine getir
miyor, teminatını kullanmaya gidiyorsunuz, temina
tına eşi, dostu marifetiyle haciz koydurtmuş, sizden 
açıkgöz davranmış. Bu (bir yeniliktir, 

Döviz olarak getirse bile, -bizim için esas olan bir 
döviz girdisi değil, ıçfşas olan Ibir ihalenlin gereğini ye
rine getirmektir. İhalenin gereğini yerine getirdiği 
zaman; döviz getirmişse, onun teminatını biz de dö
viz olarak iade etmek zorundayız. Binaenaleyh, dö
viz getirmiş olması fiiliyatta Türkiye'ye bir döviz 
girdisi demek değiıMr.ı 

SEDAT GÜNBRAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim bunun muhtelif şartla
rı var; taahhüdünü yerine getirmeyebilir, teminat 
bedeli yanabilir. Yani, Türkiye'ye döviz girmesi için 
bundan da bir vasıta olarak her halükârda yararla
nılabilir diye düşünmüştüm. 

BAŞKAN — Sayın Küçükahmet, en son cümlede 
«Her ne suretle olunsa olsun idarece alınan teminat
lar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konula
maz» deniliyor. Peki, taahhüdünü yerine getirme-
mişse, idare de ihtiyarî tedbir olarak o paraya el 
koyamayacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zaten idare
nin elinde, yani ihtiyatî tedbir koymasına lüzum yok. 
Nakit parayı devlete yatırmış, devletin elinde zaten. 
Binaenaleyh, devletten bir başkası haciz koymasın. 

BAŞKAN — Bu şekilde de anlayabilirler; «bu para 
daima orada duracak, buna kimse el dokunduramaz.» 
Böyle bir mana çıkmasın buradan? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, geçici teminatın, kesin teminatın, ne 
zaman irat kaydedileceği ayrı bir kanun maddesidir. 
Onun için burada gerek yok. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bugüne kadar maalesef, 
müteahhit işi yapamayacağını, ihalesinin feshedilece
ğini anladığı andan itibaren, dolaylı yoldan, teminat 
mektubuna haciz koyduruyordu. Bizde idare olarak, 
teminat mektubunu irat kaydetme imkânından mah
rum kalıyorduk. 

Bu hükmü 'getirmek suretiyle, bundan böyle ban
kaların ve müteahhitlerin spekülatif olarak bir iha
leye girerek devleti oyalamalarına mani olunmak is
tenmiştir. O yönüyle çok yerinde bir hükümdür. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet, benim de başıma geldi bu, 

alamadık. Fasulye ihalesi miydi, neydi -ki adam iha
leyi yerine getiremedi- mahkemeden karar aldı, pa
rasına dokunamadık ve gitti, kurtardı parasını. 

26 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Teminat mektupları 
MADDE 27. — Bankaların bu kanun kapsamın

daki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans te
minat mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin 
durumlarına göre miktar ve kapsamlarını ve şeklini 
tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kanun, kararna
me, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlen
miş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üze
rinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları 
gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlı
ğına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha 
önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektup
ları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterilmesi 
zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi ku
ruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların 
verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktar
lara dahil değildir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bağışlayın, iki-üç tane imla hatası var 
onları belirtmek istiyorum : 

En alttan ikinci satırda, «aynı şubesinin» değil, 
«aynı şubenin limitlerinin» olacak. Genel aynı sa
tırdaki: «Limitlerinde» kelimesindeki «de» ayrı ola
cak efendim. 
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BAŞKAN — Evet, o düzeltmeyi yaptınız değil ı 
mi? 

ORHAN DÜLGERLER — (Kanunlar Müdürü) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ 'BÖLÜM 

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları 
Uygun 'bedelin tespiti I 
MADDE 28. — Artırmalarda uygun bedel; tah

min edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edi- I 
len bedellerin en yükseğidir. I 

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen 'bedeli 
geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe 
layık 'görülenidir. 

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel 
tahmini yapılmışsa uygun bedel, teklif edilen bedel
lerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla ter
cihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uy- j 
gun bedel, teklif edilen 'bedellerin tercihe layık görü
lenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. An
cak, bedel tahmini yapılmamış kapalı teklif usulü I 
ihalelerde, ihalenin geçerli sayılması, bizzat ilgili ba- I 
kanın onayına bağlıdır. I 

Millî firmalar lehine hangi orana kadar ayırım I 
yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir. I 

Uygun bedelin tercihinde kullanılacak ana kriter- j 
ler, ilgili bakanlıkların da görüşleri alınarak, Millî I 
Savunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca çı- I 
karılacak yönetmelikte gösterilir. I 

'BAŞKAN — Bu uygun bedelde birtakım yenilik- I 
ler var. Geçen sefer de izah ettiğimiz gibi bu iyi bir I 
şey; fakat bu yerleşineeye kadar çok baş ağrıyacak, 
çok şikâyetler olacak. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bir iki sene, işleri rayına 
oturtup netice almaya başlayıncaya kadar muhak
kak şikâyetler olacak. I 

BAŞKAN — Tabii, «ben daha fazla kırdığım 
halde, daha düşük fiyat verdiğim halde ihaleyi bana I 
vermediler; sebebi şudur, budur» falan diye birtakım 
şikâyetler olacak. I 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada müteahhit neden bu 
Kadar kırdığına dair bir izahat verecek. Bugüne ka- I 

— 30 

dar biz onları çağırıp neden bu kadar kırdığını so-
ramıyorduk. Yarın bir müteahhit, diyelim ki, çok 
mükemmel bir geliştirme neticesinde öbür müteah
hitlerin çok daha altında bir fiyat vermek imkânına 
sahip olmuş olabilir. Bunu bana izah eder ve beni 
ikna edebilirse, ben onun fiyatını kabul etmekte bir 
sakınca görmem. Yani, sırf ihaleyi almak için ihale 
bedelini kırarak ihale almayı değil, bizi o fiyata işi 
nasıl gerçekleştireceğine ikna etmek suretiyle ihale 
alma şeklinde bir yol tutturacağız. 

'Böylece biz tutanakta, «şu, şu nedenlerden ötürü 
kabul ettik» yahut «reddettik» diyebilme imkânına 
sahip olacağız. 

BAŞKAN" — Evet, zaten bunu konuşmuştuk, bu 
uygun bir şey de; bir müddet baş ağrıyacaktır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Baka
nımızın söyledikleri hususlar bu maddenin içinde var 
mı veya öyle anlaşılıyor mu? 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Evet efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Tercih ge
rekçeleri kararlarda belirtilir» diyor. Diyelim ki, iha
leye üç tane müteahhit geldi, bir tanesi % 40, bir 
tanesi .% 20, bir tanesi de ı% 5 kırdı; biz de % 5 
kırana ihaleyi verdik. Şimdi, % 40 kırana «niçin 
% 40 kırdın» deyince, o belgelerini bize vermek mec
buriyetinde mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Efendim, bu kanuna göre, o % 40 kıranla oturup 
«neden !% 40 kırdın, bana bunu izah et» demek hak
kına sahibiz. Beni ikna edemediği andan itibaren «se
nin fiyatın spekülatiftir, ben bunu kaale almadım» 
diye zabıt tutacağız; % 40'ı neden kabul etmediği
mizi izah etmek zorundayız. 

BAŞKAN — Evet, başka türlü uygun fiyatı na
sıl tespit edeceğiz; birisi çok kırmış, tabiî ihaleyi 
yapan idare şüphelenmiş. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Şimdiye kadar biz müteahhitleri çağırıp «bunu nasıl 
kırdın, hangi esbabı mucibeye dayanarak bunu kıra
biliyorsun» diye bir sual şoramıyordük. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu Kanuna 
açıkça, «Müteahhit normalin çok altında bir kırma 
yaptığı takdirde, bunun gerekçelerini de bu teklifte 
belirtir» diye bir madde koysak» o zaman daha ga
ranti olmaz mı efendim? 
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'BAŞKAN — Ama, bilmiyorki çok kırdığını. So- l 
nunda, teklifler açıldığı zaman belli olur o. I 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kendisine so- I 
rulduğu zaman, kanunen bunu vermek mecburiyetin- I 
de kalmalı. Mesela, «el mde demir stokum var, şu I 
kadar malzeme stokum var, ben bunları iki sene I 
evvelki fiyattan almıştım, kullanamadım. Dolayısıyla I 
bu kadar çok kırdım» dediği zaman, biz ona o işi I 
vermek mecburiyetinde kalırız. I 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖN ALP — 
Efendim, bunu tevsik ederse ve o malzemeyi haki- I 
katen ifade ettiği gibi şantiyeye getirmişse, biz de I 
bunu devlete bir hibe de bulunuyor gibi kabul etmek I 
durumundayız. Bir defa % 40 kırma nedeninin doğ- I 
ru olduğuna inanacağız Sayın Cumhurbaşkanım. I 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman, I 
bütün bu şekilde çok kıranlarla devamlı konuşula- I 
cak, konuşulacak iza'hat alınacak, böylece en sonun- I 
da, belki, en yüksek bedele bu suretle iş ihale edile
cek. I 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖN ALP — 
Verdiği teklifin ispatı için, bunu yapacağız efendim. 

BAŞKAN — O idare de, ihaleyi yapan da, bun
ları hiç dikkate almadan, doğrudan doğruya ihaleyi 
verdiğinde... 

BAYINDTRLTK BAKANI TAHSİN ÖN ALP -
Efendim, «ben falancayı bu göreve layık gördüm, 
ona verdim» şeklinde beyanda bulunamayacağım. 

BAŞKAN — «Raporla belirtilir» diyor. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Bunu yapabilmemiz için, müteaah'hitlere «bunu nasıl 
kırdın» diye sorabilmemiz için, bugüne kadar ka
nunla tanınmış bir yetkimiz yoktu. 

Şöyle de olabilir Sayın Cumhurbaşkanım : Yep
yeni bir teknoloji geliştirmiştir, bizim bundan ha
berimiz yoktur. O müteahhidin fikri kazancıdır. Bize 
derse ki, «sizin şu işinizi, analizinizden çok daha ucu
za yapmak imkânına sahibim, çok daha kısa zaman
da yapacağım, o bakımdan bu kadar kırdım.» Bizim, 
o şartlar, o teknoloji aklımıza yatkın geldiğinde; «o 
arkadaş haklıdır, biz işi ona verebiliriz.» Aksi tak
dirde, «'hayır senin bu teknolojin iyi değildir, sen 
afakî 'bir rakam vermişsin, bu mümkün değildir» di
yebilmemiz lazım ve bunu zabta geçeceğiz. 

Bu konu buyurduğunuz gibi, başlangıçta, iki sene 
başımızı ağrıtacak; fakat işler düzenli hale gelip de, 
binalar yerden bitmeye başladığı andan itibaren me
sele hallolacak. 
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BAŞKAN — Evet. 
28 inci madde üzerinde başka söz almak iste

yen var mı? 

Buyurun. 
BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu vesile ile bir 
cümle arz etmek istiyorum. 

Gerçekten devlet ihalelerinde, ihale yapıldıktan 
sonra bütçe kanununda öngörülen miktarı mütecaviz 
ihaleler, illa da, Maliye Bakanlığınca vize edilmekte, 
bilahara -bilgileriniz olduğu gibi- Sayıştayca tescil 
edilmektedir. 

Kanunun, belkemiğini oluşturan en önemli mad
delerinden birisi bu maddedir. Bu madde, bir yandan 
uygulayıcıların birinci derecede titizlikle riayet ve 
cesaretle uygulamaları gereken bir madde olarak uy
gulamada önümüze çıkacak, diğer taraftan da Ba
kanlığımıza, hem bizim buna cesaretle yaklaşmamı
zı, hem de tescil -vize- aşamasında bize bu konuda 
büyük ölçüde şikâyet ve ihbarlar gelmesine vesile 
olacaktır. Her 'halükârda, en düşük bedel dışında, şu 
veya bu şekilde bir ihale söz konusu olduğu takdir
de, geniş şekilde şikâyet ve İhbarlar gelecektir. 

Gerek idareleri, gerekse Maliye Bakanlığı bura
da, uyum içinde Millî Savunma ve Bayındırlık Ba
kanlıklarımızla bera'ber müştereken uygulamayı yön
lendirmede cesur ve tutarlı bir uygulamayı başlata
bilirsek ki -bu başlatma çok önemlidir- zannediyo
rum kanun önemli ölçüde başarıya ulaşacaktır. 

Bunu arz etmek istemiştim efendim. 
BAŞKAN — Onun için ben «birçok şeyler ola

caktır» dedim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, Sayın komutanımın buyurdukları ifa
de, aynen burada yazılı değil. Ancak, takdir buyuru-
lursa bu en çok üzerinde durulan maddedir, ne ya
zarsak yazalım kendimizi tatmin edemedik. Binaena
leyh, kanunun altı aylık bir yürütme süresi vardır, 
bu arada -yönetmelik de bir Bakanlar Kurulu kara
rıdır- yönetmelikle bu esaslar belirtilecektir. 

Sayın Komutanımın söyledikleri, en baştaki esas
tır. Bununla beraber çok daha başka kriterler ele 
alınacak, işlenecektir. 

Buyurduğunuz gibi, başlangıçta, bir-iki sene ba
şımız ağrıyacaktır ama, hiçbir zaman bu başımızın 
ağrısı, bugün en ucuza vermekten dolayı başımızın 
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ağrımasından daha fazla olmayacaktır. Gene de ba
şımız bir yerde dinç olacaktır, bugünle kıyaslayacak 
olursak. 

BAŞKAN <— Devletin zararı daha az olacaktır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Daha az ola
caktır. 

ERTUĞRUL KUMÖUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konu çok 
tartışıldı ama, mevcut mevzuatın hayat şartlarına çok 
etkisi olmasından dolayı birkaç cümle de ben ilave 
etmek istiyorum. 

Bu maddenin uygulanmasında, karşı karşıya ka
lacağımız zorluklar belki de zannettiğimiz kadar bü
yük olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü, gerek 
satın alma komisyonları, gerek bu işi düzenlemekle 
yetkili, görevli olan Bayındırlık Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı gibi müesseseler bu konuda şu anda akıl
larından geçirmekte oldukları alternatiflere belli dü
zenlemeler getireceklerdir. 

'Bunlar da; idarelerimiz tahmini bedeli isabetli bir 
şekilde yaptıkları takdirde, zaten normal şartlarda 
piyasa fiyatlarının etrafında oynayacaktır. Muhteme
len satın alma komisyonları veya sair komisyonlar 
kendi aralarında bu zarfları açmadan önce; «yüzde 
şu kadara olan kırmaları normal karşılarız, o zaman 
bu limit içinde kalan en düşüğü tercih ederiz» diye
ceklerdir. Ama daha önce akıllarından geçen bu eko
nomik limitin dışında bir şey olursa o zatı davet ede
cekler, kendilerini ikna edip edemeyeceğine, Sayın 
Bakanın arz ettiği gibi, bakacaklardır. 

Netice itibariyle, bugün Türkiye fevkalade kriz 
hali yaşamaktadır, onun için ondan etkileniyoruz. 
Kriz hali olmasaydı mazide % 40 - % 70 gibi ga
rip kırmalar zaten olmazdı; inşallah önümüzdeki yıl
lardan itibaren Türkiye bu kriz durumunu atlattık
tan sonra, zaten bu gibi anormal kırmaların adedi 
azalacak ve bu şekilde eksiltmelerde tahmini bedelin 
altındaki teklifler, belli limitler içinde kalacak ve o 
zaman kaçınılmaz bir şekildeki işin gereği icabıdır 
da o komisyonlar en az, yani akıldan geçirilen, daha 
önce üzerinde konuştukları limit içinde kalarak, en 
az teklife ihale edilmek suretiyle bulunduğundan da
ha az problemlerle, bulunduğundan daha az ihtilaf
larla bu geçiş dönemini gerçekleştirmek mümkün ola
caktır diye düşünürüm. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka var mı efendim? Yok. 
28 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest 

olması 
MADDE 29. — Komisyonlar gerekçesini belirtmek 

suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ko
misyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

BAŞKAN —29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza, sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar 
MADDE 30. — ihale komisyonlarınca alınan ka

rarlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyad
ları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 

Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif et
tikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli 
üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılma
mış ise nedenleri belirtilir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

31 inci maddeyi okutuyorum : 
İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi 
MADDE 31. — ihale komisyonları tarafından 

alınan ihale kararlan, ita amirlerince karar tarihinden 
itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal 
edilir. 

ita amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sa
yılır. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 
MADDE 32. — ita amirince onaylanan ihale ka

rarları, onaylandığı günden itibaren engeç 5 işgünü 
içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası 
alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mek
tupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya 
verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye 
tebliğ tarihi sayılır. 

ihale kararlarının ita amirince iptal edilmesi ha
linde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. 
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BAŞKAN — Bu biraz tehlikeli değil mi? «Mek
tubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün 
kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır» deniyor. Pos
tane geciktirmişse? Hatta postacıya, «şunu geciktirin» 
diye de söylenebilir. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
İşte, ona mani olmak için Sayın Cumhurbaşkanım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Buyurduğunuz 
ikinci cümlenin cevabı oluyor. Çok defa müteahhit ba
zı işlerini tamamlamak için postacıya üç kuruş, beş 
kuruş vererek; «şu mektubu tut, bana 15 gün sonra 
getir» diyor. Buna mani olmak için, biz zarf posta
ya atıldıktan yedi gün sonra kendisine tebliğ edilmiş 
olduğunu sayıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hayır, ihaleyi kazanmış, ama gelip 
almamış. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zaten bu ka
zanan için efendim. Kazanan bazı hazırlıklar yapa
cak; kesin teminatını yatıracak, vesaire yapacak; bun
lar için zamana ihtiyacı varsa posta müvezziini satın 
alıyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Ona mani olmak için Sayın Cumhurbaşkanım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Halen uygula
nan bir maddedir Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Biliyorum, uygulanan da... 
Evet, buyurun. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, devletin bir 
işi ihaleye çıkardığı yerde, «ben bu işe gönüllüyüm, 
yapmak istiyorum ve bundan para kazanmak istiyo
rum» diyen bir kimsenin ihale sonucuna bigâne kal
maması gerekir. 

Sayın Amiralimin izah ettikleri veçhile, bazıları 
zaman kazanmak için ve zaten kötü niyetle işe gir
dikleri için bu gibi hareketlere tevessül etmektedir
ler. 

Malumu âliniz bugün Türkiye'nin tanınmış kim
selerine askerlik tebligatı yapmak mümkün olmamak
tadır. Aynı şey burada da başımıza geliyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyurun efendim. 
ORAMIRAL NEIAT TÜMER — Demin kabul 

edilen 31 inci maddenin sonunda da belirtilmişti, bu
rada da, aynı şekilde hüküm var. ihale kararının ita 
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amirince iptal edilmesi hali, hiçbir belgeye istinat et
meden mi yapılıyor? Eğer böyle olursa, ita amiri eğer 
o günkü yönetimin karşısında birisi ise, hiçbir şekilde 
hiçbir işi yaptırmayabilir bu kanunun kendisine ver
diği salahiyetle. 

Acaba, neden iptal ettiğine dair bir talepte bu
lunsak olmaz mı; ortaya bir belge koyması gerek
mez mi?' 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, ita amiri dediğimiz kimse, örneğin silahlı 
kuvvetlerde, bakandan ve kuvvet komutanlarından 
başlayıp binbaşıya, bazı yerlerde yüzbaşıya kadar va
ran bir hizmet zinciridir. Bunların hizmet görebilmesi 
için, bazı kaynaklara sahip olması lazımdır. Bu kay
naklardan birisi de maldır; parayı mala çevirecek
lerdir. ita amiri bundan kaçınamaz. 

Pek tabiî aksi çok görülmüştür. İta amirini ka
rarlarından dolayı sorumlu tutarsak; gerekçesinin ge
çerli sayılmaması da varittir. Bu takdirde, bu kade
me kapanır. 

Muhasebei Umumiye Kanunumuza göre ita ami
ri, devleti borçlu yapmaya yetkili olan kimsedir. Dev
leti borçlandırmaya yetkili olan kimsenin bazı hak
ları olması lazımdır. Bu hak, Cumhuriyetin kuruldu
ğundan beri ita amirlerinin üzerinde vardır ve öyle 
olmalıdır. 

Hatta ita amiri ihale kararını iptal ettiği zaman, 
ondan sonra da şu, gelebilir : Satın alma komisyo
nunun uygun bedelini beğenmediği takdirde bir baş
kasını da isteyebilir; o takdirde de bunu gerekçesin
de yazacaktır. 

İta amiri, sadece satın alma komisyonunun baş
kanı değildir. Bunun dışında çok görevleri olan bir 
kişidir. Satın alma işiyle bu denli kendisini meşgul 
edersek, örneğin, bir kuvvet komutanı normal kuv
vet komutanlığı görevini yapamaz efendim. 

BAŞKAN — Hayır zaten reddederse, o madde
ye sahip olamaz. Eğer o madde yiyecek maddesi ise, 
reddeder, reddeder, bu sefer aç kalınır. Onun bir an 
evvel ihaleye verilmesi ve işin yapılması kendi men
faati gereği. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Yalnız yiye
cek değil tabiî, başka şeyler de var. 

BAŞKAN —r Başka şeyler de var. Bina da olsa, 
gene kendisinin menfaati sözkonusu olacaktır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHNET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, ihaleye çıkma yetkisi amiri itanındır. 
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thaleyi geciktireceğine, ihaleye hiç çıkmaz. Yani bi
na, «yapalım» derse yapılır. İta amiri bina yapmak 
istemezse onu kimse zorlamıyor zaten. 

BAŞKAN — Hayır yani, o makamı tabiî biraz 
yetkili kılmak lazım. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, zaten ita amiri bakandır ve
ya bakana izafeten görev yapan insanlardır ve mah
duttur; eğer bu insanlar böyle bir düşünceye sahipler
se, ita amiri onları derhal görevlerinden alıp başka
sını vermeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı efen
dim? Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Zam ve indirim teklifleri! 
MADDE 33. — Teklifler verildikten sonra bu Ka

nunda yazılı haller dışında zam veya indirim tek
lifleri kabul edilmez. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
işeyen?.. Yok. 

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

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
İhalede hazır bulunmayan istekliler 
MADDE 34. — ihale sırasında hazır bulunma

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

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isıeyen?.. Yok. 

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

35 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usulleri 

İhale usullerinin neler olduğu 
MADDE 35. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 

yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır : 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, 
c) Açık teklif usulü, 
d) Pazarlık usulü, 
e) Yarışma usulü. 
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygu

lanacağı, bu Kanun hükümlerine uyularak idarelerin
ce tespit edilir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı, Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
ihalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu 
MADDE 36. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 

yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak 
verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. 

Ancak, 44 üncü maddede gösterilen işler belli is
tekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45 inci mad
dede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci mad
dede sayıları işler pazarlık, 52 nci maddede gösteri
len işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 

Kapalı Teklif Usulü 

Tekliflerin hazırlanması 
MADDE 37. — 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 
alındı veya banka, teminat mektubu ve istenilen di
ğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak ka
patılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile 
açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması 
ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen 
okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fi
yatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorun
ludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve
ya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan tek
lifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Tekliflerin verilmesi 
MADDE 38. — Teklifler ilanda belirtilen saate 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 
başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine 
yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderile-

34 — 
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bilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon baş
kanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin 
adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönde
rilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komis
yon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme 
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış 
zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi 
bir sebeple geri alınamaz. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Dış zarfların açılması 
MADDE 39. — Tekliflerin açılma saati gelince, 

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten 
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alı
nış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve ge
çici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı ara
nır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zar
fın üzerine de yazılır. 

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam ol
mayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarf
ları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer 
belgelerle birlikte kendilerine veya, vekillerine iade 
olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. 

BAŞKAN — Hangileri ihaleye katılamazlar? 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

İhaleye uygun teklif verilmediği tespit edilenler. 
BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
İç zarfların açılması 
MADDE 40. — Teklif mektuplarını taşıyan iç 

zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan baş
kası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar 
numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı 
tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapı
lır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından 
imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan 
ya da 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun 
olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

BAŞKAN — Buradaki «Şartnameye uymayan ve
ya başka şartlar taşıyan» kelimelerinden sonra ge
len «ya da» kelimesini «veya» olarak düzeltin. Yani, 

ı cümle «Şartnameye uymayan veya başka şartlar ta-
I şıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uy-
I gun olmayan teklif mektupları kabul edilmez» şek-
I linde olacak. 
I «Ya da», «yahut» gibi kelimeleri kaldırın. 
I 40 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
I var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 41 inci maddeyi okutuyorum : 
I ihale sonucunun karara bağlanması 
I MADDE 41. — 40 inci madde gereğince kabul 
J edilen teklifler incelenerek : 

a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına 
bağlı kaldığı, 

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenme-
I si için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde da

ha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü 
geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı, 

c) İhalenin yapılmadığı, 
Hususlarından birine karar verilir ve bu husus ge

rekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, 
komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve 

I durum hazır bulunanlara bildirilir. 

I BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 42 nci maddeyi okutuyorum : 

Tekliflerin aynı olması 
MADDE 42. — Birkaç istekli tarafından aynı fi-

I yat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu 
I anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulu

nan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden 
I ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun 
I bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat tek-
I lif eden isteklilerden bir tanesi bu oturumda hazır bu-
I lunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden 
1 birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya 
I hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin 
I de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale so-
I nuçlandırılır. 
I BAŞKAN — Yani, hiçbirisi hazır bulunmazsa ad 
I çekilecek, öyle değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
I BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak is-
I teyen var mı? 
I Buyurun. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, alttan üçüncü satırda, «isteklilerden bir ta
nesi» denilmektedir, insandan bahsettiğimize göre, o 
kısmı «bir tanesi» şeklinde değil de «birisi» olarak 
düzeltelim; «Şayet aynı fiyat teklif eden istekliler
den birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona 
yapılır.» 

BAŞKAN — Evet, o şekilde düzeltin. 
42 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
İhalenin yapılamaması 
MADDE 43. — Kapalı teklif usulü ile yapılan 

ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel 
komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden 
aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü 
takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün 
içinde iş pazarlıkla yaptırılır. 

işin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede be
lirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorun
ludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler 
içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar ora
nında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartna
mede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle 
geri kalmış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı 
kalmaksızın temin edilebilir. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Belli istekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü 
Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler 
MADDE 44. — Uçak, harp gemisi, harp mühim

matı, elektronik cihaz, askerî tesisat ve levazımat, si
lah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili 
faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alı
mı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, liman
lar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomo
tifler, karayolları, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan 
yapım işleri bediî ve teknik hususiyetleri taşıyan sa
nat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, 
kentlerin harita, nazım ve imar planları, su, kanal; 
zasyon ve enerji tesisleri ile bunların etüt ve proj^ 
işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik ye

terlilikleri ve iktidarları idarelerince kabul edilmiş en 
az üç istekli arasında kapalı teklif usulüyle yaptırıla
bilir. 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif al
mak gerektiği takdirde Maliye Bakanlığının görüşüne 
dayanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca 
karar alınması şarttır. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihaleler
de, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek su
retiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın ona
yının alınması zorunludur. 

Bu ihalelerde, önseçim için yapılacak ilandan baş
ka ilan yapılması zorunlu değildir. 

Gizliliği olan işler için ilgili bakanın onayı alına
rak ilan yapılmayabilir. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, 44 üncü maddeyi hazırlarken, bu husustaki 
mevcut kanunda yapılan çeşitli değişiklikler, bu ka
nuna 6150 sayılı Kanunla yapılan ekler, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 34 üncü 
maddesi ve diğer kanunların hükümleri tek tek taran
mış ve bu nedenledir ki; «Barajlar, elektrik santral
leri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava mey
danları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, akar
yakıt tesisleri özelliği bulunan yapım işleri, bediî ve 
teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri» gibi burada 
gördüğünüz hükümler Komisyonumuzca, ilgili arka
daşlarla temas kurularak ilave edilmiştir. 

Binaenaleyh, hakikaten bu maddenin kapsamına 
girmesi gereken her işin madde kapsamına alınması 
temin edilmiştir. Tatbikatta genellikle en az beş istek
li addan teklif alınması uygulamada güçlükler yarat
mıştır. Çünkü, daha az istekliden teklif alınması için 
mutlaka ilgili bakanın iznini almak gerekli. Halbuki, 
burada sayılan işleri yapabilecek her zaman beş istekli 
bulmak çok güçtür. O nedenle bu sayı üç olarak tes
pit edilmiştir. Hatta, nükleer santral yapımı için ge
rektiğinde iki ve hatta bir istekliden teklif alma yolu 
da kapanmamış oluyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Bir kişi istekli olursa, o zaman Bakanlar Kurulu 
kararı gerekiyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, izniniz olursa birinci paragrafın sonun-
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da «iktidarları idarelerince» deniliyor. Bu kısım o şir- ı 
ketlerin idarelerince gibi anlaşılıyor. «İdarelerce» ol
ması, hatta «iktidarları» deyiminden sonra bir virgül 
konulması da Türkçe bakımından daha uygun ola
cak. I 

BAŞKAN — «İktidar» kelimesi güç olarak mı 
ifade ediliyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yapma güç
leri efendim. Çünkü bunlarda malî güç, teknik güç, 
vasıta parkı ve çok çeşitli şeyler arayabiliriz. 

BAŞKAN — O kısmın, «ve güçleri idarece kabul 
edilmiş en az üç istekli arasından kapalı teklif usu
lü ile yaptırılabilir» şeklinde olması daha iyi. 

Buyurun efendim. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada 
tek kaynaklı ihaleler var. Bu Bakanlar Kurulunun 
kararını gerektiriyor. Halbuki öyle aletler var ki, bun
ların yedek parçaları yalnızca bir yerden alınabili- I 
yor. Bazen bunlar küçük meblağlar tutuyor. Yani bu j 
tek kaynağa müracaatın, mutlaka Bakanlar Kurulu- I 
na götürülmesi gerekmez. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlar Kurulu karar çı
karmaktan başka bir iş yapamıyor, illa Bakanlar Ku
rulu. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Bilmiyorum diğer sivil sektörde nasıl uygulanıyor. Bu
rada tek firma olunca çok sorun yarattığı için, Sa
yın Paşamın buyurduğu çok doğru. Hattı zatında o 
mühimmatı veya yedek parçayı alacağınız yer tek, fa
kat bazen birkaç yerden de alınabiliyor katerpiller 
malzemesinde olduğu gibi. Alınacak yer tek olursa o 
zaman bir Bakanlar Kurulu kararına gerek duyulu
yor. Ordunun ihtiyaçlarında buna katılıyorum, zaten 
o buraya da girmeyebilir, çünkü ilan da şart değil. 
Özel sektörde bir müessese sözkonusu olunca bu ko
nularda çok başımız ağrır. O bakımdan asgarî üç de
mişiz. Tek teklifte Bakanlar Kuruluna gidilmesi uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Bir tane değil, üçten az. «Zorunlu ne
denlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği 
takdirde Maliye Bakanlığının görüşüne dayanılarak 
Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alın
ması şarttır.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, bu çaplı 
işler için. 
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Kendilerinin buyurdukları, biraz sonra 51 inci 
maddede gelecek. Tek kişi veya firma elinde bulu
nan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz 
malların alımı ve kiralanması, pazarlık usulü ile, mik
tarı herhangi bir kayda tabi değil ise tek kişiden alı
nabilir. Tek kişinin elinde bulunması, o kişinin yedi 
vahid olarak devletin verdiği emre sahip olması de
mektir. Bu halde de 51 inci madde ile Sayın Genel 
Sekreterimin buyurdukları husus temin edilmiş olu
yor. 

İzniniz olursa burada küçük bir maruzatım daha 
olacak, zabıtlara, geçmesi bakımından. 

Burada, bu ihalelerin önseçimi için yapılacak ilan
dan başka ilan yapılması zorunlu değildir. Buradaki 
bir tek ilan. Biraz evvel arz edilen ilanın aynısı ol
madığı gibi sadece bu işe münhasır, bir defa ve sa
dece teklif sahiplerine duyurmak için yapılacak ilan
dır. Maddeden de anlaşılıyor, ama bir yanlış anlama 
olmasın diye arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ben de aynı 

noktaya temas edecektim. «Bu ihalelerde, önseçim için 
yapılacak ilandan başka» kısmını kaldırıp, «Bu ihale
lerde ilan yapılması zorunlu değildir» dersek daha 
anlaşılır oluyor. Çünkü, önseçimin ne olduğu bu ka
nunda belirtilmemiş, tariflerde de yok, yani «önseçim» 
dendiği zaman ya bunu tariflere koyalım, ne kastedi
yoruz açıklayalım, ondan sonra bu kalsın veya «Ön
seçim için yapılacak ilandan başka» kısmını çıkarıp o 
şekilde yazalım. 

Burada önseçim diye bir tabir var, o nedir? Onun 
tarifi yok, kanunda da mevcut değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Haklısınız, tat
bikattan geliyor. Eski kanunda olmadığından biz de 
koymadık. 

Bildiğiniz gibi, bir uçak, bir gemi, ki böyle işler 
yaparken evvela 20 - 30 firma tespit ediyoruz bunu 
yapmaya yetkili, kendilerinden teklif istiyoruz, o tek
lif gelinceye kadar onların arasından bunu yapmaya 
yetenekli 5 - 6 tanesini seçerken yaptığımız işlev ön
seçim oluyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ben bunu; 
içice iki zarf veriliyor teklif için, dıştaki zarfı açıp-
da belgeleri tamam mı, eksiği var mı diye bakıldı
ğı bölümü önseçim olarak anladım. Önseçime ka
tılmayanlar dışarı çıkacak, geri kalanlar önseçime 
katılmış sayılacak. Ben bunu böyle anladım. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu madde ve 
bundan evvelki madde tamamen özel bir maddedir; 
diğer maddelerle bir ilgisi yoktur. Tatbikat böyle 
efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Biz -herhangi bir büyük iş yaptıracağımız zaman, bu 
işi yapacak olan muayyen firmalara bir ön ilan yapı
yoruz, bunları davet ediyoruz ve aldığımız cevaplar 
içinden dokümanları tetkik ettikten sonra, bunlar
dan ancak beş veya on tanesini bu işe davet ederiz 
dememiz önseçim anlamındadır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, o kısmı «Bu ihalelerde ilan yapılması 
zorunlu değildir» diye düzeltebiliriz. 

BAŞKAN — İcap ederse yapar, illa zorunlu de
ğildir, 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Doğrudur, katılıyoruz. Yalnız bu defa önseçim için 
de bir ilan yapmama hakkına sahip oluyoruz. 

BAŞKAN — önseçimde nasıl ilan yapılacağı hiç
bir maddede geçmedi ki. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Yani, idareler tercih etmek istediği firmalara, «Ben 
şu şu hizmeti yapmak için bir ihaleye çıkacağım, bu 
bakımdan müracaatlarınızı bekliyorum» diye bir ilan 
veriyor. Bu ilandan sonra benim tanımadığım, fakat 
bu arada gelişmiş bir müessese müracaat ediyor. 
Broşürleri ele geçirdikten sonra onun, ihalede yer 
alıp almayacağına karar veriyoruz. 

BAŞKAN — Böyle devam ediyorsa mesele yok. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

«Önseçim» odur efendim. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Uygun görür

seniz o zaman bu ihalelerde «uygun müteahhitle
rin seçimi için yapılacak» yahut «uygun müteahhit
ler için önseçim yapılacak ilandan başka» diyelim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Evet, evet o kadar. Burada kasıt, önseçim için bir 
ilan yaptıktan sonra, ikinci bir ilan yapmayacağımı
zı ifade etmek oluyor. 

ORAMIRAL NEJAT T7ÖMER — «Seçilecek mü
teahhitlerin önseçimini yapmak için yapılan ilan
dan başka» diyelim. Bir açıklama olmuş oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, iz
niniz olursa Sayın Komutanımın teklifi daha uygun

dur. Burada bazı hallerde hiç ilan da yapmayaca
ğız. Yani «bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu de
ğildir» deyip alttaki cümleyi de çizmek daha uygun
dur, İdarenin takdirine kalmış oluyor tamamen ve 

j ilan yapmak yolu kapanmış olmuyor. 

Şu kadar Fantom alacağız diye dünyaya duyur
manın alemi yok 'her zaman, «Bu ihalelerde ilan ya
pılması zorunlu değildir» deyip alttaki cümleyi çiz-

I rnefc en uygundur. 

BAŞKAN — Alttakini çizmek doğru değil. Gizli 
işlerde Bakan onayıyla ilan yapılmayabilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
i(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zaten yapmak 
zorunlu değildir Sayın Cumhurbaşkanım, bakan ona-

I yını niye alalım o zaman? 
BAŞKAN — Doğru. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onun için 
I alttakini çizmek daha uygun olacaktır. 

I BAŞKAN — O zaman alttakini de çizeceğiz. Yal-
I nız o takdirde bakanın onayı alınmayacak. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
I Zaten lüzum görmüyoruz, artık idare takdir edecek. 
I BAŞKAN — O halde şöyle oluyor: Alttan ikinci 
I fıkra; «Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu değil

dir.» 

Alttaki en son fıkra, «Gizliliği olan işler için il-
j gili bakanın onayı alınarak ilan yapılmayabilir» kıs-
I mı siliniyor. Yukarıda birinci fıkranın sonunda «ikti

darları», «güçleri» olacak. «'İdarelerince,» «idarece» 
I olacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Uygulamada 
I da herhalde bir aksaklık olmayacak. Burada sayılan 
I bütün işler kuvvet komutanları seviyesindedir. 

BAŞKAN — Bakan seviyesindedir. Ufak tefek 
işler değil. Zaten Bakan onayıyla olacak işlerdir bun
lar. 

I Bu değişikliklerle 44 üncü madde üzerinde söz 
I almak isteyen var mı? Yoktur. 
I Ö halde, bu son fıkrası çıkmış ve sondan bir ev-
I velki fıkrada da «önseçim yapılacak ilandan başka» 
I kısmı çıkmış ve «iktidarları» da, «güçleri» ve «idare-
I lerince» de, «idarece» şeklinde düzeltilmiş olarak 44 
I üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
J 1er... Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

— 38 — 



M. G. Konseyi B : 162 

45 inci maddeyi okutuyorum: 
Açık Teklif Usulü 

Açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler 
MADDE 45. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 

yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel 
Bütçe Kanunu ile tespit edecek tutarı geçmeyen iha
leler açık teklif usulüyle yapılabilir. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 'Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 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, 
37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleye
cekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da 
gönderebilirler. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı tak
dirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 
olarak kabul edilir. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 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 
çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve ek
siltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından 
imzalanır. >. 

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, 
komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa 
okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve ek-
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siltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra is
tekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam eder
ler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihale
ye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzala
rı alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum 
ayrıca belirtilir. 

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamaz
lar. 

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim ve ar
tırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden ko
misyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bil
dirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş 
olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜ0ÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, sondan üçüncü satırdaki «indirim ve 
artırımların» kısmını «indirim veya artırımların» şek
linde düzenlememiz lazım. Hem indirim hem de ar
tırım aynı zamanda olmayacağı için, oradaki «ve»yi 
«veya» yapalım. 

BAŞKAN — Onu o şekilde düzeltin; oradaki 
«ve» «veya» olacak. 

47 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

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

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

alındıktan sonra, ihale 41 inci maddeye göre karara 
bağlanır. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
İhalenin yapılmaması 
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 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirti
len esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir. 
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BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

50 inci maddeyi okutuyorum : 

(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 
göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü 

teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle 
yapılır. 

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi teklifler
de bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden 
dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. 

BAŞKAN — 50 inci madde üzerinde söz almak 
iscteyen var mı Yoktur. 

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

15 dakika sonra toplanmak üzere* birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 

ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHINKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

II. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

4. — Devlet İhale Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe -• Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/25; M. G. Konseyi : 1/561) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 483; M. G. Konseyi S. Sayısı : 638) (Devam) 

BAŞKAN — Devlet İhale Kanunu Tasarısının 
50 nci maddesine kadar olan ıbölümünü görüşmüş
tük. 

51 inci maddeden itibaren görüşmelere devam 
ediyoruz. 

51 «inci maddeyi okutuyorum: 
Pazarlık usulüyle yapılacak işler 
MADDE 51.; — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pa

zarlık usulüyle yapılabilir; 

a) Yer, özellik (aslkerî ıbirliklerin kuruluş özel
likleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel 
'Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşma
yan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci 
maddesinde gösterilen işler, 

b) Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tat
bikatları ile sıkıyönetim faaliyetlerinin gerektirdiği 
ve acele olarak temini zorunlu her türlü ihtiyaçları; 
Silahlı Kuvvetler için Genelkurmay Başkanlığınca, 
güvenlik kuvvetleri için îçişleri Bakanlığınca tespit 
edilecek özel durumlardaki 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-
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lif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan 
işler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya 
sağlanamayacağı açıkça belli olan işler; kompütür 
alımı, kiralanması, bakım ve onarımı, 

d) 29 uncu maddeye göre ihalenin yapılmama
sı veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden ya
pılacak 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 tek
lif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin 
özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların ki
ralanması, trampası ve mülkiyetin gayri aynî hak te
sisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerle
rin kiralanması ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, 

h) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri göl
ler, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri 
ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürün
leri istihsali hakkının, ilgili bakanlıkların görüşü alı
narak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar da
hilinde, o yerde kurulan, üyeleri 5 yıldan az olma
mak üzere istihsal bölgesinde ikâmet eden münhası
ran isu ürünü istihsal ve pazarlaması ile iştigal eden 
(kooperatif ıbirliği, kooperatif veya köy birliklerine 
kiralanması, 

i) Özellikleri nedeniyle (belli isteklilere yaptırıl
masında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araş
tırma, fotoğraf Ifilm, baskı, sergileme, kontrol, muaye-
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 ta
rihî değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, 
sigorta ve taşıma işleri, 

k) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, 
saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak 
yararına 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 
araştırma 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 ttürlü alım, 
kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, si
gorta, taşıma ve hizmet işleri, 

(a), ı(b), (c)3 (d), (i), (1) ve (p) bentlerinde yazılı 
işler için şartname düzenlenmesi, tahminî bedel tes
piti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorun
lu değildir. 

(i), (1) ve (p) bentlerinde yazılı işler» ilgili Ba
kanlıkların görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tes
pit olunacak esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 51 inci mad
denin 59 uncu sayfaya intikal eden son paragrafında 
«(i), '(1) ve (p) bentlerinde yazılı işler, ilgili bakanlık
ların görüşü alınarak Maliye 'Bakanlığınca tespit olu
nacak esaslara göre yapılır» denmiş idi. 

Bilahara meseleyi tekrar teemmül ettiğimizde, bu 
işlerin her birinin münferit hadiselerde ortaya çıka
cağı sonucuna varıldı ve önceden esas belirlemelerin 
güç olacağı kanaatine ulaştık. Bu bakımdan bu fık
ranın; «(i), (1) ve (p) bentlerinde yazılı işlerde Ma
liye Bakanlığının uygun görüşü alınması gereklidir» 
biçiminde düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine 
vardık, mevcut düzenleme de bu şekildedir. 

Arz ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, tabiî biz buradaki işler için her defasında, 
Maliye Bakanlığına gidilmesin, biraz da seyyaliyet 
tanınsın diye düşündük. Maliye Bakanı, -asıl vazife 
onundur- görüş bildirsin ve bakanlıklar her defasında 
oraya gitmesin diye böyle düzenledik. Maliye Bakan
lığımız, «Biz buna genel esaslar tespit edemeyiz» de
diği sürece tabiî bizim yapacak bir şeyimiz yok, o za
man katılıyoruz. 
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Yani, o takdirde, «(i), (1) ve (p) bentlerinde yazılı 
işlerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır» de
mek kâfi. 

BAŞKAN — Son fıkranın son şeklini okuyo
rum : 

,«(i), (1) ve (p) bentlerinde yazılı işlerde Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü alınır.» 

Şimdi tamam mı? 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Küçük-
ahmet Amiralimin öne sürdüğü noktayı nazar doğ
rudur. Aslında genel düzenlemeler yapılması her za
man şayanı tercihtir. Biz Maliye Bakanlığı olarak -bu 
vesilesiyle zabıtlara geçsin diye söylüyorum- mesela Tu
rizm Bakanlığında kültür işleriyle ilgili olarak mun
tazaman film çekmek gerekiyorsa ve kapsamı, ma
liyeti, yeri ve zamanı belirlenebiliyorsa uzun süre 
ayakta kalabilecek genel bir uygun görüş vermek su
retiyle, bu ıtür düzenlemelerin mümkün kılınmasını 
sağlayacak yönde tutum takınmayı da uygun görü
yoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten, «Maliye Bakanlığının uygun 

görüşü alınır» diyoruz. O bunları tespit ederse me
sele kalmaz. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Her hadise yerine «genel uygun görüş
leri» kâfidir, efendim. 

KAYHAN YÜCEYALÇIN (Bayındırlık Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu (i) fıkra
sında, «özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırıl
masında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araş
tırma, etüt, proje, planlama, müşavirlik» denmekte
dir; her mutabakat sonucu yaptırılacak iş için, ayrı 
ayrı görüş almak Maliye Bakanlığını rahatsız edebilir; 
Şu anda bizim Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Şart-
namesiyle bu görüşler zaten alınıyor, Ücretlere iliş
kin olarak hem Sayıştay, hem Maliye Bakanlığının gö
rüşleri alınıyor. Bu hususlarla, ilgili olarak (i) fıkra
sında bir ayırım yapmak uygun olur kanaatindeyim. 
Maliye Bakanlığını, Bayındırlık Bakanlığı olarak çok 
rahatsız edebiliriz. 

Arz ederim efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, Sayın Maliye Bakanı Müsteşarımızın za
bıtlara geçen izahatlarından sonra, artık bu mesele 
olmaktan çıkıyor. Esasen Maliye Bakanlığı, bu mad-

. de gereğince genel esasları tespit edebiliyorsa bunu 
yapacaktır; bu ona mani değildir, zabıtlara da geç
miştir. Binaenaleyh, Bayındırlık Bakanlığımız bu nok
sanlığı böylece telafi etmiş olur. Bu nedenle fıkrada 
değişiklik yapılmasına gerek kalmıyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
I Efendim, biz genel olarak müsaadeyi alırız, kendimizi 
I ilgilendiren hususlardaki problemi bir daha götürme-
I yiz. 

BAŞKAN — «Her seferinde» demiyoruz, «bent
lerde yazılı işlerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
alınır» diyoruz. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Bir defaya mahsus olmak üzere bu müsaadeyi alırız, 

I mesele kalmaz. 
BAŞKAN — Zaten, buna da Maliye Bakanlığı ce-

I vaz veriyor. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Efendim, ileride Maliye Bakanlığının 
bizden sonra gelecek ekipleri yanlış anlayıp yanlış 
uygulayabilir, tartışma, sürtüşme olabilir diye arz 

I ediyorum: Bu hüküm, böyle anlaşılacaktır, bunu böyle 
I ifade ediyorum. 
I Arz ederim. 
I BAŞKAN — 51 inci maddenin (c) fıkrasının so

nunda; «kompütür alımı, kiralanması» hükmü var, 
bugüne kadar bunlar kiralanmıyordu. 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, o neden

le koyduk. 
I BAŞKAN — Şimdi buraya konulunca, artık bun-
I dan sonra kiralama mümkün olacak. 
I Maliye Bakanlığı «mevzuata uygun değildir» dediği 

için kompütür kiralanamıyordu, muhakkak satın alı
nacaktı; satın almak zararlı oluyordu. Çünkü, kompü-
türün bakımı, onarımı yahut da yeni modelleri çıktığı 
zaman demode olarak kalıyordu. Halbuki kiralanırsa, 

I firma onun yerine eskidikçe yenisini koyabilecek, bu 
şimdi mümkün oldu. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHStN ÖNALP — 
I Sayın Cumhurbaşkanım, bazı müesseselerde kirala

maktan başka çare yok. ilmî gelişmeye ayak uydur
ması bakımından genellikle kiralamayı tercih ediyorlar. 

BAŞKAN — Ama bundan evvel yapılamıyordu. 
I Buyurun. 

SAMÎ KENEZ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
j Sayın Cumhurbaşkanım, 6246 sayılı Kanuna göre, 

kiralama da Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle 
I yapılabiliyordu daha önceden. 
I Arz ederim. 
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BAŞKAN — Hayır, Hava Kuvvetleri yapmıştı da 
Maliye Bakanlığı karşı cılktı, «yapamazsınız» dedi; 
nihayet sonunda satın alındı. 

SAMt KENEZ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
En son örneği 6246 sayılı Kanunla yapıldı efendim. 

BAŞKAN — O yeni çıktıysa bilmem. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe • Plan Komisyonu Başkanı) — Bakanlar Ku
rulu kararına gerek kalmadan, ilgili amiri itanın tavsıkli 
kiralaması mümkün olmuştur efendim. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, «ya da» kelimesini «veya» yapıyoruz. Bu 
maddede de var, bundan sonrakileri de o şekilde 
düzelteceğiz. 

BAŞKAN — Evet, «ya da» kelimesinin hepsini 
«veya» olarak düzelteceğiz. 

51 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

O halde bu son fıkranın değişikliğiyle birlikte 
51 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum: 

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 Kere 
ilişkin yarışmaların yürütülmesiyle ilgili yönetmelikleri 
hazırlarlar. 

Mimarlık, mühendislik proje yarışmalarıyla ilgili 
yönetmelik Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanır. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sözleşme 

İhalenin sözleşmeye bağlanması 
MADDE 53. — Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağ

lanır. Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından im
zalanır. 

Bu Kanunda belirtilen özel hallerde sözleşme ya
pılması zorunlu değildir. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kesin teminat 
MADDE 54. — Taahhüdün, sözleşme ve şartname 

hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağla
mak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit 
veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak 
suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uyma
ması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

. kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir 
kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen 
diğer değerlerle değiştirtebilir. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat 
iade edilir. 

BAŞKAN — Geçici teminat, zaten kesin teminata 
çevriliyor, niye iade ediliyor, onu anlamadım? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, yukarıda yüzde altı diye ifade edilince 
sözleşme yapılmasından sonra da iade edilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Kazanamayanların tabiî. 
54 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum: 
Yapım işlerinde kesin teminat 
MADDE 55. — Tahmin edilen bedeli her yıl 

Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan 
etüt, 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 
alrkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır. 

Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek 
kıymetler üzerinde 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 
oranında artırılır. 
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BAŞKAN — 55 dnoi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

56 ncı 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 İşten 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 tutağının onaylanması ve geçici 
kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin 
teminatın yarısından, fazla olmaması şartıyla, yarısı, 
kesin kabul işlemleri tamamlandıktan şonr ise kalanı; 

Müteahhide geri verilir. 
Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal 

Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve üc
ret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesinti
lerinin kesin kabul 'tarihine kadar ödenmemesi halinde, 
teminat 54 üncü madde hükmüne göre paraya çevri
lerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteah
hide geri verilir. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

57 nci maddeyi okutuyorum: 
Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin 

görev ve sorumluluğu 

MADDE 57. — Sözleşme yapılması gerekli olan 
hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre 
onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının 
vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildi
rilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici 
teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil 
edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır. 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre 
içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, 
resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi 
gerekir. 

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

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 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, şartnamede 
yazılı süre içinde taşınmaz mallan namına tescil et
tirmeye mecburdur. Aksi takdirde, müşteri, vukua 
gelecek hasar, zarar, fuzulî işgal ve diğer sebeplerle 
idareden bir talepte bulunamaz. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

59 uncu maddeyi okutuyorum: 
Müşterinin süresi içinde taşınır mallan teslim alma

ması 
MADDE 59. — Taşınır malılar, bedeli ödendiği hal

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

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, feshedile
rek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN —59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

60 inci maddeyi okutuyorum: 
• idarenin görev ve sorumluluğu 

MADDE 60. — îdare 57 nci maddede yazılı sü
re içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine dü
şen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımın
da, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede be
lirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteri
ye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ye
rine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, 
sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 
110 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek 
şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde te
minat geri verilir. Müteahhit veya müşteri, ihaleye 
girmek ve teminat vermek Üçin yaptığı masrafları is
temeye hak kazanır. 

44 — 
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zi de rahatsız etti mutlaka. Acalba «10 gün süreli ve 
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen» desek, 
Komisyon katılır mı? 

'BAŞKAN — Evet, orada bir düşüklük var da 
onun için sordum. Evet bu şekilde daha güzel olu
yor. Onu, «10, gün süreli ve nedenleri açıkça belirti
len ihtarına rağmen» şeklinde düzeltelim. 

Evet başka var mı 62 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen? Yok. 

Bu ufak değişiklikle 62 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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
leşme feshedilir. Ancak, bu durumda müteahhit işin 
Ikieşif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri 
ısozleşime ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde 
yapmaya zorunludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı 
ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, 
idareden hiçbir masraf ve tazminat isteyemez. 

Tebligatın 32 nci »maddedeki sürede yapıhnama-
sından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hak
kında kanunî işlem yapılır. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

ı61 inci maddeyi okutuyorum. 
Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zo

runlu olmayan haller. 
MADDE 61. — 57 ncj maddede yazılı süre için

de taahhüdün, şartname hükümlerine göre yerine ge
tirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halin
de, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zo
runlu değildir. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyoruımv 
Müteahhit veya müşterinin sözleşmenin bozulma

sına neden olması 

MADDE 62. — Sözleşme yapıldıktan sonra 63 
üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit 
veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taah
hüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun 
olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 
10 gün süreli ve nedenlerin açıkça belirtildiği ihta
rına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, 
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleş
me feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfi
ye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin telminat, müteahhit veya 
müşterinin borcuna mahsup edilemez. 

IBAŞKAN — Burada; «idarenin en az 10 gün sü
reli ve nedenlerin açıkça belirtildiği ihtarına rağmen 
aynı durumun devam etmesi halinde» yerine, «neden
lerin açıkça behrtilknesine rağmen» desek olmaz mı? 
«Nedenlerin açıkça belirtildiği ihtarına rağmen» diye 
burada bir ihtar yapılıyor. 

EMEKLİ AMıİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O ihtarda ne
denlerini açıkça belirtiyoruz efendim. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlı
ğı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ifade, 
«10 gün sureli» ibaresine paralellik sağlanması açı
sından öyle gelmiş. Bu ifade sizi de rahatsız etti, bi-

% 30 oranında fazla artış; temel, tünel ve tabiî 
afetöer gibi nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin is
teği, müteahhidin 'kabulü ve ilgili bakanın onayı ile 
süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri için
de % 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırı-
lalbil'ir. 

Keşif 'bedelinin % 70'inden daha düşük bedelle 
tamamlanacağı anlaşılan işlerde, müteahhit işi bitir
meye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgele
mek şartı ile yapmış olduğu gerçek giderlerine kar
şılık ıdlarak, ihale bedelinin % 70'i ile yaptığı işin 
tutarı arasındaki 'bedel farkının '% 5'ine kadar öde
me yapılabilir. 

BAŞKAN — Burada üçüncü fıkranın başında, 
«% 3Q oranında fazla artış» deniyor. Onun, «oranın
dan fazla artış» olması lazım değil mi? Çünkü öyle 
geliyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zaten öyle idi, 
imla hatası olmuş ve (n) harfi düşmüş Sayın Cum
hurbaşkanını. Buyurduğunuz gibi olacak efendim. 
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BAŞKAN — Evet, oraya bir (n) harfi koyula
cak. Zaten % 3Û'a kadar olanı yapmaya mecbur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yukarıda söy
ledik efendim, «zorunludur» dedik. 

BAŞKAN — Zaten zorunludur. 
63 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, biraz 

evvel tashih edilen bu fıkradaki, «temel, tünel» iba
resi yerine, «yeraltındaki işler» desek olmaz mı? Çün
kü mösela, kanal var, kanalizasyon işleri var; eğer 
metindeki gibi kalırsa, sanki bu ikisinin dışında hiç
birisinin kabul edilmeyeceği anlaşılabilir. Halbuki ka
nal açarken de temel açarken karşılaşılan aynı olay
la karşılaşılabilir. Yahut da, «temel, tünel ve yeral
tındaki işler» diye biraz daha geniş bir ifade kul
lanabiliriz. Çünkü, yeraltında diğer işler, mesela ka
nalizasyon veya kanal yapımı da olabilir. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Oradaki «gibi» kelimesi Sayın Komutanım, aynı za
manda Ibütün onlara da şamil. Yani temelden ve tü
nelden gayri göremediğimiz, takdir edemediğimiz 
işleri de kapsamına alıyor. Daha evvel biz saymış
tık bunları; fakat Komisyon basitleştirmek için cüm
leyi biraz dalha kısaltmış efendim, 

BAŞKAN — Ama «gibi» yi oraya alamayız; «ta
biî afetler gibi» olur o. «Temel, tünel ve tabiî afet
ler gibi nedenlerle» şeklinde de anlaşılabilir, yalnız 
«tabiî afetler gibi» de anlaşılabilir. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Emredersiniz, «temel, tünel gibi ve tabiî afetler ne
deniyle» şeklinde yazalım ve «gibi» kelimesini öne 
alalım Sayın Cumhurbaşkanım. Tabiî afetler zaten 
bambaşka bir alhvalj ifade ediyor. Maksadımız, te
mel ve tünele benzeyenleri de bu grupta toplamak 
efendim. 

BAŞKAN — O zaman şöyle demek lazım : «Te
mel, tünel, tabiî afetler ve bunlara benzer nedenler
den.» 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Müsaade buyurur musunuz efendim? 

Şöyle desek : «Temel, tünel ve benzeri işler ile 
tabiî afetler gibi nedenlerden» Çünkü birisi bir ha
dise, diğeri iş olduğu için birbirini tutmamış. 

BAŞKAN — «temel, tünel ve benzeri işler ile 
tabiî afetler gibi nedenlerden» ifadesi daiha doğru. 

O halde şöyle oluyor : «% 30) oranından fazla 
artış; temel, tünel ve benzeri işler ile tabiî afetler 
gibi nedenlerden ileri gelmiş ise...» 

Onu öyle düzeltdim. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
63 üncü maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

,64 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kiralarda sözleşme1 süresi 
MADDE 64. — Kiraya verilecek taşınır ve ta

şınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. 
Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesisle
rin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi müm
kündür. 

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 idare ve beledi
yeler 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 — 64 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Ka'Dul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum. 
Su ürünleri istihsali hakkı kiralarında süre 
MADDE 65. — Dalyan, voli yerleri, doğal ve 

yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir 
ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sular
daki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında beş 
yıla kadar sözleşme yapmaya idareler yetkilidir., 

Ancak, kiracı tarafından kurulacak ve tesisat ya
pılacak olan üretme yerleri onbeş yıla kadar kiraya 
verilebilir. 

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

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde ısöz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi aylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'66 ncı maddeyi okutuyorum 
Sözleşmenin devri 
MADDE 66. — Sözleşme, ita amirinin-yazılı iz

ni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacak
larda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapıl-

— 46 — 
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ması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya 
müşteri hakkında 62 nci madde 'Hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
(Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Müteahhit veya müşterinin ölümü 
MADDE 67. — Müteahhit veya müşterinin ölü

mü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin 
teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. 
Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihin
den itibaren 30! gün içinde kesin teminat verilmesi 
şartıyla «özleşmeyi devredebilir. 

'BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

168 inci maddeyi okutuyorum, 
Müteahhit veya müşterinin iflası hali 
MADDE 68. — Müteahhit veya müşterinin iflas 

etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar 
doğarsa 62 nci maddeye göre işlem yapılır. 

BAŞKAN '•— 68 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.' 

ı69 uncu maddeyi okutuyorum. 
iMüteahhit veya müşterinin ağır hastalığı, tutuk

luluk veya mahkûmiyet hali 
MADDE 69. — Müteahhit veya müşteri sözleş

menin yerin© (getirilmesine engel olacak derecede ağır 
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ce
za nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma gi
rerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde il
gili idarenin kalbul edeceği birini vekil tayin etmek 
şartıyla taahhüdüne devam edebilir^ 

lEğer müteahhit ^veya müşteri kendi serbest irade
si ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, ye
rine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre 
bir kayyum tayin edilmesi istenilebilir, 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde 
sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 62 nci 
maddeye göre işlem yapüır. 

iBAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..» 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

70 inci maddeyi okutuyorum. 
Müteahhit veya müşterinin birden fazla olması 

hali 
MADDE 70.; — Birden fazla gerçek veya tüzel

kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteah
hitlerden veya müşterilerden birinün ölümü, iflası, 
tutuklu veya malhkûm olması gibi haller sözleşmenin 
devamına engel olmaz. 

(Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden bi
ri idareye (pilot firma) olarak bildirilmiş ise, pilot 
firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm,' iflas 
veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona 
erer. Ancak, diğer müteahhitlerin, teklifi ve idarenin 
uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe de
vam edilir. 

iBirl'ikte yapılan taahhütlerde gruba dahil polit 
firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü ve
ya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması ha
linde, pilot firma.ve grubun diğer ortakları, teminat 
dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzer-5 

lerine alarak işi bitirirler. 
BAŞKAN — 70 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

71 jıncî maddeyi okuituyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması 
MADDE 71. — Aşağıda belirtilen durumlarda iha

le isteri Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
kıymet takdiri suretiyle yapılır. 

.1. ıBu Kanun kapsamına giren idarelerin kendi 
aralarında yaptıkları ihale işleri. 

2. (1) numaralı fıkrada belirtilen idarelerin her 
'türlü ihtiyaçlarının; 

a) Bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli 
(müesseseler ve özel bütçeli idarelerin kurdukları bir
liklerden, 

b) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile sermayesinin 
yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, 
kamu tiktisadî teşebbüslerine veya mahallî idarelere 
ait kuruluşlardan, 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ama
cıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısın
dan fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve 
müesseselerden, 
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d) özel kamun ile kurulan tüzelkişiliğe sahip ve 
ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda 
ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlen
diren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan 
araç ve gereçleri «ağlayan ortaklıklar ve bunlara ait bir
liklerden, 

e) Özeli kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu 
görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlardan, 

Temini ile iligii ihale âsileri. 
•(2) numaralı fıkranın uygulanmasında, ihale konu

su mal ve hizmetlerle, taşıma 'işlerinin bizzat o kuru
luşlar tarafından üretilmesi ve yapılması zorunludur. 
Ancak, bu fıkrada yazılı olup kuruluş amaçları temel 
gıda ve günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan 
kuruluşlar bakımından, Sözü edilen günlük gıda ve 
tüketim maddeleri; sanayi kuruluşları bakımından da, 
imal edilecek mamullerin bünyesine giren hammadde, 
yarı mamul, devre elemanları, aksesuar, yardımcı 
özel teçhizat ve bir bütün hallinde kurulacak tesisler
de kullanılan ve kuruluşun imalat isafoa'sına girmeyen 
makine, teçhizat için bizzat üretim ve yapım şartı 
aranmak 

'Bu usulle yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım 
ve taşıma işlerinin kıymet ta'kid'irleri, satış fiyatları 
Devletçe veya görevli mercilerce tespit olunanlar için 
bu fiyatlar esas alınmak suretiyle, fiyatları bu şekil
de tespit olunmayanlar 'için ise 9 uncu maddedeki usu
le göre alıcı kuruluşlarca yapılır. 

Satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerce 
tespit 'Olunan mallar, dağıtımı yapan kuruluşlarda bu
lunmadığı belgelenmek şartıyla bu fiyatlarla ©n yakın 
piyasadan da ısatın alınabilir., 

İdarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklı
dır* 

BAŞKAN — 71 inci maddede sayılanlar eski 66 
ncı maddede aynen var mıydı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

ıBAŞKAN — Ama bazı yerleri, vakıflar falan yok
tu* 

(EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aslında vardı; 
ilave edilen hiçbir şey yiok. 'Bir tek, vakıfların % 20' 
den az olan ortaklıklarının doğrudan satışlarını ge
tirdik. 

BAŞKAN — Evet, bir ufak değişiklik var. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maddenin ter
tibini tamamen değiştirdik eferidim. Eski metinde ka

mu kuruluşlarının, KİT'lerin birbirlerinden alımları
nı bile düzenleyen bükümler vardı. Bunlar bu kanu
nun kapsamında değil fci 66 ncı maddenin içine ala
lım. Maddenin tertibini değiştirdiğimiz için zatı 
âlinize yeni bir hüküm gibi geldi Sayın Cumhurbaş
kanım * 

'BAŞKAN — 71 inci madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? 

Buyurun, 
ORAİMİRAL NEJAT TÜMER — Maddemin son

dan bir evvelki fıkrasını, «Satış fiyatları Devletçe 
veya görevli mercilerce tespit olunan mallar, bu fi
yatlarla en yakın piyasadan da satın alınabilir» şek
linde yapabilir miyiz? Yani aradaki «dağıtımı yapan 
kuruluşlarda bulunmadığı belgelenmek şartı ile» kay
dını kalîdıralım. 

'Bu hususu şu nedenle arz ediyorum : Gölcük'te 
bunun Çok sıkıntisını çektik. Karşımızda, Hereke'de 
özel sektöre alt bir çimento fabrikası var. Bize en 
yakın olan devlet çimento fabrikası ise ta Balıkesir' 
dedir. Çimenlto ailmak istediiğiırnıiz zaman, hemen karşı
mızdaki fabrikadan devetin adına alma ve taşıma ba
kımından çok rahatlıkla temin etme imkânı varken, 
bu madde gereğince 'Balıkesir'den almak -mecburiyetin
de kalıyorduk. 

Binaenaleyh, «dağıtımı yapan kuruluşlarda bulun
madığı belgelenmek şartıyla» hükmünü kaldırırsak 
(satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerce tes
pit olunduğuna göre), aynı fiyatla en yakın yerden 
alma imkânı doğar. Bu suretle devletin para tasar
rufu olacaktır diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Yani orada aynı fiyatla veren özel 
bir çimento fabrikası varken, «Neden gidip oradan 
alayım? Karşıdan alırım» deniliyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) •— Efendim, her 
zaman bu terslik olmaz. Bu fıkranın kapsamında, 
aynı zamanda bundan doğacak kârın da devlet kuru
luşuna kalması lazım. 

BAŞKAN — Evet, bunun esası bu. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yoksa özel 
sektör ondan daha ucuza da satabilir. 

BAŞKAN — Evet, aynen DeVlet Malzeme .Ofi
sinde olduğu gibi. Hakikaten dışaından, Devlet Mal
zeme Ofisinden daha ucuza almak mümkündür; ama 
bu durumda ne oluyor? DeVlet bir taraftan ödeneği 
veriyor, yine DeVlet Malzeme Ofisi kanalıyla geri alı
yor* 

48 — 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O zaman «bu 
fiyatlar üzerinden» değil, «en fazla bu fiyatlar üze
rinden» demek lazım. Yani tamamen yeni bir mües
sese, düşünmek 'lazım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Devlet 'boşu
na masralf yapıyor gibi 'geldi bana da, o bakımdan 
arz ettim efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Anea'k, Sayın 
Komutanımın buyurdukları ıgıM, böyle çok uzun me
safeler için de buraya bir seyyaliyet konulabiılir mi 
bilemiyorum; yani, aynı fiyatla İzmit'te bulunan bir 
malzemenin Kütahya'dan allıniması, tabiî nakliye mas
rafını, vesaireyi 'de k'oyafsalk; asılında çok pahacıya 
da gelebilir; fakat bu hususu şu anda düzeltebilecek 
miydz bilıem'iyorum, çünkü yeni bir müessese olduğun
dan düşürtmek lazımdır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Madde, «İh
tiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması» şeklin
de başlıyor, buna mutlaka uyulacak; ama demin bah
si ıgeçen bazı özel şarllarda, çok salahiyetli ve devleti 
çök iyi düşünen ita amirlerinin bunu da mutlaka böy
lesine İyi düşüneceklerini 'düşündüğümden söyledim 
efendim, 

BAYINDIRLIK IBAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, biraz evvel ifade buyuruıl-
duğu 'gibi aslölan, devletin malını satarak bu kazan
cın devlette kalmasının sağlanmasıdır. Tabiî gaye bu 
olunca maddeyi de bu şekilde tedvin etmekten başka 
çıkar yol kalmıyor. Diğer hususlarda zaten ihale yap
tığımız andan litibaren başkasiından alınmıyor. Kamu 
kuruluşlarının arasındaki irtibat, 66 ncı maddenin 
bugüne 'kadar uygulanan hükmünü 'daha rahat bir ha
le getiriyor. Böylece kalmasında bence yarar var. 
Çünkü 'ihale mevzu olunca zaten buraya tabi olacak 
efendim. 

'BAŞKAN — Peki. 
Buyurun efendim. 
BİLTBKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederse
niz, birinci cümlenin sonu ile ilgili bir ufak husus 
var, onu beliritmek işitiyorum, 

Maddenin en başındaki «Aşağıda belirtilen durum
larda ihale işleri Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak kıymet talkdiri suretiyle yapılar» ifadesini, 
«yapıılaîbliır» idiye düzeltirsek daha uygun olur. Çün-
'kÜ aslölan buraısı »değildir, diğer ihale usulleri her 
zaman uiygulanalhilÜr, fakat bu gibi durumlarda bu 
ihale usulü de uygulanabilir ihtiyariiğinii getirmek 

uygun okır. Zaten uygulama da öyle olacaktır. Ku-
rüluışjlar bunu yan'luş anlayabilirler, acaba öbür tara
fa göne ihale edebilir miyim diye; edebilirler tabia
tıyla. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
O zaman Sayın Tümer'in ifade ettiğinin de cevabı 
'ölüyor; yapılabilir. Yani zorlayan bir hüküm olma
yacak o zaman. 

İBAŞKAN — Sayın Küçükahmet, siz ne 'diyorsu
nuz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu* Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 50 sene uygulanan maddeyi arz ediyo
rum : «Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve ek
siltmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gerekli
dir.» 

Aslınlda buradaki «yapılır» kesüniliğe itiraz edecek 
en son merci Maliye Bakanlığı olması lazım gelirdi. 
Yani 'biz «yapılabilir» diyecektik ide, Maliye Bakan
lığının «Hayır, bunun yapılır olması gere'k'ir, çün
kü Hazinenin menfaati var» demesi lazımdı. Bu böyle 
uygulanmıştır ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
alınmak şart olmalı diye düşünüyorum, yani dıll'a da 
eskisinde bulunduğu için değil. 

1BSKAN 
BAŞKAN — Hayır, görüşü alınışın diyor; ama en 

sondaki «yapıllur» ifadesinin, «Iha'İe işleri Maliye Ba
kanlığının uygun görüşü alınarak kıymet talkdiri su
retiyle yapılabilir» şeklinde olmasını öneriyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, o yapılır ve yapılabilir, hem Maliye 
Bakanlığının uygun görüşünün alınmasına bağlı ve 
hem de kıymet takdirine, her i'kisine birden şamil. 
«Yapılabilir» 'dersek, Maliye Bakanlığının görüşü 
alınmadan da yapılabilir, yarii tamamen ters mana da 
olabtilir, Maliye Bakanlığının görüşü alınmadan da 
yapılabilir manası çııkar/ 

BAŞKAN — O mana da çılkarsa, o zaman olmaz. 
71 inci madde üzerinde başka söz isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
72 nei maddeyi okutuyorum : 
IKamu yararına çalışan derneklere taşınmaz mal

ların saltıımı 
MADDE 72. — Kamu yararına çalışan dernek

lere, kuruluş gayelerine uygun olarak küllanılma/k 
üzere, Hazinertin Özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan 
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ve kamu hizmetler/ine tahsisli olmayan taşınmaz mal
ları, saltış tarihindeki alım satım rayici nazara alına
rak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. 

Bu yolla edinilen taşınmaz mallar verilîiş maksadı 
dışında kül'lianılaimaız ve Saltılaımaz. 

Beş yıl içinde kuruluş gayeline uygun olarak kul
lanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış 'bedeli üze
rinden Hazinece ıgeri alınır. 

BAŞKAN — 72 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

73 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tarihî ve 'bediî değeri olan taşınmaz malllıanm ki

raya verilmesi 

MADDE 73. — Tarihî ve bediî değeni olan taşın
maz maiUlar Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü 
alınarak, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönet
melikte .tespit olunacak esas ve şartlara göre, Mali
ye Bakanlığınca kiraya ıverilebil'ir. 

Vakıflara ait özel "hükümler saklıdır. 

'BAŞKAN — Burada «bediî» gibi çok eski kelime
ler var. Biz anlıyoruz, ama yeni liseden, üniversite
den çıkan çacuklar bu kanunu okuyunca lügat karış
tırmaya 'başlayacaklar. Bu ıgjib'i kelimelerim yerine baş
ka bir şey bulamıyoruz. Bu gibi kelimeleri söküp ata
mayız. Çocuklarımız okullarda ıbunu da öğrenöcek ki, 
eline bir eser geçtiği zaman şaşi'rrnasım, ne demek is
tiyor demesin. Lisanın zenginliği buradadır. Zamanı 
geldikçe Iher kellimıeyi kullanır. Mesela müteahhit ke
limesinin karşılığı yoktur, yüklenici denebilir; ama o 
da hamailin karşılığı olabilir. 

73 ündü madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok, 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi dkutuyorum : 
Tarihî 've bediî değeri olmayan taşınmaz mallarla 

lilgili işilemllıer 

MADİDE 74. — Tarihî ve bedîiî değeri olanlar ha
riç Hazinenin özel mülkiyetindeki yerleran satışı, ki
raya verilmesi, trampası ve mülkiyettin gayri aynî hak 
tesisi ile Devletlin büküm ve tasarrufu altındaki yer
lerdin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri aynî tek te
sisti esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönet
melikte belirlenir. 

BAŞKAN — 74 üncü madde üzerimde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul editmiştâr. 

75 inci maddeyi dkutuyorum : 
lEcrirriisi! ve tahliye 
MADDE 75. — Devletin 'özel mülkiyet/inde veya 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mal
ların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzulî şâ-
glden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden 
sarulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen ko
misyonca takdir ve tespit edilecek eerimM! istenir. 
Ecriimîsil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden 
dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzulî 
şâgilıin küsuru aranmaz, 

Ecrîm'îsil fuzulî şâgil tarafımdan rızaen ödenmez 
ise, 61'83 sayılı Am'rnıe Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Kira sözleşmesinin bitim tarilhinden itibaren, işga
lin devam ötmesi hallinde, sözleşmede hüküm varsa 
ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimüsil alınır. 

lîşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzeri
ne, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün 
içinde tabiiye ettirilerek, idareye teslim edilir. 

BAŞKİAN — 75 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mu? Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

76 ncı maddeyi okutuyorum : 
Mahallî komisyonlaırın yetkileri 
MADDE 76. — Taşınır ve taşınmaz maltların sa

tış, kira, trampa edilmıes'i ve mülkiyetim gayri aynî halk 
teslislerinde, mahallî komisyonlarım me miktara kadar 
'İhaleye selahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe 
Kanununda gösterilir. 

BAŞKAN — 76 ncı ımaıdde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

77 ncii maddeyi okutuyorum : 
Kızılay derneğinden yapılacak alımlar 
MADDE 77. — Kızılay derneğinde bulunan ilaç

larla, sağlık araç ve gereçleri, idarelerce doğrudan 
doğruya satım alınabilir. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 50 — 
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.78 dnci maddeyi okutuyorum : 
İlaç ve gereç sağlanması 
MADDE 78. — Kanunlar gereğince tedavisi sağ

lanan kişilerim 'kutlanması gereken ilaç ve gereçlerin, 
ilgililer tarafından eczanelerden alınması halinde, 
(idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar 
Maliye 'Bakanlığınca ıtesplit edilecdk esais ve usullere 
göre yapılır. 

(BAŞKİAN — 78 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiiştir. 

79 uncu maddeyi okutuyorum : 
Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları 
MADDE 79. — İdarelerin yabancı ülkelerdeki 

kuruluşlarının yerdi ihtiyaçlarının karşi'lanmasında, ta
şınır ve taşınmaz maların alım, satım kiralama ve ki
raya verilmesinde uygulanacak esaslar Dışişleri, Millî 
Savunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca dü-
zenlenecdk 'bir yönetmelikle tespit edilir. 

(BAŞKAN — 79 uncu^ madde üzerinde 'söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

80 indi maddeyi okutuyorum : 
Yurt dışında ibu'lunan gemi ve uçakların İhtiyaç

larının karşılanması 
IMADDE 80. — Yurt dışında 'bulunan ıgemi ve 

uçakların o yerden 'sağlanması zorunlu olan ihtiyaç 
maddelerinin alımı ile acele onarımlarının vesair gi
derlerinin 'yapılmasına ilişkin esaslar, Maliye ve Mil
lî Savunma bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak 
bir yönetmelikte gösterilir. 

IBAŞKAN — Yurt dışında yalnız gemi ve uçak yok 
ki, otomobiller de var, büyükelçiliklerin falan; onu 
niye buraya koymuyoruz? 

lEMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onlar 79 uncu 
maddede «Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları» 
içimdedir .Bunlar, daha çok silahlı kuvvdtlere ait uçalk 
ve gemilerdir. 

IBAŞKİAN — Helikopter yok, yalnız gemi ve uçak 
var burada. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şimdi buralda 
yurt dışında bulunan gemi deyince, Denizcilik Ban
kasını, yani Ulaştırma Bakanlığını da ilgilendiren ge
miler olabilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan 'Komisyonu Başkanı) — Sayın Komu
tanım, onlar KİT maihiydtÜnde olduğu için bu ka
nunun kapsamında değil. Ulaştırma Bakanlığının ne 
gemileri ne de uçakları bu kanun kapsamına girmi
yor zaten. Kendilerine ait şeyleri var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bunlar harp 
gemisi demek?., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şu anda harp 
gemisi. 

IBAŞKAN — Bir kere uçak ve helikopterleri de 
kaymak lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım yürürlükteki kanuna göre helikopterler uçak 
tabiri içinde, ayrıca tadat etmeye gerek ydk. Bir sa
kıncası da yok bunun, 

BAŞKAN — Evdt döner kanatlı, sabit kanatlı. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sabit ka

natlı ve döner kanatlı uçaklar. 
BAŞKAN — Hakikaten yurt dışına bir birlik gi

derse ne Olacak? Onların 'ihtiyaçlarının oradan kar-
şılanmasii gerdkirse... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bütün bunlar 
için ileride bir 89 uncu maddemiz gelecek. Zannede
rim hepsinin cevabı onun içinde olacak. Bunlar gemi 
ve uçak ka'dar sıkça giden şeyler değildir. Nadir ol
maktadır. 'Bunlar için bir Bakanilar Kurulu kararı 
gerekir. Nasıl isti yorsak ona göre esa'sflıar koyabilece
ğiz. Görüştüğümüz pazarlık maddesinde de var efen
dim, yurt dışındaki biriliklerin oradan ihtiyaçlarını 
teman etmesi m^ümkündür. 

BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde başka söz 
almak îsteyeft var mı? Yoktur. 

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

'81 inci rniaddeyi okutuyorum : 
Emandt surdtiylle yapılacak işler 
MADDE 81. — Aşağıda yazılı işler, ita amirle

rince idare görevlilerinden oluşturulacak emanet ko
misyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

a) Talhmim edilen bddeli iner yıl Genel Bütçe Ka
nununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım 
ve onarım 'işleri, 

b) İdarenin yeterli işgücü, makine, araç, gereç 
ve taşı'tilıara sahip olması halinde ve ihaleye konul
ması 'faydalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri, 
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c) Köy kalkınması ile ilgili yapını işleri, 1 
d) ıls'tlhkâmların yapımı ye onanımı âle garni- I 

zonlann altyapı işleri, I 
e) Gizliliği olan işlerle yasak bölgelilerde ve or- I 

man içindeki yapım ve taşıma ıjşleri, I 
if) Toprak Ikoruma, arazi iyileştirme ve orman I 

amenajman işleri, I 
g) Can ve mal kaybı (tehlikesi .nedenliyle acele I 

olarak gerçekleşitirilmesi gereken yapım ve onarım iş- I 
leni, I 

h) Sözleşmenin 'bozulma'sı veya tasfiye edilmesi I 
nedeniyle bütirilmıemıiış olup, süratle bilûMlmesiirade zo- I 
runluluk görülen İşlenin tamamlanması, I 

i) Liman yapımı ve genişletilmesi, 'tamıma yapıl- I 
ması, ulaşım güvenliği için batıkların çıkarılmaısı ve I 
'dolgu işleri, 

j) Silaihlı Kuvvetlerle, «güvenlik kuvvetlerinin araç I 
ve gereçlerinin yapım, onarım ve bakımı, I 

ik) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem I 
taşıması medeniyle ıJhaleye konulmadan yaptırılmasın- I 
da idaresince yarar görülen işler, I 

1) İhaleye konulmasına imkân bulunmayan veya I 
ihaleye konulduğu halde is'telklıi çıkmayan ve ıbe'kle- | 
meye de 'tahammülü olmayan işler, I 

m) IDemiryalu yapi'mıındia balast ve yol malzeme- I 
isinin döşenmesi işleri, I 

.n) Telgraf, ıtelefon ve enerjf hatltannın çekilmesi I 
işleri, I 

o) Tuz çıkarma işleri, I 
Yukarıda (belirtilen işiler için işi yürütmekle gö- I 

revü emanet komisyonları geçici süre ile işçi çalış- I 
, tırabileceği gibi İşin bünyesine giren gerekli madde, I 
araç ive gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten I 
veya yapan ve sermayesinin yarıdan fazlası tek ba- I 
sına veya birlikte Devlete, kamu iktisadî teşebbüs- I 
lerine veya belediyelere alit olan kuruluşlardan 'doğ
rudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış 'bedelleri üze- i 
rînlden alabilirler. 'Bu suretle sağlamlması mümkün ol
mayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve pi
yasa satış değerlerine uygunluğu belgelenmek şartıy
la piyasadan sağlanır, 

iBu Usulle 'yaptırılmasında gerek ve yarar görülen I 
işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, ara- ! 
ya bir müteahhit girmeksizin taışaronlara da yaptın- I 
'labiEr, 

Nevi 'İtibariyle kısımlara aiyrılarak taşaronlara ve
rilen işlemde; inşaatın (bünyesine giren ve sarfında 
konltrölü m'ümkün olabilen ana malzeme duşunda fka- « 
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lan malzeme de taşaron tarafından temin edilmek 
şartıyla iş yaptırılabilir. 

Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere 
ait uygulama esajsları, Millî Savunma, Maliye, Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler bakanlıklarınca hazırlanacak ve Ba
kanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetaellikfte gös
terilir. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerle ilgili olarak 
idarelere zorunlluluk yükleyen özel hükümler saklıdır, 

BAŞKAN — Bu da eski 50 inci maddenin aynı 
değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, içindeki tekerrürleri (örneğin harp gemile
ri onarımı vardı) çıkardık, çünkü maddenin birinci 
fıkrasında, zaten bütçe kanununda tespit edilen hu
dutlar içinde kalmak şartıyla her türlü yapım ve ona
rım var. Ayrıca maddede, silahlı kuvvetlerle güvenlik 
kuvvetlerinin araç, gereç yapım ve onarımı var. Böy
le tekerrürleri ayıkladık. 

BAŞKAN — 81 inci madde üzerinde söz almak 
. isteyen var mı? 

Buyurun, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu eski 

46/k maddesi malum, çok kereler gizli tutulması zo
runluluğu olan işlerde pazarlık usulü vardı; burada 
da bir nevi hüküm var. İhalelerde de bu devam edi
yordu, kaldırıldı mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Eski 46/k hükmü, 
yeni 51 inci maddenin (n) fıkrasında var efendim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, met

nin (a) fıkrasında, «Tahmin edilen bedeli her yıl Ge
nel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen 
yapım, bakım ve onarım işleri» deniyor. 

Buradaki «Genel Bütçe Kanununda gösterilen» 
ifadesi yerine «ilgili Bakanlıkça tespit edilen» deseik 
acaba daha bir rahatlık sağlamaz mıyız? Çünkü, her 
bakanlığın özelliğine göre bu miktar oynayabilir. Hal
buki Genel Bütçe Kanununda gösterdiğimiz bazı ba
kanlıklar için çok zorluk yaratabilir. Bir fikir olarak 
arz ediyorum. 

Yine, (o) fıkrasından sonra gelen fıkranın dör
düncü satırında «belediyelere ait olan kuruluşlardan» 
diye bir ifade var. iDaha evvel görüşülen 71 inci mad
dede «İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanma-
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sı» ibaresi bulunduğuna göre, bu ifadedeki «ait» ke
limesinden sonra «ve madde 71'de belirlenen kuru
luşlardan» diye ilave edersek emanet suretiyle yapıla
cak işleri biraz daha genişletmiş oluruz. 

Bir de, yine bu söylediğim fıkranın son 'kısmın
da, «şartıyla piyasadan sağlanır» deniyor. Burada da 
yine emanet suretiyle yapılacağı için bu çok karışık 
bir ifade oluyor. Onun yerine, «emanet komisyonun
ca pazarlık usulüyle alınır» desek daha anlaşılır bir 
duruma getirmez miyiz, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, 71 inci 
maddeye atıf yapmakla bu maddenin kapsamını ge
nişletmeyiz, daraltırız. Çünkü, 81 inci madde yalnız 
71 inci madde için değil, bütün maddeler için ge
çerlidir zaten. Burada tekrarlarsak, bunun dışında 
alınmayacak gibi bir kısıtlama getirmiş oluruz. 

Piyasadan pazarlıkla alınır dersek burada bir şar
ta bağlarız. Pazarlıkla değil, emanet komisyonları is
tediği şekilde bugün alıyorlar ve bu madde ona cevaz 
veriyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani daha ser
best oluyorlar?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, buyurdu
ğunuzdan daha serbest oluyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hem biraz da
ha böyle pazarlıklı, emanete vesile olduğu için bir ko
misyon alsın diye düşünmüştüm. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Komuta
nım, genellikle bütçenin dörtte birini kullanan kuru
luş Millî Savunma Bakanlığıdır. Onun ihtiyacına ce
vap veriyorsa hepsinin ihtiyacına cevap verir. Bir ba
kanlığı bağlaması söz konusu değil. 
• BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı her sene bunu 
neşretmiyor mu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Bütçe Kanunu
na kondu efendim, halen de tatbikat öyledir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddenin kapsamın
da, pek tabiî, millî saraylar, köşkler ve kasırlarımız 
var. Ayrıca tadadına lüzum yok; Yasama Genel Sek
reterimizin endişesi karşısında zabıtlara geçmesi açı
sından huzurunuzda tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Neydi o? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Millî sarayları
mızın, köşklerimizin ve kasırlarımızın emanet usu

lüyle inşaatı, pek tabiî,, bunun içinde var; ayrıca tadat 
etmeye gerek yok, madde bence açıktır. 

BAŞKAN — Hangi fıkrada o? 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — 81 inci maddenin 
(a) fıkrasında yazılı. «Tahmin edilen bedeli her yıl 
Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen 
yapım, bakım ve onarım işleri» olarak yer almıştır.; 
Bu geniş manadadır ve köşklerimiz, kasırlarımız ve 
saraylarımız onun içine dahildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

81 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 
Uluslararası antlaşmalar uyarınca yapılacak işler 
MADDE 82. — Uluslararası antlaşmalar uyarınca 

Türkiye'de yapılacak ve karşılıkları yabancı Devlet 
veya Uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, özel 
kanun kararname ve antlaşmalar hükümlerine göre 
yürütülür. 

BAŞKAN — Enf. (Enfrastrüktür) gibi değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Enf. bunun dışın
da; bir işi yapmak için kredi veriyor, şartları var, işi
mize geliyorsa o şartlara göre yapacağız. Artık bunun 
için yeni şartlar ihdas etmeye gerek yok. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

83 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranışlar 
MADDE 83. — ihale işlemlerinin hazırlanması, yü

rütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve 

çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye 
ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs 
etmek, 

b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihale
lerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kı
racak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya 
çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak 
veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme 
ve tartışma yapmak, 
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c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte temi
nat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taah
hüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü 
yerine getirirken, idareye zarar verecek işler yapmak 
veya işin yapılması veya teslimi .sırasında hileli mal
zemeler, araç veya usuller kullanmak. 

Yasaktır. 
BAŞKAN — Müeyyidesi ne olacak? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — 'Bir sonraki mad
dede geliyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 83 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

83 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum : 
İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama 
MADDE 84. — 83 üncü maddede belirtilen fiil 

veya davranışlarda bulundukları; anlaşılanlar, bu fiil 
ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idare
lerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya 
davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık 
veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında bir yıla ka
dar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı veri
lir. Kararı veren idareler, bu kararı, Resmî Gazetede 
ilan ettirirler. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik sici
line de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, ya
saklı oldukları süre içinde diğer idarecelerce yapılacak 
ihalelere, de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katıla
mazlar. 

Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesi
nin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel
kişilere de aynı müeyyide uygulanır. 

Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleş
me yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra 
taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında ta
ahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun 
olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler 
hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakan
lık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan ya
saklama kararı verilir ve bu kararlar Resmî Gazetede 
ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine iş
lenir. 

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan ya
saklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları tak
dirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili ba
kanlığa bildirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 84 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

85 inci maddeyi okutuyorum : 
Ceza sorumluluğu ve sonuçları 
MADDE 85. — 83 üncü maddenin (c) bendinde 

yazılı fiil ve davranışları bu durumları iş tamamlandık
tan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa 
dahi tespit edilenler ile, o işteki ortak veya vekilleri 
haklarında ceza kovuşturması yapılır; hükmolunacak 
ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar bütün ihale
lere girmekten mahkeme kararı ile yasaklanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı hakla
rında Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile son 
soruşturmanın açılmasına karar verilen müteahhitlere, 
yargılama sonuna kadar, hiçbir suretle yeni iş verilmez. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı hakla
rında Türk Ceza Kanununun 339, 340 inci maddeleri 
ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen kontrol 
teşkilatı mensupları, yargılama sonuna kadar görevden 
uzaklaştırılırlar. 

Türk Ceza Kanununun 339, 340, 342 nci maddele
rine göre, bu Kanun kapsamındaki işlerden mükerrer 
mahkûmiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve 
hiçbir nam altında müteahhitlik yapamazlar. 

Bu mahkûmiyete ilişkin kararlar, ilgililerin meslek 
ve müteahhitlik sicillerine işlenir. 

BAŞKAN — Bu madde yeni, değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, eskiden çok dar kapsamlı, çok kısa 
ve güdük bir madde halinde idi, genişlettik. 

BAŞKAN — 85 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaıbul edenler... 
Etmeyenler.;.. Kabul edilmiştir. 

86 nci maddeyi okutuyorum: 
Görevlilerin sorumluluğu 
MADDE 86. — İhale komisyonları muayene ve 

kabul kurullarının başkan ve üyeleri ile diğer il-
. gililer, görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla 

yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol 
açacak ihmal -ve kusurlu hareketlerde bulundukları-. 
nm tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygu
lanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre 
oeza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu 
yüzden uğradıkları"zarar ve ziyan da kendilerine ödet
tirilir. 

54 — 
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BAŞKAN — Muayene kurulu mudur, muayene 
komisyonları mıdır? «ihale komisyonları muayene ve 
kabul kurulları» olarak yazılmış. Benim hatırımda 
kaldığı kadarıyla «muayene komisyon» olacak. Es
kiden de böyle miydi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın 
Cumhurbaşkanım, «muayene komisyonu» veya «mu
ayene kurulu» olarak yeni ilave edildi efendim. 

Bu husus daha önce konuşuldu, fakat arkadaş
lar; «komisyon» veya «kurul» kelimeleri her ikisi
ni de kapsar, buyurdular. Aslında bu bir muayene 
heyetidir. 

BAŞKAN — «Muayene Iheyeti» veya «muayene 
komisyonu» deriz, ama «muayene kurulu» hiç deme
dik, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Alıştığı
mız tabiri yazsak daha iyi olur. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Kabul kurul ve komisyonu» di
yebiliriz. 

BAŞKAN — «lhale»de komisyon, «muayene ve 
kabul»de kurul oluyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «ihale, muayene ve kabul kurul 
ve komisyonları» denirse daha anlaşılır oluyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
(Kurul» kelimesi «heyet» kelimesinin karşılığı olarak 
kullanılmış. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Kurul» ke
limesi «heyetin» karşılığı olarak kullanılmış, tzniniz 
olursa «thale komisyonları muayeen ve Ikabul heyet
leri başkan ve üyeleri» diyelim. «Heyet» yerleşmiş 
(bir tabirdir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Hepsini birden ifade edip, «İha
le, muayene ve kalbul kurul ve komisyonları» denir
se, kullanan teşkilatlarda rahatlık getirir. 

BAŞKAN — Evet, «ithale, muayene ve kabul ko
misyon Veya kurulllarının başkan ve üyeleri ile di
ğer ilgililer» şeklinde daha uygun olur. Komisyon da 
olabilir, kurul da olabilir, o bakımdan «ve» yerine 
«veya» demekte yarar var. 
86 ncı maddenin değişen kısmını yeniden okutuyo

rum: 
«MADDE 86. — «İhale, muayene ve kabul ko

misyon veya kurullarınnı başkan ve üyeleri ile diğer 
ilgililer.» 

BAŞKAN — 86 mcı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜİMER — Bundan ev

velki 30 ve 31 inci maddelerde ihale kararlarının 
ita amirlerince iptal edilmesi görüşüldüğü zaman, ita 
amirleri bu konuda tamamen muhtardır, hiçbir kay
da tabi değillerdir, diye bir sronuca varmıştık. 

Şimdi burada ihale komisyonları, okunduğu şek
liyle «kurullarının, başkan ve üyeleriyle diğer ilgi
liler» dediğimiz zaman, buradaki ita amirlerini ifa
de etmiyor mu; bu «diğer ilgililer» taJbiri, onu da ih
tiva etmiyor mu? 

BAŞKAN — Ama; «görevlerini kanunî gerek
lere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan bi
rinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareket
lerde bulunduklarının tespiti (halinde» dendiğine gö
re tabiî bunun içine ita amiri de dahil olacaktır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şimdi efendim, 
ita amiri reddeder de, bu ihaleye giren bu sefer da
vayı açar; «Benim zararıma yol açtı» der. Bu mad
de, buradaki «ilgililer» kelimesi yüzünden, demin ko
nuştuğumuz bu ita amirliği konusunu her zaman 
töhmet altında bırakabilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şimdi efen
dim, gelen ihale zarflarını kaydeden memurdan, iha
leyi tasdik eden amiri -itaya kadar herkes sorumlu 
tabiî. 

Konuştuğumuz konu; amiri ita bir ihaleyi tasdik 
ederken veya tasdik etmezken, tasdik ettiği zaman 
neden o adama verildiğini, tasdik etmezse neden 
edilmediğini gerekçesiyle yazsın. Bizatihi amiri ita 
diye bir kişi yoktur efendim, tek vazifesi amiri ita 
olan kimse yok. Amiri ita olan kişinin, asker veya 
sivil olsun, 100 tane vazifesinden biri amiri italik
tir. O takdirde bunun sorumluluğu altında bunun 
ihale falan yapması mümkün değil; ama bu kişi
nin kanunî gerekleri yerine getirmediği, açıkça bir 
tarafı tuttuğu tespit edilirse, bu kanun gereğince o 
da sorumlu tabiî. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî so
rumlu. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Zaten 
1050 sayılı Kanuna göre malî mesuliyeti var efen
dim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ayrıca, pek 
tabiî kanuna giren malî sorumlulukları var. 
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BAŞKAN — Mesela tasdik etmemiş; ama son
radan meydana çıkmış, iki tekrar bir daha ihaleye çık
sın, başka (birisi alsın diye bunu yaptığı anlaşılmış
tır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tespit de edil
miştir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ben onun için 
Ibundan böyle bir gerekçe yazsa iyi olur diye, o ba
kımdan söylemiştim. Buradaki madde, demin söyle
nenleri pek karşılamıyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Bu maddede, ihmal ve kusuru tevsik edildiği tak
dirde sorumluluktan kurtulamayacağının ifadesi var 
efendim. Öbür türlü, Sayın Amiralimin ifade ettiği 
gibi, resen neden göstermesini de ortadan kaldırıyor. 
Yâni amiri i'ta, bir de oraya «bunu şu nedenle reddet
tim veya kabul ettim» diye bir ibare (koymasın. Ora
da muhtar o. Ama hakikaten suç îşlemişse, suçu da 
sabitse gayet tabiî o zaman kurtulamaz. 

BAŞKAN — Zamanı geliyor, «deruhteyi mesu
liyet ettim» diyor, imzalamıyor. 
86 ncı madde üzerinde başıka söz almak isteyen?... 

Yok. 
Yapılan bu ufak değişiklikle 86 ncı maddeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler,.-. Etmeeynler... 
Kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum: 
Hileli inşaat ve onarım 
MADDE 87. — Gayrimenkullerin yapım ve ona

rımlarında kesin ıkabul tarihinden itibaren 5 yıl için
de malzemenin hileli olmasından veya yapım ve ona
rımın teknik icaplara uygun olarak yapamamasın
dan ortaya çıkan zarar ve ziyan, Borçlar Kanununun 
360 inci maddesi gereğince ve 363 üncü maddesin
deki sürede müteahhide ikmal ve tazmin ettirilir. 

İdareler beş yıllıik sürede ortaya çıkacak zarar 
ve noksanları tespit ile gereğinin yapılması için du
rumu ilgili mercilere bildirmekle ödevlidirler. 

İşin nezareti 'kendisine tevdi edilen mühendis, 
mimar ve memurlar hakkında da ayrıca bu Kamu
nun 86 ncı maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Bu beş yıllık süre, normal anlaş
malar da var. Yani bir şahıs, müteahhitten bir bina 
ya da daire satın almışsa, ondan sonra da böyle ku
surlar çıkmışsa, onlarda da var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başikanı) — O genel hü
küm efendim^ 

BAŞKAN — Evet. 
87 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.^ 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

88 inci maddeyi okutuyorum: 
IBEŞİNİCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Erken bitirme primi 
MADDE 88. — Şartname ve sözleşmesinde tes

pit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında ida
relerce yarar görülen yapım işlerinde, esasları şart
namede tespit edilmek üzere müteahhitlere erken 
bitirme primi verilebilir. ıSüre uzatımı verilen işler
de hiçbir surette bu tür prim verilemez.-

BAŞKAN — Bu erken bitirme primini vermeye 
her ita amiri salahiyetli mi olacak? 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım. Bu, esas itibariyle, 
ihaleye çıkarken bu işin eriken bitirilmesinde idare
nin yararı görüldüğüne karar verilip, şu tarihten ev
vel bitirildiği takdirde prim verileceğine peşinen ka
rar verilir ve bunun esasları da şartnamede, tespit 
edilir. 

BAŞKAN — Ama, çeşitli ikademede kuruluşlar 
böyle ihaleye çıkabilir. Yani her makama biz bunu 
tanırsak ileride basit bir iştir bu... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, sadece yapım işlerine münhasır oldu
ğu için, yapı işleri genellikle hep üst seviyede yapı
lan, ya merkezde kontrol edilen - taşra da dahîl - ya
hut merkezlerde, mesela bizlerde ordu komutanlık
ları falan seviyesinde yapılan işlerdir. Onun için kü
çük amiri italı'klar söz konusu değil. Bütün işlere, 
Iher türlü ihaleye, şamil olsaydı, haklısınız; ama sa
dece yapım işleri içindir. 

BAŞKAN — iBunu bir yönetmelikle tespit et
mekte fayda var. Birisi başka türlü prim verir, baş
ka bir idare başka türlü prim verir, bir bakanlık 
başka verir. Yani o primde esas nedir? Bunu bir yö
netmelikle tespit etsek iyi olur, yoksa çok zorluk çı
karırlar. Yani işi 1 gün önce bitirirse ne kadar veri
lecek, 1 hafta önce bitirirse ne kadar verilecek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başikanı) — Bundan ev
vel başlangıçta ıkabul buyurduğunuz maddelerde, 
bu husus şartname esaslarından biridir. Şartname 
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esasları zaten bir yönetmelikle tespit edilecek. Bina
enaleyh bu da onun içinde yer alacak. 

BAŞKAN — Evet, tespit etmek lazım. Çünkü sı
kıntı çeker, «Acaba ne vereyim prim olarak» der. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Kontrol şartları da, ıbütün bunlarda yazılacak. 

Bakanlar Kurulundan da, bu şartnamenin esasla
rına müteallik bir talimatnamenin çıkarılmasına amir 
hükmümüz var. 

Biraz evvel ifade edildiği gibi, biz genel müdür
lüğün salahiyetinde olan, bölge müdürlüğü salahi
yetinde olan, nafıa müdürlüğü salahiyetinde olan
lar diye ayrı bir kıstas ifade etmişiz. Bunun üstün
dekileri de, «Bakanlık onaylı olacaktır» demişizj 

BAŞKAN — 88 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Ydk. 

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

89 uncu maddeyi oıkutuyorum: 
özelliği bulunan işler 
MADDE 89. — Bu Kanun hükümlerinin uygu

lanmasının mümkün olamayacağı hallerle, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
ve Millî istihbarat Teşkilatının yeniden teşkilatlan
ması, silah araç ve gereçlerinin modern teknik geliş
melere uygun şekilde yenileştirilmesi ve Türk Silah
lı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef Planının gerçekleş
mesi için temin edilecek mal ve hizmetlerin ihale
sinde, sadece o ihaleye münhasır olmak üzere, ilgili 
bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üze
rine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek usul ve esas
lar uygulanır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yurt dışına 
birlik halinde gitmek de bu maddenin içinde. 

BAŞKAN — Bu da yeni?... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tamam yeni. 

'BAŞKAN — 89 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu

raya «stratejik hedef planının gerçekleşmesi» diye 
niye yazılmış acaba? «Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hizmetleri» diye Ibir İfade dalha uygun olurdu. Yani 
başka maksatla da gidebilir; illa stratejik hedef pla
nı olmaz da, eğitim ve öğrenim maksadıyla da gi
debilir. 

8 . 9 . 1983 O : 2 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu, kanun 
hükümlerinin uygulanmasının mümkün olamayaca
ğı haller, Millî Savunma da dahil, herkes içindir. 

Stratejik hedef planının gerçekleşmesine ağırlık 
verilmesi için bir kere daha tekrar oluyor. 

BAŞKAN — Zaten onun üstünde geliyor: «Silah, 
araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun 
şekilde yenileştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri
nin Stratejik Hedef...» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1601'e de bir 
atıf yapmak zorundayız efendim. O da (bir ihtiyaç
tan doğmuştur ve bugüne kadar uygulanmıştır. 

BAŞKAN — 89 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Raibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

90 inci maddeyi okutuyorum: 
Tarım ve orman ürünlerinde tercihli usuller ve 

tekel maddelerine ilişkin özel hükümler 
MADDE 90. — Tarım ve orman ürünlerinin üre

tim, imal, kesme, toplama, taşıma gibi işlerinde ve 
bu ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usul
lerle, tekel maddelerinin satımı ve tekelle ilgili ürün
lerin üreticiden alımı hakkında, özel kanunlardaki 
hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 62 inci madde olarak bu varmış za
ten. 

90 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yoktur, 

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

91 inci maddeyi okutuyorum: 
Muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 91. — Teslim edilen mal, hizmet, ya

pım, veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, 
idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve ka
bul heyetleri tarafından yapılır. 

Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı, 
Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıkların
ca hazırlanarak 'Baikanlar Kurulunca çıkarılacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 

'BAŞKAN — İşte burada «muayene ve kabul he
yeti» dendi; 86 ncı maddede «kurul» ve «komisyon» 
dendi; bunların birbirine uyması lazım, «ihale, mua
yene ve kabul komisyon ve heyetlerinin» demek la
zım oraya. Doğrusu 91 inci maddedeki midir, yok-

57 — 
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sa yukarıdaki midir; «kurul» mudur, «heyet» midir? 
Heyettir doğrusu. 

EIMBKLÎ AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
- (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, biz 

kanunu hazırlarken bu bağlantıyı kurmadık; ama 
«heyet» yerleşmiş olanıdır, özellikle «muayene he
yeti» yerleşmiştir. 

BAŞKAN — O halde 86 ncı maddenin tekriri mü
zakeresini talep ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Burada «thale, muayene ve kabul komisyon ve
ya kurullarının» demiştik; «thale, muayene ve ka
bul komisyon veya heyetlerinin» şeklinde olması 
gerekiyor. 

Bu değişikliği oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

«Kurullarının» değil, «heyetlerinin» olacak; o 
şekilde düzeltin. 

91 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yoktur., 

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

92 nci maddeyi okutuyorum: 
(Sürelerin hesabı 
MADDE 92. — Bu Kanunda yazılı sürelerin he

saplanmasında hüküm bulunmayan hallerde, Borç
lar Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

93 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tebligat 
MADDE 93. — Bu Kanunda hüküm bulunma

yan hallerde yapılacak tebliğler faalkikında Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 93 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

Geçici maddelere gelmiş bulunuyoruz. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 

ALTINCI KISIM 
Son Hükümler 

Başlamış olan işler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce ilanı yapılmak suretiyle başla
mış olan ihale işlemleri ilgili olduğu kanun ve usul
lere göre sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz al
mak isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mad

de ile alakalı değil; ama başlamış olan ihale işleri
nin devamı hususunda, geçici değil, normal çalışma
da bir ihale bitmemiş ise devamı hususunda bir mad
de var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bitmemişse 
zaten bu madde ile ilgili değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mad
de İle ilgili değil efendim, normal olarak ihalelerde. 

BAŞKAN — Bu hususu ben de anlayamadım. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 

süresi içinde bir dahaki seneye devretme meselesi. 
Buradaki maddelerde, bu konuda tam olarak açıkla
yıcı bir hüküm geçmedi de efendim. 

BAŞKAN — Yani, ihalesi yapılmış, sari olacak. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu kanunun 
konusu değil efendim; yani kendine ait kanunların 
ve genellikle de Muhasebe! Umumiye Kanununun 
hükmü o, burada yok. 

BAŞKAN — Şimdi, ihaleyi yapmış yahut da ila
nı yapılmış, ihalesi yapılmamış; bu hangi kanuna ta
bi olacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, ilanı yapılmışsa eski kanuna tabi ola
cak. İlanı yapılmış olmakla, üçüncü şahıslar da ona 
bağlı bir şeyler yapmış olabilirler; çünkü üçüncü şa
hıslar duydu. Kaldıki, bundan evvel 1979 yılında çı
karılan 22 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
«Eski işler ilana kadar» şeklinde hükme bağlanmış; 
ilan olmuşsa eski kanuna tabi. 

BAŞKAN — İlan yapılmış; fakat zamanı gelmiş 
ihale yapılamamış. Yeniden ihale yapılacak, o za
man bu kanuna tabi oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tereddüt yok 
bu kanuna tabi efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, yi
ne bu konuyla ilgili bir husus var. 

İhalesi yapılmış, inşaata başlanmış ve - 2490 sa
yılı Kanuna göre - «sonuçlandırır» diyor. Fakat bu 
sonuçlandırma 1 Ocak 1984'ten sonra da devam et
se, yani bitmese; 2490 sayılı Kanunu 1 Ocak 1984 
tarihinde yürürlükten kaldırıyoruz?.. 

— 58 — 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —- 2490 sayılı 
Kanun, o inşaat için, inşaat bitinceye kadar yürür
lüktedir eı'endim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER Yürürlükte; 
ama öyle bir kanun yok ki?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu madde ile 
var efendim; bu geçici maddenin süresi yok. O iş 
için, o işin bitimine kadar 2490 sayılı Kanun yürür
lükte. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER Kanun yürür
lükten kalktıktan sonra naşı! olur? 

BAŞKAN - - Yürürlükten kaldırıyoruz; ama bu 
geçici madde ile o inşaatın bitimine kadar, eski ka
nunu yürürlükte sayıyoruz. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP 
Cevaz veriyor efendim. 

BAŞKAN — Evet, o iş bitinceye kadar, o ka
nun, o iş için geçerli. 

Geçici 1 inci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

Geçici 2 ne i maddeyi okutuyorum : 
Tüzük ve yönetmelikler 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıka

rılacak tüzük, şartname esasları ve yönetmelikler Ka
nunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde 
hazırlanır ve Resmî Gazete ile yayımlanır. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, 
mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulama
ya devam ederler. 

BAŞKAN — Bu geçici olmaz; niye geçici mad
deye koydunuz bunu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yönetmelik 
çıkınca madde yürürlükten kalkacak efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddenin 6 ay kadar 
bir hükmü var. 

BAŞKAN — Ama biz şimdiye kadar hiç geçici 
maddeye koymadık, hep normal maddelere koyar; 
«tüzük, yönetmelik vesaire 6 ay içinde çıkarılır» de
riz. Yalnız şu var : «Bunların yürürlüğe konulması
na kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hü-
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kümlerini uygulamaya devam ederler» kısmı var; 
ama o da yine maddeye girebilir; geçici olmasına 
gerek yok. Çünkü o yönetmelik ikide bir değişebi
lir? Yani altı ay sonra çıkar, ama yönetmeliğin çı
karılmasını gerektiren bir maddedir bu, geçici değil. 
Bütün kanunlarda ayrıca bir yönetmelik maddesi-
vardır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, geçmiş maddelerde «bu hususlar bir 
yönetmelikle düzenlenir» dendi; birçok maddede geç
ti. Binaenaleyh, onlar devamlı madde, bir yönetme
lik. Ancak ne zamana kadar çıkacak bu? Altı ay 
içinde çıkacak. Bu aradaki altı aylık sürede ne ola
cak? Mevcut olanlar uygulanacak; bu geçici hüküm. 
Ötekiler maddelerin altında var, onlar daimî hüküm. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, altı ay sonra yürürlükten kal
kacağı için geçici madde olmasında sakınca yoktur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yani altı ay 
sonra bu madde kalktığı zaman, o yönetmeliğin de
ğişiklik meselesi devam edecek; o devamlı madde 
efendim. 

BAŞKAN — Ama, ondan hariç olanlar da, mad
dede olmayan hususlar da yönetmeliğe girebilir; bir 
madde unutulmuştur, onu da ihtiva eden hükümler 
bulunabilir yönetmelikte. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, aslında girmemesi lazım, buyurduğu
nuz tatbikatta çok oluyor. 

BAŞKAN — Öyle oluyor; falan falan maddede 
geçiyor, ondan sonra bir de sonunda «diğer husus
ları ihtiva eden yönetmelik şu kadar sürede çıkarı
lır» denip geçiyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP 
Sayın Cumhurbaşkanım, böyle bir maddenin bulun
masında yarar var; çünkü 20'ye yakın tüzük, tali
matname çıkartacağız. Bunlar çıkıncaya kadar mev
cutların uygulanacağına dair bir hüküm; inşaatla il
gili olduğu için teferruatlı işlerdir, bir aksilik olma
sın. 

BAŞKAN — Peki. 
Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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94 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 94. - a) 2.6.1934 tarih ve 2490 sayılı 

Kanun ile bu Kanunda ek ve değişiklikler yapan ka
nunlar, 

b) /Diğer kanunların (15.7.1964 tarih ve 500 sa
yılı Kanun hariç) bu Kanuna uymayan hükümleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN •— 500 sayılı Kanun hangisi idi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kıbrıs Birliği
mizin Kanunu efendim; bu kanun satın almasıyla be
raber bir bütündür. Bir tek bu kanunu bundan istis
na ettik, çok büyük özelliği nedeniyle. 

BAŞKAN — 1964 tarihli mi o kanun? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) Evet efendim, 
1964 tarihli. 

BAŞKAN - İlk giden Alay?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
ilk gidenden başladı; o hala devam ediyor. Değişik: 

lik de kendi içinde oluyor, birkaç defa da değişti 
efendim; 1974 senesindeki de dahil olmak üzere. 

BAŞKAN — Evet. 
94 üncü madde üzerinde başka söz almak iste

yen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
95 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 95. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihin

de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bunu da işte, yönetmelikler vesaire 
çıksın diye, hazırlıklar yapılabil sin, birdenbire olma
sın düye.koyduk değil mi? 

BAYINDIRLIK BAKANİ TAHSİN ÖN ALP — 
Bir o, bir de Sayın Cumhurbaşkanım, 1 ocak malî 
yılbaşı, artık ondan itibaren uygulanması için. 

EMEKLl AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bazı hükümle: 
de bütçe kanununa atıflar var Sayın Cumhurbaşkanım, 
onları yapabilelim diye. 

BAŞKAN — Evet. 
95 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 

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

96 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 

MADDE 96. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
Bugün için! görüşülecek başka bir konu bulun

madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 

m<mm <+>• 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

162 NCİ BİRLEŞİM 

8 Eylül 1983 Perşembe 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLER t 

1. — Zülfiiye Gürler'e Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/749; M. G. Konseyi : 1/573) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 538; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
644) 

2. — Telli Kıran'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakikında Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
{D. Meclisi : 1/750; M. G. Konseyi : 1/575) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 537; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
643) 

3. — 2490 Sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale 
Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41 
46, 50 ve 60 inci Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı 
Kanunila Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
menin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/167; M. G. Konseyi : 1/454) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 168; M. G, Konseyi S. Sayı
s ı : 511) 

4. — Devlet İhale Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec-ı 
lisi : 1/25; M. G. Konseyi : 1/561) (D. Meclisi S, 
Sayısı : 483; M. G. Konseyi S. Sayısı : 638) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 644 

Zülfiye Gürler'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi: 1/749; M. G. Konseyi : 1/573) 
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 538) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 25 Ağustos 1983 
06-4108 (l/749)/4956 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Ağustos 1983 tarihli 151 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Zülfiye GÜRLER'e Vatanî Hizmet Tertibinden Ayhk Bağlanması Hakkmda Kanun Tasansı 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 19 Temmuz 1983 

Sayı : K.K.T.D 181101-1552102179 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Rakamlar Kurulunca 5.7.1983 tarihinde kararlaştırılan «Zülfiye Gürler'e Vatani Hiz
met Tertibinden Ayhk Bağlanması Hakkmda Kanun Tasansı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Hiçbir maddî karşılık beklemeksizin üstün bir sadakat ve gayretle 1957 ve daha önceki yıllarda vatanımıza 
başarılı hizmetler ifa eden Mirza Gürler'in vefatı dolayısıyla, yardıma muhtaç duruma düşen eşi Posof 
1335 doğumlu Dursun Kızı Zülfiye Gürler'e, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Ka
nun hükümlerine göre vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüş ve kanun tasarısı bu mak
satla hazırlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 26 Ağustos 1983 

Esas No.: 11573 
Karar No. : 250 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 2<* Ağustos 1983 tarihli 151 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 25 Ağustos 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Zülfiye Gür
ler'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Tasarı ile, 1957 ve daha önceki yıllarda, hiçbir maddî karşılık beklemeksizin üstün bir sadakat ve gayretle 
vatanımıza başarılı hizmetler ifa eden Mirza Gürler'in vefatı dolayısıyla, yardıma muhtaç duruma düşen eşi 
Posof 1335 doğumlu Dursun kızı Zülfiye Gürler'e, hı yatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı 
Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden.aylık bağlanması istenmektedir. 

Tasarının Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metni Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. AJb. Mly. Kd. Bnb. 
Üye Üye Üye 

Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 644) 



HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

ZUlf İye Gürler'e Vatani Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Posof 1335 do
ğumlu Dursun Kızı Züffiye Gür
ler'e, hayatta bulunduğu sürece 
15.-6.1978 tarihi ve 2150 sayılı 
Kanun hükümlerine göre, Vatanî 
Hizmet Tertibinden aylık bağlan

mıştır. 

MADDE 2. —- Bu Kanun ya
yımını izleyen aybaşında yürüdü
ğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu Kamun hü-
Ikümlerin!» Maliye Baikanı yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Millî Savunma Bakanı 

Ü. H. Bayülken 
Maliye Bakam 

A. B. Kafaoğlu 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. M. Aysan 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

M. Turgut 
İmar ve iskân Balkanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 
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DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ziüfiye Gürler'e Vatanî Hizmet 
Tertibinden Ayak Bağlanması 

Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Posof 1335 do
ğumlu Dursun Kızı Züüfiye Gür
ler'e, hayatta bulunduğu sürece 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayıli Ka
nun hükümlerine göre, Vatanî Hiz
met Tertibinden aylık bağlanmış
tı^ 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımım izleyen aybaşında yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Maliye Bakana yürütür. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay 
Tarım ve Orman Balkanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

F. İlkel 
Köy işleri ve Koop, Bakam 

M. R. Güney 
Sosyal Güvenlik Bakam 

S. Side 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 
METNİ 

Züffliye Gürler'e Vatani Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanmam 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE l.: — Danışma Mec
lisi metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilimiştlif. 

MADDE 2. — Danışma Mec-
li'si metninin 2 ncd maddesi aynen 
kalbui edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Mec
lisi metninim. 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

5 . 7 . 1983 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
K., Akdoğan 

Dışişleri Bakam 
1. Türkmen 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Milî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 644) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 643 

Telli Kıran'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met

ni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/750; M. G. Konseyi : 1/575) 

(D. Meclisi : S. Sayısı 537) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 25 Ağustos 1983 
06-4110 (1/750)14958 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclîsi Genel Kurulunun 24 Ağustos 1983 tarihli 151 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Telli KIRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 19 Temmuz 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1553/02183 

DANIŞMA MECLÜSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.7.1983 tarihinde kararlaştırılan «TeM Kıran'a Vatanî Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasansı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Vatanımıza başarılı hizmetler yapan Mehmet Kıran'ın eşi Güzel Kıran'a 22.5.1967 tarihli ve 870 sa-, 
yılı Kanun ile vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olup, Güzel Kıran'ın 8.9.1973 tarihinde vefatı üze
rine kimsesiz kalan kızı Telli Kıran, bugüne kadar çevresinin yardımlarıyla hayatını idame ettirebilmiştir. 

Halen yaşlı ve muhtaç durumda bulunan adı geçene, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 
sayıh Kanun hükümlerine göre vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüş ve kanun tasarısı 
bu maksatla hazırlanmıştır. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 26 Ağustos 198 S 

Esas No. : 1/575 
Karar No. : 251 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Ağustos 1983 tarihli 151 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 25 Ağustos 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Telli Kıran'a 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Yapılan incelemede, hiçbir maddî karşılık beklemeden üstün bir sadakat ve gayretle vatanımıza başarılı 
hizmetler ifa eden Mehmet Kıran'ın vefatı dolayısıyla eşi Güzel Kıran'a 22.5.1967 tarihli ve 870 sayılı Ka
nunla Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış olup, Güzel Kıran'ın vefatı ile, yardıma muhtaç duruma dü-
ğen İğdır 1336 doğumlu kızı Telli Kıran'a, hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun 
hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmasının istendiği görülmüştür. 

Tasarı Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Üye Mly. Kd. Bnb. 
Üye Mly. Kd. Alb. Üye 

Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂtfİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 643) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Telli Kıran'a Vatanî Hizmet Ter
tibimden Aylık Bağlaıınılast Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İğdır 1336 do
ğumlu Mehmet Kızı Telli Kıran'a, 
hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, Vatanî Hfamet 
Tertibinden aylık 'bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun, ya
yımını izleyen aybaşında yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerimi Maliye Bakanı yürütür. 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Teli Kıran'a Vatanî Hizmet Ter
tibinden Aybk Bağlannılaısı Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İğdır 1336 do
ğumlu Mehmet Kızı Tel i Kıran'a, 
hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, Vatanî Hizmet 
Tertibinden aylık (bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımını izleyen aybaşında yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerimi Maliye Balkanı yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 
METNİ 

Telli Kıran'a Vatanî Hizmet Ter
tibinden Aylık Bağlanması Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışıma Mec
lisi metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Mec
lisli metnimin 2 mcd miaddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Mec
lisi metnimin 3 üncü maddesi ay
nen kabul editoiştir. 

5 . 7 . 1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Devlet Bakanı 

Ü. H. Bayülken 
Millî Savunma Bakam 

Prof. Dr. t. Öztrak 
Devlet Bakanı 

S. R. Pasın 
Devlet Bakanı 

S. Çetiner 
İçişleri Bakanı 

A. B. Kafaoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Cantürk 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. M. Aysan 
Ulaştırma Bakanı 

M. Turgut 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr. A. Samsunlu 
İmar ve İskân Balkanı 

H. Sağlam 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. K. Kılıçturgay 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Tarım ve Orman Bakanı 

F. tikel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

M. R. Güney 
Köy İşleri ve Koop. Bakam 

S. Side 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. Özgüneş 
Devlet Bakanı 

K. Akdoğan 
Adalet Bakanı 

/. Türkmen 
Dışişleri Bakanı 

Dr. T. Önalp 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. C. T. Sadıklar 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. T. Esener 
Çalışma Bakanı 

İ. Evliyaoğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

V. Özgül 
Gençlik ve Spor Balkanı 

mmmm 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 511 
2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 
16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı Maddeleriyle 
Bu Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/167; M. G, Konseyi : 

1/454) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 168) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 16 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-1097(1/167)13287 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 15 Aralık 1982 tarihli 30 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 

ile kabul edilen, 2490 sayıb. Artırma, Eksiltme ve thale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 
50 ve 60 inci Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 sayıh Kanunla Eklenen Ek Maddenlîn Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Ek 4876 sayıh Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim» 
Sadi İrmak 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840/11034 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 
12 Eylül 1980 tarihinden önce Yasama Meclisine sunulmuş bulunan, ancak hukuken hükümsüz sayılma

yan 31 adet kanun hükmünde kararname, 
Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptınhniştır. 
İnceleme sonucunda, Anayasanın 64 üncü maddesine göre, kanun hükmünde kararnamelerin, kanunların 

görüşülmesi kuralarına bağh olduğu anlaşılmıştır. 
2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunlarm 

Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerle kanun hükmünde kararnameler doayalanyla birlikte gönderilmiştir^ 
Gereğini arz ederime 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Mı G. Kg Genel Sekreteri 
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G E R E K Ç E 

Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen süre içerisinde çok az değişikliğe uğrayan 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Yasası, özellikle, çeşitli maddelerinde öngörülen parasal sınırlar açısından, ihti
yaçların çok gerilerinde kalmıştır. Planlı kalkınmada amaca ulaşmanın temel koşullarından birisi de zaman
lamada sağlanacak isabettir. Bu ise, yasaların sınırladığı boyutlar içerisinde, belirli verilere göre yapılacak 
tahminlerin isabetli oluşuna bağlıdır. Ekonomik kaynaklar ne kadar yeterli olursa olsun bunların kullanımını 
kısıtlayan ve gereksiiz duraksamalara yol açan bir yasal çerçeve yürürlükte bulunduğu sürece zamanlamada 
isabet sağlamak olanaksız bulunmaktadır. 

Bu nedenle; Yasada aşağıdaki düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür. 
Parasal Sınırlardaki Değişiklikler : 
1. Anılan Yasanın çeşitli maddelerinde öngörülen ve özellikle son yıllarda paranın satınalma gücünde or

taya çıkan düşüşler nedeniyle günümüzün gereksinimlerini karşılamayan parasal sınırların genişletilmesi ama
cıyla adı geçen Yasanın 2, 5, 7, 19, 41, 46 ve 50 nci maddelerindeki parasal sınırların yükseltilmesi veya kal
dırılması gerekmektedir. Örneğin, Merkez, il ve ilçelerdeki çarşı pazarlığı ile yapılacak alımların sınırları 
3 000, l1 5ÖÛ, 600) îıina gfiıbii bugünüm koşularında parasal yönden hiçbir anlam taşımamakta ve hu durum ku
ruluşları bazı zorlamalara itmektedir. 

Duyurularla İlgili Düzenlemeler : 
2.; Duyurtuıliardakıi çok önernisüz noksaınlıkiarın dahi ihalelerin feshine sebep olması, zaman kaybına, masraf 

yapılmasına ve Bakanlar Kurulunun gereksiz yere oyalanmasına sebep olmaktadır. Duyurularla ilgili hüküm
lerin hu sakıncalarını giderebilmek üzere, duyuru ile güdülen almacı zedelemeyecek şekilde düzenlenımiesıi 
ve duyuruların daha düşük masrafla, daha geniş bir kitleye iletilmesi ve şekli noksanlıklar nedeniyle Ba
kanlar Kurulunun meşgul edilmemesi zorunlu görüldüğünden 7 ve 14 üncü maddeler yeniden düzenlenmiş
tir. 

Teminatlarla İlgili Düzenlemeler : 
3. İhaleden önce müteahhitlerden alınacak geçici teminatın hesabında, uygulanan çok oranlı yöntem ye

rine, tek oranlı basit bir sistem oluşturmak üzere, Yasanın 16 ncı maddesi yeniden düzenlenmektedir. 
Sözleşme Yapılmasının Güvence Altına Alınması : 
4. İlgili Dairelerin mükellefiyetleri ile ilgili olarak, Yasanın 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki 15 gün

lük müddet 30 güne, 30 günlük müddet 45 güne çıkarılmaktadır. 
Kesin Teminatın Geri Verilmesi : 

5. Kesin teminatın geri verilmesinde, idarenin hak ve hukukunu zarara uğratmaksızın müteahhitlerce şi
kâyet konusu yapılan sorunlar Yasanın 27 nci maddesinde yapılan değişikliklerle giderilmektedir. 

Uygun Bedel Kavramının Getirilmesi : 
6j IhalMerdekli «Uaıyık had» uygulanmasının teklf edilen en düşük bedel biçimlinde anlaşılmasından do

ğan ve çoğu zaman Hazine zararına yol açan uygulamalara son verebilmek amacıyla komisyonlara tercihe 
dayaman! karam verebilecek yasal bir olianıak sağlamak için Yasanın 36 ve 37 nci maddeleri yeniden düzenlen
mektedir.; 

Bankaların Teminat Yüzdelerinin Artırılması : 
7. Bankaların verecekleri teminat mektupları limitinin % 50*den % 75'e çıkarılması yetkisi, Bakanlar 

Kurulunun1 gereksiz yere meşgul edilmemesi için Maliye Bakanlığına bırakılmakta bu miktarın üzerindeki 
artış yetkisi Bakanlar Kurulunun olmaktadır. 

Resmî Kuruluşlar Arasındaki Alım -. Satım İşlerinin Yeniden Düzenlenmesi : 
8. 792 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı, Yasanın 66 ncı maddesi kapsamına alınmakta ve bugünkü 

uygulamadaki sapmaları önleyecek yasal düzenlemeler getirilerek, resmî daireler arasındaki alım, satım, yapım 
ve onarım gibi işler kolaylaştırılmakta, dolayısıyla Devlet giderlerinde tasarruf sağlamakta, idarenin işlerliği 
artırılmaktadır. 

4876 Sayılı Ek Kanunun Yürürlükten Kaldırılması: 
9. 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek olarak çıkartılan 24.4.1946 tarih ve 4876 sayılı 

Kanun ana Kantmun 41, 46 ve 50 nci maddelerinde öngörülen parasal sınırları, anılan tarihte üç katına çı-
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karmak suretiyle, Devlet İhalelerinde önemli bir rahatlama sağlamışsa da aradan geçen 30 yılı aşkın süre 
içerisinde önemini yitirmiştir. 

Bu tasarının çeşitli maddeleriyle, parasal sınırlar artırılması amaçlandığından 4876 sayılı ek kanunun yü
rürlükten kaldırılması zorunlu olmuştur. 

6150 Sayılı Kanunla İlgili Düzenleme : 
10, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa bir madde eklenmesine ilişkin bulunan 15.7.1953 tarih ve 6150 

sayılı Yasanın 1 inci maddesi, özelliği olan bazı yapım işlerinin etüt, proje ve kontrollüğünün, yarışma ya da 
pazarlık yöntemiyle, yasal koşulları taşıyan uzman ve firmalara yaptırılması konusunda Bayındırlık Bakan
lığını yetkili kılmıştır. 

Söz konusu maddöde öngörülen değişiklikle gerekli görüldüğü hallerde, inşaat, imalat ve tesisat işlerinin 
de sermayesinin % 40'dan fazlası tök başına veya birlikte Devlete ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait ve 
uğraşı konuları doğrudan doğruya inşaat, imalat, ve tesisat olan firmalara, Bayındırlık Bakanlığınca o iş 
için onanmış birim fiyatları üzerinden hesaplanmış keşif bedelleri esas alınarak pazarlıkla yaptırmaya ilgili 
Bakan yetkili kılınmaktadır. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu > ' 22 Ağustos 1983 
Esas No. : 1/454 
Karar No, : 214 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 15 Aralık 1982 tarihli 30 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile ka'bul edilen, «2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 
50 ve 60 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Ek 4876 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir., 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu Hükümetçe ele alınmış, hazırlanan tasarı Danışma Mec
lisi Malî işler K'omîsyonu ve Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek ka'bul edilmiş ve Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliğine sevkedilmiştir. 

Devlet ihale Kanunu Tasarısı Komisyonumuzca incelerenek yeniden düzenlenmiş, Tasarı metnin, kaldırı
lan hükümlere ilişkin 94 üncü maddesinde 22 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de sayılmıştır. Bu nedenle 
26.1.1979 gün ve 16531 sayılı Resmî Gazetede yayınla nara'k yürürlüğe giren 22 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Millî Güvenlik Konseyinde görüşülerek ayrıca yasalaştırılmasına gerek kalmadığından reddi 
Komisyonumuzca uygun görülmüş ve yürürlükten kaldırılmasına dair bir metin hazıdanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 'Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E, Amiral Mly, K'd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı 
Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 

Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
KHK/22 

2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 
36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı maddeleriyle bu Kanuna 15.7.1953 tarihli ve 6150 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesiyle eklenen ek maddenin değiştirilmesi ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek 4876 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması; 26.9.1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca 19.1.1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 2. — Bu Kanun uyarınca artırma, eksiltme işlerine girebilmek için yasal ikametgâh sahibi ol
makla beraber istenilen teminat ve gereğinde bu Kanunda yazılı belgeleri göstermek zorunludur. Her yıl ge
nel bütçe yasası ile belli edilecek değerden aşağı alımlarla yapım, onarım, üretim ve istikşaf işlerine yabancı 
uyrukluların girebilmesi için bunların on seneden beri Türkiye'de oturması ve ticaret sicilinde kayıtlı olması 
zorunludur.» 

MADDE 2. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki biçimde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 5. — İhalesi yapılacak madde veya hizmetin her türlü özelliğini ve ayrıntılarını gösterir şartlaş
malar ve gerekirse eklerinin onanmış örnekleri parasız ya da özelliklerine göre idarelerce takdir edilecek bir 
bedel karşılığında isteklilere verilir. 

Şartlaşma ve ekleri idaresinde bedelsiz görülebilir. Maliye Bakanlığı gerekli görülen durumlarda şartlaşma 
ve eklerinin bedellerinin nasıl saptanacağını, en az ve en çok bedel sınırlarını kararlaştırır ve ilgililere duyu
rur.» 

MADDE 3. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 7 hci maddesi aşağıdaki biçimde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 7. — İhale konusu olan işier isteklilere duyuru yoluyla iletilir. 
Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, yapılacağı tarihten önce en az onbeş gün (İvedi durumlarda ilgili 

Bakanın onayı ile 10 gün) içinde ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biri ile ve en az bir gün ara
lıkla yayınlanmak suretiyle iki kez duyurulur. 

Gazete ile yapılacak son duyurunun ihale gününden en az üç gün önce yayınlanması gerekir. 
Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde duyuru, yukarıdaki süreler içinde ilgili idare ile Hükümet 

ve belediye binalarının duyuru tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler 
bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa 
duyuru yapılır. Tahmin edilen bedeli her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan artırma ve eksiltme
ler yerel gazetelerden başka, tirajı göz önüne alınarak, illeri basın - ilan kurumunca saptanacak günlük gaze
telerin ikisinde yukarıdaki süre ve koşullar içinde birer kere duyurulur. Bu tutarın 5 katını aşan artırma ve 
eksiltmelerde ise aynı koşullarla bir kez de Resmî Gazete ya da ekleri ile duyuru yapılır. 

Tahmin veya keşif bedeli her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan artırma ve eksiltmelerde du
yurular artırma ve eksiltme konusu iş ile ilgili meslekî kuruluşlardan birisine en az 15 gün önceden bildirilir. 

İdareler işin önem ve özelliğine göre bu duyuruları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya 
öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihaleler için, idareler duyuru 
yapıp yapmamakta serbesttir.» 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50ı ve 60 inci 
Maddeleriyle bu Kamuna 6150 Sayılı Kamumla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesinle ve bu Kanuna Ek 4876 
Sayılı Kanunun Yürürlükten KaMınimasıına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Arttırana, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 
37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı maddeleriyle bu Kanuna 15.7.1953 tarihli ve 6150 sayılı Kamunun 1 imci madde
siyle eklenen Ek maddenin değiştirilmesi ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek 4876 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması; 26.9.1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Balkanlar Kuru
lunca 19.1.1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

iMADDE 1, — 2490 sayılı Artana, Ekşitme ve İhale Kajnıumumunı 2 udi ırnaddesi aşağıdaki biçiımde de* 
ğlşitk1ilırnişıtıird 

«Madde 2. — Bu Kanun uyarınca artırıma, eksiltme işlemine girebilmek içki yasal ikametgâh sahibi olmak
la beraber lisiteniien ıteımimıat ve gereğinde bu Kanunda yazılı (belgeleri göstermek zorunludur^ Her yıl genel 
bütçe yasası lile beli edilecek değerden iaşağı alıımlarla yapıım, onanını, üretiilm ve istikşaf işlerime yabanca 
uyruklularım girebilmesi için bunların on seneden beni Türkiye'de oturması ve (ticaret sicillimde Ikayıttlı olması 
zarunilıudlur.> 

MADDE 2. — 2490 sayılı Artırıma, Eksiltme ve İhale Kamununum' 5 inci maddesi aşağıdaki biçimde değiş-
tMImâşıtlir., 

«Madde 5. — İhalesi yapılacak madde veya hizmetin her türlü özeliğimi ve ayrıntılarını gösterir şart
laşmalar ve gerekirse eklerinin onanmış örmekleri parasız ya da özelilklerime göre idarelerce ıtakdir edilecek 
Mr bedel karşılığında lislteklilere verilir. Şartlaşma ve ekleri idaresimdle' ıbedelsıiz görülebilir. Malye Bakanlığı 
gerekli görülen dumanlarda şartlaşma ve ejderimin bedellerimin nasıl saptanacağımı, en ıaz ve en çok 'bedel 
sınırlanını kararlaştırır ve ilgililere duyurur.:» 

iMADDE 3. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunumun 7 mei maddesi aşağıdaki biçimde de-
ğİşjtiMrniştıfc. 

«dMıadde 7. — İhale konusu olan işler isteklilere duyuru yoluyla litetiürv 
Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, yapılacağı taflihıtenı önce en ıaz onlbeş gün (İvedi duruirnlaırda il

gili Bakamım onayı lile 10 güm) içimde imalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biri ile ve en az ıbüır güm ara
lıkla yayımllıanımıakl suretiyle İki kez duyurulur^ 

Gazete İle yapılacak somı duyurunun ihale gününden en az üç gün önce yayımlanması gerekin; 
Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde duyuru, yufcardakli süreler içimde ügjü idare iile Hükümet 

ve Belediye binalarınım duyuru tahtalarıma asılacak yazılar ve belediıye yayım araçları ile yapılır. Bu işlemler 
bir itutamıakla bdigekmıir.5 Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa 
duyuru yapılır. Tahmin edilen bedel her yıl genel ıbütçe kamumu ile saptanacak tutarı asam artırma ve eksilt
meler yerel gazetelerden başka, tirajı göz önüne alınarak, ileri Basım - İlan Kurumunca saptamıacak günilülk 
gazetelerimi ikisinde yufcardaiki süre ve koşullar içimde birer kere duyurulur;; Bu tutarım 5 katımı asam artır
ıma ve eksiltmelerde ise aynı koşularla bir kez de Resmî Gazete ya da ekleri ile duyuru yapılır. 

Tahmim veya keşif bedeli her yıl 'genel bütçe kanunu ile saptamiacak tutarı aşan artırma ve eksiltmelerde 
duyurular artırma ve eksiltme' konusu iş ile ilgili meslekî kuruluşlardam biınisıiıne en az 15 güln önceden bil-
dliırilir. 

İdareler iışim önem ve özelliğine göre bu duyuruları yurt içimde ve yurt dışımda çıkan başka gazeteler veya 
öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. 

Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihaleler için, idareler duyuru yapıp yapmamakta serbesttir.» 

^ Millî Güvenlik Konseyi <1S. Sayısı : 511) 



!(Hüküim©tia Teklifi) 

MADDE 4. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 14. — 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki ilke ve koşullara uyulmadan yapılan duyurular hükümsüz 
sayılır ve yenilenmedikçe ihale yapılamaz, ihale yapıldıktan sonra duyuruların hükümsüzlüğü anlaşılırsa iha
leler feshedilir. 

Ancak, işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme, Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
ve ilgili Bakanın onayı ile geçerli sayılabilir. 

ihalenin feshi halinde, müteahhidin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş hakedişleri varsa verilir ve hük
men tahakkuk edecek zararları, görevli ve sorumlu memurlara dönüş hakkı olmak üzere Devletçe ödenir. Du
yurunun yasadaki ilke ye koşullara uygun olmaması nedeniyle görevli memurlarla komisyon üyeleri hakkın
da ceza kovuşturması yapılmakla beraber, ihalenin feshi dolayısıyla Devlete bir zarar doğmuş ise bu zarar, 
neden olanlara hükmen ödettirilir.» 

MADDE 5. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere giren isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin 
veya keşfedilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır.» 

MADDE 6. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — Her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan bütün yapım, onarım ve tesis 
işleri için alınmış olan geçici teminat müteahhide hakedişine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak 
kesin teminat tutarına çıkarılır. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken 
fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde, kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel ora
nında artırılır. 

Keşif bedelinin % 30'una kadar yapılmasına sonradan gerek duyulan işleri de, müteahhit sözleşme ve 
şartlaşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Bu durumda müteahhit işin keşif be
deli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri, sözleşme ve şartlaşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya zo
runludur. 

Ancak, % 30 oranından fazla artış, temel ,tünel ve doğal afetlerden ileri gelmiş ise, idarenin isteği ve 
ilgili Bakanın onayı ile aynı sözleşme ve şartlaşma hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide 
yaptırılabilir. 

işin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. 

Bu durumda, müteahhide, belgelemek koşulu ile, yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak yap
tığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 80'i arasında ki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapılabilir.» 

MADDE 7. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiıtir. 

Madde 25. — İlgili idare ihaleden sonra kendisine ait yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde mü
teahhit, ihale tarihinden başlayarak 30 gün tamamlandıktan sonra yükleniminden vazgeçmeye yetkilidir. Bu 
yetki, ihale tarihinden başlayarak en çok 45 gün içinde işin ait olduğu daireye yazı ile bildirilerek kullanı
lır. Bu durumda, müteahhit neden olan idareden teminat için yapmış olduğu giderleri istemeğe hak kazanır.» 

MADDE 8. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 511) 
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{(Danışma Meclislinin Kabul ettiği Metin) 

(MADDE 4j — 2490 sayılı Artırımla, Ekşitme ve İhale 'Kanununun 14 üncü maddesi iaşjağııdaikii tnictim.de 
değiştkıilmiştir. 

«Madde 14. — 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki ilke ve koşullara uyulmadan yapılan duyurular hükümsüz sa
yılır ve yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İhale yapıldıktan sonra duyuruların hükümsüzlüğü anlaşılırsa ihale
ler feshedilir. 

Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme, Maliye Bakanlığının uygun gö
rüşü ye ilgili Bakanın onayı ile geçerli sayılabilir. 

İhalenin feshi halinde, müteahhidin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş hakedişleri varsa verilir ve hük
men tahakkuk edecek zararları, görevli ve sorumlu memurlara dönüş hakkı olmak üzere Devletçe ödenir. 
Duyurunun yasadaki ilke ve koşullara uygun olmaması nedeniyle görevli memurlarla komisyon üyeleri hak
kında ceza kovuşturması yapılmakla beraber, İhalenin feshi dolayısıyla Devlete bir zarar doğmuş ise bu za
rar, neden olanlara hükmen ödettirilir.» 

MADDE 5. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere giren isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin ve
ya keşfedilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır.» 

MADDE 6. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — Her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan bütün yapım, onarım ve tesis iş
leri için alınmış olan geçici teminat müteahhide hakedişine karşı verilecek paralardan % 10 ahkonularak 
kesin teminat tutarına çıkarılır. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken 
fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde, kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel ora
nında artırılır. 

Keşif bedelinin % 30'una kadar yapılmasına sonradan gerek duyulan işleri de, müteahhit sözleşme ve şart-
laşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Bu durumda müteahhit işin keşif bedeli 
ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri, sözleşme ve şartlaşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya zorun
ludur. 

Ancak, % 30 oranından fazla artış, temel, tünel ve doğal afetlerden ileri gelmiş ise, idarenin isteği ve il
gili Bakanın onayı ile aynı sözleşme ve şartlaşma hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide 
yaptırılabilir. 

İşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. 

Bu durumda, müteahhide, belgelemek koşulu ile, yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak, yap
tığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'i arasında ki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapılabilir.» 

MADDE 7. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — İlgili idare ihaleden sonra kendisine ait yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde mü
teahhit, ihale tarihinden başlayarak 30 gün tamamlandıktan sonra yükleniminden vazgeçmeye yetkilidir. Bu 
yetki, ihale tarihinden başlayarak en çok 45 gün içinde işin ait olduğu daireye yazı ile bildirilerek kullanılır. 
Bu durumda, müteahhit neden olan idareden teminat için yapmış olduğu giderleri istemeye hak kazamr.» 

MADDE 8. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 511) 
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«Madde 27. — Kesin teminatın : 
a) Yüklenimin sözleşme ve şartlaşma hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre an

laşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı ve Sosyal Sigortalar Kuru
mundan ilişiksiz belgesinin getirilmiş olduğu saptandıktan sonra tümü; 

b) înşa, tesis ve onarım işlerinde (a) fıkrasındaki koşullardan ayrı geçici kabul tutanağının onaylanma
sı ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması ko
şuluyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra da kalanı, müteahhide geri verilir. 

Müteahhidin bu »ş nedeniyle idare ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayı
lan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin, kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat 25 
inci maddedeki hükümlere göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı müteahhide geri 
verilir.» 

MADDE 9. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — İç zarflar açılmadan önce öneri sahiplerinden başkası artırma ve eksiltme odasından 
çıkartılır. Bundan sonra öneri mektupları yine numara sırasıyla birer birer açılarak başkan tarafından yük
sek sesle okunur. Şartlaşmaya uygun olmayan veya içinde şartlaşma dışında koşullar bulunan öneriler ka
bul edilmez. Önerilerin incelenmesi sonucunda uygun bedel öneren anlaşıldıktan sonra bu bedelin layık 
hadde olup olmadığına bakılarak ihalenin yapıldığı ya da 39 uncu maddenin hükümlerine göre ait olduğu 
Bakanlık veya dairenin onayına bağlı, kaldığı, ya da eksiltme veya artırmanın hükümsüz sayıldığı ya da 
şartlaşmaya aykırı olmayan kimi teknik maddelerin incelenmesi için kararın başka güne bırakılması gerek
tiği durumlarda, bu husus artırma ve eksiltmeye girenlere bildirilir ve aynı oturumda komisyon kararı yazı
larak üyelerine imza ettirilir. 

Artırmalarda uygun bedel »tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere önerilen bedellerin en yük
seğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, önerilen bedellerin düşük olanıdır. 
Ancak, yapılan karşılaştırma sonucunda idare için daha yararlı olacağı anlaşılan öneri uygun- bedel olarak 
kabul edilebilir. Seçim gerekçesi ile birlikte değerlendirme biçimi de kararda belirtilir. Seçimde Ulusal fir
malar yararına ayırım yapılabilir. Komisyon kararlarına, kabul edilen önerinin özeti ve ihale yapılmadığı 
ya da kabul edilmeyen öneriler bulunuyorsa kabul edilmeme nedenleri mutlaka yazılır. 

Uygun bedelin uygulama biçimi, gerektiğinde Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlana
cak yönetmeliklerle belli edilir.» 

MADDE 10. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 37. — Birkaç istekli tarafından seçime uygun aynı öneri verildiği ve öneriler lâyık hadde gö
rüldüğü durumda aynı oturumda yalnız bu isteklilerin komisyon odasında ve önünde yazacakları ikinci öne
ri belgeleri alınarak bunlardan bedel, koşul ve artırma, eksiltme amacına en uygun öneride bulunana ihale 
yapılır. Aynı öneriyi yapan isteklilerden önerileri posta ile göndermiş olanlar bulunursa tebliğ tarihinden 
başlayarak 24 saat içinde yeni bir öneride bulunmaları komisyonca bunlara bildirilir. Bu bildiri üzerine 
ikinci kez yapılan öneriler de birbirinin aynı olursa seçim kur'a ile yapılır ve durum tutanakla saptanır.» 

MADDE 11. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 41. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin ve keşif bedeli her yıl genel büt
çe yasasında gösterilen tutarı geçmeyenler hakkında açık artırma yöntemi uygulanır. Bu tutara kadar olan 
eksiltmelerde İdareler açık eksiltme yapıp yapmamakta serbesttir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 511) 
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«Madde 27. — Kesin teminatın. 
a) Yüklenimin sözleşme ve şartlaşma hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıl

dıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan 
ilişiksiz belgesinin getirilmiş olduğu saptandıktan sonra tümü; 

b) inşa, tesis ve onarım işlerinde (a) fıkrasındaki koşullardan ayrı geçici kabul tutanağının onaylanması 
ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması koşu
luyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra da kalanı, 

Müteahhide geri verilir. 
Müteahhidin bu iş nedeniyle idare ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan 

ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin, kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat 25 
inci maddedeki hükümlere göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı müteahhide geri ve
rilir.» 

MADDE 9. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 36. — İç zarflar açılmadan önce öneri sahiplerinden başkası artırma ve eksiltme odasından çı-
kartıhr. Bundan sonra öneri mektupları yine numara sırasıyla birer birer açılarak başkan tarafından yüksek 
sesle okunur. Şartlaşmaya uygun olmayan veya içinde şartlaşma dışında koşullar bulunan öneriler kabul edil
mez. Önerilerin incelenmesi sonucunda uygun bedel öneren anlaşıldıktan sonra bu bedelin layık hadde olup 
olmadığına bakılarak ihalenin yapıldığı ya da 39 uncu maddenin hükümlerine göre ait olduğu Bakanlık ve
ya dairenin onayına bağlı kaldığı, ya da eksiltme veya artırmanın hükümsüz sayıldığı ya da şartlaşmaya ay
kırı olmayan kimi teknik maddelerin incelenmesi için kararın başka güne bırakılması gerektiği durumlarda, 
bu husus artırma ve eksiltmeye girenlere bildirilir ve aynı oturumda komisyon kararı yazılarak üyelerine 
imza ettirilir. 

Artırmalarda uygun ıbedel, tahmlin ediilen bedelden aşağı olmamak üzere önerilen bedellerin en yükseği
dir., 

Eksiltmelerde uygun bedel tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, önerilen bedellerin en düşük olanıdır. An
cak, yapılan karşılaştırma sonucunda idare için daha yararlı olacağı anlaşılan öneri uygun bedel olarak ka
bul edilebilir. Seçim gerekçesi ile birlikte değerlendirme biçimi de kararda belirtilir. Seçimde Ulusal firma
lar yararına ayırım yapılabilir. Komisyon kararlarına, kabul edilen önerinin özeti ve ihale yapılmadığı ya 
da kabul edilmeyen öneriler bulunuyorsa kabul edilmeme nedenleri mutlaka yazılır. 

Uygun bedelin uygulama biçimi, gerektiğinde Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak 
yönetmeliklerle belli edilir.» 

MADDE 10. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 37. — Birkaç istekli tarafından seçime uygun aynı öneri verildiği ve öneriler lâyık hadde görül
düğü durumda aynı oturumda yalnız bu isteklilerin komisyon odasında ve önünde yazacakları ikinci öneri 
belgeleri alınarak bunlardan bedel, koşul ve artırma, eksiltme amacına en uygun öneride bulunana ihale ya
pılır. Aynı öneriyi yapan isteklilerden önerileri posta ile göndermiş olanlar bulunursa tebliğ tarihinden baş
layarak 24 saat içinde yeni bir öneride bulunmaları komisyonca bunlara bildirilir. Bu bildiri üzerine ikinci 
kez yapılan öneriler de birbirinin aynı olursa seçim kur'a ile yapılır ve durum tutanakla saptanır» 

MADDE 11. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 41. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin ve keşif bedeli her yıl genel bütçe 
yasasında gösterilen tutarı geçmeyenler hakkında açık artırma yöntemi uygulanır. Bu tutara kadar olan ek
siltmelerde idareler açık eksiltme yapıp yapmamakta serbesttir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 511) 
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(Hükümetini Teklifi) 

MADDE 12. — 2490 sayılı Artırana, Eksiltme ve İhale Kanununun 46 mcı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 46. — Devlet yararına olmak koşuluyla aşağıda yazılı durumlarda iş pazarlık suretiyle yapıla
bilir. 

A) Her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen alım, 
satım, yapım, onarım ve taşıma işleri (belli tutarlar ilçe, il, kuruluş merkezleri ve askerî kurum ve kuru
luşlar itibariyle saptanır., İl ve kuruluş merkezleri üçin saptanacak tutar ilçeler için saptanan tutarın iki, en 
az tümen ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar için üç, tümen ve daha üst birliklerle eş'iti ku
rum ve kuruluşlar için beş katım geçemez.) 

B) Kullanışlarının özelliği nedeniyle veya Hazine yaran düşüncesiyle kaynaklarından seçilip alınma
sı gereken şeyler. 

C) 51 inci maddede yazılı durumlarda zararı müteahhide ait olmak üzere dairesi tarafından yaptırıla
cak alım, yapım, onarım ve taşıma işleri, 

D) Yalnız bir kimse elinde bulunan işlerle yapılması bulucularına ait belgelenmiş eşya ve tekele tabi 
maddeler. 

E) Güzel Sanatlara özgü ve dalında uzman belirli sanatkâr ve işçilere güvenilerek yaptırılabilecek re
sim, seramik, matbaa ve el işleriyle benzeri yapım işleri; değerli eski resim, halı, mobilya gibi yapıtların 
restorasyonu. 

F) Devlet daire ve müesseseleri veya herhangi bir hizmet için, satın alınacak veya kiralanacak belirli 
binalar ya da öteki taşınmazlar, 

G) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevherat gibi kıymetlerle, sanatsal ve tarihî değeri bulu
nan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, 

H) Belirli tarifeli ulaştırma araçları ile yapılacak taşıma işleri, 
İ) Sözleşme süresinin bitmesinden önce zorunlu sebepler üzerine gereksinmenin karşılanması için ye

niden eksiltme açılmadığı veya açılıp da sonuçlanmadığı durumlarda sözleşmenin feshinden başlayarak 
en çok bir buçuk ay içinde yapılacak eksiltmeler (bu süre içinde yapılacak eksiltmeler toptan veya parça 
parça olabilir), 

J) Her yıl genel bütçe yasası ile belli, edilecek tutarı geçmeyecek istikşaflar, 
K) Millî güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
L) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan anî ve beklenmeyen olayların çıkması üzerine ivedi ola

rak yapılması gereken, kapalı veya açık öneri yönteminin uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, 
M) Kısmî ve genel seferberlik ilanında ve askerî hareketler sırasında ya da manevra zamanlarımda 

Silahlı Kuvvetlerden her türlü gereksinmeleri, 
N) Hazineye mal edilmiş olan batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkartılması, 
O) Kullanışlarının özelliği, idareye yararlılığı veya ivediliği nedeniyle, kapalı veya açık öneri yönte

miyle ihalesi uygun görülmeyen taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesi, 
P) Ordu binek ve yük hayvanları ile, Devlet Kuruluşları için damızlık olarak veya aşı, serum üretmek 

ya da kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımları, 
R) Artırma ve eksiltmelere istekli çıkmaması veya [istekliler tarafından ikabul edilmeyecek önerilerin 

liflerfl sürülmesi halinde yapılacak işler, 
S) Devlet Memurları Tedavi Yönıetmıeiği gereğıiııoe sağUamimıaısjı zorunlu ilaç ve igereçillerimı laikumlası, 
T) Bu Kanunum 1 ineli tmladdesıiodte gösterilen Ikunıimllıarım yurt dışı kuruluşlarımda, diiplıamıaltilk! staıtüMieıü 

ive yerel (koşular çerçevesinde yapacakları 'alımı, s a t a , yaptırma, arastana, balkımı, toira ve htemzerî işleri 
(tşim ıbu şelklde yaptrıtaasımım zorunlu olduğu Malye Batoaınlığıınca ıböMrlemecielk ıbiçiımide ibefflgdendliriıllir.) 

B, D, E, F, J, K, R ıbeınıtlfeırlimıdle yazılı durumlarda İM'alıye Balkıanlığımıdanı uygum görüş ataması geaıelki-
dir, 

B, D, E, F, K< R ıbemieriyle fllg» yelkS sımırlian Maliye Bakamlığımcai ıbteÜı edfflir,* 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 511) 
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, (Danışma Meclîsinin Kabul ettiği Metin) 

MADDE 12. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 46. — Devlet yararına olmak koşuluyla aşağıda yazılı durumlarda iş pazarlık suretiyle yapıla
bilir. 

A) Her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen alım, sa
tım, yapım, onarım ve taşıma işleri (belli tutarlar ilçe, il, kuruluş mer'kezleri ve askerî kurum ve kuruluşlar 
itibariyle saptanır. İl ve kuruluş merkezleri için saptanacak tutar ilçeler için saptanan tutarın iki, en az tü
men ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar için üç, tümen ve daha üst bidiklerle eşiti kurum ve 
kuruluşlar için beş katını geçemez.), 

B) Kullanışlarının özelliği nedeniyle veya Hazine yararı düşüncesiyle kaynaklarından seçilip alınması1 ge
reken şeyler, 

C) 51 inci maddede yazılı durumlarda zararı müteahhide ait olmak üzere dairesi tarafından yaptırıla
cak alım, yapım, onarım ve taşıma işleri, 

D) Yalnız bir kimse elinde bulunan işlerle yapılması bulucularına ait belgelenmiş eşya ve tekele tabi 
maddeler, 

E) Güzel Sanatlara özgü ve dalında uzman belirli sanatkâr ve işçilere güvenilerek yaptırılabilecek resim, 
seramik, matibaa ve el işleriyle benzeri yapım işleri; değerli eski resim, halı, mobilya gibi yapıtların restoras
yonu, 

F) Devlet daire ve müesseseleri veya herhangi bir hizmet için, satın alınacak veya kiralanacak belirli bi
nalar ya da öteki taşınmazlar, 

G) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevherat gibi kıymetlerle, sanatsal ve tarihî değeri bulunan 
eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, 

H) Belirli tarifeli ulaştırma araçları ile yapılacak taşıma işleri, 
î) Sözleşme süresinin bitmesinden önce zorunlu sebepler üzerine gereksinmenin karşılanması için yeni

den eksiltme açılmadığı veya 'açılıp da sonuçlanmadığı durumlarda sözleşmenin feshinden başlayarak en çok 
bir buçuk ay içinde yapılacak eksiltmeler (bu süre içinde yapılacak eksiltmeler toptan veya parça parça ola
bilir), 

J) Her yıl genel bütçe yasası ile belli edilecek tutarı geçmeyecek istikşaflar, 
K) iMillî güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
L) önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların çıkması üzerine ivedi olarak 

yapılması gereken, kapalı veya açik öneri yönteminin uygulanmasına yeterli ısüre bulunmayan işler, 
M) Kısmî ve genel seferberlik ilanında ve askerî hareketler sırasında ya da manevra zamanlarında Si-

la'hlı Kuvvetlerin her türlü gereksinmeleri, 
N) Hazineye mal edilmiş olan batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkartılması, 
O) Kullanışlarımın özelliği, idareye yararlılığı veya ivediliği nedeniyle, kapalı veya açık öneri yöntemiy

le ihalesi uygun görülmeyen taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesi, 
P) Ordu binek ve yük hayvanları ile, Devlet Kuruluşları için damızlık olarak veya aşı, serum üretmek 

ya da kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan alımları, 
R) Artırma ve eksiltmelere istekli çıkmaması veya istekliler tarafından kabul edilmeyecek önerilerin ileri 

sürülmesi halinde yapılacak işler, 
S) Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliği gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve gereçlerin alınması, 
T) Bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen kurumların yurt dışı kuruluşlarında, diplomatik statüleri 

ve yerel koşullar çerçevesinde yapacakları alım, satım, yaptırma, araştırma, bakım, kira ve benzeri işleri (îşin 
bu şekilde yaptırılmasının zorunlu olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenecek biçimde belgelendirilir), 

B, D, E, F, J, K, R bentlerinde yazılı durumlarda Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması gereklidir. 
B, D, E, F, K, R bentleriyle ilgili yetki sınırları Maliye Bakanlığınca belli edilir.») 

Müli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 511) 
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i(Hükümetin Tekliîfi) 

MADDE 13. — 2490 sayılı Artırma, ElksSlifcmıe ve İhale Kanununun 50 udi maddesi aşağıdaki faiçıiımıde 
değişjtiriiılimiştr. 

«Maıdde 50. — Aşağıdaki üsler bir müteahhit araya girmeksizin kuruluşlarınca oluşturulacak sorumlu 
/ kurular eliyle emıaneten yapfarriaMLrs 

A) Tahmliın ve fceşlif bedeli her yıl genel ıbültçe Yasası lile Ibeiıi edilecek ıtultarı geçmeyen (her Itüırliü yapım, 
balkımı ve onanım lîışdiecrtit, 

B) Köy toaJMcıınımıaısı tiıle dlgil yapım listeni, 
C) Kullanılmıası zorunlu lişgücü mıalfcinıe, anaç, gereç ve ıtaşıitlaria lidarenao salhıip olması nedenliyle lihate-

ye Ifcönufaasındıa (iıdaneteroe yarar görülmeyen- yapım ve ıtopllaımıa ıişfeinî|, 
D) İstihkâmların yapım ve onlarımı ile garnizonların altyapı iiışllarli, 
E) Gizli [işlerle, yasak bölgelerde ve orman ttçindefcü yapı, ıtopDamia ve ıtaşınıa isteri, 
F) Karayolları ve demliryolları ite Ifaman ve kıyı flesıiısterinin, hava meydanlarınım, lakiaryakut teslislerinin 

ve her ıtfiirlü su, sulama tesisatınım yapımı, genıişffleltimesıi, Mcıimı, onanımı ve iyileştliırilımıesli; toprak koru
ma, iarazü liiyiieşitürmıe orman lameniajmıam işleri- iile Bayındırlık yapı listeni, 

G) Demliryolu yapımında balast ve yol malzemesinin ıdöşenmesıi işterli, 
H) Can ve m'all kaybı nedeniyle (ivedi olarak gerçelldeşjtirilmesi getteken yapıim isteri. 
1) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup da işin tamamının % 10'un-

dan az olan ve gecikilmeden bitirilmesinde zorunluluk görülen; ayrıca sözleşmenin bozulması durumunda 51 
inci maddeye göre ihaleye konulmaya tahammülü olmayan yapım işlerinin tamamlanması, 

J) Liman yapımı veya genişletilmesi ya da ulaşım güvenliği liçiin biatılkUarını çıkartılması, taınanna ve dol* 
gu işleri, 

K) Telgraf ve telefon hatlarının çekilmesi, 
L) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasında 

yarar görülen işler, 
M) Tuz çıkarma işleri, 

N) Keşif bedeli her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek tutarı geçmemek üzere harp gemileri onarı
mı, 

Yukarda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli kurullar, geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi işin 
bünyesine gireri gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan ve sermayesi
nin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlet'e, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere 
ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife, yoksa, piyasa satış bedellerinden alabilirler. Bu suretle sağ
lanması olanaksız olan madde, araç ve gereçler öneri alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu belge
lemek koşuluyla piyasadan sağlanır. Kurullar eliyle yapılabilecek işlere ilişkin uygulama esasları ilgili Bakan
lıkların görüşleri alınarak Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

Yukardaki bendlerde sayılan işlerle ilgili olarak kuruluşlara zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır.» 

MADDE 14. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 60 inci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 60. — Bankaların verecekleri teminat mektupların toplamı, ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri 
toplamının yüzde ellisini geçemez. Bu oranı her banka için ayrı ayrı olarak yüzde yetmişbeşe çıkarmaya Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine daha yüksek düzeyde oran 
saptayabilir. Bu oranı geçiren bankaların verecekleri teminat mektupları Devlet dairelerince üç yıl süreyle ka
kül edilmez. Her teminat mektubunda daha önce verilen teminat tutarları toplamının gösterilmesi zorunlu
dur. 

Yabancı (bankaların ve benzerî yabancı kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak ulusal bankala
rın verecekleri teminat mektupları yukarıdaki oranların dışındadır.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 511) 
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(Danışma Meclîsinin Kabul etitiği Metin) 

MADDE 13. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 50 noi maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 50. — Aşağıdaki işler bir müteahhit araya girmeksizin kuruluşlarınca oluşturulacak sorumlu ku
rullar eliyle emaneten yaptırılabilir. 

A) Tahmin ve keşif bedeli her yıl genel bütçe yasası ile belli edilecek tutarı geçmeyen her türlü yapım, 
bakım ve onarım işleri, 

B) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri, 
C) Kullanılması zorunlu işgücü makine, araç, gereç ve taşıtlara idarenin sahip olması nedeniyle ihaleye 

konulmasında idarelerce yarar görülmeyen yapım ve toplama işleri, 
D) İstihkamların yapım ve onarım ile garnizonların altyapı işleri, 
E) Gizli işlerle, yasak bölgelerde ve orman içindeki yapı, toplama ve taşıma işleri, 

F) Karayolları ve demiryolları ile liman ve kıyı tesislerinin, hava meydanlarının, akaryakıt tesislerinin 
ve her türlü su, sulama tesisatının yapımı, genişletilmesi, bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi; toprak koruma, 
arazi iyileş'tirme, Orman amenajman işleri ile Bayındırlık yapı işleri, 

G) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmesi işleri, 

H) Can ve mal kaybı nedeniyle ivedi olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım işleri, 
1) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup da işin tamamının ı% lO'undan 

az ©lan ve gecikilmeden bitirilmesinde zorunluluk görülen; ayrıca sözleşmenin bozulmaisı durumunda 51 inci 
maddeye göre ihaleye konulmaya tahammülü olmayan yapım işlerinim tamamlanması, 

J) Liman yapımı veya genişletilmesi ya da ulaşım güvenliği için ballıkların çıkartılması, tarama ve dolgu 
işleri, 

K) Telgraf ve telefon hatlarının çekilmesi, 
L) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasın

da yaraır görülen işler, 
M) Tuz çıkarma işleri, 

N) Keşif bedeli her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek tutarı geçmemek üzere harp gemileri onarımı, 
Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli kurullar, geçidi süre ile 'işçi çalıştırabileceği gibi işin 

bünyesine giren gerekli madde|, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan ve sermayesi
nin yarısından fazlası tök başına veya birilikte Devlet'e, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere 
ait olan kuruluşlardan, doğrulan doğruya tarife, yoksa, piyasa satış bedellerinden alabiÜrler. Bu suretle 
sağlanması olanaksız olan madde, araç ve gereçler öneri alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu 
belgelemek koşuluyla piyasadan sağlanır. Kurullar eliyle yapılabilecek işlere ilişkin uygulama esasları ilgili 
Bakanlıkların görüşleri alınarak Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle 
saptanır.) 

Yukardaki bendlerde saydam •işlerle ilgili olarak kuruluşlara zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

MADDE 14. — 2490 say lı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 60 mcı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 60. — Bankaların verecekleri teminat mektuplarınım toplamı, ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri 
toplamının yüzde ellisini geçtmez. Bu oranı her banka için ayrı ayrı olaraik yüzde yetmişbeşe çikarmıaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 'Balkanlar Kurulu, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine daha yüksek düzeyde oran 
saptayabilir. Bu oranı geçiren bankaların verecekleri teminat mektupları Devlet dairelerince üç yıl süreyle 
kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce verilen teminat tutarları toplamının gösterilmesi zorun
ludur,, 

Yabancı bankalarım ve benzeri yabancı kredi kuruluşlarının kontrgarantilerime dayanarak ulusal banka
ların verecekleri teminat mektupları yukarıdaki oranların dışındadır.» 

I Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 511) 
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(Hükümetin' Teklffi) 

MADDE 15. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 66.. — Gtetae!, Kafanla ve Özel (bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermaye
ler, Kamu iktisadî Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası, tek başına ya da birlikte Devlet'e, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olankurelüışllaıv özel yaısıa life (kurulan ttüzellöişıiiliğe sahip 
olup, ortaklarının veya yasaların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değer
lendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara 
aıiıt ıbiırilkfar, özel yasalarla kurulmuş Itüzelfciışiilüğe siahip maden arama, kimyasal tahlil ve bunlarla ilgili 
teknik ve ilmî çalışmalar yapan kuruluşlar arasında artırma ve eksiltme işleri kıymet takdiri yoluyla ya
pılır. 

idarelerin gereksinmelerine ilişkin mal ve hizmetlerle yapım ve taşıma işlerinin, sermayesinin yarısın
dan fazlası tek başına veya birlikte Devlet'e, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere ait 
olan kuruluşlardan sağlanması halinde, bunların bizzat o kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması ve taşınma
sı zorunludur. Kuruluş amaçları temel gıda ve günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan bu fıkradaki 
kuruluşlar bakımından, sözü edilen temel gıda ve günlük tüketim maddeleri için, bizzat üretim ve yapım 
koşulu aranmaz. 

Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapımların tarife bedeli, tarife bedeli yoksa, piyasa 
satış değerlerine uygunluğu; alıcı kuruluşlarca belgelendirilir. Yukardaki kuruluşların uğraşı konusuna girme
se bile, kendi amaçları için sahip oldukları tesis, atölye ve benzeri ünitelerinden öteki kuruluşlar da aynı yön
temle yararlandırılabilir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıklarca saptanan mallar, dağıtımı yapan kuruluşlarda 
bulunmadığı belgelenmek koşulu ile bu fiyatlar üzerinden en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 
idarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır.» 

MADDE 16. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun, 15 . 7 . 1953 tarihli ve 6150 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen madde, aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde — Kuruluş yasasına göre proje ve inşaatım yapmakla görevli olan ilgili Bakanlıkça gerek 
görülecek Karayolları, Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan önemli 
binalar ile estetik ve teknik özelliklere sahip güzel sanatlara ilişkin işlerin ve kentlerin ulaşım sistemlerine 
ilişkin planların, kent harita, nazım ve imar planlarının, su kanalizasyon ve enerji tesislerinin etüt ve proje 
işlerini yarışma ile ya da bunları bilimsel ve teknik yeterlilikleri ilgili Bakanlıkça kabul edilmiş yerli veya ya
bancı uzman ve firmalar arasında pazarlıkla yaptırmaya ve gerektiğinde yukarıda yazılı işlerin kontrollüğünü 
da bu firma veya uzmanlara pazarlıkla vermeye; 

Aynı biçimde gerekli görülecek her türlü inşaat, imalat ve tesisat işlerini sermayesinin % 40 ından faz
lası tek başına veya birlikte Devlete ve Kamu İktisadî kuruluşlarına ait ve uğraşı konuları inşaat, imalat ve 
tesisat işleri olan kuruluşlara Bayındırlık Bakanlığınca o iş için onanmış birim fiyatları üzerinden hesaplan
mış keşif bedelleri esas alınarak pazarlıkla yaptırmaya; ilgili Bakan yetkilidir. 

Bu maddeye göre yaptırılacak etüt ve proje işleri dışında kalan inşaat, imalat ve tesisat işlerinin ihale bi
çimleri Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır.» 

MADDE 17. — 4 Nisan 1946 gün ve 4876 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa Ek Kanun yürür» 
lükten kaldırılmıştır. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa, 15.7.1953 tarihli ve 6150 sayılı Kanunun 
1 inci maddesiyle eklenen madde, aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde — Kuruluş yasasına göre proje ve inşaatını yapmakla görevli olan ilgili bakanlıkça gerek 
görülecek karayolları, demiryolları, limanlar, hava meydanları, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan önemli bi
nalar ile estetik ve teknik özelliklere sahip güzel sanatlara ilişkin işlerin ve kentlerin ulaşım sistemlerine iliş
kin planların, kent harita, nazım ve imar planlarının, su kanalizasyon ve enerji tesislerinin etüt ve proje iş
lerini yarışma ile ya da bunları bilimsel ve teknik yeterlilikleri ilgili bakanlıkça kabul edilmiş yerli veya ya
bancı uzman ve firmalar arasında pazarlıkla yaptırmaya ve gerektiğinde yukarıda yazılı işlerin kontrollü
ğünü da bu firma veya uzmanlara pazarlıkla vermeye; 

Aynı biçimde gerekli görülecek her türlü inşaat, imalat ve tesisat işlerini sermayesinin % 40'ından faz
lası tek başına veya birlikte Devlete ve Kamu iktisadî Kuruluşlarına ait ve uğraşı konuları inşaat, imalat ve 
tesisat işleri olan kuruluşlara Bayındırlık Bakanlığınca o iş için onanmış birim fiyatları üzerinden hesaplan
mış keşif bedelleri esas alınarak pazarlıkla yaptırmaya; ilgili bakan yetkilidir. 

Bu maddeye göre yaptırılacak etüt ve proje işleri dışında kalan inşaat, imalat ve tesisat işlerinin ihale 
biçimleri Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır.> 

MADDE 16. — 4 Nisan 1946 gün ve 4876 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa Ek Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 18. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 1 . 3 . 1979 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihten ön
ce duyuruları yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri, 2490 sayıü Kanun ile bu Kanuna ek olarak çı
karılmış ve bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlere göre sonuçlan
dırılır. 

MADDE 19. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 17. — Bu Kanun 1.3.1979 tarihinden geçerli olmak üzere, ancak bu tarihten önce duyurulan 
yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri, mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile kaldınlmış veya de
ğiştirilmiş hükümlere göre sonuçlandırılmak kaydıyla yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BÜTÇE- PLAN KOMİSYONU METNİ 

2490 Sayıh Artırma ve EksUtme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50 ve 
60 no Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı Kamunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Ek 4876 Sayıh Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Yü

rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1.— 2490 Sayılı Artırma ve Eksiltme ve l'hale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 
46, 50 ve 60 ncı maddeleriyle bu Kanuna 6150 sayılı Kanunla eklenen ek maddenin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna ek 4876 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 19.1.1979 tarihli ve 22 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin tümü yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balcanlar Kurulu yürütür. 

• • > * • * • • * 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 638 

Devlet İhale Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra

poru. (D. Meclisi : 1/25; M. G. Konseyi : 1/561) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 483) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 3 Ağustos 1983 

Sayı : 06-75(1/25)251 
Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 2 Ağustos 1983 tarihli 138 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Devlet İhale Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 25, 27, 28 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos 1983 tarihli 133, 135, 
136, 137 ve 138 inci Birleşiminde görüşülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 25 Eylül 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-806/06160 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.9.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Devlet İhale Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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DEVLET İHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

TASARININ HAZIRLANMASINI GEREKTİREN NEDENLER : 

Halen yürürlükte bulunan 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu, birçok eklerine rağmen en az de
ğişiklik gören kanunlarımızdan biridir. Bununla beraber, oldukça katı ve esneklikten mahrum hükümleri ile, 
bugünün ihtiyaçlarına ve özellikle planlı kalkınma döneminin icaplarına cevap vermediği de bir gerçektir. 

İkinci Dünya Harbi ve harp sonu devresinde, milletlerarası ticarî münasebetlerde ve memleketimizin iktisadî 
ve idarî bünyesinde husule gelen büyük değişiklikler, Devlet alım ve satımlarında süratli ve pratik usullerin 
tatbiki lüzumunu hissettirmiş ve planlı kalkınma devresi, bu lüzumu bilhassa açığa çıkarmıştır. 

2490 sayılı Kanunun ihtiva ettiği katı hükümler, zaman kaybına sebebiyet veren formaliteler ve kamu ih
tiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkardığı güçlükler, bazı İdareleri bu kanun hükümlerinden kurtulmaya sevk 
etmiştir. Bir kısım ihtiyaçların ve bu arada yapım işlerinin 2490 sayılı kanuna tabi olmaksızın, pazarlıkla ve 
emaneten yaptırılması hususunda zaman zaman geçici ve istisnaî yetkiler alınmıştır. 

Bütün bu geçici ve istisnaî yetkilerin alınması nedenleri ile planlı kalkınmanın sürat ve güvenlik içinde 
yürütülmesi zorunluluğu, bu yeni tasarının hazırlanmasına başlıca neden olmuştur. 

TASARI HAZIRLANIRKEN YAPILAN İNCELEMELER : 

Tasarının, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenebilmesi için, bir taraftan; 2490 sayılı kanu
nun uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, gerçek rekabeti köstekleyen ve haksız rekabeti teşvik eden unsurlar 
birer birer ele alınmış ve meslekî teşekküllerin, bu kanunda yapılmasını lüzumlu gördükleri değişiklik teklif
leri ve müfettiş raporları incelenmiştir. 

TASARININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER : 

Tasarı, 2490 sayılı kanunun bir tadili mahiyetinde olmayıp, değişik görüş ve anlayışla hazırlanmıştır. Ta
sarı farklı müesseseleri ile yeni bir sistem getirmektedir. 

1. Tasarıda İdarelerin yetki ve bununla orantılı olarak sorumlulukları artırılmıştır. Zaman kaybına sebep 
olan formaliteler ayıklanmış, ilana ait esaslar değiştirilmiş ve pratik faydası bulunmayan hükümler kaldırıl
mıştır. 

2. Rekabeti daha geniş alanda sağlamak ve isteklilere kolaylık olmak üzere, teminat hükümlerinde bazı yeni 
düzenlemeler yapılmış ve teminatların değiştirilmesi esası kabul edilmiştir. 

3. İdarelerin genel ve müşterek ihtiyaçlarının bir elden teminindeki ekonomik faide göz önünde tutularak, 
bir kısım ihtiyaç maddelerinin, bu maddeleri temin maksadıyla kurulan kamu müesseselerinden doğrudan doğ
ruya sağlanabilmesi hükme bağlanmıştır. 

4. Muayyen işlerin belli daire veya müesseseler elinde toplanmasını ve bir kısım ihtiyaçların toplu olarak 
karşılanmasını veya ihalesini temin etmek ve bu suretle de Devlet alımlarında ekonomi ve sürat sağlamak mak
sadıyla, hükümlere büyük bir esneklik verilmiştir. İhaleler için bir genel İhale Dairesinin kurulmasında pratik 
bir faide görülmemiştir. Esasen 6400 sayılı Kanunla teşlcil olunan Devlet Malzeme Ofisi, Genel İhale Daire
sinden beklenilen hizmetlerin büyük bir kısmını yapabilecek yetkilerle teçhiz edilmiş bulunmaktadır. 

5. Kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında en ucuzunun değil en iyisinin alınması esas tutulmuş ve bunu 
sağlamak üzere de İdarelerin taahhüt amirlerine (Amiri İtalarına), ihale komisyonlarına ihaleyi yapıp yapma
makta ve en uygun bedeli tespit etmek hususunda tercih ve takdir hakkı tanınmış, ihale Komisyonlarını teş
kil için yetki verilmiştir. 

6. İhale işlerinin selamet ve sıhhati bakımından ihale kararı verildikten sonra zam ve tenzil tekliflerini na
zara alan hüküm kaldırılmıştır. Haksız iktisaplara yol açan ve haksız rekabet neticesinde isteklileri büyük za
rarlara maruz bırakan bu usulün muhafazasında fayda görülmemiştir. 

7. İhale işlerine düzen vermek ve işlemleri disiplin altına alabilmek maksadıyla ihale suretiyle yapılacak 
işler için bir işlem dosyası düzenlenmesi hususunda hijküm getirilmiştir. Bu suretle hazırlıksız olarak ihalelere 
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girme ihtimallerinin önlenmesine, ihale işlerinin taahhüt amirlerince daha yakından takibine, teftiş ve kontrol 
mercilerince daha kolaylıkla denetlenmesine imkân hazırlanmıştır. 

8. İşlerin zamanında ve planda öngörülen süre içinde tamamlanmasını temin ve müteahhitleri bu yola teş
vik amacı ile erken bitirme primi ihdas olunmuştur. 

9. Nihayet tasarıda tasnif ve tertip kuralları da geniş ölçüde dikkate alınmıştır. Bilindiği gibi yürürlükte 
bulunan kanunda ilan, teminat, ihale ve sözleşmelere ait hükümler çeşitli bölümlerde yer almıştır. Yeni tasa
rıda maddelere ilgili bölümde yer verilmiş, bölümler önemlerine ve bölüm içindeki kısımlar ise işlemlerin normal 
seyrine göre sıralandırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

1. 2490 sayılı kanunda konuyu teşkil eden iş ve hizmetler sınırlandırılmış ve açıklıkla belirtilmemiştir. Ni
tekim kanunun birinci maddesinde; «benzeri> kelimesi kullanılmakla tatbikatta bir takım güçlüklere meydan 
verilmdkte ve hususiyle benzeri kelimesinin manâ ve şümulü farklı anlayışlara yer açmakta idi. Bu mahzurları 
bertaraf etmek üzere yeni tasarı, kanunun konusunu teşkil eden işleri ve tanımları tatbikatta tereddütlere mahal 
vermeyecek şekilde bir ve dördüncü maddelerde tayin ve tespit etmiştir. 

2. Kanunun yürütülmesinde uygulayıcılara ışık tutmak üzere rekabet ve açıklık prensiplerinin göz önün
de tutulması lazım geldiği, ihtiyaçların en iyi şekilde, zamanında ve en uygun şartlarla karşılanmasının esas 
olduğu açıklanmıştır. 

3. Devlet adına taahhüde girmede, yetkinin Muhasebe-i Umumiye Kanununda tasrih edildiği gibi, idare
lerin taahhüt amirlerinle (amirli italara) ait bulunduğu, uygulamada tereddütlere meydan vermemek üzere, ke
sin olarak belirtilmiştir. 

4. Kanunda geçen terim ve deyimlerin tanımları 4 üncü maddede açıklanmıştır. 
«Alım - satım» taşınır ve taşınmaz mallar ile hizmet ve hakların alım ve satımı diye tanımlanmış ve 

bu suretle mühendislik, mimarlık, müşavirlik gibi hizmetlerle ilgili işler de bu Kanunun kapsamına alın
mıştır. Ancak aylıklı, ücretli, yevmiyeli, bilcümle istihdamlar veya sözleşme ile yapılan daimî veya geçici 
personel istihdamları bu Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

ÎK1NCİ BÖLÜM 
ihale işlemleri 

BİRİNCİ KISIM 
ihaleye Hazırlık 

1. Alım, satım ve ihale işlerinin hususî bilgi ve tecrübeyi gerektirdiği taahhüt amirlerinin ise ihale yet
kilerini çok defa bizzat kullanamayacakları göz önünde tutularak, bu işlerin mütehassıs elemanlar eliyle yapıl
masını temin etmek üzere 13 üncü madde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, taahhüt amirleri ihale işlerini 
idare mensuplarından kurulacak ihale komisyonlarına tevdi edeceklerdir. İhale komisyonu üye adedinin tes
piti ve komisyonların teşekkül tarzı, iş hacmine ve duruma göre, 'tamamıyla taahhüt amiderinin takdirine 

/bırakılmış; Askerî İhale komisyonlarının düzenlenmesi için yönetmelik çıkarılması uygun görülmüştür. 

2. İhale işlemlerine düzen vermek ve disiplin altına almak üzere; 15 inci madde ile ihale suretiyle yapı
lacak işler için bir dosya düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Bu suretle hazırlıiksıız olarak ihalelere (girme ihtimalleri önlenmiş, ihale işlerinin taahhüt amirlerince daha 
yakından takibine teftiş ve kontrol mercilerince kontrol ve denetlenmesine imkânlar hazırlanmıştır. 

Bedel tahmini işinin esas itibariyle ilgili idarelerce yapılacağı ve lüzum görüldüğü hallerde, ayırıca be
lediye, ticaret odası, borsa veya bilirkişiden tahkik olunacağı, hükme bağlanmıştır. 

3. Şartname ve eklerinin parasız veya takdir edilecek bedel karşılığında isteklilere verilmesi hususu Ba
kanlar Kurulunun çıkaracağı yönetmeliğe göre düzenlenebilecdkıfcir. 

4. Şartnamelerde yer alacak genel esaslar 7 nci maddede belirtilmiştir. 
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5. İşlerin zamanında ve planda öngörülen süre içinde tamamlanmasını temin ve müteahhitleri bu yola 
teşvik etmek maksadıyla lüzum ve fayda görülen hallerde prim verilmesi imkânı sağlanmıştır. 

6. İdarelerin genel ve ortak ihtiyaçlarına göre genel şartnameler hazırlanması 8 inci madde ile Bakanlar 
Kuruluna bırakılmıştır. 

7. Malî ve teknik yeterlik ve niteliklere ait istenecek belgelerle, müteahhit sicillerinin ne suretle tu
tulacağı hususunun yönetmelikle tespit olunacağı 16 ncı maddede hükme bağlanmıştır. 

8. Teminat işleri daha basit bir hale getirilmiştir. 
Teminat olarak alınacak kıymetler arasından taşınmaz ipoteği çıkarılmıştır. Bilindiği gibi, ipotek işlemleri 

hem uzun formalitelere ihtiyaç göstermekte ve hem de başkaları lehine taşınmazların ipotek edilmesi idarenin 
zararına neden olmaktadır. l 

İKİNCİ KISIM 
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararlan 

1. Tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun bedelin (lâyık haddin) tespiti hususunda 2490 sayılı Kanun 
görüşünden tamamıyla ayrılarak, etoilltmelerde en düşülk teklife değil, uygun teklife iltifat olunması esası ka
bul olunmuştur. 

Uygun teklifin tespitinde, yeni tercihte sübjektif ölçüler yerine objektif kıstasların kullanılması ve ter
cih edilen uygun bedelin düşük tekliften veya tekliflerden farklı olması halinde tercihin mucip sebeplerinin 
kararda açıklanması hususu hükme bağlanmıştır. Bilindiği gibi, en düşük bedel her zaman idarenin lehine 
olmamakta; bazen neticede en pahalı bedel olarak tezahür etmektedir. Taahhüt amirlerini, ihale memur ve 
komisyonları uygun bedeli tayin ve tespit ederlerken en başta idarenin menfaatini, tahmin edilen bedeli ve pi
yasa durumunu göz önünde (tutamları gerekmeifctedir. 

Uygun bedelin tercihinde kullanılacak anakriterler, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıkların
ca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilecektir. 

29 uncu madde, ihaleyi yapıp yapmamak hususunda komisyonların serbest olduğu prensibini getirmekte
dir. Bu suretle ihaleler tesadüflere, emri vakilere terk edilmemekte, idarelere işleri daha iyi şekilde yapmak, 
isteklilere ise daha ciddî ve daha isabetli tekliflerde bulunmak imkânları getirilmektedir. İhaleyi yapıp yap
mamak hususunda verilecek kararlarda, idarenin menfaati tek ve son ölçü olacaktır. 

2. İhale işlemlerinde en son yetki taahhüt amirlerinde olduğundan, ihale kararlarına müdahale ve ka
rarları iptal hakkı saklı tutulmuştur. i' 

3. Karar verildikten sonra zam ve indirim tekliflerinin kabul edilmesi ihale işlemlerinin selâmet ve sıh
hatini ihlal etmektedir. Bu usulün tatbikatta haksız iktisaplara yol açtığı veya haksız rekabet neticesinde is
teklileri büyük zararlara maruz bıraktığı çok defa görülmüştür. 

Bu itibarla, yeni tasarı; ihale kararı verildikten sonra, yeni tekliflerin nazara alınmayacağı ilkesini benim
semiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
İhale Usulleri 

1. İhalelerde genel olarak kapalı teklif usulü esas alınmıştır. 
Kapalı teklif usulünün uygulanmasında bugünkü esaslar büyük çapta muhafaza olunmuştur. Ancak em

niyet bakımından teklif edilen fiyatların yalnız rakam ve yazı ile yazılması esası kabul olunmuş teklif zarfları
nın ihale için tayin edilen saatten bir saat evvel verilmesi şartı kaldırılmıştır. 

2. Açık teklif usulünün kapsamı yürürlükteki kanunda olduğu gibi sınırlandırılmamış, kanun konusu 
olan bütün işlere teşmil olunmuştur. 

3. Pazarlık usulünün konusu olan işler, bir tertip dahilinde düzenlenmiş ve tatbikattan edinilen tecrübe
lere dayanılarak mevcut hükümler büyük çapta değiştirilmiş ve genişletilmiştir.* Ancak 51 inci maddenin 
(g), (h), (i), (n), (p) ve (s) bentleri kapsamına giren işlerin ilgili Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından 
tespit olunacalk şart ve esaslar dairesinde yapılması hususunda hüküm getirilmiştir. 
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2490 sayılı Kanunda, pazarlığın nasıl yapılacağı tarif edilmemiştir. 
Yeni tasarıda da pazarlık usulü muayyen bir şekle tabi tutulmamıştır. Pazarlık konusu işlerin, mahiyet 

ve özelliğine göre, ihale komisyonlarınca yazılı veya sözlü teklif alınmak veya bedel üzerinde anlaşmak su
retiyle sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

4. idarelere; etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işlerinde, gerektiğinde yarışma usulü ile ihale yap
ması için imkân sağlanmıştır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sözleşme 

1. Kesin teminata ait hükümler, ilgisi itibariyle, bu bölümde yer almıştır. Teminatların değiştirilmesine 
imkân sağlanmıştır. 

2. 2490 sayılı Kanunun sözleşmeler hakkındaki anaprensipleri muhafaza olunmuştur. Bununla berabe*, 
süreler 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu hükümleri de göz önünde tutularak işin özelliğine göre tespit 
olunmuştur. Uygulamada edinilen tecrübelere dayanılarak taşınır ve taşınmaz mal satışlarında idare ile müş
teri ' arasında meydana gelecek ihtilafları önlemek maksadıyla yeni hükümler getirilmiştir. 

İhale bedeline nazaran % 30 oranını geçen artış ve eksilişlerde özel durumlarda farklı hükümler konul
muştur. 

3. Kim süresine ait hükümler yeterli olmadığından, ihtiyaçlara ve isteklere uygun yeni hükümler getiril
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usullerine Tat>i Olmayan İşler 

Rekabete tabi olmayan işlerle, hususî durumlardaki alım ve satımlar 'bu kısımda toplanmıştır. 
1. İdarelerin kırtasiye, basılı kâğıt, büro malzemesi ve makineleri, taşıtları, yedek parça ve avadan

lıkları, harp araç ve gereçleri, yiyecek, yakacak gibi genel ve müşterek ihtiyaç maddelerinden, bu maddeleri 
temin ve tedarik maksadıyla kurulan ve sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine veya Özel İdarelere ait olan kuruluşlardan temini mümkün olanların özel 
kanun ve statülerinde tespit olunan usul ve esaslara göre, 'bu kuruluşlardan doğrudan doğruya alınması temin 
edilmiştir. 

2. Dış ülkelerdeki teşkilâtların mahallî ihtiyaçlarının karşılanması, yurt dışındaki gemi ve uçaklar için 
lüzumlu maddelerin alınmalarına dair özel ve istisnaî hükümler konulmuştur. 

3. 2490 sayılı Kanunun 50 inci maddesine konu emanet usulü, büyük değişiklikle bu tasarının 80 inci 
maddesini teşkil etmektedir. 

Ayrıca idarelerin emanet güçleri göz önüne alınarak emaneten iş yapmaları sağlanmıştır. Emanet işle
rinin uygulama esasları yönetmeliğe bırakılmıştır. 

4. 81 inci maddede, NATO Müşterek Enfrastrüktür Programı gibi Uluslararası anlaşmalar gereğince 
memleketimizde yapılan ve karşılıkları yabancı kaynaklardan temin olunan işlerin, özel kanun, kararname 
veya anlaşmalardaki esaslara göre yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Tasarının yasak fiil ve davranışlar ile 'bunların müsyyidelerine ait hükümleri, 2490 sayılı Kanun da göz 
önünde bulundurulup gerekli değişiklikler yapılarak düzenlenmiştir. 

Millî Güveni/ilk Konseyi (S. Sayısı : 638) 



— 6 — 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

1. Tasarının 86 nci maddesi ile erken bitirme primi konusu düzenlenmiştir. 
2. Tasarının 87 nci maddesi; özel kanunlarla orman civarında yaşayan köylüler hakkında uygulanan 

tercihli usullerle, tekel maddelerinin satışında ve müstahsilden alımlarda uygulanan özel usulleri, sosyal ve 
ekonomik faydalarından ötürü saklı tutmuştur. 

3. 88 inci maddede, muayene ve kabul işlerinin teşkil edilecek kurullar eliyle yapılmasına dair hüküm 
bulunmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler ile, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilânları yapılmak suretiyle 
başlamış olan ihalelerde, işlemlerin tabi olduğu kanun ve usuller dairesinde sonuçlanması ve çıkarılacak şart
nameler ile yönetmeliklerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde hazırlanması ön
görülmüştür. 

Tasarının 91, 92 ve 93 üncü maddeleri kaldırılan hükümler ile yürürlük ve yürütme hükümlerini kap
samaktadır 

Milî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 638) 



— 7 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
T.C. 

Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 22 Ağustos 1983 

Esas No. : 1/561 
Karar No. : 246 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 2.8.1983 tarihli 138 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen ve 3.8.1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Devlet İhale Kanunu 
Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Madde 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — «tikeler» başlığını taşıyan bu madde amacına göre yetersiz bulunduğundan, 2490 sayılı Ka

nunun 54 ve 55 inci maddelerinde mevcut olup da Tasarıda yer verilmemiş olan ilke niteliğindeki hükümler 
de ilave edilerek madde yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Tasarıya Danışma Meclisince ilave edilen 64 üncü maddede yer alan hüküm ilke niteliğinde 
görüldüğünden bu madde kapsamına alınmıştır. 

Madde 3. — Muhasebei Umumiye Kanununa göre, ihale yetkisi ita amirine ait bulunduğundan ve aynı 
konuda ikinci bir unvan yaratmamak bakımından, maddedeki «taahhüt amiri» ibaresi «ita amiri» olarak de
ğiştirilmiştir. 

Madde 4. — Tanımlar maddesinde; 3 üncü maddede belirtilen gerekçe ile, «Taahhüt Amiri» tanımı me
tinden çıkarılmış, diğer yandan «ihale» ve «Uygun Bedel» tanımları ilave edilmiştir. 

Ayrıca, maddedeki diğer tanımlardan bazılarında amaca uygun ifade düzeltmeleri yapılmıştır. 
Madde 5. — Maddede «ihale işlerine girebilmek için» ifadesi yerine «ihalelere katılabilmek için» denil

miş ve esası değiştirmeyen ifade düzeltmesi yapılmıştır. Madde başlığı da değiştirilmiştir. 
Madde 6. — Maddedeki «taahhüt amirleri» deyimi «ita amiri» olarak düzeltilmiş; «bu Kanun gereğince» 

ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanlar ifadesi «bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince» 
şeklinde değiştirilmiş ve esasta bir değişiklik yapılmadan madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 7. — Maddede sayılan ve şartnamelerde gösterilmesi zorunlu olan hususlar işlem akışına uy
gun olarak sıralanmış ve bu arada, (1) bendinde belirtilen husus, gerekli görülmediğinden, çıkarılarak yeri
ne süre uzatımı ile ilgili şartlar konulmuştur. 

Ayrıca, madde başlığı «Şartnameler» olarak değiştirilmiştir. 
Madde 8. — Bu madde, 2490 sayılı Kanunda bu konuda mevcut hükme benzer şekilde, ancak şartname 

tipleri sayılmadan, yeniden düzenlenmiş ve başlığı kapsamına uygun olarak değiştirilmiştir. 
Madde 9. — Madde, amaca uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve tahmin edilen bedelin gerektiğinde 

ihale komisyonlarınca tahkik ettirileceği hususu ile yapım işlerinde, ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyat
ları varsa bunların uygulanacağı hususu maddeye eklenmiştir. 

Madde 10. — Danışma Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11. — Onay belgesinde, avans ve fiyat fa, ki verilecek ise şartları ile yatırım harcamalarında var

sa proje numarasının gösterilmesi ilave edilerek madde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 12. — Maddede, esasa etkili olmayan ifade düzeltmesi yapılmış ve madde başlığından «isteklilere» 

kelimesi çıkarılmıştır. 
Madde 13. — İhale komisyonlarının nasıl teşkil edileceğini belirleyen bu madde yeniden düzenlenmiş ve 

tasarıdaki haliyle ihaleyi onaylayacak ita amirinin komisyon başkanlığı yapması uygun olmayacağından özel 
idareler ile belediyeler için 2490 sayılı Kanunun 68 inci maddesine benzer hüküm getirilmesi uygun görülmüş
tür. 

Ayrıca, komisyon başkan ve üyelerine ücret verilmesini öngören hüküm metinden çıkarılmıştır. 
Madde 14. — Maddenin son cümlesine komisyon «başkanı» ilave edilmiştir. 
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Madde 15. — ihale komisyonlarınca, şartnamelerde gerçekleştirilmesi imkânsız kayıtlar bulunduğunun 
tespiti halinde yapılacak işlemi belirtmek üzere, 2490 sayılı Kanunda mevcut hükme paralel bir hüküm ile-
ve edilmiştir. 

Madde 16. — Yapım işleriyle ilgili ihalelerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler ile müteahhit si
cillerinin nasıl tutulacağı konusunda Bayındırlık Bakanlığınca Yönetmelik yerine Tüzük hazırlanması ön
görülmüş ve yapım işleri dışındaki ihaleler için Yönetmelik hazırlanması pratik görülmediğinden son parag
raf metinden çıkarılmıştır. 

Madde 17. — Ankara ilinde bazı ihalelerin mahallî gazete yerine Resmî Gazetede ilanını öngören hü
küm, diğer vilayetlerle eşitliği sağlamak bakımından, madde metninden çıkarılmış ve esasta değişiklik ya
pılmadan madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 18. — Kanunda mevcut olan bir kuralın bütün ilanlarda aynen tekrarlanmasında pratik yarar gö
rülmediği gibi ilan hacmine etkisi dikkate alınarak (g) fıkrası çıkarılmış ve madde, bazı ifade düzeltme
leri yapılarak ka'bul edilmiştir. 

Madde 19. — Maddede, önceki ilanın geçersiz sanılması halinde aynı şekilde yeniden ilan yapılması ön
görüldüğüne göre süre bakımından da aym kurallara uyulacağı tabiî bulunduğundan, gereksiz görülen mad
denin son cümlesi metinden çıkarılmıştır. Ayrıca madde başlığı, madde amacına uygun şekilde değiştirilmiş
tir, 

Madde 20. — Bu maddede atıfta bulunulan 17, 18 ve 19 uncu maddelerden 19 uncu madde konuyla il
gili bulunmadığından metinden çıkarılmıştır. 

Ayrıca, ihalenin yapılmasından sonra ilanın usulüne uygun olmadığının anlaşılması halinde, ihale veya 
sözleşmenin fesbedilmeyip geçerli sayılabilmesi için öngörülen şartlarda değişiklik yapılmış; işde ivedilik ve 
Hazine yararı görülmesi halinde, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayının 
alınması esası getirilmiştir. 

Madde 21. — ilanı sakıncalı görülen hususlar başlığını taşıyan bu maddeye Millî istihbarat Teşkilatına 
ait ihaleler de ilave edilmiş, ancak birinci derece ita amirinin onayı şartına bağlanmıştır. 

Ayrıca, gizli mahiyetteki işler için ayrı usuller öngörüldüğüne göre, ilan şartının tamamen kaldırılması
na im'kân veren hüküm maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 22. — Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Madde metni aynen korunmuş, sadece «gün» yerine «tarih» «iş saati» yerine «çalışma 

saati» denilmiştir. 
Madde 24. — Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 
Madde 25. — Bedel tahmin edilmeden kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, teklif edilecek bedel 

Üzerinden geçici teminat verilmesi halinde tahm'in edilen bedel ortaya çıkmış olacağından, geçici teminatın 
% 3'den az olamayacağı hususunda hüküm ilave edilmiştir. 

Madde 26. — Madde, esasa etkili olmayan, bazı ifade düzelCmeleriyle ve geçioi teminat mektuplarının 
süresiz olacağı belirtilerek ka'bul edilmiştir. 

Madde 27. — Danışma Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 28. — Hükümet tarafından sevk edilen 28 inci madde metni daha uygun bulunmuş ve aynen 

alınmıştır. Ancak, madde başlığı amacına uygun olarak «Uygun Bedelin Tespiti» şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 29. — Maddeye, komisyonların ihaleyi yapmama konusunda alacakları kararın kesin olduğuna 

dair bir hüküm ilave edilmiştir. 
Madde 30. — Danışma Meclisi metninin 30 uncu maddesine, ihale kararlarında belirtilecek diğer hu

suslar yanında, ihalenin hangi gerekçelerle yapıldığının belirtilmesini öngören bir ilave yapılmıştır. 
Madde 31. — Danışma Meclisli metninin 31 inci maddesinde, «taahhüt amiri» deyimi yerine «ita amiri» 

denilmiştir. 
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Madde 32. — Maddede geçen «taahhüt amiri» deyimi «ita amiri» olarak değiştirilmiş ve Tasarının 37 
nci maddesinde teklif verilirken tebligata esas olacak adresin bildirilmesi öngörüldüğünden, «Kanunî adre
sine» yerine ^tebligat adresine» denilmiştir. 

Madde 33. — Danışma Meclisi metninin 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 34. — Tasarının «ihale Usulleri» bölümünde yer alan ve «Hazır bulunmayan istekliler» başlığını 

«taşıyan 42 nci maddesi, konusu itibariyle bu bölümün sonuna alınması uygun bulunmuş ve 34 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Tasarının 34 üncü maddesinde, 2490 sayılı Kanunda «Mahdut Eksiltme» şeklinde ifade 
edilmiş olan ve teknik yeterlilik bakımından seçilen belli firmalar arasında ihale yapılmasını sağlayan usul 
(b) fıkrası olarak eklenmiş; «anahtar teslimi» şeklinde ihaleyi öngören son paragraf, tatbik kabiliyeti ol
madığı ve böyle bir usul ihdas edilemeyeceği düşüncesiyle metinden çıkarılmış ve 35 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Danışma Meclisi metninin 35 inci maddesi, belli istekliler arasında kapalı teklif usu
lüyle yaptırılabilecek işler konusunda hüküm ilave edilerek ve 36 ncı madde olarak benimsenmiştir. Ayrıca 
«Kapalı Teklif Usulü» ara başlığı 36 ncı maddeden sonraya gelecek şekilde kaydırılmıştır. 

Madde 37. — Tasarının 36 ncı maddesi, 37 nci madde olarak ka'bul edilmiş ve madde başlığı «Tek
liflerin hazırlanması» şeklinde değiştidlmiştir. Madde metninde ise, dış zarfın üzerine, sadece teklifin hangi 
işe ait olduğunun değil, posta ile gönderme halinde olduğu gibi isteklinin adı, soyadı ve açık adresinin ya
zılması öngörülmüş ve ayrıca silinti ve kazıntı gibi düzeltme yapılan teklif mektuplarının, da kabul edil
meyeceği belirtilerek ifade düzeltmesi yapılmıştır. 

Madde 38. — Tasarının 37 nci maddesi bazı ifade değişiklikleriyle ve 38 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

İlgili diğer maddelerde olduğu gibi, terim birliği sağlamak üzere teklif edilen fiyatı ihtiva eden ve is
tekli tarafından imzalanan mektup için «tekKf mektubu», iç ve dış zarflarla birlikte teklifle ilgili tüm bel
geleri ifade etmek üzere de «teklif» deyimi kullanılmıştır. Madde başlığı da buna göre düzeltilmiştir. 

Madde 39. — Tasarının 38 inci maddesi bazı ifade düzeltmeleriyle ve 39 uncu madde olarak benim
senmiştir. 

Madde 40. — Tasarının 39 uncu maddesi, bazı ifade düzeltmeleri yapılarak ve 40 inci madde olarak 
ka'bul edilmiştir. 

Madde 41. — Tasarının 40 inci maddesi, esas yönünden bir değişiklik yapılmadan, ifade bakımından 
yeniden düzenlenerek ve 41 inci madde olarak kabul edilmiştir. Ancak, tekliflerin incelenmesi için, şart
namede daha uzun bir süre öngörülmemiş ise, komisyon tarafından erteleme süresi azamî 30 günden 15 
güne indirilmiştir. 

Madde 42. — Danışma Meclisi metninin 41 inci maddesi, 42 nci madde olarak aynen benimsenmiş
tir. 

Madde 43. — Maddenin 2490 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin- karşılığı olarak düzenlendiği, ancak 
ihalenin yapılamamasından dolayı pazarlık ile alım yapılırken aynı nitelik ve şartlara uyulması zorunlu
luğunun getirilmediği görülmüştür. Bu nedenle, 2490 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmüne paralel ola
rak ilave yapılmıştır. 

Madde 44. — Danışma Meclisi metninin 44 üncü maddesi yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Yapılan değişiklikler meyanında, uygulamada hizmetin aksamasına meydan vermemek üzere, maddede 

sayılmayan, fakat bugünkü mevzuatta yer alan işler maddeye eklenmiş; «her türlü yapım işleri»nin bu 
usulle gerçekleştirilmesi uygun bulunmadığından «özelliği bulunan yapım işleri» denilmiş; maddede teknik 
yeterlilikleri bilinen kaç istekli arasında yapılacağı belirtilmediğinden, en az üç istekli arasında yapılması ve 
üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Bakanlar Kurulundan karar alınması öngörülmüş; «is
tekli» deyimi tanımlarda yer aldığından ve davet üzerine de olsa teklif verecek firmaları kapsayacağı dü
şünüldüğünden madde başlığı ve metnindeki «firmalar» kelimeleri çıkarılmıştır. 

Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığı tarafından bazı konularda uygulanacak alım ve satım usullerini dü
zenlemek üzere yönetmelik hazırlanmasını öngören maddenin son paragrafı, özelliği bulunan işler konu-
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sunda Bakanlar Kuruluna veriien yetkiyi düzenleyen 89 uncu madde muvacehesinde gereksiz duruma gel
diğinden madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 45. — Danışma Meclisi metninin 45 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 46. — Maddede, tekliflerin nasıl hazırlanacağı belirtilmiş ise de, belirtilen hususların 36 ncı mad 

dede öngörülen hususlara göre eksik olduğu görüldüğünden ve aynı konuyu iki ayrı yerde düzenlemeye 
gerek olmadığı düşüncesiyle, 36 ncı maddeye atıfta bulunarak ifade edilmiştir. 

Madde 47. — Danışma Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 48. — Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması konusu ile ilgili olan madde yeter

siz görüldüğü gibi tekrardan kaçınmak üzere, 41 inci maddeye göre işlem yapılmasını belirtir şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Madde 49. — 43 üncü maddenin gerekçesinde belirtilen eksiklik aynı konuyu düzenleyen bu maddede de 
görüldüğünden, işin pazarlıkla yaptırılması yoluna gidilmesi halinde 43 üncü maddede belirtilen esaslara uyul
ması hakkında bir ilave yapılmıştır. 

Madde 50. — Danışma Meclisi metninin 50 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 51. — Pazarlık usulüyle yapılacak işleri belirleyen bu maddenin; (a) bendinde, pazarlıkla alım tu

tarları belirlenirken, askerî birliklerin kuruluş özelliklerinin de dikkate alınması için hüküm ilave edilmiş; 
(b) bendinde, «yukarıda belirtilen özel durumlar dışında» ibaresi yerine, Silahlı Kuvvetler için Genelkurmay Baş
kanlığınca, Güvenlik Kuvvetleri için de İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek özel durumlardaki her türlü ihti
yaçları kapsayacak bir düzenleme yapılmış; (c) bendinde, «Standardizasyonu sağlayan veya karşılıklı kullan
maya imkân verenNbirden fazla Bakanlık ihtiyaçlarının karşılanmasında; ilgili Bakanlıkça teçhizat, araç ve 
malzeme ile bunların yedek parçalarının Bakanhklararası alım, satım, imalat faaliyetlerinin yönlendirilmesi iş
leri» gibi ifadeler gerekçesi ortaya konulmamış ve uygulamada tereddütlere yol açabilecek nitelikte bulundu
ğundan, «eğitim kuruluşlarından alınacak hizmetler ile araştırma ve geliştirme ihtiyaçları» ibaresi de, İhtiyaç
ların Kamu Kuruluşlarından sağlanması ile ilgili 71 incimadde bu konudaki ihtiyacı karşılayacak mahiyette ol
duğundan; metinden çıkarılmıştır. 

Maddenin (h) bendi, halen yürürlükte bulunan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 4 üncü ve geçici 3 üncü 
maddeleri ile bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan yönetmelik hükümleri göz önünde tutularak düzenlenmiş; 
(s) bendi, konunun mahiyeti itibariyle ayrı bir maddede, 78 inci madde olarak, düzenlenmiş olması nedeniyle; 
(r) bendi ise, 440 sayılı Kanun yerine çıkarılmış bulunan 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenle
nen iştirak esasları muvacehesinde uygulama alanı kalmadığı düşüncesiyle maddeden çıkarılmıştır. 

Ayrıca, şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti veya teminat alınması ya da sözleşme yapılması zorun
lu olmayan işler arasından (n) ve (s) bentleri çıkarılmış; Maliye Bakanlığınca tespit olunacak esaslara göre ya
pılacak işler arasından da (g), (h), (n) ve (s) bentleri çıkarılmış, (1) bendi ilave edilmiştir. 

Madde 52. — Danışma Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 53. — Maddedeki «taahhüt amiri» deyimi «ita amiri» olarak değiştirilmiştir. 
Madde 54. — Maddede esasa etkili olmayan ifade düzeltmesi yapılmıştır. 
Madde 55 ve 56. — Danışma Meclisi metninin 55 ve 56 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
'Madde 57. — Maddede yurt içi ve yurt dışı olarak ihaleler ikiye ayrılmış ve farkh sözleşme yapma süreleri 

öngörülmüştür. 

Böyle bir ayırıma gerek olmadığı düşünüldüğünden, bu konudaki ifade çıkarılmış ve esasa ilişkin olmayan 
bazı ifade düzeltmeleri yapılmıştır. 

Madde 58, 59, 60 ve 61. — Danışma Meclisi metninin 58, 59, 60 ve 61 inci maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Madde 62. — «Müteahhit veya müşteri tarafından sözleşmenin bozulmasına neden olunması» başlığını 
taşıyan bu maddede ifade düzeltmesi yapılmış ve taahhüdün şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin bozulacağı hususunda açıklık getirilmiştir. 
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Madde 63. — Maddede, % 30 oranından fazla artışm uygulanabileceği durumlar, ayrı ayrı sayılmak yerine 
bugünkü uygulamada olduğu gibi «Temel, tünel ve tabiî afetler gibi nedenler» olarak belirtilmiş ve amaca uy
gun bulunmayan bazı ifadelerde düzeltme yapılmıştır. 

Madde 64 ve 65. — Danışma Meclisi metninin 65 ve 66 ncı maddeleri sırası ile 64 ve 65 inci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Danışma Meclisi metninin 67 nci maddesi, «taahhüt amiri» deyimi «ita amiri» şeklinde 
değiştirilerek ve 66 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Danışma Meclisi metninin 68 inci maddesi 67 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 68. — Müteahhit veya müşterinin iflası halinde yapılacak işlemi gösteren, Danışma Meclisi met

ninin 69 uncu maddesi, bundan bir zarar doğarsa 62 nci maddeye göre işlem yapılacağına dair hüküm ilave 
edilerek ve 68 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 69 ve 70. — Danışma Meclisi metninin 70 ve 71 inci maddeleri sırasıyla 69 ve 70 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Danışma Meclisi metninin 72 nci maddesindeki çelişkili ifadeler ve tekerrürler giderilmek. 
üzere madde, düzenli ve açık bir şekilde yeniden yazılmıştır. Esasta bir değişiklik yapılmayan maddenin baş
lığı da kapsama uygun olarak değiştirilmiş ve 71 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 72. — Danışma Meclisi metninin 73 üncü maddesi başlığı madde hükmündeki ifadeye uygun şe
kilde değiştirilerek ve 72 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Danışma Meclisi metninin 74 üncü maddesi, haslığında ve metninde geçen «güzel sanatla 
ilgili ve tarihî değeri olan» ifadesi Hükümet metninde yer aldığı gibi «tarihî ve bediî değeri olan» şeklinde de
ğiştirilerek; ayrıca, kiralama esaslarını belirlemek üzere Maliye Bakanlığınca çıkarılması öngörülen yönetme
liğin Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılmasını sağlayacak değişiklikle ve 73 üncü madde 
olarak benimsenmiştir. 

Madde 74. — Danışma Meclisi metninin 75 inci maddesinde, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönet
melikte bdirtfecak maksatlarla kiralanması öngörülmüş iken bu işlemlerin Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yürütülmesi benimsenmiş ve esasa etkisi olmayan bazı ifade değişik
likleriyle 74 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Danışma Meclisi metninin 76 ncı maddesinde, ecrimisilin hükme bağlandıktan sonra 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı belirtil
miş ise de yeniden yazılan maddenin 2 nci fıkrasında ecrimisilin fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmediği 
takdirde dava açma cihetine gidilmeyerek diğer Devlet alacaMarında olduğu gibi ecdrnisâl de, Devlete ait 
yerin işgali, tasarruf edilmesi, ondan yararlanılması sonucu ortaya çıkan kira benzeri bir Devlet alacağı oldu
ğundan bu alacağın da diğer vergi, resim, harç gibi Amme Alacaklarının tahsilinde uygulanan esaslara göra 
tahsil edilmesi sağlanmıştır. 

Maddenin ikinci paragrafında da kira sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işgalin devam etmesi ha
linde yapılacak işlem belirlenmiş ve 75 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 76 ve 77. — Danışma Meclisi metninin 77 ve 78 incü maddeleri sırasıyla 76 ve 77 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Danışma Meclisi metninin 51 inci maddesinin (s) bendinde yer alan, kamu personelinin te
davisi için Kanun ve yönetmelikler uyarınca sağlanması gereken ilaç ve gereçlerin alımı konusunun mahiyeti 
nedeniyle ayrı bir madde olarak düzenlenmesi ve bu Kanun hükümlerine tabi olmadan, Maliye Bakanlığın
ca tespit edilecek esas ve usullere göre yapılacak anlaşmalarla gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 79. — Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanmasında uygulanacak esasları belirtmek 
üzere hazırlanacak yönetmeliğin Dışişleri, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıkları tarafından dü
zenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 80. — Yurt dışındaki gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karşılanmasında uygulanacak esasları belirle
yecek yönetmeliğin Maliye ve Millî Savunma Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanması öngörülmüş 
ve esaslar yönetmelikte belirtileceğine göre, maddedeki «Filo komutanı, uçak ve gemi kaptanı tarafından sağ
lama» ifadesi çıkarılmıştır. 
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IMadde 81. — Maddenin Danışma Meclisince kabul edilen metni, sadece «Taahıhüt amiri» terimi «ifta ami
ri» şeklinde değiştirilerek, benimsenmiştir. 

IMadde 82 ve 83. — Danışma Meclisi metninin 82 ve 83 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Madde 84. — idarelerce, müteahhit ve müşteriler hakkında, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama ka
rarı verilecek durumları belirten bu maddeye, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne uygun şekilde sözleşme 
yapmayan, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçerek taahhüdünü kısmen dahi yerine getirmeyen 
ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine göre tam olarak yerine getirme
yen, bu suretle Devlet işinin sürüncemede kalmasına, dolayısıyla zaman kaybına ve Devlet zararına yol açan 
müteahhit ve müşteriler hakkında da aynı müeyyidenin uygulanmasını sağlamak üzere hüküm ilave edil
miştir. 

Ayrıca, yasaklama kararlarını ilgili bakanlıkların vermesi öngörüldüğüne göre, yasaklamayı gerektiren 
durumların bakanlıklara intikalini sağlamak üzere, böyle bir durumla karşılaşan idarelerin bunu ilgili bakan
lığa bildirmeleri hususunda görev ve zorunluluk yükleyen hüküm eklenmiştir. 

Madde 85. — Danışma Meclisi metninin 85 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 86. — Görevlilerin sorumluluğu başlığını taşıyan bu maddede, sorumlu tutulması öngörülen gö

revliler sayılırken unvanları belirtilmeyen ilgilileri kapsamak üzere «diğer ilgililer» ifadesine de yer verildiği
ne göre, ihale komisyonları ile muayene ve kabul kurullarının başkan ve üyeleri dışındaki unvanlar metinden 
çıkarılmış, esasta bir değişiklik yapılmamıştır. 

Madde 87. — Bu madde, inşa edilen veya onarılan gayrimenkullerden, işin kesin kabulü yapıldıktan son
ra dahi, beş yıl içinde, hileli malzeme kullanılmış olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun 
olarak yapamamasından ileri gelecek zararın tazmin ettirilmesi konusunda, 2490 sayılı Kanunun 52 nci mad
desine paralel olarak, Komisyonumuzca düzenlenmiş ve tasarıya ilave edilmiştir. 

Madde 88. — Danışma Meclisi metninin 87 nci maddesi 88 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 89. — Bu Kanunda öngörülen usullerle yaptırılması mümkün olamayacak özel nitelikteki işlerin 

gerçekleştirilmesi için, olayına münhasır olmak üzere, esaslar tespiti konusunda Bakanlar Kuruluna yetki 
veren bu madde Komisyonumuzca düzenlenerek tasarıya ilave edilmiştir. Ayrıca bu maddede, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî istihbarat Teşkilatının yeniden teşkilatlanması ve moderni
zasyonu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planının gerçekleştirilmesinin gerektirdiği ihalelerin ya
pılmasında da aynı usulün uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 90, 91, 92 ve 93. — Danışma Meclisi metninin 88, 89, 90 ve 91 inci maddeleri, sırasıyla 90, 91, 
92 ve 93 üncü maddeler olarak aynen benimsenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış bulunan ihale işlemlerinin 
hangi hükümlere göre sonuçlandırılacağını belirtmek üzere düzenlenmiş olan bu maddede, idarelerin iç iş
lemi niteliğinde olan onay aşaması yerine, ilk ilam yapılarak ilgililere duyurulmuş olan ihale işlemlerinin es
ki hükümlere göre sonuçlandırılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanmasını ön
gören hüküm ilave edilmiş ve 16 ncı maddede tüzük hazırlanması öngörüldüğünden ifade buna göre düzel
tilmiştir. Ayrıca, hazırlık için, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 6 aylık süre öngörülmüştür. 

MADDE 94. — Kaldırılan hükümleri belirleyen Danışma Meclisi metninin 92 nci maddesi 2490 sayılı 
Kanun ve ayrıca, 15.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanun hariç olmak üzere, 2490 sayılı Kanunun kapsamına 
giren bazı kuruluşlarla ilgili olarak çeşitli kanunlarda yer alan ihale usulüne ilişkin özel hükümlerin de yü
rürlükten kaldırılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmiş ve 94 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 95. — Kanunun yürürlüğe gireceği tarihi belirleyen Danışma Meclisi metninin 93 üncü maddesi, 
Kanunun 1984 malî yılı başında yürürlüğe girmesini sağlayacak değişiklikle ve 95 inci madde olarak benim
senmiştir. 

Madde 96. — Yürütme ile ilgili Damşma Meclisi metninin 94 üncü maddesi, 96 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMÎLOĞLU Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet thale Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
1 Genel Esaslar 

Kapsam 

MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve Belediyelerin alım, 
satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve 'taşıma işleri bu kanunda yazılı hü
kümlere göre yürütülür. 

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

İlkeler 

MADDE 2. — Bu kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi biçimde, uygun şartlarla ve zamanında kar
şılanması ve rağbetin sağlanması için, açıklık ve rekabet ülkeleri göz önünde tutulur. 

İhale yetkilisi 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye, İdarelerin taahhüt amirleri yetkilidir. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında : 
Alım, Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve sa

tımını, 
Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli perso

nel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzelkişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, lisans, ima
lat, prototip imalat, bilgi alış verişi, istikşaf, etüt, plan, proje, kontrollük ve müşavirlik dahil her türlü hiz
metleri, 

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

Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 
Trampa ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk Medenî Kanununun trampa ve 

mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş esaslara göre yapılan işlemleri, 
Taşıma : Yükleme, boşaltma, taşıma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, 
Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bede

lini, 
İdare : İhaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları, 
Taahhüt Amiri : Muhasebei Umumiye Kanunundaki amiri itayı, Muhasebei Umumiye Kanununa tabi ol

mayan kuruluşlarda ise benzeri yetkiye sahip olanları, 
Müteahhit : Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
istekli : İhaleye katılmak isteyen müteahhit veya müşteriyi, 
Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel ve teknik esaslarını tespit eden şartları, 
Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 
ifade eder. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İhaleye girebilme şartları 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak ihale işlerine girebilmek için kanunî ikâmetgâh sahibi olmak, 
ihaleye girebilme yeterlik ve niteliğine haiz bulunmak, istenilen teminatı ve gereğinde bu kanunda yazılı bel
geleri vermek zorunludur. 

İhalelere katılamayacak olanlar 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 
a) İhaleyi yapan İdarenin taahhüt amirleri, 
b) İhalenin işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 
c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı kimselerin 2 nci dereceye kadar (2 nci derece dahil) kan ve sihri hı

sımları ile bu kimselerin ve hısımlarının ortakları, 
d) Bu kanun gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

Şartname ve genel esasları 

MADDE 7 .— İhaleye konu olan işlerin her türlü özelliğini belirten şartnamesi, ilgili İdarelerce hazırla
nır. Bu şartnamelerde işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka, genel olarak aşağıda
ki hususların da gösterilmesi zorunludur : 

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, 
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayrı ayni hak 

tesisinde tapu kayıtlarına göre semti, yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa ada ve parsel numarası ve durumu, 
c) İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu, 
d) İhale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü (taşrada ihale edilen ve merkezde onayı 

gereken işler için en geç 15 iş günü) içinde taahhüt amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği, 
e) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, 
f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı, 
g) Vergi, resim,. sigorta primi ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 
h) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 
i) İsteklilerden aranılan şartlar ve belgeler; etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım 

işlerinde ise Bayındırlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun belgeler, 
j) İşe başlama ve işi bitirme günü, gecikme halinde alınacak cezalar, 
k) İşin süresinden önce yapılmasında veya tamamlanmasında fayda görülen hallerde erken bitirme primi 

verilmesi gerekiyorsa, bunun miktarı ve ödeme şekli, 
1) İşin özelliği sebebiyle, ihalenin ehliyet ve liyakatlarına güvenilen istekliler arasında yapılması gerek

li olan hallerde, istenilen şartlar ve belgeler, 
m) Sözleşme konusu işlerin malzeme ve birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat 

farkının ne şekilde ödeneceği. 
Şartname esasları 

MADDE 8. — İdarelerin genel ve müşterek ihtiyaçlarından; 
a) Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak ihtiyaç maddelerinin alımlarına ait şartnamenin genel esasları, 
b) Kalkınma pJant ve yıllık programlar gereğince yaptırılacak yatırımların etüt, plan, proje, kontrollük 

ve müşavirlik dahil her türlü hizmetlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
c) Yapım işlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
d) Makine, araç ve gereçlerin satınalınması için şartnamenin genel esasları, 
e) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan her türlü mal ve hizmetlerin temini için şartnamenin genel esasları, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Resmî Gazetede yayınlanır. 
Bu madde ve işler için özel ve teknik nitelikteki şartlar, İdarelerince gerektiğinde bu esaslara eklenir. 

Milî GüverJik Konseyi (S. Sayısı : 638) 
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İKİNCİ BÖLÜM 
thale işlemleri 

BİRİNCİ KISIM 
ihaleye Hazırlık 

Tahmin edilen bedelin tespiti 

MADDE 9. — Tahmin edilen bedel, İdarelerce tespit edilir veya ettirilir, İşin özelliğine göre gerektiğin
de bu bedel veya bu 'bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi 
kuruluşlardan veya bilirkişiden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir 
hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanın 

Bedelin tahmin edilememesi 

MADDE 10. — Sınaî ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgili Bakan'ın onayı alınmak 
suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir. 

Onay belgesi 

MADDE 11. — Onay belgesinde; ihale konusu olan işin niteliği, nevi, miktarı, tahmin edilen bedeli, büt
çesindeki kullanılabilir ödenek tutarı, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa 
geçici teminat miktarı, ihale komisyonunun kaç kişiden kurulacağı, asil ve yedek üyelerin isimleri -ile birlikte 
açıklanır. 

Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, varsa bedelin 
ne olacağı belirtilir. 

Şartnamelerin isteklilere verilmesi 

MADDE 12. — Şartname ve eklerinin onanmış örneklerinin isteklilere bedelli veya bedelsiz verilmesi hu
susu ile bedelli verilmesi halinde bu bedelin tespitine ilişkin esaslar, Malrye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikte gösterilir. 

İhale komisyonları 

MADDE 13. — Taahhüt amirleri, ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili idarenin memurların
dan birinin başkanlığında, ihale konusu iş dalında uzman en az bir kişi ve bir Maliye memurunun katılma
sıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler. 

Askerî İhale Komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı Millî Savunma ve Maliye Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Kararname ile tespit edilir. 

Komisyonlara katılacak Maliye memuru, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule göre tespit edilir. 
Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman 

da görevlendirilebilir. 
il Özel idarelerine ilişkin ihaleler, Valinin, Özel İdare memurları arasından görevlendireceği bir kimsenin 

başkanlığında İl Daimî Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonca, 
Belediyelere ait ihaleler, Belediye Başkanının belediye memurları arasından görevlendireceği bir kimsenin 

başkanlığında, Belediye Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonca, 
yürütülür, 
Komisyonların Başkan ve Üyelerine bu komisyondaki görevleri dolayısıyla Maliye Bakanlığınca hazırlana

rak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikte belirlenecek miktarda ücret ödenir. 

Milî Güivenİk Kon/seyi (S. Sayısı : 638) 
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Komisyonların çalışması 

MADDE 14. — İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyla
rın eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. 
Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon üyeleri oy 
veya kararlarından sorumludurlar. 

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi 

'MADDE 15. — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay bel
gesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge 
ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. 

Eksik belgelerle ihale yapılmasından ihale komisyonları sorumludur. 

İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler " 

MADDE 16. — idarece, ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, istekli
lerde belirli malî ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilin 

İsteklilerde yeterlik ve nitelikler arandığı hallerde, bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, Şart
namelerde gösterilir. 

İstekliler, Şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorun
dadır 

Yapım işleriyle her türlü etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde ara
nacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicilleri
nin ne biçimde tutulacağı, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönet
melikte gösterilir. 

Yapım işleri dışındaki ihalelere katılacak isteklilerde aranacak niteliklerle, istenecek belgelerin neler olaca
ğı Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikle tespit edilir. 

İhalenin ilanı 

MADDE 17. — İhale konusu olan işler isteklilere ilan yoluyla duyurulur. 
Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biri ile ve en az bir gün 

aralıkla yayınlanmak suretiyle iki kez duyurulur. 
Gazete ile yapılacak ilk ilan ite ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az ola

mazı 
Ankara merkezinde yapılacak ihaleler için mahallî gazete Resmî Gazetedir. 
Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, yukarıdaki şartlarla ilgili İdare ile Hükümet ve Bele

diye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve Belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak
la belgelenir. 

Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır. 
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan artırma ve eksiltmeler ye

rel gazetelerden başka tirajı göz önüne alınarak, tl'i Basın İlan Kurumunca tespit edilecek günlük gaze
telerden birinde ihale gününden en az 10 gün önce yapılacak ilanla bir kere duyurulur. 

Bu tutarın üç katını aşan artırma ve eksiltmelerde ise, aynı koşulla hir kez de Resmî Gazete ile ilan yapı
lır. Dördüncü fıkra uyarınca mahallî Gazete ilanlarının Resmî Gazete'de yayınlanması halinde miktar ne 
olursa olsun ayrıca Resmî Gazete ilanına gerek yoktur. İdareler işin önem ve özelliğine göre, bu ilanları 
yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. 

Milî GüvaiSk Konseyi (S. Sayısı : 638) 
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İdarelerin ilan yapıldıktan sonra ihaleden vazgeçmesi halinde, durum yukardaki usullere göre en az bir 
defa ilan edilir. 

Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler için gazete ile ilan yapıp yapmamakta idareler serbesttir. 

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar 

MADDE 18. — İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 
a) ihale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi koşullarla alınacağı, 
c) İhalenin nerede, hangi tarih, gün ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 
d) Gerekirse tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, 
â) isteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, teklif zarflarının hangi tarih, gün ve saate kadar nereye 

verileceği, 
g) îhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu, 

İlanda değişiklik yapılması 

MADDE 19. — İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişkilik yapılması 
zorunlu olursa, bu değişikliği gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilir ve daha önce 
yapılan ilanlar geçersiz sayılarak iş yeniden ve aynı yollarla en az bir defa ilan edilir. Yeni yapılacak ihalenin 
günü eski ihale gününden en az 10 gün sonra olmak üzere tespit edilir ve yapılacak ilanda bu husus belir
tilin 

İlanın uygun olmaması •> 

MADDE 20. — 17, 18 ve 19 uncu Maddelerdeki ilke ve şartlara uyulmadan yapılan ilanlar geçersizdir. 
Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. 

ilanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, ilan yanlış
lığının, ihaleyi yapan idarenin hatası dışında meydana geldiğinin belgelenmesi halinde ilgili Bakan, işde ive
dilik ve Hazine yararı görürse o ihale veya sözleşmenin geçerli «ayılmasını onaylayabilir. 

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

İlanı sakıncalı görülen hususlar 
MADDE 21. — Askerî ihaleler ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ihaleler için yapılacak ilanlarda ta

ahhüt amiri tarafından sakıncalı görülen hususlara yer verilmeyebileceği gibi, gerekli görülürse ilan şartı da 
aranmayabilir., 

Yabancı ülkelerde ilan 
MADDE 22. — idarelerince yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için ye

terli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde ilan yapılabilir. Bu ilan ihale gününden en az 45 gün önce 
yapılır, ilanla ilgili usul ve yöntemler Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca çıkarılacak bir 
Yönetmelikte gösterilir. 

İhalenin tatil gününe rastlaması 
MADDE 23. — İhale için tespit olunan gün, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksı

zın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapüır. ilandan sonra iş saati değişse de ihale ilan edi
len saatte yapılır. 
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Tekliflerin açılma zamanı 

MADDE 24. — Tekliflerin açılma zamanı, İdarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma 
zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı 
esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. 

Geçici teminat 

MADDE 25. — İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici temi
nat alınır. 

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idareler serbesttir. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler 

MADDE 26. — Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri teminat mektupları, 
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller, 
Bankaların verecekleri teminat mektuplarından başka teminat akçeleriyle nakit mahiyetindeki evrakın iha

lelere girecekler tarafından doğrudan doğruya mal sandıklarına yatırılması zorunludur. Bunları Komisyonlar 
alamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve 
üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz. 

Teminat mektupları 

'MADDE 27. — Bankaların bu Kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, 'kesin ve avans teminat 
mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını tespite Maliye Bakan
lığı yetkilidir. Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları kabul 
edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Ba
kanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce verilen teminat mektupları toplamı ile Banka 
limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı Bankaların ve benzeri yabancı kredi kuruluşlarının kontrga-
rantilerine dayanarak Bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. 

İKİNCİ KISIM 

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve îhale Kararları 

Uygun bedel 

MADDE 28. — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be
dellerin en yükseğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık 
görülenidir. 

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa, uygun bedel teklif edilen bedellerden 
tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel, 
teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri 'kararlarda belirtilir. Ancak bedel tahmini 
yapılmamış kapalı teklif usulü ihalelerde, ihalenin geçerli sayılması, bizzat ilgili Bakanın onayına bağlıdır. 

Millî firmalar lehine hangi orana kadar ayırım yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Uygun bedelin tercihinde kullanılacak anakriterler, ilgili Bakanlıkların da görüşleri alınarak, Millî Sa

vunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 
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İhaleyi yapıp yapmamakta komisyonların serbest olması 

MADDE 29. — Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İhale kararlarının iptal edilmesi hali 

MADDE 30. — İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, taahhüt amirlerince karar tarihin
den itibaren en geç 10 işgünü (taşrada ihale edilen ve merkezde onayı gereken işler için en geç 15 işgünü) 
içinde onaylanır veya iptal edilebilir. 

Taahhüt amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır ve işin yeniden ihalesi yapılır. 

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar 

MADDE 31. — îhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkanının ve üyelerinin adlan, soyadları 
ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 

Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi günde ve hangi istekli üze
rine yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 

MADDE 32. — Taahhüt amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü 
içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla 
kanunî adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden dördüncü gün, kararın istekliye tebliği 
tarihi sayılır. 

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

Zam ve indirim teklifleri 

MADDE 33. — îhale kararı verildikten sonra, zam veya indirim teklifleri kabul edilmez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

îhale Usulleri 

Usullerin neler olduğu 
MADDE 34. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır : 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Açık teklif usulü, 
c) Pazarlık usulü, 
d) Yarışma usulü. 
îşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu kanun hükümlerine uyularak idarelerince 

tespit edilir. 
A) Kapalı Teklif Usulü : 

İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu 

MADDE 35. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak ve
rilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. 

Ancak, 45 inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52 nci 
maddede gösterilen işler de yarışma suretiyle yaptırılabilir. 
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Kapau teklif usulünün uygulanması 

MADDE 36. — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya 
banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üze
rine sadece, teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarında, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen 
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, istekli tarafından imzalanması, kazıntı ve silinti bulunmaması 
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Teklif mektubunun verilmesi 

MADDE 37. — Teklif mektubu, ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komis
yon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklif mektubu iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile 
açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının, ilanda belirtilen saatte komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklif mektuplarının alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir. 

Dış zarfların açılması 

MADDE 38. — Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif mektubu verilmiş olduğu bir tutanakla belirtil
dikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve ge
çici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki almış sıra numarası iç zarfın 
üzerine de yazılır. Belgeleri ve teminatı tamam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları acıtma
yarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar 
artırma ve eksiltmeye katılamazlar. 

îç zarfların açılması 

MADDE 39. — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası iha
le odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, komisyon başkam tarafından okunur 
ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya karşıt şartlar taşıyan veya 36 ncı maddenin son fıkrası hükmüne uygun olma
yan teklif mektupları kabul edilmez. 

İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 40. — Tekliflerin incelenmesi sonucunda, uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra, gerekti
ğinde; ihalenin 29 uncu maddeye göre yapılmadığı, ihalenin 30 uncu maddeye göre taahhüt amirinin onayına 
bağlı kaldığı, tekliflerin incelenmesi için ihale kararının şartnamede daha uzun bir süre öngörülmemiş ise, en 
çok 30 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı da kaydedilerek; 31 inci madde hükümlerine uygun 
gerekçeli bir karar veya karar özeti yazılır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. 

Tekliflerin aynı olması 

MADDE 41. — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu an
laşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifde bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci 
bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden istek
lilerden bir tanesi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden bir kaç isteklinin 
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oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan istekillerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, 
ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

ihalede hazır bulunmayan istekliler 

MADDE 42. — İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil gön-
dermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İhalenin yapılamaması 

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

Belli istekli veya firmalar arasında yapılacak ihaleler 

MADDE 44. — Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı alımı, elektronik cihazlar, askerî tesisat ve levazımat, 
askerî silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça; 
her türlü yapım işleri; etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ve bunlarla ilgili makine, malzeme, araç 
ve gereçlerin satın alınması; teknik yeterliliği ve iktidarları bilinen belli istekli veya firmalar arasında kapalı tek
lif usulü ile ihaleye çıkarılabilir. 

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

Bu ihalelerde, ön seçim için yapılacak ilandan başka ilan yapılmaz. Gizliliği olan işler için ilgili Bakanın 
onayı alınarak ilan yapılmayabilir. 

Birinci fıkrada sayılanlardan askerî silah ve malzeme sistemleri, mühimmat, elektronik cihazlar ve bunlara 
ait yedek parçalar, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bu ihtiyaçların araştırma, geliştirme hizmetleri ile 
imalatının alım ve satım usulleri, Millî Svunma Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte düzenlenir. 

B) Açık Teklif Usulü : 

Açık teklif usulü ile yapılabilecek 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,, 

Açık teklif usulünün uygulanması 

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

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, tek
liflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde, geçici teminata ait alındının veya 
banka teminat mektubunun, şartnamenin aynen kabul edildiğini ve teklif edilen fiyatı belirten mektupla bir
likte gönderilmesi zorunludur. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 
teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

Açık teklif usulünde ihale 

MADDE 47. — İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici 
teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılmayacakların 
belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, isteklilerin önünde, bir tutanakla tespit 
edilir. 
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Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya 
ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme 
kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 

tik teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okuya
rak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra 
ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve ek
siltme kâğıdına yazılır ve imzalan alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. 

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim ve artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden son teklifle

rini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif ve
remezler. 

İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 48. — Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihalenin yapılıp yapılmadığı isteklilere du
yurulur. Komisyonca, aynı oturumda karar yazılır veya kararın yazılması zamana bağlı ise özeti yazılarak, 
imza edilir ve uygun teklif vermiş olan istekliye bildirilir. 

İhalenin yapılamaması 

MADDE 49. — Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son 
teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır; veya idare yararı görüldüğü takdirde, 
ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iç pazarlıkla yaptırılır. 

C) Pazarlık Usulü : 

Pazarlık usulünde ihale 

MADDE 50. — Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, 
komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif al
mak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. 

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dola
yı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. 

Pazarlık usulüyle yapılabilecek isler 

MADDE 51. — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; 
a) Yer,, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşma

yan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler, 

b) Olağanüstü hal ve savaşta bütün kamu kuruluşlarının her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri; sıkıyöne
tim faaliyetleri ile Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tatbikatlarında acele olarak temini gereken her türlü 
ihtiyaçlar, Silahlı Kuvvetler ile Güvenlik Kuvvetlerinin yukarıda belirtilen özel durumlar dışında, planlarının 
uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri, 

c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, 
eğitim kuruluşlarından alınacak hizmetler ile araştırma ve geliştirme ihtiyaçları; kompitür tedariki (alımı, ki
ralanması) diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan yedek parçaların 
alımı, standardizasyonu sağlayan veya karşılıklı kullanmaya imkân veren birden fazla Bakanlık ihtiyaçlarının 
karşılanmasında; ilgili Bakanlıkça teçhizat, araç ve malzeme ile bunların yedek parçalarının Bakanlıklar arası alım, 
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satım, imalat faaliyetlerinin yönlendirilmesi işleri; teknik araştırma faaliyetleri; harp sanayiinin oluşturulmasında 
kamu ve özel sektör kuruluşlarını belirli sahalara yönlendiren ve sefer hazırlıklarını kolaylaştıran imalat faa
liyetleri, 

d) 29 uncu Maddeye göre ihalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapıla
cak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç maddelerinin alımı, 

e) 43 ve 49 uncu Maddeler uyarınca pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler, 
f) İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının paydaş

lara kiraya verilmesi, 
g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yön

temleriyle ihalesi uygun görülmeyen, devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
trampası ve irtifak hakkı tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve irtifak hakkı 
tesisi, 

h) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki su ve av yerleri 
ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsali hakkının, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikte göste
rilecek şartlara göre o yerde kurulmuş ve en az % 90 ortağı istihsal bölgesinde ikamet eden Kooperatiflere, 
Kooperatif Birlikleriyle yöredeki Köy Birliklerine kiralanması, 

i) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, 
etüd ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri 
ile teknik, fikrî ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler, 

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

k) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararı
na oranla yüksek bulunan malların satımı, 

1) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle belli taşınmaz malların alımı veya 
kiralanması, 

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

n) Millî Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
o) Hazineye mal edilmiş batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkarılması, 
p) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri ile 

ihalesi imkânı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma 
ve teknik hizmet işleri, 

r) Sermayesinin % 40'ından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ve 
Belediyelere ait ve uğraşı konuları (yapım) işleri olan kuruluşlara yaptırılmasına gerek görülecek (yapım) iş
leri, 

s) Kamu personelinin tedavisi İçin kanun ve yönetmelikler gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve gereç
lerin alımı, 

(a), (b), (c), (d), (i), (n), (p) bentlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, te
minat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

(g), (h), 0). (n), (p) ve (s) bentlerinde yazılı işler ilgili Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 
esaslara göre yapılır. 

D) Yarışma Usulü: 

Yarışma usulünün uygulanması 

MADDE 52. — İdareler her türlü etüd, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli görüldüğünde, 
yarışma ile yaptırabilirler. Bıi\ işlerin meslekî kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pa
zarlıkla ihale edilebilir. 
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İdareler kuruluş kanunlarında yer alan işlere ilişkin yarışmaların yürütülmesiyle ilgili yönetmelikleri hazır
larlar. 

Mimarlık, mühendislik proje yarışmalarıyla ilgili yönetmelik Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sözleşme 

İhalenin sözleşmeye bağlanması 

MADDE 53. — Bütün ihaleler "bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına taahhüt amiri tarafından 
imzalanır. 

Bu Kanunda belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

Kesin teminat 

MADDE 54. — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağla
mak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak 
suretiyle 25 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki orana göre bulunacak miktarın iki katı olarak 57 nci maddede 
gösterilen süre içinde, kesin teminat alınır. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. 
Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. 
Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Yapım islerinde kesin teminat 

MADDE 55. — Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüd, proje, 
kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir; 
kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hakedişlerine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin te
minat tutarına çıkarılır. Müteahhit .isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat 
da verebilir. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken 
fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranın
da artırılır. 

Kesin teminatın geri verilmesi 

MADDE 56. — Kesin teminatın: 
a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıl

dıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, tümü; 

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan ayrı olarak, geçici kalbul tutanağının onaylanması ve geçici 
kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla, yarısı, ke
sin kabul işlemleri tamamlandıktan sonca ise, kalanı; 

Müteahhide geri verilir. 
Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sa

yılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, temi
nat 54 üncü madde hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşıhk tutulur. Varsa kalanı müteahhide 
geri verilir. 
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Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu 

MADDE 57. — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 30 uncu maddeye göre 
onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesinin gerektirdiği hallerde bu vize tarihinin bildiril
mesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde, geçici teminatı kesin teminata çevirerek, noterlikçe onanmış im
zasını taşıyan sözleşmeyi, idareye vermeye zorunludur. 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait veya şartname ile 
müşteriye yüklenilmiş bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

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

Taşınmaz malların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi 

MADDE 58. — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri, şartnamede 
yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek 
hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. 

Müşterinin süresi içinde taşınır malları teslim almaması 

MADDE 59. — Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, idare 
bunları müşteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alın
maması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa idarenin diğer alacakları, ikinci 
satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına 
emanet hesabına alınır. Satış bedeli idarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mah
sup edilir ve artanı müşteriye geri verilir. 

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

İdarenin görev ve sorumluluğu 

MADDE 60. — tdare 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 getirilmemesi 
halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir 
noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müteah
hit veya müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. 

Tebligatın 32 nci maddedeki sürede yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında 
kanunî işlem yapılır. 

Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayan haller 

MADDE 61. — 57 nci maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getiril
mesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu de
ğildir. 

Müteahhit veya müşteri tarafından sözleşmenin bozulmasına neden olunması 
MADDE 62. — Sözleşme yapıldıktan sonra 63 üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müş

terinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşmenin bozulmasına neden olması halinde, İdarenin en az 10 gün 
süreli ihtarına (ihtarda süre ve nedenler açıkça belirtilir) rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hüküm
lere göre tasfiye edilir. 
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Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi 

MADDE 63. — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörül
meyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 30 oranına kadar olan değişik
liği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sö^eşme feshedilir. Bu durumda müteahhit işin keşif be
deli ve |% 30 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmaya zorun
ludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idareden hiçbir 
masraf ve tazminat isteyemez. 

Ancak, <% 30 oranından fazla artış, temel ve tünel işlerinde, ayrıca aşın dalga, heyelan, fezeyan, seylap 
ve tabiî afet gibi nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili Bakanın onayı ile 
süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde >% 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir. 

tşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda, müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile yapmış olduğu gerçek giderlerine karşı
lık olarak, yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'i arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapı
labilir. 

Kiralarda sözleşme süresi 

MADDE 64. — Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Tu
ristik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Kat
ma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları Bakanlıktan alınır. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yü şartname ve sözleşmesindeki esaslara 
göre yeniden tespit edilin 

Su ürünleri istihsali hakkı kiralarında süre 

MADDE 65. — Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızların
daki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri avlama hakkının kiralanmasında beş yıla kadar söz
leşme yapmaya idareler yetkilidir. 

Ancak, kiralayan tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri onbeş yıla kadar kiraya 
verilebilir. 

Bu madde kapsamına giren kira işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre ye
niden tespit olunur. 

Sözleşmenin devri 

MADDE 66. — Sözleşme, taahhüt amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklar
da, ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri 
hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanır. 

Müteahhit veya müşterinin ölümü 
MADDE 67. — Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin temi

natı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itiba
ren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla söleşmeyi devredebilir. 

Müteahhit veya müşterinin iflası hali 
MAPDE 68. — Müteahhidin veya müşterinin iflas etmesi halinde, sözleşme fesih ve kesin teminat gelir 

kaydolunur. 
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Müteahhit veya müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali 

MADDE 69. — Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır has
talık ya da tutukluluk, hapis veya sürgün cezası nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hal
lerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekili tayin etmek şartıyla taahhüdüne 
devam edebilir. 

Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, ilgililer
ce, yerine aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenüebilir. 

Müteahhit veya müşterinin birden fazla olması hali 

MADDE 70. — Birden fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından birlikte yapılan tahhütlerde, müteahhitler
den veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına 
engel olmaz. 

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

Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir şahıs ortağın ölümü veya şir
ket ortağın (iflas hariç) herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları teminat 
dahil işin o ortağa yüklediği, sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

îhale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

Kamu kuruluşlarından karşılanan ihtiyaçlar 

MADDE 71. — Genel bütçeye dahil dairelerle Katma ve özel Bütçeli İdare ve Müesseseler, bunlara 
bağlı döner sermayeler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da bir
likte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvet
lerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk 
Donanma Vakfı ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya bu vakıfların birleşerek yeni bir vakıf 
kurmaları halinde bu vakıflar) ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte 
kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluş ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, özel kanun 
ile kurulan tüzel kişiliğe sahip olup, ortaklarını veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanla
rın ürünlerini alan, işleyen değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereç
leri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birlikler, özel kanunlarla kurulmuş veya özel kanunlarla kendilerine 
kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar arasında artırma ve eksiltme işleri, kıymet takdiri yo
luyla yapılır. 

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 
Kuvvetlerini güçlendirme amacıyla kurulmuş olan vakıflar (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 
Türk Donanma Vakfı ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı veya bu vakıfların birleşerek yeni 
bir vakıf kurmaları halinde 'bu vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla 
biriik'te Kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluşlar ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseseler 
ile özel kanunlarla kendilerine Kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş ve müesseselerden sağlan
ması halinde, bunların bizzat o kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması ve taşınması zorunludur. Kuruluş 
amaçları temel gıda ve günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan bu fıkradaki kuruluşlar bakımından, 
sözü edilen temel grda ve günlük tüketim maddeleri ve bu fıkradaki sanayi kuruluşları bakımından imal 
edilecek mamullerin bünyesine giren hammadde, yarı mamul devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel teç-
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hizat ve bu kuruluşlarca bir bütün halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalat sahasına gir
meyen makine, teçhizat içtin bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz. Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alım
ları ile yapımların kıymet takdirleri, varsa tarife bedelleri yoksa piyasa satış bedelleri veya maliyet analizleri 
kullanılarak alıcı kuruluşlarca yapılır. 

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

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıklarca tespit edilen mallar, dağıtımı yapan kuruluş
larda bulunmadığı belgelenmek suretiyle bu fiyatlar üzerinden en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 
İdarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Genel menfaate yararlı derneklere taşınmaz malların satımı 

MADDE 72. — Genel menfaate yararlı derneklere kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, 
Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı kamu hizmetlerine tahsisli taşınmaz mallan dışındaki taşınmaz malları, 
satış tarihindeki alım, satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. 

Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. 
5 yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanü madiği takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden 

Hazinece geri alınır. 

Tarihî ve bediî kıymeti olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler 

MADDE 73. — Tarihî, bediî kıymeti olanlar hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetindeki yerle
rin satışı, kiraya verilmesi, irtifak hakkı tesisi ve trampası ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, 
bu konuda Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikte belirtilecek maksatlarla kiralanması veya 
irtifak hakkı tesisi mümkündür. 

Mahallî komisyonların yetkileri 

MADDE 74. — Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve irtifak hakkı tesislerinde, 
mahallî Komisyonların ne miktara kadar ihaleye selahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda 
gösterilir. 

Ecrimisil istenilmesi 

MADDE 75. — Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malla
rın, gerçek veya tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilden, bu kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden 
sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. 

Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil, fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise ,hükmen tah
sil edilir. Ecrimisile hükmolunabilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez 
ve fuzuli şagilden kusuru aranmaz. 

Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmediği takdirde, hükmen tahsili için dava açılmakla birlikte, 
mülkiye amirlerince en geç 15 gün içinde taşınmaz malın tahliyesi sağlanarak Maliyeye teslim edilir. 

Mahkemece hükmolunan ecrimisil, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tasarı UsUlü Hakkında Kanun hü
kümlerine göre tahsil olunur. 

Tarihî ve bediî değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi 

MADDE 76. — Tarihî ve bediî değeri olan taşınmaz mallar, Bakanlar Kurulunca çıkartılacak bir yö
netmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir. 

Vakıflara ait özel hükümler saklıdır. 
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Kızılay Derneğinden yapılacak alımlar 

MADDE 77. ™ Kızılay derneğinde bulunan ilaçlarla, sağlık araç ve gereçleri, idarelerce doğrudan doğ
ruya satın alınabilir. 

Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları 

MADDE 78. — idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında, taşınır 
ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar Dışişleri, Maliye ve 
Bayındırlık Bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit edilir. 

Yurt dışındaki gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karşılanması 

MADDE 79. — Dış ülkelerdeki gemi ve uçakların o yerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaç maddeleri
nin alımı İle acele onarımlarının yapılması, filo komutanı, uçak ve gemi kaptanı tarafından sağlanır. Uygu
lama şartları, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıkça düzenlenecek bir yönetmelikte 
gösterilir. 

Emanet suretiyle yapılacak işler 

MADDE 80. — Aşağıda yazılı işler, taahhüt amirlerince idare görevlilerinden oluşturulacak emanet ko
misyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

a) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım ve 
onarım işleri; 

'b) idarenin yeterli iş gücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulması 
faydalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri; 

c) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri; 
d) İstihkâmların yapımı ve onarımı ile garnizonların alt yapı işleri; 
e) Gizliliği olan işlerle yasak bölgelerde ve orman içindeki yapım ve taşıma işleri; 
f) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve orman >.menajman işleri; 
g) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım işleri; 
h) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle 'bitirilmesinde zo

runluluk görülen işlerin tamamlanması; 
i) Liman yapımı ve genişletilmesi, tarama yapılması, ulaşım güvenliği için batıkların çıkarılması ve 

dolgu işleri; 
j) Silahlı Kuvvetlerle, Güvenlik Kuvvetlerinin araç ve gereçlerinin yapım, onarım ve bakımı; 
k) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasında 

idaresince yarar görülen işler; 
1) ihaleye konulmasına imkân bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve bekleme

ye de tahammülü olmayan işler; 
m) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmesi işleri; 
n) Telgraf, telefon ve enerji hatlarının çekilmesi işleri; 
o) Tuz çıkarma işleri; 

Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli Emanet Komisyonları geçici süre ile işçi çalıştırabile
ceği gibi işin bünyesine giren geıekli madde, araç ve gereçleri Öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan 
ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ya da Bele
diyelere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden alabilirler. 
Bu suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine 
uygunluğu belgelenmek şartıyla piyasadan sağlanır, 
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Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, araya 
bir müteahhit girmeksizin taşaronlara da yaptırılabilir. 

Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlara verilen işlerde; inşaatın bünyesine giren ve sarfında kont
rolü mümkün olabilen anamalzeme (demir, çimento, kereste gibi) dışında kalan malzeme de taşaron tara
fından temin edilmek şartıyla iş yaptırılabilir. 

Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları, Millî Savunma, Maliye, Bayındır
lık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerle ilgili olarak idarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Uluslararası antlaşmalar uyarınca yapılacak isler 

MADDE 81. — Uluslararası Antlaşmalar uyarınca Türkiye'de yapılacak ve karşılıkları yabancı Devlet 
veya uluslararası kuruluşlarca sağlanacak önemli işler, özel kanun, kararname ve antlaşmalar hükümlerine 
göre yürütülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil \e davranışlar 

MADDE 82. — İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye iliş

kin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek; 
'b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek ve rağbeti kıracak 

söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya 
ihalenin doğrulunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak; 

c) İhale işlemlerinde sahte belge ve teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü 
kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin 
yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme ve vasıta kullanmak; 

yasaktır. 

İhalelere katılmaktan idarelerce geçici yasaklama 
MADDE 83. — 82 nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda 'bulundukları ihaleyi yapan idare tara

fından anlaşılanlar, o ihaleye iştirak ettirilmezler; fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında, bir yıla 
kadar, ihaleyi yapan bakanlık, ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu bakanlık tarafından, genel olarak ihale
lere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idareler, bu kararı, Resmî Gazetede ilan ettirirler. Bu 
kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar yasaklı oldukları süre 
içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. 

Hakkında bu yolda işlem yapılanların, sermayesinde en az yarı payını elinde bulundurduğu tespit edilen 
tüzelkişilere de aynı önlem uygulanır. 

Meslek icrasından men edilme 
MADDE 84. — Haklarında T.C.K. nun 339, 340 ncı maddeleriyle son soruşturmanın açılmasına karar 

verilen kontrol teşkilatı mensupları yargılama sonucuna kadar görevden uzaklaştırılırlar. 
Bu suçlardan mahkûm olan kontrol teşkilatı mensupları mesleklerini icra edemezler. 
Haklarında Tüfk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen mü

teahhitlere yargılama sonuna kadar hiçbir suretle yeni iş verilmez. 
Bu suçtan mahkûm olan müteahhitler hiçbir nam altında müteahhitlik yapamazlar. 
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Görevlilerin sorumluluğu 
MADDE 85. — ihale komisyonları, muayene ve kabul kurullarının başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, 

görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ih
mal ve kusurlu hareketlerde bulundukları takdirde, haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fi'il ve dav
ranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve 
ziyan da kendilerine ödettirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Erken bitirme primi 

MADDE 86. — Şartname ve sözleşmesinde yazılı veya şartname ve sözleşmesine uygun olarak verilecek 
süre uzatımı ile tespit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında idarelerce yarar görülen yapım işlerinde, 
esasları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere «erken bitirme primi» verilebilir. 

Tarım ve orman ürünlerinde tercihli usuller ve Tekel maddelerine ilişkin özel hükümler 

MADDE 87. — Tarım ve orman ürünlerinin üretim, imal, kesme, toplama, taşıma gibi işlerinde ve bu 
ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usullerle, tekel maddelerinin satımı ve tekelle ilgili ürünlerin üre
ticiden alımı hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Muayene ve kabul işlemleri 

MADDE 88. — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idare
lerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul kurulları tarafından yapılır. 

Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Sürelerin hesabı 

MADDE 89. — Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında, hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Tebligat 

MADDE 90. — Bu Kanunun uygulanması sırasında yapılacak tebliğler hakkında hüküm bulunmayan hal
lerde, (Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

Başlamış olan işler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce onayı alınmak suretiyle başlatılmış 
bulunan ihale işlemleri taahhüdün ifasına kadar, ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak şartname esasları ve yönetmelikler, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya de
vam ederler. 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 91. — 22.2.1926 tarih ve 748 sayılı, 16.6.1927 tarih ve 1080 sayılı Kanunlarla, 2.6.1934 tarih ve 
2490 sayılı Kanun ve bu Kanunun tadil ve ekleri, diğer kanunların bu Kanuna uymayan hükümleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 92. Bu Kanun yayımını izleyen malî yılbaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 93. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
7 Eylül 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdas 

Dışişleri Bakanı 
t. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K.„ Cantürk 

Tarım ve Orman Bakamı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. Af. N. Özdas 

Milli Eğitim Bakanı 
H., Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji 
S. Kocatopçu 

Devlet Bakanı 
Af. özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. özgür 

ve Tabiî Kay.. Bak 
S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve iskân Baıkana Köy. işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Evliyaoğlu Dr. S- Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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, DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet İhale Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Kapsam 
MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, 

satım, hıizmıet, yapıım, Skıira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hü
kümlere göre yürütülür. 

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

İlkeler 

MADDE 2. — Bu kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en İyi şekilde, uygun şartlarla, zamanında kar
şılanması ve ihaleye rağbetin sağlanması için açıklık ve rekabet ilkeleri göz önünde tutulur. 

İhale yetkilisi 

MADDE 3. — Bu Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye, İdarelerin taahhüt amirleri yetkilidir. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında : 
Alım, Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve 

satımını, 
Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli perso

nel d'sitihdamı hariç ofaıaik üzere gerçek veya tüzdkiişilere ücret karşılığında yapitırılan, araşltıırma, imalat, pro
totip imalat, bilgi alışverişli, listilkşaf, etüt, plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzerli her türlü hizmetleri, 

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

Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 
Trampa ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi : Borçlar kanununda Türk Medenî Kanununun trampa ve 

mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş esaslara göre yapılan işlemleri, 
Taşıma : Yükleme, boşaltma, taşıma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, 
Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bede

lini, 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet İhale Kanunu Tasana 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

MADDE l. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlkeler 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. 

Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz. An
cak, ihalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanları birarada yapılabilir. 

Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. 
Ancak, istekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere önemli işlerin kısım
lara ayrılması mümkündür. 

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsim
lerde yapılır. 

Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kanunlaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde 
'imar durumu, tip yapılarda tatbikat 'diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım 
işlerinde ihaleye çılkılamaz. 

İhale yetkilisi 

MADDE 3. — Bu Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye, idarelerin ita amirleri yetkilidir. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında : 
Alım, satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve 

satımını, 
Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli perso

nel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzelkişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, ima
lat, prototip imalat, istikşaf, etüt, harita, plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri, 

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

Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 
Trampa ve Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk Medenî Kanununun trampa 

ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri, 
Taşıma : Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, 
Tahmin edilen bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bede

lini, 
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idare : ihaleyi yapan dalire, taruırn ve kuruluşları, 
Taahhüt Amiri : Mühasebei Umumiye Kanunundaki amiri itaya, bu kanuna tabi olmayan kuruluşlarda 

ise benzeri yetkiye sahip olanlara, 
Müteahhit : Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
İstekli : İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel ve teknik esaslarını tespit eden şartları, 
Sözleşme : tdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 
ifade eder, 

İhaleye girebilme şartları 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak ihale işlerine girebilmek1 için kanunî ikametgâh sahibi olmak, 
ihaleye girebilme yeterlik ve niteliğini haiz bulunmak, İstenilen teminatı ve gereğinde bu kanunda yazılı bel
geleri vermek zorunludur. 

İhaleye katılamayacak olanlar 

MADDE 6. — Özel kanunlardaki kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak üzere; 
ihaleyi yapan idarenin taahhüt amirleri ile ihalenin işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 

denetlemekle görevli olanlar; bunların eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil, kan ve sıhrî hısımları ile 
bu kimselerin veya hısımlarının ortakları; bu Kanun gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklanmış olanlar; doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

Şartname genel esasları 

MADDE 7. — ihaleye konu olan işlerin her türlü özelliğini belirten şartnamesi, i'lgffi İdarelerce haızırla-
nıır. Bu şartnaımelerde dşih- niteliğine göre konulacak özel ve teknik şaııtlıardan başka, genel olarak aşağıdaki 
hususları da gösterilmesi zoırunlhıdor : 

a) işin niteliği, nevi ve miktarı, 
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri aynî hak te

slisinde tapu kayıitlarına göre ısemiti, yeri, ısınırı, yüzölçümü, varsa adı ve parsel numarası ve durumu, 
c) ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu, 
d) 'ihale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde taahhüt almlirince onaylanacağı veya 

iptal edilebileceği, 
e) 'işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve 'şartları, 
f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı ve şartları, 
g) Vergi, resim, sigorta primi ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 
h) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 
i) isteklilerden aranılan şartlar ve bölgeler; etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım 

işlerinde ise Bayındırlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun belgeler, 
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Uygun bedel : Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en 
yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin( tercihe layık görüleni
ni, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini 

İdare : İhaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları, 
istekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri, 
İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını 

gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, 
Müteahhit : Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 
Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 
Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, 
Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 
İfade eder. 

İhaleye katılabilme şartları 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanunî ikametgâh sahibi olmak, 
gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. 

İhaleye katılamayacak olanlar 

MADDE 6. — Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar : 
1. İhaleyi yapan idarenin; 

a) İta amirleri, 
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan 

ve sılhrî hısımlairı, 
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen" şahısların ortakları, 

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine ka
tılmaktan yasaklanmış olanlar. 

Şartnameler 

MADDE 7. — İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri idarelerce hazır
lanır. 

B J şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki 
hususların da gösterilmesi zorunludur : 

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, 
b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri aynî hak 

tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, 
c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 
d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, 
e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, 
f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, 
g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu, 
h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal 

edilebileceği, 
i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 
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j) İşe başlama ve işi 'bitirme günü, gecikme halinde alınacak cezalar, 
k) işin süresinden önce yapılmasında veya tamamlanmasında fayda görülen hallerde erken bitirme primi 

verilmesi öngörülüyorsa bunun miktarı ve ödeme şekli, 
1) İşin özelliği sebebiyle, ihalenin ehliyet ve Iiyakatlarına güvenilen İstekliler arasında yapılması gerekli 

olan hallerde aranılan şartlar ve belgeler, 
m) ihtilafların çözüm, şekil ve şartları, 
n) Sözleşme konusu işlerin malzeme ve birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse; fiyat 

farkının ne şekilde ödeneceği. 

Şartnamelerde Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar 

MADDE 8. — İdarelerin genel ve müşterek ihtiyaçlarından; 
a) Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak ihtiyaç madelerinin almlarına ait şartnamelerin genel esasları, 
b) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince yapılacak yatırımların etüt, plan; proje, kontrollük 

ve müşavirlik dahil her türlü hizmetlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
c) Yapım işlerine ait şartnamelerin genel esasları, 
d) Makine, araç ve gereçlerin satın alınması hu şartnamelerin genel esasları, 
e) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan her türlü mal ve hizmetlerin teminine ait şarnamelerin genel esasları 
f) Mücbir sebepler, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Resmî Gazetede yayınlanır. 
Bu madde ve işler için özel ve teknik nitelikteki şartlar, idarelerince gerektiğinde bu esaslara eklenir. 

İ K I N C I K I Ş I M 
İhale İşlemleri 

B I R I N C I B Ö L Ü M 

İhaleye Hazırlık 

Tahmin edilen bedel 
MADDE 9. — 
a) Yapım işlerinde; keşif bedeli, fiyat artışları, inşaat ilaveleri ve proje değişiklikleri hariç olmak üzere 

sözleşmede yazılı limitleri aşmayacak kesinlikte, projelere dayalı olarak hesaplanır. 
b) Diğer işlerde; idarelerce tespit edilir veya ettirilir, işin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu 

bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar Belediye, Ticaret Odası, gerektiğinde Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluş
lardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tu
tanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. 

Bedelin tahmin edilememesi 
MADDE 10. — Sınaî ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgili bakanın onayı alınmak 

suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir. 

Onay belgesi 
'MADDE İÜ. — Onay 'belgesinde; ihale konusu olan işin niteliği, nevi, miktarı, tahmin edilen bedeli, 

bütçesindeki kullanılabilir ödenek tutarı ihalede uygulanacak usul, yapılacak ilanın şekli ve adedi, alınacak-
sa geçici teminat miktarı, ihale komisyonunun kaç kişiden kurulacağı, asil ve yedek üyelerin isimleriyle 
birlikte açıkylanır. 

Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, varsa bedel in 
ne olacağı belirtilir. 
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j) ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, 
k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse 

fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, 
1) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, 
m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, 

şartları ve ödeme şekli, 
n) İhtilafların çözüm şekli. 

Şartname genel esasları 

MADDE 8. — Bakanlar Kurulu : 
a) Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye, 
b) Şartnamelere konulmak üzere 7 nci maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda 

genel esaslar tespit etmeye, 
Yetkilidir. 

İKÎNCt KISIM 
İhale İşlemleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İhaleye Hazırlık 

Tahmin edilen bedelin tespiti 

MADDE 9. — Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde 
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi 
kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayariaklarının da eklendiği bir 
hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tah
kik ettirilir. 

Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş 
birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır. 

MADDE 10. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Onay belgesi 
MADDE 11. — ihalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu 

olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, 
avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alına-
caksa geçici teminat miktarı, ihale komisyonunun kaç kişiden ve kimlerden kurulacağı belirtilir. 

Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı 
verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. 
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Şartnamelerin isteklilere verilmesi 

MADDE 12. — Şartname ve eklerinin onanmış örneklerinin isteklilere bedelli veya bedelsiz verilmesi hu
susu ile bedelli verilmesi halinde bu bedelin tespitine ilişkin esaslar, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca ha* 
zırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikte gösterilir. 

İhale komisyonları 

MADDE 13. — Taahhüt amirleri, ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili idarenin memurla
rından birinin başkanlığında, ihale konusu iş dalında uzman en az bir kişi ve bir Maliye memurunun ka
tılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler. 

Askerî İhale Komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı Millî Savunma ve Maliye Ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Kararname ile tespit edilir. 

Komisyonlara katılacak Maliye memuru, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule göre tespit edilir. 
İl özel İdarelerine ilişkin ihaleler, Valinin veya adına görevlendireceği bir memurun başkanlığında İl 

Daimî Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu komisyonlarca, 
Belediyelere ait ihaleler, Belediye Başkanının veya adına görevlendireceği bir memurun başkanlığında, 

Belediye Encümenince kendi üyeleri arasından seçilecek iki üyeden kurulu 'komisyonlarca, 
yürütülün 
Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman 

da görevlendirilebilir. 
Komisyonların Başkan ve Üyelerine bu komisyondaki görevleri dolayısıyla Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 

Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikte belirlenecek miktarda ücret ödenir. 

Komisyonların çalışması 

MADDE 14. — İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararlan çoğunlukla alınır. Oyla
rın eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. 
Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon üyeleri oy 
ve kararlarından sorumludurlar. 

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi 

MADDE 15. — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay bel
gesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve eklerli, gerekli projeler, ilana ilişkin belge 
ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. 

Eksik belgelerle ihale yapılmasından ihale komisyonları sorumludur. 

İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler 
MADDE 16. — idarece, ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, istekli

lerde belirli malî ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. 
İsteklilerde yeterlik ve nitelikler arandığı hallerde, bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, Şartna

melerde gösterilir. 
İstekliler, Şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorun

dadır. ' 
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Şartnamelerin verilmesi 

MADDE 12. — İhalesi yapılacak işe ait şartnameler ve ekleri, özel kanunlarındaki hükümler saklı kal
mak kaydıyla, ilgili idarelerce hazırlanır ve tasdikli örnekleri bedelsiz ya da Özelliklerine göre idarelerce tak
dir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir. 

Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir. 

İhale komisyonları 

MADDE 13. — İta amirleri, ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili idarenin memurlarından 
birinin başkanlığında, ihale konusu iş alamnda uzman en az bir kişi ve bir maliye memurunun katılmasıyla 
kurulacak komisyonları görevlendirirler. 

Askerî ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı Millî Savunma ve Maliye ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile tespit edilir. 

TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığında teşkil edilecek satınalma komisyonlarında maliye 
memurluğu görevi, bu kuruluşların saymanlık işlerini yürüten muhasebe müdürü veya vazifelendireceği bir 
memur tarafından yerine getirilir. 

Askerî ihale komisyonları ile diğer ihale komisyonlarına katılacak maliye memuru, Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek usule göre tespit edilir. 

ti özel idarelerine ait ihaleler il daimî encümenince, belediyelere ait ihaleler belediye encümenince bu Ka
nun hükümlerine göre yürütülür. 

Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uz
man da görevlendirilebilir. 

Komisyonların çalışması 

MADDE 14. — İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. 
Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve 
üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. 

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi 

MADDE 15. — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay bel
gesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge 
ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. 

Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulun
duğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar ilgili idareye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durum
da ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve 19 uncu madde uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür. 

Eksik belgelerle ihale yapılmasından ihale komisyonları sorumludur. 

İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler 
MADDE 16. — İdarece ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, istekliler

de belirli malî ve teknik yeterlik, ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, şart
namelerde gösterilir. 

İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zo
rundadır. 
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Yapım işleriyle her türlü etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde ara
nacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne 
biçimde tutulacağı, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gös
terilir. 

Yapım işleri dışındaki ihalelere katılacak isteklilerde aranacak niteliklerle, istenecek belgelerin neler olacağı 
Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım IBakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar IKurulunca çıkarılacalc bir Yönetmelikle 
tespit edilir. 

İhalenin ilanı 

MADDE 17. — ihale konusu olan işler isteklilere ilan yoluyla duyurulur, 
Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla 

yayınlanmak suretiyle iki kez duyurulur. 
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden 

az olamaz. 
Ankara ilinde yapılacak işler dışında, Ankara'da yapılacak ihaleler için mahallî gazete Resmî Gazetedir. 
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan artırma ve eksiltmeler 

yerel gazetelerden başka tirajı göz önüne alınarak, Il'i Basım İlan Kurumunca 'tespit edilecek günlük gazete
lerden birlinde 'ihale gününden en az 10ı gün önce yapılacak ilanla bir kere duyurulur. 

Bu tutarın üç katını aşan artırma ve eksiltmelerde ise, aynı koşulla bir kez de Resmi Gazete lile ilan yâ  
pılır. Dördüncü fıkra uyarınca mahallî gazete (ilanlarınım Resmî Gazötöde yayınlanması halinde miktar ne 
olursa olsun .ayrıca Resmî Gazete ilanına gerek yolfctur. 

idareler işin önem ve özelliğine göre, bu ilanları yurt içinde çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araç
ları ile de ayrıca yayınlatabilirler. 

idarelerin ilan yapıldıktan sonra ihaleden vazgeçmesi halinde, durum yukarıdaki usullere göre en az bir defa 
ilan edilir. 

Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler için gazete ile ilan yapıp yapmamakta idareler serbesttir. 

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar 

MADDE 18. — ilanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 
a) ihale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi koşullarla alınacağı, 
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, teklif zarflarının hangi tarih, gün ve saate kadar nereye ve

rileceği, 
g) ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu, 
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Yapım işleriyle her türlü etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde 
aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler ola;ağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicil
lerinin ne biçimde tutulacağı ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte 
gösterilir. 

İhalenin ilanı 

MADDE 17. — İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyuru
lur : 

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar : 
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün 

aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. 
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az 

olamaz. 
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili 

idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araç- > 
lan ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete 
çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır. 

2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar : 
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler 1 nu

maralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak ili Basın-îlan Kurumu'nca tespit 
olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir. 

3. Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar : 
Tahmin edilen bedeli 2 numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, 

ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir. 
4. idareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler 

veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. 
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler. 

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar 

MADDE 18. — İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, 
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, 
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin 'hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği. 
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İlanda değişiklik yapılması 

MADDE 19. — ilan yapıldıktan sonra zorunlu olmadıkça şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. 
Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bu değişikliği gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edi
lir ve daha önce yapılan ilanlar geçersiz sayılarak iş yeniden ve aynı yollarla en az bir defa ilan edilir. 
Yeni yapılacak ihalenin günü eski ihale gününden en az on gün sonra olmak üzere tespit edilir ve yapılacak 
ilanda bu husus belirtilir. 

İlanın uygun olmaması 

MADDE 20. — 17, 18 ve 19 uncu Maddelerdeki ilke ve şartlara uyulmadan yapılan ilanlar geçersizdir. 
Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. 

İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, ilan yanlış
lığının, ihaleyi yapan idarenin hatası dışında meydana geldiğinin belgelenmesi halinde ilgili Bakan, işde ive
dilik ve Hazine yararı görürse o ihale veya sıözleşmeriin geçerli sayılmasını onaylayabilir. 

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

İlanı sakıncalı görülen hususlar 

'MADDE 21. — Askerî ihaleler ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ihaleler içlin yapılacak ilanlarda ta
ahhüt amiri tarafından sakıncalı görülen hususlara yer verilmeyebiileceğd gibi, gerekli görülürse ilan şartı da 
arıantnaya'bilirJ 

Yabancı ülkelerde ilan 

MADDE 22. — idarelerince yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için ye
terli rek'a'belti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde ilan yapi'l'a'billir. Bu 'ilan lihale gününden en aız 45 gün önce 
yapi'lıır. İlanla ilgili usul ve yöntemler Mfiiî Savunma, Dışişleri, Bayındırlık, Ticaret ve Bnerjıi ve Tabiî Kay
naklar bakanlıklarının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

İhalenin tatil gününe rastlaması 

MADDE 23. — ihale için tespit olunan gün, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar alana gerek kalmaksı
zın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve slaatte yapılır. İlandan sonra iş saati değişse de ihale ilan edi
len saa'ttta yapılır. 

Tekliflerin açılma zamanı 

MADDE 24. — Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açıl
ma zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat 
ayan esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olu
nur, 

Geçici teminat 

MADDE 25. — isteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edülen bedelinin % 3'ü oranında geçici te« 
minat allınır. 

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idareler serbesttir. 
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Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan 

MADDE 19. — ilan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapıl
ması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar ge
çersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. 

İlanın uygun olmaması 

MADDE 20. — 17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu du
rumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. 

İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ive
dilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci de
rece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir. 

ihalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteah'hit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış 
olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir. 

İlanı sakıncalı görülen hususlar 

MADDE 21. — Askeri ihaleler ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Millî İstihbarat Teşkilatına ait iha
leler için yapılacak ilanlarda birinci derece ita amiri tarafından sakıncalı görülen hususlara yer verilmez. 

MADDE 22. — Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhalenin tatil gününe rastlaması 

MADDE 23. — İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kal
maksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de 
ihale ilan edilen saatte yapılır. 

MADDE 24. — Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici teminat 

MADDE 25. — İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici te
minat alınır. 10 uncu madde uyarınca yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ünden 
az olamaz. 

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idareler serbesttir. 
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Teminat olarak kabul edilecek değerler 

MADDE 26. — Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilin iştir: 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri teminat mektupları, 
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller, 
Bankaların verecekleri temlimat mektuplarından baş'k>a temıimalt akçeleri ıi!le nakit mahiyetindeki evrakın iha

lelere gerecekler tarafından doğrudan doğruya mail sandıklarıma yatırılması zorunludur. Bunları Komisyonlar 
alamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edik ve üzer
lerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz. 

Teminat mektupları 

MADDE 27. — Bankaların bu kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat 
mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre mliıktar ve kapsamlarımı ve şeklini tespiite Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat 
mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit ödifen temlinat mektupları gerekli kovuşturma yapılması 
için Maliye Bakanlığıma limitikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce lilgiii banka şubesince verilen temi
nat mektupları toplamı l e aynı şubesinin limitlerin inde gö&terlmesli zorunludur. Yabancı bankalarım ve benze
ri kredi kuruluşlarınım kontrgaranltilerine dayanatrafc bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki 
miktarlara dahil değildir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararlan 

Uygun bedel 

MADDE 28. — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen 
bedellerin en yükseğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık 
görülenidir. 

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa, uygun bedel teklif edilen bedellerden 
tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel, 
teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. Ancak bedel tahmini 
yapılmamış kapak teklif usullü ihalelerde, ihalenin geçerli sayılması, bizzat ilgili bakanın onayına bağlıdır. 

Millî firmalar lehine hangi orana kadar ayırım yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Uygun bedelin tercihinde kullanılacak ana kriterler, ilgili bakanlıkların da görüşleri alınarak Maliye Ba

kanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması 

MADDE 29. — Komisyonlar, gerekçesini belirtmek suretiyle, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar 

MADDE 30. — İhale Ikomlisyonlarımca alınan kararbr, komisyon başkanımın ve üyelerinim adlan, soyadla
rı ve esas görevleri belirtilerek 'imzalanır. 
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Teminat olarak kabul edilecek değerler 

MADDE 26. — Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir : 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, 
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller. 
Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına ya

tırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mek
tupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici te
minatları hemen geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konula
maz. 

MADDE 27. — Danışma Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCt BÖLÜM 
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve ihale Kararları 

Uygun bedelin tespiti 

MADDE 28. — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen 
bedellerin en yükseğidir. 

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe la
yık görülenidir. 

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa, uygun bedel teklif edilen bedellerden 
tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel, 
teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. Ancak, bedel taıhmini 
yapılmamış kapalı teklif usulü ihalelerde, ihalenin geçerli sayılması, bizzat ilgili bakanın onayına bağlıdır. 

Millî firmalar lehine hangi orana kadar ayırım yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Uygun bedelin tercihinde kullanılacak ana kriterler, ilgili Bakanlıkların da görüşleri alınarak, Millî Sa

vunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması 

MADDE 29. — Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ko
misyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar 

MADDE 30. — İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları 
ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 

Milî Güvenlik 'Konseyi (S. Sayısı : 638) 



— 48 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Kararlarda listeklilerin alşimileri, adresleri, tekff ettikleri bedeller, İmalemin ıhangü günde ve hangi istekli 
üzerine yapıldığı), ihale yapıfllmıamıiş lise nedenleri belirtilir. 

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi 

MADDE 31. — ihale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, taahhüt amirlerince karar tarihin
den 'itibaren en geç onbeş iş günü (içinde, onaylanır veya iptal edilebilir. 

Taahhüt amirlerince 'karar iptal edilirse, ihale (hükümsüz sayıdır ve üş:in yenliden ihalesi yapılır. 

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 

MADDE 32. — Taahhüt amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş 
günıü içinde, üzerine ühale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirlir veya iadelli taahhütlü 
mektupla kanunî adresine postalanir. Mektubun postaya verillmesıini takip eden yödinoi gün, kararın istekliye 
tebliği tarihli sayılır. 

İhale kararlarının taahhüt amıidnce iptal edilımıesi halinde de, durum istekliye aynı sekide bildirilir. 

Zam ve indirim teklifleri 

MADDE 33. — Teklifler verildikten sonra bu Kanunda yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri 
kabul edilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usulleri 

Usullerin neler olduğu 

MADDE 34. — Bu Kanunun 1 indi 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 uygulanacağı, bu kanun hükümlerine uyularak idarelerince 

töspilt edilir. 
Yukarıda belirtilen a, b, c fıkralarındaki usullerde, işin «Anahtar Teslimi» şeklinde de ihaleye çıkarılma

sına idareler yetkilidir. 

A) Kapalı Teklif Usulü : 

İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu 

MADDE 35. — Bu Kanunun 1 inci maddeslinde yazılh işlere diskin ihalelerde, tekliflerin gizili olarak ve-
rilmesinli 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. 
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Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli 
üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi 

MADDE 31. — ihale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden iti
baren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir * 

İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır, 

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 

MADDE 32. — İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren engeç 5 işgünü 
içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla 
töbligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ 
tarihi sayılır. 

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

MADDE 33. — Danışma Meclisi metninin 33 üncü maddesi aynen kahul edilmiştir. 

İhalede hazır bulunmayan istekliler 

MADDE 34. — İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale Usulleri 

İhale usullerinin neler olduğu 

MADDE 35. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır: 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) (Belli İstekliler arasında kapalı teklif usulü, 
c) Açık teklif usulü, 
d) Pazarlık usulü, 
e) Yarışma usulü. 
îşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Kanun hükümlerine uyularak idarelerince 

tespit edilir. 

İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu 

MADDE 36. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak 
verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. 

Ancak, 44 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45 inci maddede 
gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52 nci maddede gösterilen iş
ler de yarışma usulüyle yaptırılabilir. 
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Kapalı teklif usulünün uygulanması 

MADDE 36. — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ya
zılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait mak
buz veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 
Dış zarfın üzerine teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması zorunludur. 

Teklif mektuplarında, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen 
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, istekli tarafından imzalanması, kazıntı ve silinti bulunmaması 
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Teklif mektubunun verilmesi 

MADDE 37. — Teklif mektubu, ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ko
misyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklif mektubu iadeli taahhütlü olarak 
da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine teklifin hangi işe ait olduğu da yazılır. Posta ile gönderile
cek teklif mektuplarının, ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki ge
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklif mektuplarının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 
Komisyon Başkanlığınca alınan teklif mektupları herhangi bir sebeple geri verilemez. 

Dış zarfların açılması 

MADDE 38. — Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif mektubu verilmiş olduğu bir tutanakla belir
tildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve 
geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alınış sıra numarası iç zarfın 
üzerine de yazılır. Belgeleri ve teminatı tamam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarflan açılma-
yarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar 
artırma ve eksiltmeye katılamazlar. 

İç zarfların açılması 

MADDE 39. — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası 
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, komisyonda okunur ve bir listesi ya
pılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya karşıt şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun ol
mayan teklif mektupları kabul edilmez. 

İhale sonucunun karara bağlanması 
MADDE 40. — Tekliflerin incelenmesi sonucunda, uygun bedeli teklif eden anlaşıldıktan sonra, gerekti

ğinde; ihalenin 29 uncu madde gereğince yapılmadığı, ihalenin 30 uncu maddeye göre taahhüt amirinin ona
yına bağlı kaldığı, tekliflerin incelenmesi için ihale kararının şartnamede daha uzun bir süre öngörülmemiş 
ise, en çok 30 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı da kaydedilerek; 31 inci madde hükümle
rine uygun gerekçeli bir karar veya karar özeti yazılarak imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. 

Milî GüvenMk Konseyi (S. Sayısı : 638) 



— 51 — 

(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

KAPALİ TEKLİF USULÜ 

Tekliflerin hazırlanması 

MADDE 37. — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektu'bu, bir zarfa konulup 
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazı
lır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 
veya banka teminat me'ktübu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış 
zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen 
okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunlu
dur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ya da düzeltme bulunan tek
lifler reddolunarâk hiç yapılmamış sayılır. 

Tekliflerin verilmesi 

MADDE 38. — Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon baş
kanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı 
ile açiık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tuta
nakla tespit edilir. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

D ıs zarfların açılması 

MADDE 39. — Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten 
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici 
teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın 
üzerine de yazılır. 

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarflan 
açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. 
Bunlar ihaleye katılamazlar. 

İç zarfların açılması 

MADDE 40. — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası 
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tara
fından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzala
nır., 

Şartnameye uymayan veya başka şartdar taşıyan ya da 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun ol
mayan teklif mektupları kabul edilmez. 

İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 41. — 40 mcı madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek : 
a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı, 
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha 

uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka, bir güne bırakıldığı, 
c) İhalenin yapılmadığı, 
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Tekliflerin aynı olması 

MADDE 41. — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu an
laşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci 
bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden istek
lilerden bir tanesi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin 
oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halin
de, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

İhalede hazır bulunmayan istekliler 

MADDE 42. — ihale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil gön-
dermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İhalenin yapılamaması 

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

Belli istekli veya firmalar arasında yapılacak ihaleler 

MADDE 44. — Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihazlar, tesisat ve levazımat; silah ve mal
zeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça; her türlü yapım 
işleri; etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ve bunlarla ilgili makine, malzeme, araç ve gereçlerle 
yedek parçalarının satın alınması; idarelerce, teknik yeterliliği ve iktidarları bilinen belli istekli veya firmalar 
arasında kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılabilir. 

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

Bu ihalelerde, ön seçim için yapılacak ilandan başka ilan yapılmaz. Gizliliği olan işler için ilgili Bakanın 
onayı alınarak ilan yapılmayabilir. 

Birinci fıkrada sayılanlardan askerî silah ve malzeme sistemleri, mühimmat, elektronik cihazlar ve bunla
ra ait yedek parçalar, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bu ihtiyaçların araştırma, geliştirme hizmetleri 
ile imalatının alım ve satım usulleri, Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. 

B) Açık Teklif Usulü : 
Açık teklif usulü ile yapılabilecek 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. 
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Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, 
komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. 

MADDE 42. — Danışma Meclisi metninin 41 inci maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İhalenin yapılamaması 

MADDE 43. — Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel ko
misyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdir
de, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15, gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. 

işin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. 
Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında 
pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kal
mış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir. 

BELLİ İSTEKLİLER ARASİNDA KAPALI TEKLİF USULÜ 

Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler 

MADDE 44. — Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askerî tesisat ve levazımat, silah 
ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; ba
rajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, 
karayolları, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri, bediî ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, 
kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planları, su, kanalizasyon ve 
enerji tesisleri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve ikti
darları idarelerince kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulüyle yaptırılabilir. 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Maliye Bakanlığının görüşüne da
yanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması şarttır. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek sure
tiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur. 

Bu ihalelerde, önseçim için yapılacak ilandan başka ilan yapılması zorunlu değildir. 
Gizliliği olan işler için ilgili bakanın onayı alınarak ilan yapılmayabilir. 

AÇIK TEKLİF USULÜ 

MADDE 45. — Danışma, Meclisi metninin 45 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Açık teklif usulünün uygulanması 

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

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, tek
liflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde, geçici teminata ait alındının veya 
banka teminat mektubunun, şartnamenin aynen kabul edildiğini ve teklif edilen fiyatı belirten mektupla bir
likte gönderilmesi zorunludur. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 
teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

Açık teklif usulünde ihale 

MADDE 47. — ilanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon balkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici 
teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir., Katılamayacakların 
belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi im
zaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme 
kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 

İlk teklifler ibu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak 
bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra is
tekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait 
artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca be
lirtilir. 

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 
Teklifler yapıldığı şurada, yapılan indirim ve artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon 

huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durum
da yazılı teklif veremezler. 

İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 48. — Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihalenin yapılıp yapılmadığı isteklilere du
yurulur. Komisyonca, aynı oturumda karar yazılır veya kararın yazılması zamana bağlı ise özeti yazılarak, 
imza edilir ve uygun teklif vermiş olan istekliye bildirilir. 

İhalenin yapılamaması • 

MADDE 49. — Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son 
teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır; veya idare yararı görüldüğü takdirde, 
ihalenin bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. 

C) Pazarlık Usulü 

Pazarlık usulünde ihale 

MADDE 50. — Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, 
komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif al
mak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. 

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı 
tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. 
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Açık teklif usulünün uygulanması 

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

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ula,şmış olmak şartıyla, 36 ncı 
madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebi
lirler. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif ola
rak kabul edilir. 

MADDE 47. — Danışma, Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhale sonucunun karara bağlanması 

MADDE 48. — Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 41 inci maddeye göre karara bağ
lanır. 

thalenin yapılamaması 

MADDE 49. — Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son 
teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdir
de, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar 
dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir. 

PAZARLIK USULÜ 

MADDE 50. — Danışma Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Pazarlık usulüyle yapılabilecek isler 

MADDE 51. — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; 
a) Yer, özellik ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan 

ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler, 
b) Olağanüstü hal ve savaşta bütün Kamu kuruluşlarının her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri; sıkıyöne

tim faaliyetleri ile Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tatbikatlarında acele olarak temini gereken her 
türlü ihtiyaçlar, Silahlı Kuvvetler ile Güvenlik Kuvvetlerinin yukarıda belirtilen özel durumlar dışında, plan
larının uygulanmasında gerek duyulacak her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri, 

c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre 'bulunmayan işler, eği
tim kuruluşlarından alınacak hizmetler ile araştırma ve geliişıckme ihtiyaçları; 'kompiıtür 'atamı, kiralanması ba
kım ve onarımı diğer dhal© usulleriyle temin edıilemeyen veya sağlanamayacağı açıikça 'beli olan yedek parçaların 
alımı, standardizasyonu sağlayan veya karşılıklı kullanmaya imkân veren birden fazıla Bakanlık ihtiyaçlarının 
karşılanmasında; ilgili Bakanlıkça teçhizat, araç ve malzeme ile bunların yedek parçalarının Bakanlıklararası 
alım, satım, imalat faaliyetlerinin yönlendirilmesi işleri; teknik araştırma faaliyetleri; harp sanayiin oluşturul
masında kamu ve özel sektör kuruluşlarını belirli sahalara yönlendiren ve sefer hazırlıklarını kolaylaştıran 
imalat faaliyetleri, 

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

e) 43 üncü ve 49 uncu maddeler uyarınca pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler, 
f) İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının pay

daşlara kiraya verilmesi, 
g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yön

temleriyle ihalesi uygun görülmeyen, devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
trampası ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması 
ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, 

h) Hazinenin veya Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile 
deniz ve içsularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünleri istihsali hakkının, o yerde kurulmuş ve en az % 90 ortağı istih
sali bölgesindeki nüfusa kayutlı Kooperatif Birlikleriyle, yöredeki Köy Birliklerine kiralanması, 

i) Özellikleri nedeniyle 'belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, 
etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri 
ile teknik, fikrî ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler, 

j) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerle, güzel sanatlarla ilgili veya tarihî de
ğeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, 

k) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak ya
rarına oranla yüksek bulunan malların satımı, 

1) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle belirli taşınmaz malların alımı veya 
kiralanması, 

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

n) Millî Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
o) Hazineye mal edilmiş batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkarılması, 
p) özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri 

ile ihalesi imkânı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma 
ve hizmet işleri, 
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Pazarlık usulüyle yapılacak ister 

MADDE 51. — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; 
a) Yer, özellik (askerî birliklerin kuruluş özellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe 

Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde 
gösterilen işler? 

b) Silahlı Kuvvetlerin manevra ve planlı tatbikatları ile sıkıyönetim faaliyetlerinin gerektirdiği ve acele 
olarak temini zorunlu her türlü ihtiyaçları; Silahlı Kuvvetler için Genelkurmay Başkanlığınca, güvenlik (kuv
vetleri için içişleri Bakanlığınca tespit edilecek özel durumlardaki her türlü ihtiyaçları ve taşıma işleri, 

c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; di
ğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan işler; kompütür alımı, kira
lanması, balkım ve onarımı, 

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

e) 43 üncü ve 49 uncu maddeler uyarınca, pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler, 
f) idarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının pay

daşlara kiraya verilmesi, 
g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya, açık teklif yön

temleriyle dıhalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
trampası ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması 
ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, 

h) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasar
rufu 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, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak 
Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde. o yerde kurulan, üyeleri 5 yıldan az olmamak üzere 
istihsal bölgesinde ikâmet eden münhasıran su ürünü istihsal ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif birliği, 
kooperatif veya köy birliklerine kiralanması, 

i) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, 
etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, filim, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile 

teknik, fikrî ve güzel sanatlarla ilgilii çalışmayı gerektiren diğer işler, 
j) Para, tahvil, senet, pul, al'tm, gülmüş, mücevher gibi kıymetlerle, güzel sanatlarla ilgili veya tarihî de

ğeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri, 
k) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak ya

rarına oranla yüksek bulunan malların satımı, 
1) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı 

veya kiralanması, 
m) Ordu binek 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 zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler, 
o) Hazineye mal edilmiş batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkarılması, 
p) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri ile 

ihalesi imkânı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma 
ve hizmet işleri. 

(a), (b), (c), (d), (i), (1) ve (p) bendlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahminî bedel tespiti, 
teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. 
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r) Sermayesinin % 40'ından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve 
Belediyelere ait ve uğraşı konuları (yapım) işleri olan kuruluşlara, yaptırılmasına gerek görülecek (yapım) işleri 

s) Kamu personelinin tedavisi için kanun ve yönetmelikler gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve gereçlerin 
alımı, 

(a), (b), (c), (d), (i), (1), (n), (p) ve (s) /bentlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tes
piti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

(g), (h), (i), (n), (p) ve (s) bentlerinde yazılı işler ilgili Bakanlık ile 'Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 
esaslara göre yapılır. 

D) Yarışma Usulü : 

, Yarılma usulünün uygulanması 

MADDE 52. — İdareler her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli görüldüğünde, 
yarışma ile yaptırabilirler. Bu işlerin meslekî kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pa
zarlıkla ihale edilebilir. 

İdareler kuruluş kanunlarında yer alan işlere ilişkin yarışmaların yürütülmesiyle ilgili yönetmelikleri ha
zırlarlar. 

Mimarlık, mühendislik proje yarışmalarıyla ilgili yönetmelik Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sözleşme 

İhalenin sözleşmeye bağlanması 

MADDE 53. — Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına taahhüt amiri tarafından 
imzalanır. 

Bu Kanunda belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

Kesin teminat 

MADDE 54. — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağla
mak aksi halde gelir kaydedilmek amacı ile, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli 
üzerinden 57 nci maddede gösterilen süre içinde, yüz de altı oranında kesin teminat alınır. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. 
Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. 
Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Yapım islerinde kesin teminat 

MADDE 55. — Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüt, 
proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata 
çevrilir; kesin teminatın geri kalam müteahhidin hak edişlerine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak 
kesin teminat tutarına çıkarılır. 

Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat da verebilir. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken 
fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel ora
nında artırılır. 
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(i), (1) ve (p) bendlerinde yazılı işler, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit olu
nacak esaslara göre yapılır, 

YARIŞMA USULÜ 

MADDE 52. — Danışma Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sözleşme 

İhalenin sözleşmeye bağlanması 

MADDE 53. — Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından im
zalanır. 

(Bu Kanunda belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması zorunlu değildir. 

Kesin teminat 

MADDE 54. — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağla
mak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak 
suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. 

MADDE 55. — Danışma Meclisi metninin 55 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kesin teminatın geri verilmesi 

MADDE 56. — Kesin teminatın : 
a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıl

dıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, tümü; 

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici 
kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla, yarısı, ke
sin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı; 

Müteahhide geri verilir. 
Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar 'Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sa

yılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, temi
nat 54 üncü madde hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteahhide geri 
verilir. 

Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu 

MADDE 57, — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 30 uncu maddeye gö
re onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesinin gerektirdiği halerde bu vize tarihinin bildi-
ttilrnesini izleyen günden itibaren yurt içi ihalelerde on beş iş günü yurt dışı ihalelerde otuz iş günü içinde, geçici 
teminatı kesin teminata çevirerek, noterlikçe onanmış imzasını taşıyan sözleşmeyi, idareye vermeye zorun
ludur. 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait veya şartname ile 
müşteriye yüklenilmiş bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

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

Taşınmaz malların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi 

MADDE 58. — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri, şartnamede 
yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek 
hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. 

Müşterinin süresi içinde taşınır malları teslim almaması 

MADDE 59. — Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, idare 
bunları müşteri hesabına bu Kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alın
maması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa idarenin diğer alacakları, ikinci 
satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan fcıismı, ilik müracaatında verirnıek üzere müşteri namına 
emanet hesabına alınır. Satış bedeli idarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mah
sup edilir ve artanı müşteriye geri verilir. 

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

İdarenin görev ve sorumluluğu 

MADDE 6Q. — 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 getirilmemesi 
halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir 
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MADDE 56. — Danışma Meclisi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu 

MADDE 57. — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre 
onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilme
sini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş söz
leşmeyi, idareye vermek zorundadır. 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim 
ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

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

MADDE 58. — Danışma Meclisi metninin 58 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
/ 

MADDE 59. — Danışma Meclisi metninin 59 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Danışma Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir., Müteah 
bit veya müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. 

Tebligatın 32 nci maddedeki sürede yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında 
kanunî işlem yaprlır. 

Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayan haller 

MADDE 61. — 57 nci maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getiril
mesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. 

Müteahhit veya müşteri tarafından sözleşmenin bozulmasına neden olunması 

MADDE 62. — Sözleşme yapıldıktan sonra 63 üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya 
müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşmenin bozulmasına neden olması halinde, idarenin süre ve ne
denler açıkça belirtilen en az 10 gün süreli ihtarına rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca pro
testo çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, kesin temlinatı gelir kaydedilir ve hesabı gend hükümlere 
göre tasfiye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhit veya müşteri borcuna mahsup edilmez. 

Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi , 

MADDE 63. — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörül
meyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 30 oranına kadar olan de
ğişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. 

Keşif beddi artışının ı% 30'u geçmesli hafinde «özleşme feshedilir. Ancak bu durumda müteahhit işin 
keşiif bedeli ve % 30 keşif artışımın (karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yap
maya zorunludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idareden 
hiçbir masraf ve ftazmıinalt (isteyemez. 

% 30 oranından fazla artış beklenımeyen hallerde tenle! ve tünel »işlerinde, ayrıca aşırı dalga, heydan, fe
yezan, seylap ve tabiî afet gibi nedenlerden iîerii gdlmiiş ise; idarenin lilstteği, müteahhidin kabulü ve ilgili Baka
nım onayı lile süre hariç, aynı 'sözleşme ve şartname hükümleri 'içinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide 
yaptırılaıbilir. 

İşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda, müteahhit işi 
bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile yapmış olduğu gerçek giderlerine kar
şılık olarak, yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70*i arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme 
yapılabilir. 

Yapım işlerinde ihaleye çıkılamayacak haller 

MADDE 64. — Arsası, mülkiyet ve kamulaştırması tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar 
durum ve tatbikat projeleri ve bu projelere dayalı keşfi bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz. 

Kiralarda sözleşme süresi 

MADDE 65. — Kiraya verilecek taşınır ve 'taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Tu
ristik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. 

Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Kat
ma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları baikantılktan alınır. Özel idare ve belediyder için 
kendi özel kanunları uygulanır. 
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MADDE 61. — Danışma Meclisi metninin 61 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müteahhit veya müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması 

MADDE 62. — Sözleşme yapıldıktan sonra 63 üncü maddede yazık hükümler dışında müteahhit veya 
müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi ya da taahhüdünü şartname' ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenlerin açıkça belirtildiği ihtarına rağmen 
aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin 
teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez. 

Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi 

MADDE 63. — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin 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 şartnamesîndeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, bu durumda müteahhit işin 
keşif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yap
maya zorunludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idare
den hiçbir masraf ve tazminat isteyemez. 

% 30 oranında fazla artış; temel, tünel ve tabiî afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin iste
ği, müteahhidin kalbuliü ve >Igili (balkanın onayı l e süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde 
% 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir. 

İşin keşif bedelinden % 30'a kadar daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda, mü
teahhit işi bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile yapmış olduğu gerçek gi
derlerine karşılık olarak, yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'i arasındaki bedel farkının % 5*ine 
kadar ödeme yapılabilir. 

Keşif bedelinin % 701inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, müteahhit işi bitirmeye 
zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak, 
ihale bedelinin % 70'i ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapılabilir. 

MADDE 64. — Danışma Meclisi metninin 65 inci maddesi 64 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara 
göre yeniden tespit edilir. 

Su ürünleri istihsali hakkı kiralarında süre 

MADDE 66. — Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağız
larındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında beş yıla ka
dar sözleşme yapmaya idareler yetkilidir. 

Ancalk, kiracı taraflından kurulacak ve ıtesliısalt yapılacak olan üretme yerleri onbeş yıla kadar kiraya 
verilebilir. 

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

Sözleşmenin devri 

MADDE 67. — Sözleşme, taahhüt amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklar
da, ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri 
hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanır. 

Müteahhit veya müşterinin ölümü 

MADDE 68. — Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin temi
natı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüim tarihinden itiba
ren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. 

Müteahhit veya müşterinin iflası hali 

MADDE 69. — Müteahhidin veya müşterinin iflas etmesi halinde, sözleşme fesih ve kesin teminat gelir 
kaydolunur. 

Müteahhit veya müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali 

MADDE 70. — Müteahhliıt veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır has
talık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hal
lerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekili tayin etmek şartıyla taah
hüdüne devam edebilir. 

Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, ilgili
lerce, yerine' aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenı'lebilir. 

Müteahhit veya müşterinin birden fazla olması hali 
MADDE 71. — Birdenı fazla gerçek veya tüzelkişi- tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhit

lerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gi'bi haller sözleşmenin deva
mına engel olmaz. 

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri idareye pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot fir
manın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma halerirude sözleşme kendiliğinden sona erer. 
Ancak, diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edi
lir. ,• • 

Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak 
şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o 
ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler. 
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MADDE 65. — Danışma Meclisi metninin 66 ncı maddesi 65 inci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Sözleşmenin devri 

MADDE 66. — Sözleşme, ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda 
ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri 
hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 67. — Danışma Meclisi metninin 68 inci maddesi 67 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Müteahhit veya müşterinin iflası hali 

MADDE 68. — Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar 
doğarsa 62 nci maddeye göre işlem yapılır. 

Müteahhit veya müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali 

•MADDE 69. —Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır has
talık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu 
•hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin etmek şartıyla taah
hüdüne devam edebilir. 

Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayın etmek imkânından mahrum ise, yerine 
ilgililerce aynı süre içinde genel bükümlere göre bir kay yum tayin edilmesi istenilebilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 62 nci mad
deye göre işlem yapılır. 

MADDE 70. — Danışma Meclisi metninin 71 inci maddesi 70 incti madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
ihale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

Kamu kuruluşlarından karşılanan ihtiyaçlar 

MADDE 72. — Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma ve Özel Bütçeli İdare ve Müesseseler, bunlara bağ
lı döner sermayeler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte 
Devlete, Kamu iktisadî Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait oltaı kuruluşlar, Tünk Silahlı Kuvvetlerini! 
güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile sermayesinin 
yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluşlardan özel kanun ile kurulan tüzelkişiliğe sahip olup, ortak
larını veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyi-
leştiren, satan, üretime yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara aıiıt birlikler, özel kanun
larla kurulmuş veya özel kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlar arasın
da artırma ve eksiltme işleri, kıymet takdiri yoluyla yapılabilir. 

idarelerin ihtiyaçlarına ilişkin mal ve hizmetlerle yapım ve taşıma işlerinin sermayesinin yarısından faz
lası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile 
sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluşlardan özel kanunlarla kendilerine kamu gö
revi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluş ve müesseselerden sağlanması halinde, bunların bizzat o kuruluş ta
rafından üretilmesi, yapılması veya taşınması zorunludur. Kuruluş amaçları temel gıda ve günlük tüketim 
maddelerini alıp satmak olan bu fıkradaki kuruluşlar bakımından, sözü edilen temel gıda ve günlük tüke
tim maddeleri ve bu fıkradaki sanayi kuruluşları bakımından, imal edilecek mamullerin bünyesine giren 
hammadde, yan mamul, devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel teçhizatı ve bu kuruluşlarca bir bütün 
halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalat sahasına girmeyen makine, teçhizat için bizzat 
üretim ve yapım şartı aranmaz. Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapımların kıymet takdirle
ri 9 uncu maddedeki usullere göre yapılır. 

Yukarıdaki kuruluşların uğraşı konusuna glirmelse bile, kendi amaçları için sahip oldukları tesis, atölye 
ve benzeri ünitelerinden öteki kuruluşlar da aynı yöntemle yararlandırılabilir. 

Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıklarca tespit edilen mallar, dağıtımı yapan kuruluş
larda 'bulunmadığı belgelenmek suretiyle en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü gereklidir. 
İdarelere hu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Genel menfaate yararlı derneklere taşınmaz malların satımı 

MADDE 73. — Kamu yararına çalışan derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, 
Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış 
tarihindeki alım, satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. 

Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. 
Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerin

den Hazinece geri alınır. 

Güzel sanatla ilgili ve tarihî değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi 

MADDE 74. — Güzel sanatla ilgili ve tarihî değeri olan taşınmaz mallar, Maliye Bakanlığınca çıkarıla
cak bir yönetmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir. 

.Vakıflara aft özel hükümler saklıdır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
İhale Usullerine Tabi Olmayan işler 

İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması 

MADDE 71. — Aşağıda belirtilen durumlarda ihale işleri Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak kıy
met takdiri suretiyle yapılır. 

1. Bu Kanun kapsamına giren idarelerin kendi aralarında yaptıkları ihale işleri. 
2. (1) numaralı fıkrada belirtilen idarelerin her türlü ihtiyaçlarının; 

a) Bu idarelere bağlı saibit veya döner sermayeli müesseseler ve özel bütçeli idarelerin kurdukları b&r-
İüklerden,! 

ıb) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek 'başına veya (birlikte Devlete, ka
mu iktisadî teşebbüslerine veya ma'halî idarelere ait kuruluşlardan, 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla ikuruLmuiş olan vakıflar ile sermayesinin yarısın
dan fazlası bu vakıflara ak olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, 

d) Özel kanun ile kurulan tüzelkişiliğe sahip ve ortaklarımın veya kanunların öngördüğü durumlarda 
ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına ya
rayan araÇ ve gereçleri 'sağlayan ortaklıklar ve bunlara aJit (birliklerden, 

e) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzelkişiliğe sahip kuruluşlardan, 
Temini ile ilgili ihale işleri. 
(2) numaralı fıkranın uygulanmasında, ihale konusu mal ve hizmetlerle, taşıma işlerinin bizzat o kuru

luşlar tarafından üretilmesi ve yapılması zorunludur. Ancak, bu fıkrada yazılı olup kuruluş amaçları temel 
gıda ve günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan kuruluşlar bakımından, sözü edilen günlük gıda ve 
tüketim maddeleri; sanayi kuruluşları bakımından da, imal edilecek mamullerin bünyesine giren hammadde, 
yarı mamul, devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel teçhizat ve bir bütün halinde kurulacak tesislerde kul
lanılan ve kuruluşun imalat sahasına girmeyen makine, teçhizat için bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz. 

Bu usulle yapılan mal ve hizmet alımları ile yapını ve taşıma işlerinin kıymet takdirleri, satış fiyatları 
Devletçe veya görevli mercilerce tespit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak suretiyle, fiyatları bu şekilde 
tespit olunmayanlar için ise 9 uncu maddedeki usule göre alıcı kuruluşlarca yapılır. 

Satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerce tespit olunan mallar, dağıtımı yapan kuruluşlarda bulun
madığı belgelenmek şartıyla bu fiyatlarla en yakın piyasadan da satın alınabilir. 

idarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz mallarım satımı 

MADDE 72. — Kamu yararına çalışan derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, 
Hazinenin özel müikiyebinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz mallan, satış 
tarihindeki alim satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle 'satrtaıbiir. 

Bu yolla edinilen (taşınmaz malar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. 
Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mial, satış bedeli üzerin

den Hazinece geri alınır. 

Tarihî ve bediî değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi 

MADDE 73. •=— Tarihî ve bediî değeri olan taşınmaz mallar Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alı
narak, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunacak esas ve şartlara göre, Maliye Bakan
lığınca kiraya verilebilir. 

Vakıflara ait özel hükümler saklıdır. 
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Güzel sanat ve tarihî değeri olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler 

MADDE 75. — Güzel sanat ve tarihî değeri olanlar hariç olmak üzere Hazinenin özel mülkiyetindeki 
yerlerin satışı, kiraya verilmesi, taşınması ve bunlar üzerinde mülkiyetten gayri aynî hak tesisi ile Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, bu konuda Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtile
cek maksatlarla kiralanması veya mülkiyetin gayri aynî haklarla sınırlandırılması mümkündür. 

Ecrimisil istenilmesi 

MADDE 75. — Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, 
gerçek veya tüzelkişilerce işgali üzerinde fuzulî şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak 
suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. 

Komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil, fuzulî şagil tarafından rızaen ödenmez ise, hükmen tahsil 
edilir. Ecrimisile hükmolunabilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve 
fuzulî şagilin kusuru aranmaz. 

Ecrimisil fuzulî şagil tarafından rızaen ödenmediği takdirde, hükmen tahsili için dava açılmakla birlikte, 
mülkiye amirlerince en geç 15 gün içinde taşınmaz malın tahliyesi sağlanarak Maliye'ye teslim edilir^ 

Mahkemece hükmolunan ecrimisil, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm-! 
lerine göre tahsil olunur. « 

Mahallî komisyonların yetkileri 

MADDE 77. — Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri aynî hak 
tesislerinde, mahallî komisyonların ne miktara kadar ihaleye selahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Ka
nununda gösterilir. 

Kızılay derneğinden yapılacak alımlar 

MADDE 78. — Kızılay derneğinde bulunan ilaçlarla, sağlık araç ve gereçleri, idarelerce doğrudan doğ
ruya satın alınabilir. 

Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları 

MADDE 79. — idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında, taşı
nır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar Maliye ve Bayın
dırlık bakanlıklarının görüşleri alınarak Dışişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir. 

Yurt dışındaki gemi ve uçakların ihtiyaçbarımn karşılanması 

MADDE 80. — Dış ülkelerdeki gemi ve uçakların o yerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaç maddeleri
nin alımı ile acele onarımlarının yapılması, filo komutanı, uçak ve gemi kaptanı tarafından sağlanır. Uy
gulama şartları, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıkça düzenlenecek bir yönetme
likte gösterilir. 

Milî Güvenle Konseyi (S. Sayısı : 638) 



— 69 — 

(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tarihî ve bediî değeri olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler 

MADDE 74. — Tarihî ve bediî değeri olanlar hariç Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerin satışı, kira
ya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerle
rin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenir. 

Ecrimisil ve tahliye 

MADDE 75. — Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malla
rın, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzulî şâgilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden so
rulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecri
misil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzulî şâgilin 
kusuru aranmaz. 

Ecrimisil fuzulî şâgil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona 
göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. 

îşgal edilen taşıınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde 
tahliye etBiırlerek, idareye teslim edilir. 

MADDE 76. — Danışma Meclisi metninin 77 nci maddesi 76 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Danışma Meclisi metninin 78 inci maddesi 77 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Haç ve gereç sağlanması 

MADDE 78. — Kanunlar gereğince tedavisi sağlanan kişilerin kullanması gereken ilaç ve gereçlerin, ilgi
liler tarafından eczanelerden alınması halinde, idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar Maliye Ba
kanlığınca tespit edilecek esas ve usullere göre yapılır. 

Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları 

MADDE 79. — İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında, taşınır 
ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar Dışişleri, Millî Sa
vunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit edilir. 

Yurt dışında bulunan gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karşılanması 

MADDE 80. — Yurt dışında bulunan gemi ve uçakların o yerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaç madde
lerinin alımı ile acele onarımlarının vesair giderlerinin yapılmasına ilişkin esaslar, Maliye ve Millî Savunma 
bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Milî Güıvemİk Konseyi (S. Sayısı : 638) 
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Emanet suretiyle yapılacak isler 

MADDE 81. — Aşağıda yazılı işler, taahhüt amirlerince idare görevlilerinden oluşturulacak Emanet ko
misyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

a) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım ve 
onarım işleri; 

b) İdarenin yeterli işgücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulması fay
dalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri; 

c) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri; 
d) İstihkâmların yapımı ve onarımı ile garnizonların alt yapı işleri; 
e) Gizliliği olan işlerle yasak bölgelerde ve orman içindeki yapım ve taşıma işleri; 
f) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve orman amenajman işleri; 
g) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım ve onarım işleri; 
h) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilememiş olup, süratle bitirilmesinde zo

runluluk görülen işlerin tamamlanması; 
i) Liman yapımı ve genişletilmesi, tarama yapılması, ulaşım güvenliği için batıkların çıkarılması ve dol 

gu işleri; 
j) Silahlı Kuvvetlerle, Güvenlik Kuvvetlerinin araç ve gereçlerinin yapım, onarım ve bakımı; 
k) Parasal bağış dışındaki halk. katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılmasında 

idaresince yarar görülen işler; 
1) İhaleye konulmasına imkân bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye 

de tahammülü olmayan işler; 
m) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmesi işleri; 
n) Telgraf, Telefon ve Enerji hatlarının çekilmesi işleri; 
o) Tuz çıkarma işleri; 
Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli Emanet Komisyonları geçici süre ile işçi çalıştırabile

ceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan 
ve sermayesinin yandan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadı Teşebbüslerine ya da Belediye
lere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden alabilirler. Bu 
suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uy
gunluğu belgelenmek şartıyla piyasadan sağlanır. 

Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, araya 
bir müteahhit girmeksizin taşaronlara da yaptırılabilir. 

Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlara verilen işlerde; inşaatın bünyesine giren ve sarfında kont
rolü mümkün olabilen anamalzeme dışında kalan malzeme de taşaron tarafından temin edilmek şartıyla iş 
yaptırılabilir. 

Emanet Komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları, Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kuru-. 
lunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerle ilgili olarak idarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

Uluslararası antlaşmalar uyarınca yapılacak işler 

MADDE 82. — Uluslararası antlaşmalar uyarınca Türkiye'de yapılacak ve karşılıkları yabancı Devlet veya 
Uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, özel kanun, kararname ve antlaşmalar hükümlerine göre yürütü
lüp 

MiMî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 638) 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Emanet suretiyle yapılacak isler 

MADDE 81. — Aşağıda yazılı işler, ita amirlerince idare görevlilerinden oluşturulacak emanet komisyon
ları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

a) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım ve 
onarım işleri, 

b) idarenin yeterli işgücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulması 
faydalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri, 

c) Köy kalkınması ile ilgili yapım işleri, 
d) İstihkâmların yapımı ve onarımı ile garnizonların altyapı işleri, 
e) Gizliliği olan işlerle yasak bölgelerde ve orman içindeki yapım ve taşıma işleri, 
f) Toprak koruma, arazi iyileştirme ve orman amenajman işleri, 
g) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım ve onarım işleri, 
h) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde zorun

luluk görülen işlerin tamamlanması, 
i) Liman yapımı ve genişletilmesi, tarama yapılması, ulaşım güvenliği için batıkların çıkarılması ve dolgu 

işleri, 
j) Silahlı Kuvvetlerle, güvenlik kuvvetlerinin araç ve gereçlerinin yapım, onarım ve bakımı, 
k) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye konulmadan yaptırılma

sında idaresince yarar görülen işler, 
1) İhaleye konulmasına imkân bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve bekle

meye de tahammülü olmayan işler, 
m) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmesi işleri, 
n) Telgraf, telefon ve enerji hatlarının çekilmesi işleri, 
o) Tuz çıkarma işleri, 
Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli emanet komisyonları geçici süre ile işçi çalıştırabile

ceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan 
ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadî teşebbüslerine ya da beledi
yelere ait olan kuruluşlardan doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden alabilirler. Bu 
suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uy
gunluğu belgelenmek şartıyla piyasadan sağlanır. 

Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, araya 
bir müteahhit girmeksizin taşaronlara da yaptırılabilir. 

Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlara verilen işlerde; inşaatın bünyesine giren ve sarfında kontro
lü mümkün olabilen ana malzeme dışında kalan malzeme de taşaron tarafından temin edilmek şartıyla iş yaptırı
labilir. 

Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları, Millî Savunma, Maliye, Bayındır
lık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kuru
lunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerle ilgili olarak idarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

MADDE 82. — Danışma Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MİM! Güvenliiık Konseyi (S, Sayı&ı : 638) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

İhale işlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranışlar 

MADDE 83. — ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye 

ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kı

racak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya 
ihalenin doğruluğunu bozacak- biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 

c) ihale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taah
hüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak 
veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç veya usuller kullanmak, 

Yasaktır. 

İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama 

MADDE 84. — 83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları ihaleyi yapan idare tara
fından anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa o ihaleye iştirak ettirikneyecekleri 
gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, hakların
da bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idareler, bu kararı, 
Resmî Gazetede ilan ettirirler. Bu kararla ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir, ihalelere katılmaktan ya
saklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer İdarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri 
sıfatıyla katılamazlar. < 

Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel
kişilere de aynı müeyyide uygulanır. 

Ceza sorumluluğu ve sonuçları 

MADDE 85. — 83 üncü maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları bu durumları iş tamamlandıktan 
ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi tespit edilenler ile, o işteki ortak veya vekilleri hakla
rında ceza kovuşturması yapılır; hükmolunacak ceza ile biriikte bir yıldan üç yıla kadar bütün ihalelere 
girmekten mahkeme karan ile yasaklanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile son 
soruşturmanın açılmasına karar verilen müteahhitlere, yargılama sonuna kadar, hiçbir suretle yeni iş verilmez. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 339, 340 inci maddeleri 
ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen kontrol teşkilatı mensupları, yargılama sonuna kadar görevden 
uzaklaştırılırlar. 

Türk Ceza Kanununun 339, 340, 342 nci maddelerine göre, bu Kanun kapsamındaki işlerden mükerrer 
mahkûmiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hiçbir nam altında müteahhitlik yapamazlar. 

Bu mahkûmiyete ilişkin kararlar, ilgililerin meslek ve müteahhitlik sicillerine işlenir. 

Milî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 638) 
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(Bütçe • Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

îhale işlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar 

MADDE 83. — Danışma Meclisi metninin 83 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama 

MADDE 84. — 83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil 
ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o İhaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya dav
ranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya. ilgili bakanlık tarafından, halklarında bir yıla kadar 
bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kararı veren idareler, bu kararı, Resmî Gazetede ilan 
ettirirler. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı ol
dukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. 

'Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzelki
şilere de aynı müeyyide uygulanır. 

Üzerine ilhale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra ta
ahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun ola
rak yerine getirmeyen müteahhit veya müşiteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık 
tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmî Gazetede ilan 
ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir. 

ihaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, 
gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. 

MADDE 85. — Danışma Meclisi metninin 85 imci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MM GüvenJSk Konseyi (S. S&ym : 638) 



— 74 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Görevlilerin sorumluluğu 

M'AÖD'E 86. — İhale dosyasını hazırlayanlar, ihale Komisyonları muayene ve kabul heyetleri başkan ve 
üyeleri ile taahhüt amirleri ve diğer ilgililer, görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve
ya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, hak
larında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. 
Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Erken bitirme primi 

MADDE 87. — Şartname ve sözleşmesinde tespit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında idarelerce 
yarar görülen yapım işlerinde, esasları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere erken bitirme primi 
verilebilir. Süre uzatımı verilen işlerde hiç bir surette bu tür pirim verilemez. 

Tarım ve orman ürünlerinde tercihli usuller ve tekel maddelerine ilişkin özel hükümler 

MADDE 88. — Tarım ve orman ürünlerinin üretim, imal, kesme, toplama, taşıma gibi işlerinde ve bu 
ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usullerle, tekel maddelerinin satımı ve tekelle ilgili ürünlerin 
üreticiden alımı hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Muayene ve kabul işlemleri 

MADDE 89. — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce 
kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır. 

Muayene ve ka'bul işlemlerinin nasıl yapılacağı, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 
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Görevlilerin sorumluluğu 

MADDE 86. — İhale komisyonları muayene ve kabul kurullarının başkan ve' üyeleri ile diğer ilgililer, 
görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ih
mal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, 
fiil ve davranışlarının özelliğine götre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları 
zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir. 

Hileli inşaat ve onarım 

MADDE 87. — Gayrimenkullerin yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde mal
zemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapıimamasından ortaya çı
kan zarar ve ziyan, Borçlar Kanununun 360 ncı maddesi gereğince ve 363 üncü maddesindeki' sürede müte
ahhide ikmal ve tazmin ettirilir. 

(İdareler beş yıllık sürede ortaya çıkacak zarar ve noksanları tespit ile gereğinin yapılması için durumu 
ilgili mercilere bildirmekle ödevlidirler. 

İşin nezareti kendisine tevdi edilen mühendis, mıimac ve memunlar hakkında da ayrıca bu Kanunun 86 
ncı maddesi uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 88. — Danışma Meclisi metninin 87 nci maddesi 88 inci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Özelliği bulunan isler 

MADDE 89. — Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olamayacağı hallerle, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Millî İstihbarat Teşkilatının yeniden teşkilâtlanması, silah, 
araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve Tüfk Silahlı Kuvvetlerinin 
Stratejik Hedef Planının gerçekleşmesi için temin edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde, sadece o ihaleye 
münhasır olmak üzere, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek usul ve esaslar uygulamr. 

MADDE 90. — Danışma Meclisi metninin 88 inci maddesi 90 inci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 91. — Danışma Meclisi metninin 89 uncu maddesi 91 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Sürelerin hesabı 

MADDE 90. — Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Tebligat 

MADDE 91. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, yapılacak tebliğler hakkında Te'bligat Kanu
nu hükümleri uygulanır. 

ALTINCI KISIM 
Son Hükümler 

Başlamış olan işler , 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce onayı alınmak suretiyle başlatılmış 
bulunan ihale işlemleri taahhüdün ifasına kadar, ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak şartname esasları ve yönetmelikler, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulama
ya devam ederler. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 92. — 22.2.1926 tarih ve 748 sayılı, 16.6.1927 tarih ve 1080 sayılı kanunlarla, 2.6.1934 tarih ve 
2490 sayılı Kanun ve bu Kanunun tadil ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 93. — Bu Kanun yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 94. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütül. 
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MADDE 92. — Danışma Meclisi metninin 90 inci maddesi 92 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 93. — Danışma Meclisi metninin 91 inci maddesi 93 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

ALTINCI KISIM 
Son Hükümler 

Başlamış olan işler 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmak suretiyle başlamış 
olan ihale işlemleri ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır. 

Tüzük ve yönetmelikler 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak tüzük, şartname esasları ve yönetmelikler Kanunun 
yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır ve Resmî Gazete ile yayımlanır. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya 
devam ederler. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 94. — a) 2.6.1934 tarih ve 2490 sayılı Kanun ile tou Kanunda ek ve değişiklikler yapan kanun
lar, 

b) Diğer kanunların (15.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanun hariç) bu Kanuna uymayan hükümleri, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 95. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 96. — Danışma Meclisi metninin 94 üncü maddesi 96 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

> • « > • • » • • 
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