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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

I. - Diyarbakır Milletvekili Sebğatullah Seydaoğlu hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyasının ge~i gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/95 ı) 

V. - SEÇiMLER 

A) KOMISYONLARDA AÇIK BULUNAN OYELIKLERE SEÇIM 

ı. - İçişleri Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLAR
DAN GELEN DiGER İŞLER 

I. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Mil-
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Jetvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıl

dırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi 
ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş 
ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Mil
letvekili !şılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) 
(S. Sayısı : 527) 

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı : 433) 

3. - Sosyal Güvenlik Kurumu TeşkiHitının Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaptirpası Hakkında 618 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan 
Basri Üstünbaş v~ Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, ·1/689, 2/699) 
(S.· Sayısı : 666) 

4. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6ı7 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(11754, 1/692) (S. Sayısı : 675) 

5. -Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 9 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş

ler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/756, 1/69ı) (S. Sayısı: 676) 

6. - Sosyal Sigortalar Kutumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 6 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (ı/753, 1/690) (S.Sayısı : 685) 

7. - Kamu ihale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, imar, 
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VII. -AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 

1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Erzurum Milletvekili 
Aslan Polat'ın, Kamu ihale Kanunu Tasarısını,n görüşmeleri sırasındaki 
konuşmasında, Partisine sataşmada bulunması nedeniyle konuşması 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın, Manisa Ceza infaz 
Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kuruluna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Hikmet Sami Türk'Un cevjtbı (7/5174) 

2. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak' ın, İmralı Kapalı Cezaevinin 
koşullarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'Un cevabı 
(7/5162) 

3. -Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, İşsizlik ve Meslek Kazandır
ma Projesinde görevli uzmanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/5205) 

4. - Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın, Çorum İlinde yeni bir 
üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5253) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Tekirdağ-Hayrabolu'daki 
tarihi Osmanlı Köprüsüne ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M.İstemihan 
Talay'ın cevabı (7 /5260) 

6. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, enerji ihtiyacına ilişkin 

sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/5268) 

7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 yılında Kayseri'ye 
yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/5325) 

----0----
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETi 

TBMM Genel Kurulu saat ı5.00'te açılarak Uç oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Yücel Erdener, DUnya NUfusuna Dikkat Haftasına, 

o: ı 

Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Avrupa Birligi tarafından hazırlanan terör örgütleri listesine, 

İlişkin gUndemdışı birer konuşma yaptılar; 

Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, ülkemizdeki bor madenierine ilişkin gündemdışı 

konuşmasına, Devlet Bakanı ŞUkrU Sina GUrel cevap verdi. 

İçel Milletvekili Turhan GUven ve 2 I arkadaş ının, İçel İlinde aş ın yagışlar sonucu üretim ve 
ticaret kesiminin ugradıgı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la (10/239), 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya ve 2 ı arkadaşının, Harran Ovasının tarımsal sulama 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (1 0/240), 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin, gündemdeki yerlerini 
alacagı ve öngörUşmelerinin, sırası geldiginde yapılacagı açıklandı. 

3 Ocak 2002 tarihli gelen kılgıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dagıtılan 794 sıra sayılı Kanun 
Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diger işler" kısmının 8 inci sırasına, 795 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu sırasına alınmasına; 
2 Ocak 2002 tarihli gelen kağıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dagıtılan 790 sıra sayılı Kanun 
Tasarısının, 48 saat geçmeden, gUndemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diger.İşler" kısmının 10 uncu sırasına, 789 sıra sayılı Kanun Tasarısının ll inci sırasına, 792 sıra 
sayılı Kanun Tasarısının ı2 nci sırasına, 791 sıra sayılı Kanun Tasarısının 13 UncU sırasına ve 793 
sıra sayılı Kanun Tasarısının 14 UncU sırasına alınmasına; 

Genel Kurulun, 3 Ocak 2002 Perşembe günü 15.00-19.00, 20.00-24.00, 4 Ocak 2002 Cuma, 8 
Ocak 2002 Salı, 9 Ocak 2002 Çarşamba, ı O Ocak 2002 Perşembe ve I ı Ocak 2002 Cuma günleri 
14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışmasına; 4 Ocak 2002 Cuma günü, gündemin 10 un
cu sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin bitimine kadar; ll Ocak 2002 
Cuma günü de kanun tasarı ve tekliflerinin görUşUlmesine; 8 Ocak 2002 Salı gUnU sözlü sorular ile 
diğer denetim konularının görUşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görUşülmesine, 9 Ocak 2002 
Çarşamba gUnU de sözlU soruların görUşülmemesine; 3 Ocak 2002 Perşembe gUnU gündemin 8 in
ci sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin saat 24.00'e kadar tamamlana
maması halinde, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; ı ı Ocak 
2002 Cuma günü saat 24.00'e kadar gündemin 15 inci sırasına kadar olan kanun tasarı ve teklif
lerinin görUşme1erinin tamamlanamaması halinde, görUşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılmasına; 

İçtüzügün 9ı inci maddesi kapsamında degerlendirilen, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diger işler" kısmının 8 inci sırasında yer alan 794 sıra sayılı. Kamu 
ihale Kanun Tasarısı ile 9 uncu sırasında yer alan 795 sıra sayılı ihale Usul Kanunu Tasarısı üzerin
de yapılacak görüşme ve oylamalarda; 

a) 794 sıra sayılı Kanun Tasarısının, beş bölüm halinde; I ila 14 üncü maddesine kadar birinci 
bölüm, ı 4 ila 28 inci maddesine kadar ikinci bölüm, 28 ila 42 nci maddesine kadar üçüncü böl Um, 
42 ila 56 ncı maddesine kadar dördüncü bölüm ve 56 ila 70 inci maddesi beşinci bölilm halinde 
görüşülmesine, 
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b) 795 sıra sayılı Kanun Tasarısının iki bölilm halinde cı-2 nci kısımlarında yer alan 1-24 Un

cU maddelerinin birinci bölüm, 3-5 inci kısımlarında yer alan 25-4 ı inci maddelerinin ikinci böl Um) 
olarak görüşülmesine, 

c) Tasarıların tUm U üzerinde, gruplar, hükUmet ve komisyon adına yapılacak konuşmaların 
20'şer dakika, kişisel konuşmaların ı O' ar dakika; bölümler üzerinde gruplar, hükUmet ve komisyon 
adına yapılacak konuşmaların 20'şer dakika olmasına, 

d) Maddeler okunmaksızın sadece bölUmlerin ayrı ayrı oylanmasına ve bölümler üzerinde 
verilen önergelerin kabulU halinde o bölUmün kabul edilen önerge ile birlikte oylanmasına, 

e) Bölümler üzerinde komisyon ve hükümetin birer, milletvekillerinin de iki önerge verebil
mesine, 

İlişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi kabul edildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve bağımsız milletvekilierine düşen ı üyeliğe İstan
bul Milletvekili Bülent Ersin Gök, seçildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmında 

bulunan: 

TBMM İçtUzUğUnde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtUzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/3 l 1, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon Raporu henüz hazırlanmadığından; 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında ı 89 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye İlişkin (l/53) (S.Sayısı: 433), 

Sosyal GUvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (11755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666), 

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 6 l 7 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
(11754, ı/692) (S.Sayısı: 675), 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması· Hakkında 6ı9 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetieki (ıl756, 1/69ı) (S. Sayısı: 676), 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 6 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu (11753, 1/690) (S.Sayısı: 685), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından, 

Ertelendi; 

Tütün, TUtUn Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel MUdürlUğünUn Yeniden Yapılandırıl
ması ile TUtUn ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanun
da ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 20.6.200ı Tarihli ve 
4685 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun ( l/888) 
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(S. Sayısı : 777) görüşmeleri tamamlanarak, yapılan açık oy lamadan sonra, kabul edildiği ve kanun
. laştığı açıklandı. 

Kamu ihale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporlarının {1/930) (S.Sayısı: 794) görüşmeleri, görüşme bütünlüğünün bozul
maması bakımından, grupların da mutabakatıyla, bir sonraki birleşime bırakıldı. 

4 Ocak 2002 Cuma gUnU, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
23.31 'de son verildi. 

Mehmet Batuk 

Kocaeli 

Katip üye 

Ali 1/ıksoy 

Başkanvekili 

----·----
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II. -GELEN KAGITLAR 
4.1.2002 CUMA 

· Tasartlar 

o: ı 
No.: 61 

1. - Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (l/94ı) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.ı2.200 ı) 

2. - Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ( 11942) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.200 ı) 

3.- Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (11943) (Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal işler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.200ı) 

4. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
Ierin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına Ait Bölümlerin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (11944) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.2001) 

Teklif 

ı. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 18 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/86 ı) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28. ı 2.200 ı) 

Yazall Soru Önergeleri 

ı. - Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Bursa-Yenişehir Günece Köyü sulama kanallarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7 /5466) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.ı.2002) 

2. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Eskişehir Birleştirilmiş Bölge Hava Hareket Mer
kezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7 /5467) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.ı.2002) 

3. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, bankaların hesaplarının kontrolüne ilişkin Devlet 
Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/5568) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.ı.2002) 

Süresi İçinde Cevaplandıralmayan Yazıh Soru Önergeleri 

ı - istanbul Milletvekili Zafer Güler'in, İstanbul Haydarpaşa-Gebze E-5 Karayolunda raylı 
ulaşım hattı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/5ı02) 

2. - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, depremzedeler için toplanılan ek vergi ve bağışiara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7 /5ı 07) 

3.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, kamu personelinin ücretlerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7 /5115) 

4. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, ÖSYM sınav kitapçıklarının hastınlmasına ilişkin 
Mi lll Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7 /5ı18) 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, üniversitelerdeki başörtüsü sorununa ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5139) 

6. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, Başbakanlık ve Devlet bakanlıklarındaki müşavir ve 
başmUşavirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7 /5ı42) 

7. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çclik'in, Başbakanlıktaki başmüşavir ve müşavirlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5143) 
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8. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, esnafın ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakan

dan yazılı soru önergesi (7 /5 ı 58) 

9. -Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen 
bankalara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/5ı59) 

ı o.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, İnterbank A.Ş.'nin yurt dışı hesaplarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/5163) 

ı 1. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, çiftçi ve besicilerin kredi borçlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7 /5 ı 72) 

ı2.- İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Tasarrufu Teşvik Fonunda biriken paraya ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7 /5 ı 76) 

13. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroglu'nun, Rize'de heyelanlara neden oldugu iddia edilen 
taş ve maden ocaklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7 /5 ı 78) 

----·----
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BİRİNCİ OTURUM 
Açtlma Saati: 14.00 
4 Ocak 2002 Cuma 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 

0: ı 

KA TİP ÜYELER: Levent MISTIKOGLU (Hatay), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

----·----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini 

açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

IV. - BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Diyarbakır Milletvekili Sebğatullah Seydaoğ/u hakkında tanzim edilen soruşturma dos
~ yasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3195 1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 06.09;2000 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-3 10-15702 sayılı yazımız. 

b) 17.11.2000 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-310-20913 sayılı yazımız. 

02 Ocak 2002 

c) Adalet Bakanlığının 25.12.2001 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.53.2000/45084 sayılı 
yazısı. 

Kasten etkili eyleme teşebbüs, sövme, kasten etkili eylem, silahla tehdit suçlarını işlediği iddia 
olunan Diyarbakır Milletvekili Sebğatullah Seydaoğlu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ilgi (a) yazımız ekinde gönderilmişti. 

Bu defa, adı geçen milletvekiline atfedilen eylemin 4616 sayılı Kanun kapsamında olup ol
madığının değerlendirilmesi amacıyla soruşturma dosyasının talebini kapsayan ilgi (c) yazı ve 
ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN - Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan 
dosya hükümete geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. - SEÇiMLER 

A) KOMiSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇiM 

I. -İçişleri Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna düşen 1 
üyelik için Kocaeli Milletvekili Meral Akşener aday gösterilmiştir~ 
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Oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
işler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN 
GELEN DiGER iŞLER 

1. -İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun,· İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'ın,· Gaziantep Milletvekili Ali 1/ıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in,· İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının,· Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili /şılay Saygın'ın,· Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2194, 
21232, 21286, 21307, 21310, 21311, 21325, 21442, 21449) (S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığı verilmediğinden, tek
Iitin görüşmelerini erteliyoruz. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Karamarneyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız. 

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1153) (S. Sayısı: 433) 

BAŞKAN- Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile aynı mahiyetieki kanun 
teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 

3. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,· Sosyal Güvenlik 
Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı,· Kayseri Milletvekili Hasan Bas
ri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İş/er ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11755, 11689, 21699) (S. Sayısı: 666) 

BAŞKAN -Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

4. - Türkiye lş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik • Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,· Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş/er ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(11754, 11692) (S. Sayısı: 675) 
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BAŞKAN - Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

4. ı. 2002 o: ı 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 9 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetieki Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

5. - Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

name ile Aynı Mahiyetieki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş/er ve Plan ve Büt

çe Komisyonları Raporları (11756, 11691) (S. Sayısı: 676) 

BAŞKAN- Komisyon? .. Yok. 

Ertelenın iştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

6. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş/er ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (11753, 11690) (S. Sayısı: 685) 

BAŞKAN - Komisyon? .. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Kamu ihale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

7. - Kamu ihale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 794) (1) 

BAŞKAN - Komisyon? .. Hazır. 

Hükümet? .. Hazır. 

Komisyon raporu, 794 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 3.1.2002 tarihli 46 ncı Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, İçtüzüğün 9ı inci maddesi kapsamında değerlendirilen bu kanun tasarısının tümü üzerinde, 
gruplar, komisyon ve hükümet adına yapılacak konuşmaların 20'şer dakika, kişisel konuşmaların 
ı O' ar dakika olması; bölümler üzerinde, gruplar, hükümet ve komisyon adına yapılacak konuş
maların 20'şer dakika olması; maddeler okunmaksızın, sadece bölümterin ayrı ayrı oylanınası ve 
bölümler üzerinde verilen önergelerin kabulü halinde, o bölümün, kabul edilen önergeyle birlikte 
oy tanması; bölümler üzerinde, komisyon ve hükümetin ı 'er, milletvekillerinin de 2'şer önerge 
verebitmesi kabul edilmiştir. 

Bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Gündeminin iç kapağında da yer almak
tadır. 

(1) 794 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeleri okuyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Osman Pepe, Doğru Yol Partisi Grubu adına Çanakkale 
Milletvekili Sayın Nevfet Şahin, Saadet Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Sayın Metin Kal
kan; şahısları adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat, Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan 
İmamoğlu, İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil, İçel 
Milletvekili Sayın Edip Özgenç, Trabzon Milletvekili Sayın Orhan Bıçakçıoğlu. 

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Osman Pepe; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

SUreniz 20 dakika. 

AK PARTi GRUBU ADINA OSMAN PEPE (Kocaeli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
794 sıra sayılı Kamu İlıale Kanunu Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2490 sayılı Kanunun ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun değiştiril
mesiyle, onların yerine kaim olacak bu 794 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde söylenecek elbette ki 
çok şey var. Yalnız, 2886 sayılı Kanunun bugüne kadarki geçmişine bir bakmak lazım. 

Yaklaşık olarak ı 8- ı 9 yıldan bu tarafa, Türkiye'de uygulanmakta olan, kamu alımlarını, kamu 
yapımiarını tanzim eden 2886 sayılı Kanunla ilgili olarak kamuoyunda çokça spekülasyonların 
yapıldığı, tartışmaların yapıldığı, 2886 sayılı Kanunun çağın ihtiyaçlarına cevap vermediği ve mut
laka değiştirilmesi gerektiği ve bu konuda, Türkiye'deki şeffaflığın, saydam lığın, yolsuzluk ve yok
sulluk arasındaki ciddi bağlantıların 2886 sayılı Kanunla irtibatlandırıldığı, Türkiye'deki sivil top
lum örgütlerinin, siyasi partilerin, akademisyenlerin, bu salonda bulunan ve şu anda, televizyonları 
başında bizi izlemekte olan herkesin malumudur. 

Tabii, kamu alımlarının nasıl yapıldığını, kamu ihalelerinin nasıl yapıldığını, üzerlerinde niçin 
bu kadar spekülasyon yapıldığını, siyasi kadroların ve ekiplerin nasıl popülizm yaptıklarını, kamu 
yararını kamu alımlarında gözetmediklerini, siyasi çıkarlarını, gelecek seçim çıkarlarını kamunun 
yararının önünde görmelerinin ülkeye ne denli pahalıya mal olduğunu, kamu kaynaklarının ciddi 
şekilde savrulduğunu, döküldüğUnU, israf edildiğini hepimiz biliyoruz. Buna, elbette ki çok çarpıcı 
misaller vermek mümkündür. 

Değerli arkadaşlar, yıllardan bu tarafa, hepimizin, İstanbul-Ankara arasında bir an önce bit
mesini arzu ettiği hızlı tren projesinin Ayaş tüneline ı 00 milyonlarca doların gömülmesine rağmen, 
hala bitirilemediğini ve bu tünelin dünyadaki emsallerinin 5 ile ı o katı pahalı yapıldığını, yaptırıl
dığını ve bunun ciddi bir kamu kaynağı israfı olduğunu, Türkiye'nin iç ve dışborç stoklarının bu 
denli artmasında, Türkiye'nin hortumtanmasında kamu alımlarının çok önemli bir payı olduğunu 
ifade etmekte fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, kamu alımları dediğiniz zaman, dünya standartlarında yurtiçi gayri safi mil
li hasılanın yüzde 12'si ile 15'i arasındaki bir miktarın kamu alımlarına gittiğini, Türkiye gibi bir ül
kenin de yaklaşık olarak, gayri safi milli hasılasını, iyi şartlarda 200-250 milyar dolar düşünürsek 
35-40 milyar dolarlık bir kamu alımının söz konusu olduğunu, 35-40 milyar dolarlık bir rakamın, 
Türkiye için, bütçesiyle mukayese edildiği zaman ne kadar ağırlıklı bir rakam olduğunu, TOr
kiye'nin gelişmesi için, refahın tabana yayılması için kamu kaynaklarının ne kadar önem arz ettiğini 
burada bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, mevcut, şu anda, burada gündeme gelen 794 sıra sayılı tasarıda, elbette ki, 
içeriğine katılmadığımız pek çok madde var; ancak, 2886'yla mukayese edildiği zaman, ileriye ve 
iyileşmeye yönelik birkaç adımın dahi atılmış olmasını ben şahsen önemsiyorum; ama, şunu ifade 
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edeyim ki, bu Kamu İlıale Kanunu Tasarısının içerisinde 70'i aşkın madde var, Kamu İhale Sözleş-
meleri Kanunu Tasarısının içinde 40 civarında madde var, ikisini topladığımız zaman ı 20'in üzerin
deki maddenin muhtevasına itirazlarımızın, çekincelerimizin ve değiştirilmesiyle ilgili, alakah 
olarak da önergelerimizin olması son derece tabiidir. Yalnız, biz AK Parti Grubu olarak, her şeye 
gözü kapalı muhalefet etmenin çare olmadığını; Türkiye'deki sivil toplum örgiltlerinin, Türkiye'deki 
örgütlü toplumun, Türkiye'deki meslek kuruluşlarının, Türkiye'deki akademisyenlerin, düşün adam
larının hep birlikte ittifak ettikleri bu değişikliklere, bizim, çekincelerimizle birlikte, müspet gör
düğümUz noktalarda katkıda bulunacağımızı ve katılacağımızı da ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısının maddeleri içerisinde bize göre çok önemli birkaç mad
desi var; şimdi, burada onlara değinmek istiyorum. Bütün maddeleri değerlidir, önemlidir; ama, 
bazı maddeleri, işin adeta omurgasını, belkemiğini teşkil etmektedir. Onun için, ben, bu konuya 
-söz buraya gelmişken- bu maddelere de değinmek istiyorum. 

Tasarının 8 inci maddesinde, eşik değerlerle alakah bir düzenleme yapılıyor. Genel ve katma 
bütçeli idareterin mal ve hizmet alımlarında rakamları 280 milyar, 300 milyar, 500 milyar mer
tebelerinde tuttiyorlar; yapım işlerinde ise, komisyondaki son şekliyle, yani, ı ı trilyon olarak 
huzurumuza geliyor. 

Eşik değerler, teknik bir kavram olduğu için buradaki arkadaşianınıza da açıklamakta fayda 
görüyorum. Eşik değerler, idare tarafından yaklaşık değer olarak tespit edilen ve bunların üzerin
dekilere yabancı firmaların girmesine fırsat verilen değerler demektir. Bu eşik değerlerin, bugünkü 
Türkiye ekonomisi ve Türk müteahhitleri, Türk mühendisleri açısından ele alındığı zaman, gerçek
ten küçük rakamlar, yetersiz rakamlar olarak kaldığının altını çizmektc fayda görüyorum; çünkü, 
dünyadaki Dünya Ticaret Örgütünün de üyesi olan, bizden çok daha büyük ekonomilerin, katkın
mış ülkelerin -başta, Amerika, Japonya ve Güney Kore'nin- de kendi müteahhitlerini, teknik danış
manlarını ve mühendislik gruplarını korumak, gözetmek, know- how geliştirmek, teknolojilerini 
geliştirmek ve yerli sermayenin korunması açısından da,· bu rakamların, yaklaşık 20 000 000 dolar 
mertchesinde olduğunu ifade etmekte fayda görüyorum. 

Yine, burada "ihalelerde, eşik değerlerin üzerindeki işlerde yerli firmalara yüzde 15'Iik bir 
avantaj sağlanır" deniliyor. 

Değerli arkadaşİar, ekonomik yapısı, mali yapısı bu kadar zayıflamış olan Türkiye'nin müteah
hitlerinin, mühendislerinin, yabancı firmalar karşısında yüzde ı 5'le korunmasının mümkün ol
madığını; onların banka kaynaklarını, devlet imkanlarını, teminat mektuplarındaki, yapım işlerinde 
kullanmış oldukları kredilerdeki ucuzluğu dikkate aldığımız zaman, bizim firmalarımızın aleyhine 
fevkalade fahiş bir durum vardır. Elbette ki, bu yüzde ıs'lik rakamın da yeterli olmadığı açıktır. 

Değerli arkadaşlar, kanun tasarısında "ödeneği olmayan işler ihaleye çıkarılamaz, ilk yıl için 
yüzde 1 O ödeneği olmayan işler ihaleye çıkarılamaz" deniliyor. 2886'da da belli ve benzer maddeler 
olmasına rağmen, Türkiye'deki pek çok projenin nasıl akim kaldığını, nasıl sürUncemede kaldığını, 
popülist yaklaşımlarla ihaleye çıkmış işlerin TOrkiye'ye ne kadar pahalıya mal olduğunu -biraz ön
ce de ifade ettiğim gibi- kamu kaynaklarını nasıl peşkeş çektiğimizi, nasıl .talanına vesile ol
duğumuzu da burada ifade etmiştim. 

Ödenekierin transfer edilmeyeceğini, gelecek yılların ödeneklerinin tam ve kesin şekilde 
garanti altına alınması gerektiğinin de altını çizmektc fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, hepimizin malumudur, devletin yaptırdığı işler zamanında bitmez, ran
dımanlı ve verimli olmaz. Özel fırmaların yaptırdıkları asfaltlar, devletin ve kamunun yaptırdığı as-
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faldardan daha fazla dayanır. Yaptırılan işlerin kontrolü, denetimi yeterince yapılmaz. Niçin; çün
kü, kontrol müessesesi saghkh işlemez. 

Degerli arkadaşlar, şimdi, kontrol müessesesini nasıl işleteceksiniz: Bakın, bugün, Türkiye'de, 
400 000 mimar ve mühendis var. Bu mimar ve mühendisler, Türkiye'nin altyapı ve üstyapı 
projelerinin yapılması, planlamalarının yapılması, uygulaması ve kontrolünden sorumlu kişilerdir. 
Siz, milyar dolarlık işlerin başına kontrol olarak vermiş oldugunuz bu mühendislerinize 300-350 
dolarlık sefaJet ücreti verirseniz, o insanların kontrol edecegi işlerden istediginiz verimi, randımanı 
almanız mümkün olabilir mi? Elbette ki, hükümetin, ülkeyi idare edenlerin, ülkenin kalkınmasının 
dinamigi olan, lokomotifi olan teknik elemanların özlük haklarıyla alakah çok ciddi iyileştirmeler 
yapması gerektigini, burada, sırası gelmişken ifade etmekte de fayda görüyorum. 

Yine, dünyanın ·gelmiş oldugu noktada, artık, Amerika'yı yeniden keşfetmenin manası ol
madıgını, profesyonel sorumluluk sigortası ve dOnyanın uyguladığı sistemlerin Türkiye'deki 
ihalelerde mutlaka uygulanması gerektiğini de ifade etmekte fayda görüyorum. Yani, siz, devletin 
yaptırmış oldugu binaların depremde ilk yıkılan binalar olmasını istemiyorsanız, devletin yaptırdığı 
köprüleri, selde, depremde yıkılan ilk yapılar olarak görmek istemiyorsanız, devletin, büyük hol
dinglerin yaptırmış olduğu işler kadar sağlıklı işler Uretmesini, planlamasını, onlar kadar ucuz ve 
verimli işler yapıırmasını istiyorsanız, devleti mutlaka ve mutlaka küçOlterek, bağımsız danışman 
fırmaların da dahil olacağı teklifierin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamasında teknik danış
manlık fırmalarının da olması gerektigini mutlaka kabul edeceksiniz, etmeniz de gerekir. 

Değerli arkadaşlar, yine, tasanda "yap-işlet-devret" ler ve "tasarla-yap"larla alakah ciddi eksik
likler olduğunu da görüyoruz. Halbuki, Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu, kaynak sıkıntılarının had 
safuaya varmış olduğu bu noktada, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekchilrnek için, yabancı ser
mayenin Türkiye'de kalıcı yatırımlar yapabilmesi için, altyapı yatırımiarına girebilmesi için, mut
laka ve mutlaka "yap-işlet-devret"leri öncelikli olarak öne almamız lazım; ama, "yap-işlet-dev
ret"lerle alakah da Türkiye'nin ne büyük handikaplarla karşı karşıya kaldıgını, geçmişteki çok 
vahim birkaç tane örnekle gördük. Aslında, burada, biraz sonra önergeler üzerinde -inşallah, fırsat 
bulduğumuz zaman- konuşurken onları da dile getireceğim; ama, eğer "yap-işlet-devret"ler iyi kul
lanılırsa, TOrkiye'ye yabancı sermayenin gelmesine ve ülkenin kalkınmasına mutlaka önemli ölçüde 
katkıda bulunur; aksi halde, ülkenin kaynaklarının hortumlanmasına, peşkeş çekilmesine vesile 
olur. 

Bakın arkadaşlar, İzmit'te dogalgaz projesi Eskişehir'le birlikte aynı büyüklüklere sahip ol
masına rağmen, Eskişehir' i BOTAŞ 12 000 000 dolara yaptırdı, İzmit' i yabancı firmalara I 20 000 
000 dolara yaptırdılar. Tam 10 katı fıyat farkı var. İşte, yabancıları kontrol edemezseniz, onlar için 
mevzuatlarınızı, onları denetleyecek şekle dönüştOremezseniz, ihalelerinizde ve yapmış olduğunuz, 
yaptırmış olduğunuz işlerde gerekli saydamlıgı, şeffaflığı, kamu denetimini ve sivil toplumların 
denetime katılmasının yolunu açmazsanız, ülkenin kaynakları bire 5, bire 1 O nispetinde yabancılara 
ve onun yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilir. 

Degerli arkadaşlar, söz buraya gelmişken, yine, şu anda önümüze gelen bu tasarının zaafların
dan birisi, 2886'dan daha da geriye giden, "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddenin (d) bendin
de şöyle deniliyor: "İlk sözleşmeyi imzalayan, yüzde 50'yi aşana kadar işe devam eder." Bu ne 
demek? Bu, şu demektir arkadaşlar: 2886 sayılı Kanuna göre, ilk yüklenici işin yüzde 30 fazlasını 
yapabiliyordu. Bu kanun tasarısında "kesin proje ve uygulama projesi yapılmış işler ihaleye çıkar" 
denilmesine rağmen, bir işin yüzde 50 artabileceğini kabul etmek ne manaya gelir; ya siz kesin 
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projeyi doğru olarak yapmıyorsunuz, mahat listelerinin tarifini tam olarak yapmıyorsunuz, lüzum
suz olarak projelerin tevsi edilmesine ve ihaleyi ilk alanın haksız birtakım kazanımlar elde et
mesine, kamu kaynaklarıyla vesile oluyorsunuz demektir. Halbuki, bizim, bu kanun tasarılarıyla 
şunu hedefiernemiz gerekiyor: Kamu kaynaklarının en verimli şekilde, kamu yararını gözetecek 
şekilde kullanılmasının teminini gerçekleştirmemiz lazım. inşallah, bu, önergemizle -zan
nediyorum- düzelecektir, düzelmesi gerekir; çünkü, bu, 2886 sayılı Kanundan da daha geriye atıl
mış bir adımdır. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. 

Değerli arkadaşlar, Kamu ihale Kuruluyla alakah birkaç şey söylemek istiyorum; Türkiye, 
Sayın Başbakanın da bir konuşmasında ifade ettiği gibi, üst kurullar cenneti haline getiriliyor; yani, 
Meclisin, yani milletin temsilcilerinin kontrol edemediği, denetleyemediği, özlük hakları, millet
vekillerinden kat be kat fazla ... Mesela, Kamu ihale Kurulunun bütçesi, yaklaşık olarak, yılda 1 O 
trilyon lira mertchesinde olacak. 1 O trilyonluk büyük bir bütçeye sahip olacak bir üst kurulun, Tür
kiye'deki pek çok büyük kamu kuruluşu bütçesinden daha büyük imkana sahip olduğunu ve bu im
kanların denetlenmesinin Sayıştay marifetiyle yapılması gerektiğini... Gerçi, bunlar, daha sonra 
tasarıya derç edildi. Bunları da önemli bir adım olarak, iyileşme noktasında önemli bir adım olarak 
görüyorum; ancak, bu üst kurulların yarın öbür gün, beraberinde ciddi sıkıntılar getireceğini burada 
ifade etmek istiyorum. Çünkü, Kamu ihale Kurulunun muhatap olacağı rakamın, Türkiye'nin 
ekonomisinin en sıkıntılı olduğu dönemde bile 35-40 milyar dolar civarındaki bir bütçenin, bir har
camanın, do lay h olarak en nihai yetkili mercii, denetleme mercii, müracaat mercii, şikayetleri alma 
ve neticelendirme mercii olarak görülen Kamu ihale Üst Kurulunun, bu yetkilerinin, bu denli büyük 
yetkilerle donatılmış olması, doğrusu, millet temsilcilerinin, Meclis iradesinin üzerindeki birtakım 
kazanımlar vardır ki, bunlar, sadece, Kamu ihale Üst Kurulunda değil, tütün, şeker, enerjideki gibi, 
bütün üst kurulların aynı şekilde yetkilerle donatılmış olduğunu ve bu yetkilerin, aslında, Türkiye'de 
bu üst kuruilarta alakah olarak, Meclisin yeni bir düzenleme yapması gerektiğini, yeni bir konsept
le bu meseleye bakması gerektiğini de ifade etmekte fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, her şeye rağmen, 794 sıra sayılı, kamu alımlarını düzenieyecek olan bu 
tasarının maddelerinde, biraz sonra, katılmadığımız konularla alakah değişiklik önergelerimiz 
olacaktır. Ümit ediyorum ... 

(Mikrofon o~omatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - 2 dakika içerisinde topariayın efendim. 

OSMAN PEPE (Devamla) - Hükümet, komisyon ve buradaki hazırun, değerli milletvekili ar
kadaşlarım, bu tasarıyla ilgili Türkiye'nin beklentilerinin, Türkiye'deki saydamlığın, şeffaflığın, 
katılımcılığın, rekabetin, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için, burada, bu 
tasarıyla alakah olumlu olarak verilen önergelere lütfen katılalım ve bu tasarıyı en iyi şekilde 
çıkaralım. Yarın öbür gün, bunun şurası olmadı, burası olmadı, şurası eksikti, burası yanlıştı diye 
yeniden bunu kamuoyu gündemine getirerek, tartışarak, Meclisin saygınlığına yara vermeyelim, 
halel getirmeyelim. Onun için, fırsat burada, şimdi elinizde; hep birlikte bu konuda en iyisini, en 
doğrusun yapmaya gayret gösterelim. Biz muhalefet partisi olarak önümüze gelen her şeye 

gözümUz kapalı "hayır" diyerek değil, bu işin en iyi şekilde çıkması, en doğrusunun yapılması nok
tasında ne yapabiliriz, hangi önergeleric meseleye -düzeltme noktasında- ne kadar yardımcı 
olabiliriz anlayışıyla baktığımızı ifade ediyorum. 

Bu tasarının en iyi şekilde çıkmasını, milletimizin ve memleketimizin hayırlı işlerine vesile ol
masını temenni ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Pepe. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin; buyurun. (DYP sıraların
dan alkışlar) · 

Süreniz 20 dakika Sayın Şahin. 

DYP GRUBU ADINA NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; Kamu ihale Kanunu Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yürürlükte olan 2886 sayılı Kamu ihale Yasası ı 984 yılından bu yana 
geçerlidir. Ondan evvel 2490 sayılı Yasa vardı, o, elli yıl geçerliliğini korumuştu. Kamu ihale 
Yasasından herkes şikayetçi; sivil toplum örgütleri şikayetçi, müteahhitler şikayetçi, toplumun 
bütün kesimleri şikayetçi, iktidarda olan hükümetler, Başbakan, bakanlar şikayetçi. Uluslararası 
denetim şirketleri, 1999 ve 2000'li yıllarda, Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde 36'sının yolsuz
luğa gittiğini Sayın Başbakana, Sayın Başbakan Yardımcıianna ifade etmişler. IMF ve Dünya Ban
kası, bu ihale Yasasının değiştirilmesi konusunda hükümetlerden niyet mektubu almışlar. 

Esasında, en büyük yolsuzluğun 2886 sayılı Yasanın uygulamasından kaynaklandığını, 

hükümetlerin, bakanların bu yasa maddelerini, istisnai durumları normal durum haline getirerek 
yandaş firmalara ihaleleri verdiğini, yolsuzluğun bu şekilde yapıldığını herkes bilmekte. 

ı 997'nin haziran ayından sonra, davet usulüyle ve bazı fırmalar çağrı larak, karayollarında. hiç 
gereği olmadığı halde, 89 uncu maddeye göre, ihale dışına çıkarılarak 5 milyar dolara yakın ihale 
yapıldığını, bu ihalelerin şeffaf olmadığını, birkaç fırma çağrılarak verildiğini ve gerekli olmadığı 
halde, İlıale Yasasının dışına çıkarılarak, Bayındırlık birim fıyatları dolara bağlanarak, Türkiye'nin 
3 milyar dolar zarar gördüğünü hepimiz bilmekteyiz. 

· Yine, bu salonun restorasyonunun, ihale Yasasının dışına çıkarılarak, 40 000 000 dolara yapıl
dığını ve Sabancı Holdinge ait İkiz Kuleterin de 40 000 000 dolar olduğunu göz önüne alırsak, geç
tiğimiz dönemlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, Karayolları Genel Müdürlüğünde, İller 
Bankasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, birçok barajların davet usulüyle yapılarak, 
Türkiye'nin, yolsuzluklarda, dünyada dördüncü sıraya oturduğunu hepimiz bilmekteyiz. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, bu ihale Yasa Tasarısının çıkarılmasından yanayız; ama, eski 
yasadaki gibi, birtakım istisnai usullerin, davet usulünün, uygun bedel her yıl değiştirilerek, her 
bakanın, her yetkilinin kendisine göre uygun bedel tayin etmesinin yollarının, mutlaka, yasadasınır
larının çok iyi tespit edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

1 
Doğru Yol Partisi olarak, biz de, bu kanunun aksak taraflarını önleyici, açık ve net bir şekilde 

sınırlayıcı bir kanun teklifi hazırladık Doğru Yol Partisi olarak, komisyonlarda önergeler verdik. 
Üzülerek söylemek istiyorum ki, verdiğimiz 30'a yakın önergeden hiçbiri kabul edilmedi. Ne davet 
usulUnUn sınırlandırılmasıyla ilgili ne uygun bedelin tespitiyle ilgili ne de keşif artışının yüzde I O'la 
sınırlandırılmasıyla ilgili -esas yolsuzluklaraneden olacak konuların düzenlenmesine yönelik- ver
diğimiz hiçbir önergemiz kabul edilmedi. 

Değerli arkadaşlar, hükümet, Uç yılda bu yasayı hazırlayarak, 3-4 değişiklikten sonra, Par
lamentonun önüne getirdi. dört ay Avrupa Birliği uzmanlarıyla görüşüldUğUnU biliyorum. Bu tasarı, 
Plan ve Bütçe Komisyonundan bir günde geçti. 11 O maddesi ve 7-8 tane de geçici maddesi olan bu 
tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir günde, Bayındırlık Komisyonunda iki günde -bir gün ön
ce, muhalefet şerhini Doğru Yol Partisi milletvekilleri olarak yazdık- görüşlllerek ve dün gece 

-ı6-



T.B.M.M. B :47 4. ı. 2002 0: ı 

basılarak, Türkiye BUyük Millet Meclisi önüne geldi. TUrkiye'nin, herkesin rahatsız olduğu, bUtUn 
kesimlerin sıkıntıda olduğu, IMF'nin, Dünya Bankasının, uluslararası kuruluşların, Avrupa Bir
liğinin ve Türkiye'de vergi veren herkesin rahatsız· olduğu bu tasarıyı, hükümet, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, komisyonlar dahil, dört gün içerisinde yasalaştıracak. Milli iradeye, Türkiye 
BUyük Millet Meclisine bu kadar güvenmeyen, milli iradeye saygısı olmayan ve ı ı O maddelik bir 
tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir günde geçirmeye kalkan bir hükümetin iyi niyetli ol
duğunu düşünmek mümkün değil. 

Esasında, bu yasa tasarısında karşı olduğumuz maddeleri, en sonundan başlayarak, teker teker 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bu yasa, bu gece· yasalaşacak. Yürürlüğe girme tarihi ne zaman değerli arkadaşlar biliyor 
musunuz; yürürlüğe girme tarihi bir yıl sonra; yani, ı Ocak 2003'te bu yasa yürürlüğe girecek. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir)- Aceleleri ne peki?! 

NEVPEL ŞAHİN (Devamla) - ı 984 yılında çıkarılan 2886 sayılı Yasa Uç ay sonra yürürlüğe 
girmiş. Hükümete, bu yasayı niçin bir yıl sonra yürürlüğe koyacaksınız diye soruyoruz; yangın var 
diyor musunuz, yolsuzluk var diyor musunuz, yolsuzluklardan şikdyetçi misiniz; niçin bir yıl son
ra? .. Türkiye Büyük Millet Meclisi, komisyonlar dahil, bu tasarıyı dört günde yasalaştıracak ... Efen
dim, altmış gün içerisinde kurul kuracağız; onbeş gün içerisinde kurul kurun, on gün içerisinde 
kurul kurun ... Şartnameler hazırlayacağız, sözleşme metinleri hazırlayacağız, yönetmelikler hazır
layacağız... Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin üstün iradesini temsil eden bir kurul, bu 
tasarıları, temel yasa olarak, görUşmeden, konuşmadan, maddeleri okumadan, sadece oylayarak 
kabul edecek; şartnameler, yönetmelikler bir yıl sonra yürürlüğe girecek ... Bu ne demek değerli ar
kadaşlar biliyor musunuz; bu, biz, iktidardayken, yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yandaşlara ihale ver
meye devam edeceğiz demek. Başka bir amaç yok. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, yine, en büyük şikayetlerimizden bir tanesi, devletin, hizmeti istediği 

kalitede alamaması, yine, istediği zamanda alamaması, uygun fiyatta alamamasıdır. Eskiden, 
projeler yoktu, avanprojeler üzerinden tahmini keşifbedeli yapılırdı, denitirdi ki, yüzde 30 yanılma 
payı var, keşif artışları yüzde 30 olarak kabul edilecek. Yani, ı 00 milyar liraya ihale ettiğiniz bir işi, 
130 milyar liraya kadar, aynı müteahhide yaptıracaksınız -eski yasanın 63 UncU maddesi- ancak, 
temel, tünel gibi altyapı yatınmları olursa, bu, bakan onayıyla artıniabilecek 

Değerli arkadaşlar, biz, tatbikat projeleriyle ihaleye çıkacağız, kesin projeler yapılmadan 
ihaleye çıkacağız, keşif artışı yüzde 50 olacak. Dünyanın neresinde görülmüş? .. Bu konuda önerge 
verdik; dedik ki, siz, bu yasayı, 2886 sayılı Yasadan daha da geriye götürüyorsun uz; yani, ı O tril
yona ihale ettiğiniz bir işin ı 5 trilyona yapılmasını baştan kabul ediyorsunuz. Böyle bir mantık olur 
mu?! 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının bu maddesi, 2886 sayılı Yasanın daha da gerisindedir. Dedik 
ki, ancak yüzde ı o olarak kabul edilmesi lazım. Avrupa Birliğinde, yüzde lO'u geçen keşif artış
larında, danışman firmalara tazminat davası açılıyor. Yani, işte, 2886 sayılı Yasayı beğenmeyenler, 
"yeni, çağdaş bir yasa getiriyoruz" diyenler, baştan, yüzde 50 yanıldığını kabul ediyor. Verdiğimiz 
önergede bunu yüzde lO'la sınırlayalım dedik; ama, maalesef, bu önergemiz de kabul edilmedi. 

Bizim Doğru Yol Partisi olarak çok haklı isteklerimiz oldu; ama, Plan ve Bütçe Komisyonun
da bir gecede, bizim Bayındırlık Komisyonunda iki günde görüşülen ı ı O maddelik bu tasarıyı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, burada, hiç okumayan, incelemeye fırsat bulamayan iktidar millet
vekilierine sesleniyorum; milletin üstün iradesini temsil etmeye davet ediyorum. Dünyanın hiçbir 
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parlamentosunda -ben, dokuz yıllık milletvekiliyim- bizim Parlamentomuzda da geçtiğimiz dönem
lerde, milletvekillerini, milletin UstUn iradesini hiçe sayan, iradeyi yok sayan bir hUkUmet daha 
görülmemiştir. 

Değerli arkadaşlar, yine, daha evvel, ihalelerde, her yıl değişen, ortalamalara göre tespit edilen 
bir uygun bedel vardı. Biz, Doğru Yol Partisi olarak diyoruz ki, madem, tatbikat projeleri olmayan 
işler ihale edilmeyecek, hizmet alımlarında götUrü bedel .:.ne demek bu hizmet alımlarında, mal 
alımlarında götUrü bedel- yapım işlerinde de sadece anahtar teslimi uygulansın; ama, hükUmetin 
getirdiği bu tasarı da, böyle de yapılacak; teklif birim fıyat vererek, m üteahhitler, her işi, barajları, 
karayolunu, kanalizasyonu, istediği işi, teklif birim fıyat sistemiyle yapacak. 

Yeni getirilen bir şey yok; birim fıyat sistemi terk ediliyor, teklif birim fıyat sistemiyle daha 
bUyük yolsuzluklar, daha bOyilk usulsUzlükler meydana getiriliyor. İşte, bu TOrkiye BOyilk Millet 
Meclisi salonu da teklif birim fıyat sistemiyle yapıldı, 40 000 000 dolar ödedi YUce Meclis; şu an
da yargıda. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir)- Affettiler ... Affettiler ... 

NEVPEL ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu yasanın uygulanmasına daha bir yıl var. 
Niye acele ediyoruz? TOrkiye BilyUk Millet Meclisinde bu yasayı enine boyuna konuşmadan, 
görüşmeden, niçin yangından mal kaçırırcasına geçirmeye çalışıyoruz? Bunu anlamak mümkün 
değil. ÖnümUzde ocak ayı var, eğer bu yasa bir yıl sonra yürürlUğe girecekse; ama, bizim ver
diğimiz önergeye göre, nisan ayının başında bu yasayı yUrürlUğe sokmak lazım; sokmamak için de 
hiçbir engel yok. 

. Değerli arkadaşlar, yine de, hepimizin şikayet ettiği davet usulü, normal usul haline gelmiş, 
yasal hale gelmiş. Yani, ):>undan sonra da İdareler, eskiden şikayetçi olduğumuz gibi, istediği fir
malara dav~t usulUyle yeterlik verecek, sayıyı, puanlamayı da kendisi tespit edecek, diyecek ki: 20 
fırma davet usulüyle ihaleye girmeye hak kazandı. Esasında, yapım işlerinin tamamı açık ihale 
usulüyle yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, beğenmediğimiz 2886 sayılı Yasanın 44 UncU maddesine göre, uçak, gemi, 
silah, yüksek teknoloji isteyen -saymışız- barajlar, yollar, kanalizasyonlar davet usulüyle yapılır. 
Şimdi gelmişiz, uçak, gemi, yilksek teknoloji isteyenleri ihale Yasasının dışına çıkarmışız. Neresi 
bunun çağdaş bir yasa, neresi bunun şeffaf bir yasa?!. Davet usulünü öyle genişletmişiz ki, uzman
lık isteyen işler, yani, yapım işlerinde uzmanlık isteyen her iş davet usulü içine girecek. Eskiden 
şikayetçi olduğumuz, topladığımız vergilerin yüzde 36'sı yolsuzluklara gitti diye şikayetçi ol
duğumuz davet usul U, Türkiye'de, son yıllarda, I 998'de, I 999'da, 2000'de, 2001 'de, normal ol
mayan, istisnai bir usul olan davet usulü, o şekilde yaygın hale geldi ki, belediyeler, KİT'ler, bakan
lıkların tamamı; Milli Eğitim 'Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yapı İşleri Genel MüdUrl UğU, hep davet 
usulüyle ... Bakın, ben size bir örnek vereyim; hUkUmet konakları bile davet usulüyle yapıldı. Şim
di bundan şikayetçi miyiz; şikayetçiyiz. Peki, o zaman, davet usulün U, daha yaygın, daha geniş hale 
niçin getiriyoruz? 

Artık, bu yasayla, İdareler, belediyeler, KİT'ler -tamamı- davet usulUyle ihale yapabilecek ve 
belediyel er, KİT'ler, eskiden yOzde 30 olan keşif artışlarını bu yasayla yOzde 50'ye çıkaracaklar. 

Değerli arkadaşlar, bu maddeleri mutlaka değiştirmemiz lazım. Bizim, Doğru Yol Partisi olarak 
üzerinde durdu!~umuz konu, mademki, yolsuzluklardan şikayetçiyiz ... Zaman zaman kendi bakan
lığında yolsuzluklaraneden olmuş bazı bakanlarımız -Bayındırlık Bakanlığında da, Enerji Bakan
lığında da ve diğer bakanlıklarda- Ihale Yasasında kabahat aramış; ama, şimdi, biz, ihale Yasasını 
daha da yolsuzluklam müsait hale getiriyoruz. 
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Bu yasa tasarısının bu haliyle çıkması mümkün değil. Eğer çıkarsa -buradan iktidar partisi mil
letvekili arkadaşlarıma sesleniyorum- gerçekten de daha büyük yolsuzluklara sebep olacağız. 

Sayın Derviş'in ilgilendiği, bu ihaleleri dışa nasıl açarız; Sayın Derviş, sadece o kısmıyla il
gilenmekte. IMF'ye ve Dünya Bankasına verdiği bu yasayı Ocak 2002'de çıkaracağız kısmıyla il
gilenmekte; ama, bu yasa tasarısının birçok maddesi, sizlerle paylaşma imkanını bulduğum birçok 
maddesi daha büyük yolsuzluklara sebep olacaktır~ 

Dünyanın hiçbir yerinde hükümetler, kendi dönemlerinde çıkardıkları yasayı bir yıl er
telememiştir. Niçin bir yıl erteliyorsunuz, neden bir yıl sonra uygulamaya koyuyorsunuz? .. Yoksa, 
daha yapacağınız ihaleler mi var, yandaş firmalara vereceğiniz ihaleler mi var? .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, 2 dakika içerisinde topartar mısınız efendim. 

NEVPEL ŞAHİN (Devamla)- Değerli arkadaşlar, ama, bugün açık açık söylemek gerekirse, 
Türkiye'de en büyük ihaleler -elimde liste var- 1 997'nin haziran ayından sonra başlamış, 1998 yılın
da, 1999 yılında ödenekleri olmayan işler ihale edilmiş ve bugün, gerçekten de o işleri alan milteah
hitler de zor durumda kalmış; ödenekleri olmadığından dolayı makine parkları yatmaktadır. 

Şimdi, bu tasarıyla diyoruz ki, "yüzde ı O ödeneği olan işler ihale edilecek." Arkadaşlarımızla 
beraber dedik ki, gelin yüzde ı O ilk yıl için uygundur; ama, ikinci yıl için yüzde 20 yapalım, üçün
cü yıl için yüzde 20 yapalım ve beş yıl içinde bu ödeneği yasal halde bağlayalım ve hükümetler bir 
işi ihale etmeden önce bu ödenekterin temin edileceğini yasal olarak garanti etsinler; ama, ilk yıl 
ödeneği yüzde 10 ... Yine, işler, on yıl, yirmi yıl, otuz yıl; ekonomik ömrü bittikten sonra, çağdışı 
kaldıktan sonra ancak bitecekler. 

Değerli arkadaşlar, benden sonra, partimizin çok değerli konuşmacıları var, değerli sözcüleri 
var, onlar da Doğru Yol Partisinin görüş ve düşüncelerini sizlerle paylaşacaklar. Biz, yolsuzlukların 
önlenmesi için yasaların çok net olmasını, her şeyin açık ve seçik olmasını, bazı kişilerin bu yasalar
dan faydalanarak yolsuzluk yapmamasını istiyoruz. Onun için, Doğru Yol Partisi olarak; bu bahset
tiğimiz maddeler düzeldiğinde bu yasaya "evet" diyeceğiz, yürürlük tarihini de ı Nisan 2002 olarak, 
en fazla Uç ay içinde bu yönetmelikler, sözleşmeler hazırlanır ... 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 

Saadet Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Sayın Metin Kalkan; buyurun efendim. (SP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 

SP GRUBU ADlNA SÜLEYMAN METİN KALKAN (Hatay)- Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; yine IMF dayatmalı, şu anda acil ihtiyaç olmadığı, hükümetin bizzat uygulama maddesini 
2003'e erteleyerek koyduğu bir maddeyle karşınızdayım, Saadet Partisi Grubu adına. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, şu anda tarihinin en soğuk mevsimini yaşıyor, donuyor. İnsan
larımız, hükümetin yönetsel eksikliğinden dolayı, bu sene çok daha fazla üşüdü ve ilk defa sokak
larda, evinde, barınağında donarak ölümleri her gün ibretle, ıstırapla izliyoruz. 

Meclis, temsil ettiği halkının, ıstıraplarını gidermeye, işsizliğini gidermeye, açlığını gider
. meye, üşümesini gidermeye yönelik tedbirler alacağına -bizlere, komisyonlarda ve Mecliste söy
lenildiğine göre- IMF'nin, Dünya Bankasının, Avrupa'nın ve ABD'nin dayatması neticesinde çaresiz 
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kaldığımız için, çok daha başka kanunlar çıkarılmak zorunda olunduğu ve bunların da yapısal 
değişiklik adına yapıldığı söyleniyor. (MHP sıralarından gürültüler) 

Dinler misiniz, kabahatleriniz, millete verdiğiniz sıkıntı ve ıstıraplar sizi böyle konuştur
mamalı; başınızı önünüze eğip, bu sebep olduğunuz Bayındırlık Bakanlığından Enerji Bakanlığına 
kadar içinde bulunulan, ihale yolsuzluklarıyla çalkalanan kuruluşların bir kirini kaldırın, sonra 
konuşun; donan insanların önce bir ı sınarak yaşamasını temin edin, ondan sonra konuşun. Kurullar 

· kurarak, kurullarda yüksek ücretlerle yeni yandaşlarınızı tayin etmenin mekanizmalarını kurmayın. 

ALİ GEBEŞ (Konya) - Nereye tayin yapılmış? 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla)- Bu kanun, mademki 2003'te ele alınacak, yani üç
yüzaltmışbeş gün sonra uygulanacak; ama, bugün Mecliste konuşuluyor; neden bugün konuşuluyor 
bir sene evvel? Türkiye'nin hiç başka çözeceği bir formül, problem kalmadı mı; hayır.(!) 

Evet, Sayın Başbakanımız, güya, Amerika'ya giderken, yılbaşında, belki, sunamadı, 

götüremedi; bir noel hediyesi, sepeti ve paketi götürmek üzere, yani, işte, dediklerinizi yaptık ... 
Tabii, oraya bir paket armağan verilirken, Türkiye'de, yeniden, bu ihale yöntemiyle, eski ihale yön
teminde eleştirilen yönler uygulamadan kaldırılmıyor, çok daha karışık, dağınık, bulanık, ihale yön
temleri yeni kanunla, yeni umutlarla getiriliyor. 

Evet, Türkiye'de insanlar yürüyor, işçiler yürüyor, memur yürüyor, profesörler yürüyor, dok
torlar yürüyor, çiftçiler yürüyor; ama, ilk defa, Türkiye'de, bir Başbakan yürüyemiyor; fakat, milli 
piyango reklamları yapıyor. (DSP sıralarından gürültüler) 

·GÜLER ASLAN (İzmir) - Amerika'ya gidecek ... 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - Uçarak götürüyorlar, özel götürüyorlar. İnsan
lar zembille de gidebilir. 

İlk defa, bir Başbakan yürüyemiyor; ama, yandaşlarına reklam çıkartmaya, onlara bilet 
satarak ... (DSP sıralarından gürültuler) 

MELDA BAYER (Ankara) - Sayın Genel Başkanımıza, Başbakanımıza bu şekilde hitap 
edemezsin, böyle sözler sarf edemezsin! 

HALiL ÇALIK (Kocaeli) - Sen, evine, akşam sağlam gidebileceğini biliyor musun, garantin 
var mı? 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - Dinler misin!.. (DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletv~killeri, lütfen!.. 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - Onlara bilet satarak, Türkiye'de, reel umut 
üretemeyince hayali umutlara sevk etmeye çalışıyor milleti. (DSP sıralarından gürültüler) 

İHSAN ÇABUK (Ordu)- O, senin Başbakanın değil mi? .. O, Türkiye Cumhuriyetinin Baş-
bakanı. 

HALiL ÇALIK (Kocaeli)- Utanmıyor musun sen kardeşim? .. 

O Başbakan, senin de benim de Başbakanım. 

Sayın Başbakantın diyemiyor musun? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen!.. 

HALiL ÇALIK (Kocaeli)- Terbiyesiz ... 
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SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - "Terbiyesiz"i iade ediyorum size. (DSP 

sıralarından gilrültüler) 

BAŞKAN - Sayın Kalkan, siz de biraz hitabınızı ... 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla)- Benim Başbakanım, Türkiye Cumhuriyetinin 
Başbakanı olduğu için konuşuyorum, onun için konuşuyorum. (DSP sıralarından gilrilltüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen!.. 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Öyle şey olamaz. 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - Oluyor bu işte. (DSP sıralarından gürültüler) 

HALiL ÇALIK (Kocaeli) - O, Türkiye Cumhuriyetinin, senin de benim de Başbakanım; utan-
mıyor musun bu şekilde konuşmaya? 

BAŞKAN - Sayın Kalkan, lütfen, sataşmaya sebebiyet vermeyin efendim. 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - 2003'te yürürlüğe girecek bir madde için şim
diden hazırlık yapıyor bu hükümet; ama, aç ve soğukta olan insanını korumayı, kollamayı düşün
müyor ve böylece, biz, her gece, gece yarıtarına kadar fazla mesai yaparak, halka hiçbir gerçek 
umut vermeyecek, başkalarına yarar sağlayacak maddeleri çıkarıyoruz. IMF ve Dünya Bankası 
bunu dayatır, IMF ve Dünya Bankası, bize, 1 O milyar doları bunun için verdi diyebilirsiniz; ama, 
hemen, yine kurullarda, IMF ve Dünya Bankasının parasını kurtarmak üzere planladığınız, holding
lere, bankalara tahsis etmek için telefon tarla, komisyonda, bakana iletimler yapılıyor ve o da bunun 
tedbirini alıyor ve şimdi "milleti bu duruma düşürdü; bizim kabahatimiz yok" dediğimiz bankacıları 
kurtarmak üzere, yaptığımız zamları ve vergileri onlara transfer etmek üzere, halkı daha çok ez
meye, bankacıları kurtarmaya zemin hazırlıyoruz. 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya)- Konuya gel; bu söylediklerinin konuyla ne alakası var! 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - Şunun karşılığında da deniliyor ki: "IMF, bu 
parayı, bize, bu bankaları kurtarmak için verdi." IMF, bizi, kendimizi böyle yok etmek üzere borç
landırıyorsa bu borcu niye kabul ediyoruz ve sadece bu halka, üretime yaramayacaksa neden bun
ları yapıyoruz?! 

NUMAN GÜLTEKiN (Balıkesir)- Böyle bir şey yok; yalan söylüyorsun. Terbiyesiz ... 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - "Terbiyesiz" kelimesini iade ediyorum ve bunun 
için de gerekli özlük haklarımı kullanacağım. 

NUMAN GÜLTEKiN (Balıkesir)- Başbakana hakaret edemezsin sen. 

BAŞKAN - Sayın Kalkan, lütfen, sataşmadan, konuşmanızı Genel Kurula yapın. Sayın millet
vekilleri, siz de ... 

SÜLEYMAN METiN KALKAN (Devamla) - Şimdi, bu kanunla, Türkiye'de Uç ihale kanunu 
oluyor; ilk defa 2886 ve çıkacak olan 794 sıra sayılı tasarımız, bir de sözleşme kanunu tasarımız; 
ama, burada, bilhassa, şeffaf, katılımcı, herkesin, hiçbir şaibe bulaşmadan yapılacağını zannettiği 
bir ihale, eskisinden daha muğlak hale geliyor. 

Evet, Türk müteahhitlik sistemi ve Türk mühendislik, müşavirlik sistemi, ulusal korumadan 
mahrum bırakılıp, uluslararası şebeketerin ve ne olacağı belli olmayan uluslararası sermayenin çok 
daha avantajlı olacağı bir konuma sokuluyor. 37, 38, 39 ve 40 ıncı maddelerin de, ihale yönteminin, 
asla, eski tenkit ettiğimiz ihalede olduğu kadar bile net netice verecek bir şekilde kesin hükümler 
içermediğini görüyoruz. O kadar uzun bir süreye yayılıyor, müteahhit görüşmeler yapıyor ve 52 nci 

-21-



T.B.M.M. B: 47 4. ı. 2002 o: ı 

maddede de belirtildiği üzere, ihale komisyonuyla anlaşılırsa, danışmanlık hizmetlerini, mühendis
lik hizmetlerini yürütmek üzere ihale veriliyor. Bu ne demektir; bu, daha önce de -şimdi, bazı mil
letvekillerimizin tahammül edemediği üzere- bir kurullar, bir kurumlar diktatoryasına götürülen ül
ke,de, yeni bir ihale üst kurumunun çok büyük etkinliği oluşturuluyor. Burada, belki eleştirel olarak 
antayıp kızdığınız Sayın Başbakanın, aynı zamanda, benim tasvip ettiğim, hoşuma giden bir sözünü 
tekrar ediyorum ... 

TARlK CENGİZ (Samsun) - Onun adını ağzına alma, çarpılırsın!.. 

SÜLEYMAN METİN KALKAN (Devamla) - "Öyle kurullar oluştu ki, bu kurullara söz din
letemiyoruz" demek zorunda kaldı. Bu kurullar, bundan sonra, Meclisin, siyasetin ve hükümetin de 
denetiminden ötede icraat yapacaklar; ama, şimdi, deniliyor ki: Bu kurulları biz kuruyoruz; buraya 
tayin edeceğimiz insanlarla etkinliğimizi devam ettiririz... İşin en ıstırap verici yanı, oluştur
du~umuz bu kurullardaki -belki bu ihale üst kuruluna tanımıyoruz; ama- bankalar denetleme 
kuruluna, yeni fon transferleri, yeni kurtarma operasyonları yapacak yetkililere de masuniyet 
getiriyoruz, sorumsuzluk getiriyoruz, koruma getiriyoruz. Bu durumda yolsuzluk yapmamak, bu 
durumda hiçbir korku ve endişe taşımadan istediği gibi hareket edebilecek imkan sağlandıktan son
ra, o adamın yolsuzluk yapmaması çok büyük bir kabahat olmuyor ki. 

Neden buna ihtiyaç duyuluyor? Neden, Türkiye, devamlı kurullarla, üst kurullarla, üstün kurul
larta takviye ediliyor? Maaş cihetine karışmıyorum, eleştiri getirmiyorum; ama, tom kamu kuruluş
larında maaş alanlardan en üstününün 2 katı, 3 katı, 4 katı maaşla teşvik ediliyor; buna rağmen de, 
sorumsuzluk maddesi getiriliyor. 

Arkadaşlar, madem ki, bu kanun, çıktıktan bir sene sonra yürürlüğe girecek -TOrkiye'nin şu an
da acil bir ihtiyacı değil-öyleyse, gerçekten, tOm sivil toplum kuruluşlarının da ve tOm partilerin de 
geniş tartışmasıyla, bir daha bir şaibe oluşmayacak şekilde, yine uluslararası platforma da açıl
masını temin edecek şekilde, yeniden, çok daha rahat bir kanun yapalım. Hiç üzerinde tartışma ol
mayacak bir kanun yapalım; çünkü, bakın "şu anda acil kullanma ihtiyacı hissedilmiyor" veya "bu 
kanun, belki, bu kurullar vasıtasıyla elimizi biraz bağlayabilir" diyorsunuz; öyle ise "bir sene daha 
bu eski kanunlarla istediğimiz ihaleleri yapabiliriz" diyorsunuz. Hangisini diyorsunuz; onu, ben, 
size bırakıyorum. 

Türkiye'de 300 OOO'in üzerinde mühendis ve mimarın, bu kanunla, tOm dünyadaki mühendis ve 
mimarların, TOrkiye'deki ihale mühendislik hizmetleri piyasasına, onların çok daha avantajlı şart
tarla girmesi dolayısıyla, bunlar, öylesine mağdur duruma düşUrOlUyor ki, biz, işte, uygulama baş
ladıktan belki, 1 sene, 2 ay sonra bu feryatları duyacağız. 

Türkiye, yıllardır, Bayındırlık Bakanlığı ve birçok kontrollük hizmetlerini de değişik şekiller
de yapan genel mOdOrlOk~eri vasıtasıyla, çok etkin bir kontrol dinamizmi elde etmiş bir ülkedir; 
ama, buna rağmen, biz, bu kontrollük mekanizmasını çok değişik bir şekilde özel firmalara -bir
takım fırmaları tabii- onay almış firmalara imkan sağlamak üzere, bu fırma yoluyla, özel denetleme 
yolunu açıyoruz. Bunun sakıncalarını gördüğümüzde, elbette iş işten geçecek. Biz, şu ana kadar, 
tecrübeli ve gerçekten çok titiz, yaygın ve saygın kendi elemanlarımızı burada korumayı gözardı et
mişiz. 

Biz, bu maddeleri, Plan ve Bütçe Komisyonuna geldikten sonra gördük; TOrkiye'nin har
camalarının maliyetini de ilgilendirdiği için, esas bunların, Plan ve Bütçe Komisyonunda enine ve 
boyuna, hatta bir alt komisyon kurularak, daha detaylı tartışılmasınıbekliyorduk; fakat, aletacele ve 
bu kadar uzun zamandan beri kapalı kapılar ardında dizayn edildiği halde, bunun, komisyonlardan 
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geçip Meclis Genel Kuruluna gelmesi, işte, nasıl bir hız kazandı ve burada da her maddenin üzerin
de teker teker durolmasın diye, bu, temel yasa kabul edildi; temel yasayla, sadece 5 grup madde 
üzerinde, sadece bir geçiş konuşması yapılacak. Türkiye'nin geleceğini, ekonomisini, mUhendislik 
hayatını, müşavirlik hayatını ve her türlü yapım işlerinde güçlenınesini temin edebilecek bir kanun 
çıkaracakken, maalesef, eskisinden de daha ketum, karışık, muğlak maddelerle dolu; yalnız, yeni 
olan cihetleriyle, Avrupa veya dünya müteahhitlerine, mühendislerine, kendi insanından csirgenen 
yeni iş sahaları Türkiye'de açıldı. 

Şeffaf ihale yapma yöntemi, eskiden, çok daha geniş katılım ve izleme imkanı varken, burada, 
zarf verdiği halde, teklif verdiği halde, zarf ve tekiitindeki eksiklikler nedeniyle ihaleye 
katılamayacak olan, ihale ortamından çıkarılarak, tamamen kapalı bir devre oluşturulacak şekilde, 
çok enteresan bir safhaya; daha kapalı, daha şeffaf olmayan bir duruma yönlendirildi. 

Evet, artık, bundan dönülmeyecek, Amerika'ya, bir paket olarak,.bu ve bundan sonra gelecek, 
IMF'nin söylediği, istediği, tavsiye ettiği, Meclisimizin, milletimizin onuruna hiç yakışmayacak 
dayatmaların kabul edildiği ve tasdik edildiği kanunları götürmek Üzere bu işlem tamamlanacak. 

Ark~daşlar, her şeye rağmen umut ediyorum ki, bir sene sonra uygulamaya konulacak bu mad
deler için, daha çok vaktimiz var diyerek, Meclisin, gerçekten, milli iradeye dayalı yönü harekete 
geçerek, şu, birçok çetin, muğlak, şeffaflık dışı ve ileride çok şaibelere, daha fazla kapalı devre 
oyunlarının oynanmasına, komisyon istemediği takdirde ihaleyi yapmayabileceği bir imkanı, 

komisyona, hiç olmazsa vermeyecek 5-6 maddede mutlaka değişiklik yapmarİıız icap etmektedir. 
Bakın, 52 nci maddeye göre, mali ve teknik puantarla birinci 'gelen, ihaleyi alması icap eden insan, 
komisyona çağınlıyor ve orada, anlaşılırsa, kendisiyle uzlaşma sağlanırsa ihale kendisine veriliyor; 
böyle bir usul olabilir mi?! O şahsı düşünün siz; o komisyonun karşısında, o komisyondan gelecek 
ne. kadar .çirkin teklifiere mahkum _olduğunu ve kabul etmek zorunda kalacağını bir düşünün. 
Kanunda buna imkan tanındıktan sonra, bunları hangi usulle, hangi yönetmelikle düzeltebilirsiniz?! 
Ve böyle muğlak maddeler çıkarırsak, Meclisi kullandıktan sonra, yarın, Bakanlığı veya ihaleyi 
yapacak kurumları, bu yolsuzluklarda haydi haydi kullanacak kötüniyetli insanlar çıkmaz mı?! Öy
leyse, bu maddelere çok dikkat edelim. 

İkincisi; 37, 38, 39 ve 40 ıncı maddelerde, ihalenin, ana ihalenin yapılacağı durumda yine öy
lesine karışık ifadeler var ki, birim fıyatlardan genel miktarı bulmak; ondan sonra, bunun üzerinde 
eğer bir yanlışlık olmuşsa müteahhide uyarıda bulunmak, bunu· d üzeltmesi için 5 gün müddet 
tanımak; burada da hangi rakamın nasıl geçerli olacağının yine sarahaten belirtilmemesinden 
dolayı, yolsuzluğa yol açabilecek bir sürü cihetleri var. 

Şimdi, bu durumda, gerek bizim kendi ulusal üretim gücümüzün, yapım gücümüzün; gerekse 
mühendislik, müşavirlik ve mimarlık hizmetlerimizin önünün kesilrrıemesi için, hiç olmazsa, belir
li oranda, dış müteahhitlerin yerli malzeme kullanması ve yerli eleman çalıştırması cihetinde, bu 
yerli birikimimizi koruyacak birtakım maddeler konulamaz mıydı?· Bizim, sivil toplum kuruluş
larından, bu husustaki uzman kuruluşlardan aldığımız bilgilere göre, bu teklifler getirildiği halde, 
maalesef, bu teklifler nazarı itibara alınmamış. Şimdi, biz, çok d(l}ıa geniş destekli, imkanlı, paralı 
dışpiyasaya, içpiyasamızı bu şekilde açarsak, aynen tarımda, sanayide ve diğer birçok sektörde, in
sanımızı mağdur ederek oluşturduğumuz işsizler ordusuna, bir de müteahhitlerimizi, bir de mühen
dislerimizi katacağız. Bunun karşılığında, sadece, Batılıların, Avrupalıların veya herhangi başka 
dünya uluslarının, çokuluslu şirketlerin, burada, istedikleri gibi at oynatabilmelerine zemin hazır
lamış oluyoruz. 
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Bu vesileyle, her imkanda dOzeltilebilme umudunu kaybetmediğİrniz sürede, dilzeltmek için 

tekliflerimizi de söylemeye devam edeceğiz. Bir kere daha, Meclisin, bunlar üzerinde durmasını 
teklif ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kalkan. 

Buyurun Sayın Tümen. 

AYDIN TÜMEN (Ankara)- Sayı!l Başkan, Saadet Partisi Grubu adına söz alan konuşmacı, 
görOşmekte olduğumuz ihale Kanunu Tasarısı üzerinde, mümkün olduğu kadar etrafından çizerek 
bir konuşma yaptı. Ben, bu kadar hırçın ve saldırgan konuşma yapmasına anlam veremedim; çün
kü, TOrkiye'de yolsuzluk ve suiistimallerin önünü kesecek olan bir kanun tasarısının bu şekilde 
savunulmasının ve hırçın bir şekilde ifade edilerek konuşma yapılmasının altındaki nedeni anlamak 
mümkün değildir. Şu açıdan: Bizim, hükümet olarak veya hükümeti oluşturan siyasi parti grupları 
olarak getirdiğimiz, şu an, TOrkiye'de eksikliğini duyduğumuz, yolsuzluğun ve suiistimallerin 
önüne geçecek olan kanun tasarılarının, bu şekilde, hırçın ve saldırgan bir şekilde ifade ediliyor ol
ması, insanın aklına bazı soru işaretleri getiriyor. Bundan niye rahatsız oluyorlar bunu anlamak 
mümkün değil... 

ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Böyle bir usul var mı Sayın Başkan?!. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Aynı zamanda, sayın konuşmacıya, Sayın Başbakanımızia ilgili 
olarak söylediği, yakışıksız, seviyesiz ifadeleri, aynen, kendisine, Demokratik Sol Parti olarak iade 
ediyoruz. (DSP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

ÖMER VEHBi HATİBOOLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun, ne için efendim? .. 

ÖMER VEHBi HATİBOOLU (Diy~bakır) - Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili ar-
kadaşımız ... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim ... Şahsınıza yönelik bir ifade oldu mu? .. 

MEHMET BEKAROGLU (Rize)- Partiye yönelik ... 

ÖMER VEHBi HATİPOGLU (Diyarbakır) ~ Grup Başkanvekili arkadaşımız ... 

MEHMET BEK.AROOLU (Rize)- "Seviyesiz" diye hakaret etti... 

ÖMER VEHBİ HATİPOOLU (Diyarbakır) -DSP Grup Başkanvekili arkadaşımız, kUrsilde 
partimiz adına konuşan sözeüye "seviyesiz" diye sataştı. 

BAŞKAN - Efendim, yani... 

ÖMER VEHBi HATİPOOLU (Diyarbakır) - Bu yasa tasarısının müzakeresi esnasında, görüş 
belirtmek her partinin temel görevidir. Asıl hırçınlığı iktidar partisi yapmaktadır ve "seviyesiz" söz
cüğünü aynen kendisine iade ediyorum. (SP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AYDIN TÜMEN (Ankara)- Ben bir siyasi partiyi muhatap alarak söylemedim, sözcil için söy
ledim. Eğer Uzerine alıyorsa, ben de kendisine iade ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Tamam efendim, karşılıklı iade edin birbirinize! 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Gümüşhane Milletvekili Sayın Bedri Yaşar; buyurun. 
(MHP sıralarından alkışlar) 
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Süreniz 20 dakika. 

MHP GRUBU ADlNA BEDRİ YAŞAR (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısı üzerinde, Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk kamu ihalelerinde uyulacak esasların tarihi 1857'ye dayanmaktadır. Daha sonra, 1914-
1919 yıllarında, milli mücadele yıllarmda da devam etmiştir. Devamında, cumhuriyetin ilanıyla bir
likte, 22 Nisan 1925 tarih, 661 sayılı Müzayede, · Münakaşa ve İhalat Kanununun yürürlüğe konul
masıyla, bu kanun çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır. 

Devlet teşkilatının bütün müesseseleriyle şekillenmesi ve öncü devlet anlayışıyla devlet fonk
siyonlarının belirlenınesini takiben, 2 Haziran 1934 tarih, 2490 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Bu 
kanun, 49 yıl süreyle yürürlükte kalmış, zamanla ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kalmış ve ih
tiyaçların en iyi şekilde karşılanması, açıklık ve rekabet anlayışıyla, I 983 yılında, 2886 sayılı Dev
let ihale Kanunu çıkarılmıştır. 

Bundan muradım şu: Hepinizin de gördüğü gibi, Devlet ihale Kanunu, maalesef, elli yılda bir 
ancak değiştirilebilmiştir. ı 983 yılında çıkarılan yasayı da, ı 990'1ı yıllardan itibaren değiştirilme 
çalışmaları başlamış; ama, hükümetler bunu bir türlü başaramamıştır. Başaramayışlarının altında 
yatan sebepleri burada sıralamaya gerek yok, arkadaşlarımızın tümü bunu ziyadesiyi e biliyorlar. 20 
Nisan 1 999'dan itibaren, bu yasanın hazırlanması için, Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık Bakan
lığının bürokratları büyük bir kararlılıkla çalışmaya başlamış, 57 nci cumhuriyet hükümeti, bir yıl 
içerisinde bu ana taslağı oluşturmuşlardır. 

Yine, haziran ayında, Maliye Bakamın ız Sayın S ümer Oral ve Bayındırlık ve İskan Bakanımız 
Sayın Koray Aydın, Başbakanlıkta yaptıkları bir basın toplantısıyla, bu ihale tasarısını kamuoyuna 
sunmuşlardır. 

Yine, bu tasarı, kamuoyunda en fazla tartışılan tasarıların başında gelmiştir. 

Özellikle ticaret odalarında, sanayi odalarında, mühendis odalarında, müteahhitler odasında, 
çeşitli açık oturumlarda, basında enine boyuna tartışılmış, şubat ayı itibariyle de Meclis komisyon
larına sevk edilmiştir. 

2886 sayılı Yasayı hepimiz biliyoruz. Neticede, tabi olduğu kurumlar, tümüyle katma bütçeli 
dairelerle, özel idarelerle ve belediyelerle sınırlıydı. Bunun dışındaki kurum ve kuruluşların tümü, 
davet yöntemiyle ihalelere devam ediyorlardı. Bugün, belediyelerin yan kuruluşları, KİT'leri, 
BİT'leri, ASKİ'leri, İSKİ'dahil, ihalelerde çıkan yolsuzluklar hepinizin malumu olmuş ve olmaya 
devam etmektedir. Bunca yapılan operasyonların tamamının, tilmilyle bu ihale yolsuzlukları Uzerine 
yapıldığını yine hepimiz bilmekteyiz. 

İşte, böyle bir dönemde, 57 nci cumhuriyet hükümeti, yeni tasarıyla, 2886'yı yeniden ele 
alarak, tümüyle değiştirme yöntemine gitmiştir. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli, etkin, verimli ve 
kaynak kullanımına dayalı işlerin yapılabilmesi, kalite esaslı seçimi gözeten, yolsuzluklara meydan 
vermeyen, toplam kalite yöntemini esas alan ve işlemlerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 
güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla milmkilndür ilkesinden yola çıkmıştır. İhtiyaçların 
uygun şartlarda ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılmasının temini için, mev
cut kanunun, yapısal olarak tümden değiştirilmesi gerektiği noktasında, tüm kesimler ortak görüş 
birliğine sahiptir. 

Yine, bu tasarıyla, gene! bütçeye dahil daireler, katma bütçeli daireler, özel daireler ve bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tilzelkişilikler, KİT'ler, sosyal güvenlik kuruluşları, özel 
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kanunla kurulmuş, kendilerine kamu görevi verilmiş kuruluşlar ile bağımsız bütçeleri olan kuruluş
ların tamamını kapsamıştır; yani, bu ihale Yasa Tasarısının dışında hiçbir kurum ve kuruluş kal
mamıştır. 

İçerik olarak, kalite esaslı seçim sistemine dayandırılmış, toplam kalite sistemini ve kalite bel
gesine sahip isteklileri öngörmektedir. Yapım, alım ve hizmetler, bir bütün olarak ele alınmıştır. 

ihalelerde, açık ihale usulü, belli istekliler arasından ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan 
temin usul U benimsenmiştir. Bundan böyle, uygulama projesi olmayan işlerin ihalesi yasaklanmış
tır. 

Aynı şekilde, yıllara sari işlerde ihale yapılabilmesi için, en az yüzde ı O ödeneğin bulunması 
şartı getirilmiştir. Bu ı O'la da sınırlı katınmaını ştır; bundan sonra yapılacak harcamalar bütçeye 
konulmak suretiyle ve bir daha değiştirilmemek üzere de kanun hUkmü altına alınmıştır. Dolayısıy
la, devlet, yapacağı yatırımların, en azından, miktarını, değerini ve yıllara göre planlamasını ve 
programlamasını yapacaktır. 

Yine, yıllardan beri devam eden senetere sari işleri hepimiz biliyoruz. Bugün, Devlet Planlama 
Teşkilatında 5 300 civarında proje bulunmakta, bugünkü yatırım imkanlarıyla bunların süresi yüz 
yılı bulmaktadır. 

Değerli konuşmacıların ifade ettikleri gibi, bugün, Ayaş TOneli olsun, devam eden otohanlar 
olsun, iz bedeliyle devam eden projeler olsun, işte bunlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun ayıp
larının en başında gelmektedir. 

Yapı m İşlerinde ihalelere Katılma Yönetmeliğinde, ihale komisyonunun çalışmalarını kolay
laştıracak düzenlemeler yapılarak, isteklilerden asgari belge istenecektir. Bundan önceki ihalelerde, 
70-80 civarında evrak tanzim etmek gerekiyordu, bu, asgari seviyeye indirilmiş vaziyette. 

Yine, istektilerin uygun bir teklif vermelerine imkan tanımak amacıyla, ilan sUreleri, Avrupa 
Birliği narıniarına göre, açık ihalelerde 40 gün, teklif almak suretiyle yapılan ihalelerde 25 gün 
olarak düzenlenmiş, ayrıca ihale ilanlarının internet üzerinden yayınlanması da benimsenmiştir. Bu 
çerçevede, kesinleşen ihale sonuçlarının Resmi Gazetede ilan edilmesi şartı getirilmiştir. 

Kamuoyunu ilgilendiren ihalelerin görsel basından izlenmesi sağlanmıştır. 

Uygulama projesi yapılmayan yapım işlerinde ise, teklif birim fıyat olmak suretiyle ihaleler 
yapılacaktır. Bundan murat şudur: Açık ihalelerde, zemin etütleri dahil, planı, projesi dahil, keşif 
özetleri dahil, yapılmayan bu tür işlerin ihale edilmesi mümkün değildir. Önce planı, projesi, zemin 
etütleri, ÇED raporları yapıldıktan sonra ihale yapılacaktır. Yalnız, uzmanlık isteyen, özellikle afet 
dönemlerinde, teklif almak suretiyle de ikinci ihale yöntemi izlenecektir. 

Bütün bunlar yapılırken, sözleşmelerin iyi hazırlanması için her tUrlU etüt ve bunlara dayalı uy
gulama projelerinin, mahat listelerinin, uygulanacak malzeme ve imalatların iyi belirlenip, tanım
lanarak ileride müteahhide anlaşmazlığa düşülmemesi, fıyat artışı oluşmaması ve işin zamanında 
bitirilmesi için yeni teklif tUrleri de geliştirilmiştir. 

Arkadaşlarımızın en fazla üzerinde durduğu tasarının 22 nci maddesindeki yöntem. Arkadaş
lar, sanki açık ihale yapılıyormuş gibi, yapım işlerindeki yüzde 50'lik artıştan bahsediyorlar; 
2886'da, bu yüzde 30'du. Aslında, bu, doğrudan temin yöntemi. Netice itibariyle, bunu, bir ihale 
yöntemi olarak algılamak lazım; ama, biz, MHP Grubu olarak -bugün basından da takip ettik; on
lar da aşağı yukarı aynı şekilde algılamışlar- 22 nci maddenin (d) bendinin tümüyle tasarıdan 
çıkarılmasını teklif edeceğiz. Tahmin ediyorum, arkadaşlarımızın da, bu konuda, bize destekleri 

-26-



T.B.M.M. B: 47 4. ı. 2002 o: ı 

olacaktır. Dolayısıyla, bu kadar şeffaf ve yolsuzluklardan uzak, yolsuzluklara meydan vermeyecek 
şekilde hazırlanan tasarının üzerindeki bu küçük gölge de, kendiliğinden kaldırılmış olacaktır. 

Yine, idareler gerek gördükleri takdirde, planlama, fizibilite, proje denetimi, yaklaşık maliyet 
tespiti, teknik şartname hazırlanması ve yapı denetim hizmetlerinin, teknik müşavirlik firmalarına 
yaptırıtmasına da imkan sağlanacaktır. 

Yine, kontrollük teşkilatının yetersizliğinden herkes bahsediyordu. Bundan böyle, ihale 
yapacak kuruluşlar, bu hizmetleri de, bu yasa çerçevesinde, dışarıdan, rahatlıkla alacaklardır. 

Emanet usulüyle, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının birbirinden karşılanması, kanun 
kapsamından çıkarılmıştır. Bu da, reform niteliğindeki bir yasa için önemli bir maddedir. 

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, özellikle KİT'ler -belli hisselerini- belli ortaklıkları yan
larına alarak, ihaleleri doğrudan birbirlerine vermekteydiler. Bu yasayla, bu, tümüyle, herkese açıl
mıştır, bütün isteklilere açılmıştır, bütün istekliler, bu ihalelere de müracaat edebileceklerdir. 

Yine, diğer bir önemli gelişme, kamulaştırma yapılmadan işin ihalesine çıkılamayacağı gibi, 
birim fıyat uygulamasından da vazgeçilmiştir. Bugün, Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri, 
kamulaştırma meselesidir. Gerek barajtarla ilgili bölgelerimizde olsun gerek karayollarının, en az 
sekiz-on senedir -başta kendi bölgemiz de dahil- kamulaştırmadan kaynaklanan ödemeleri bir türlü 
yapılmamıştır. Vatandaşlarımız, zaten, bu yerlerini ekemez biçemez, değerlendiremez haldedir. Bu 
yasayla beraber -anayasa} düzenlemesi de zaten daha önce Meclisimizde kabul görmüştü- kamulaş

tırma yapılmadan, kamulaştırma bedelleri ödenmeden, hiçbir yapım işine girilmeyecektir. 

Tabii, bütün bu organizasyonları yaparken, bu maddeler çerçevesinde, kamu ihale kurumu 
oluşturulacaktır. Bu kamu ihale kurumunu, diğer kurullardan da ayırt etmek gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunla kurulmak istenilen kamu ihale kurumu, daha önce değişik 
amaçlarla kurulmuş çeşitli üst kurullar gibi değildir. Her şeyden önce, bu kurum, üst kurul değildir 
ve öteki üst kurulların aksine, kendini, bu kanunla, Sayıştay denetimi altına sokmaktadır. Bu 
kurumun en önemli görevi, diğer kurullarda olduğu gibi, ilgili olduğu ihtisas alanında piyasayı 
regüle etme adına, plan ve program yapmak yerine, ihaleye fesat karıştırmanın bir anlamda sigor
tası olan şikayetleri değerlendirerek sonuca bağlama görevidir. Bu kurulun birinci görevi budur; 
bunun da belli süreleri vardır. Artık, ihalelerin şikayet edilemez maddesi de kendiliğinden ortadan 
kalkmıştır. 

Diğer bir konu, idarelerin, başvuruda bulunanlara cevap verme zorunluluğu. Sözleşmenin im
zalanmasına kadar, idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı idari yargı yolu açık olmakla bir
likte, idarelerin, ihaleye katılmak üzere başvuranlardan, ihale dışı bırakılan teklifleri değerlendir
meye, değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilere, yazılı talepte bulunmaları 
halinde, yazıyla gerekçelerini bildirmek zorunluluğu getirilmiştir. Mevcut kanunun 34 UncU mad
desinde yer alan, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sürekli eleştiri konusu olan "ihalelerde 
hazır bulunmayan istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler" hükmü de bu 
tasarıyla metinden çıkarılmıştır. 

Yasaklar ve ceza sorumluluğu bu kanunda güvence altına alınmış, bu sorumluluklar daha da 
genişletilmiştir. ihale işlemlerinin hazırlanmasında, yürütülmesinde, sonuçlandırılması sırasında 
görevlilerin, yüklenicinin, teknik müşavirlik kuruluşları, proje müelliflerinin sorumlulukları ayrın
tılı bir şekilde belirlenmiştir. Yapının fen ve sanat kurallarına uygun yapılmaması, malzemenin 
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hileli olması ve benzer nedenlerle meydana gelen zararlardan, yükleniciyle birlikte, yapı denetim 
görevlileri, proje müellifleri ve idari görevliler, müteselsilen, kusur aranmaksızın birlikte sorumlu 
tutulmuş, başka bir deyişle, objektif sorumluluk sistemi tasarı da yer almıştır; yani, bundan önce ol
duğu gibi, sadece müteahhit değil, sadece kontrol müteahhidi değil, mühendisi değil, proje müel
lifinden tutun, uygulamacılara kadar, müşavirlere kadar, projenin akamete uğramasında veya 
kusurun meydana gelmesinde tümünün sorumluluğu bu yasayla güvence altına alınmıştır. 

Bu yasada, sadece, Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik ve İstihbaratta ilgili silah, malzeme, teç
hizat ve sistemleri ile mühimmat ihaleleri kapsam dışında kalmıştır. Bunun dışındaki gerek mal 
satın alma gerekse hizmet alımı, yapım ihalelerinin tümü bu kapsama girmiştir. 

Sonuç olarak, yeni ihale tasarısı, özünde çok olumlu ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde, 
yolsuzluklara meydan vermeyecek, toptan kalite yönetimini esas alan, saydamlığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, güvenilirliği, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların 
verimli kullanılmasını sağlayacak birçok maddeyi içermektedir. Umarım, bu yasa, 2000'li yıllarda 
ülkemizin kalkınmasına bir lokomotif etkisi yapacak, işlerin zamanında ve işin başında belirlenen 
bedellerle ve istenilen kalitede bitirilmesini sağlayacaktır. Bundan böyle, 3 kişiden teklif almak 
suretiyle, 5 kişiye teklif göndermek suretiyle yapılmış olan ihaleler tarihe karışacaktır. 

Gayet tabii, tasarı, uygulayıcılada da doğru orantılıdır. Belki, oluşturulan ihale komisyonların
da da farklı görüş ve düşünce içerisinde olabilir; ama, onlar da, gayet tabii ki, gereken cezai müey
yidelere çarptırılacaktır; ama, bunun dışındaki bütün uygulamalar güvence altına alınmıştır. 

Bugüne kadar, kamuoyunda, kaynakların çarçur edildiği, yolsuzluklaraneden olduğu anlayışı, 
bu tasarıyla son bulacaktır. Zaten, vatandaşın bizden istediği de budur; bunların bir zapturapt altına 
alınması dır; inşallah, bundan sonra bu tür sorunlar yaşanmayacaktır. 

Bu tasarının hazırlanmasında emeği geçen, başta, Sayın Bakanlarımız Koray Aydın, Abdül
kadir Akcan ve Sümer Oral'a, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu büyük reform, 57 nci cumhuriyet 
hükümetinin şeref halkası olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Uzerine düşen payı 
alacaktır. Belki, bugün, ekonomik kriz dolayısıyla, bir türlü farkına varamadığımız, çıkarmaya 
çalıştığımız bu yasaları, ekonomik krizin gölgesinde kalsa bile, çocuklarımızın ve gençlerimizin, 
gelecekte bizi daha iyi aniayacaklarına inanıyorum. 

Bu tasarının, devletimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Yaşar. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Nihat Gökbulut; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADlNA NiHAT GÖKBULUT (Kırıkkale)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısı üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi 
ifade etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi ve aziz milletimi saygıyla 
selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 2001 yılında, devletin mal ve hizmet alımı ile yapım-yatırım toplamı 
yaklaşık 22 milyar dolardır. Bu rakam, gayri safi milli hasılamızın yüzde 1 5'ine yakındır. Son yıl
larda, bütçe açıklarından dolayı kamu yatırımlarının gayri safi milli hasıladaki payının giderek azal
dığını dikkate alırsak, kamu yatırımlarının iktisadi ve sosyal kalkınmanın gerektirdiği seviyelerde 
gerçekleşmesi durumunda, ileriki yıllarda, bu oranın ve miktarın da artacağı bir gerçektir. 
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harcamalarını belli bir sistem dahilinde yapmak zorundadır. Bu sistemin yasal çerçevesi ise, Devlet 
ihale Kanunudur. Eski 2290 sayılı Kanun, yürürlükte olan 2886 sayılı Kanun ve halen görüşmektc 
olan Kamu ihale Kanunu Tasarısı, bu sistemin yasal çerçevesini çizer. 

Kamu ihalelerinde iki temel ilke gözümüze çarpar. Birincisi, işleri en ucuza yaptırmak, en 
ucuza mal etmek. İkincisi ise, ihale kapsamındaki işleri, teknik şartlarına en uygun şekilde ve 
zamanında, kaliteli olarak bitirmek. Ucuza mal ederken kaliteyi düşürmeyi, kaliteyi gerçekleştirir
ken maliyeti yükseltmeyi göze almak zorundayız; ancak, şimdiye kadarki uygulamalarda şunu 
müşahede etmek ve tespit etmek de mümkündür: Kamu yatırımlarında yeterli ödenek temin 
edilemediğinden, işin planlandığı zamanda bitiritmesi mümkün değildir. Böylece, işin zamanında 
bitirilmesi ve hizmete açılması; yani, zaman faktörü belirleyici bir faktör olmaktan çıkmıştır. Baş
langıçta, rekabet ortamında, işin, en fazla tenzilat yapana verilmesine rağmen, ne hikmetse, kamu 
işleri, hep, en pahalıya mal olmuştur. 

Ayrıca, devlet işleri birim fıyatla yapıldığından ve enflasyon ortamında birim fıyatlar gerçek 
fıyatların gerisinde kaldığından, kaliteli iş yapmak da mümkün olmamıştır. O halde, kamu 
ihalelerindeki bu çelişkiyi, paradoksu nasıl açıklayabiliriz? En ucuza verildiği halde pahalıya mal 
olan, pahalı olduğu halde teknik kaliteyi yakalayamayan, zamanında bitirilemeyen işlerin ana kay
nağı olan bu 'ihale sisteminden, yani, yürürlükteki 2886 sayılı Devlet ihale Kanunundan vazgeçmek 
günümüzde zaruret halini almıştır. Devletin, sektörün ve kamuoyunun birleştiği ana konu, 2886 
sayılı Yasanın temelden değiştirilmesidir. 

Değerli arkadaşlar, görüşmektc olduğumuz kanun tasarısıyla, mevcut yasanın mahzurları göz 
önüne alınarak, daha uygun bir yasa hazırlamak amaçlanmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde ideal bir 
ihale yasası yoktur; ancak, demokrasiyle idare edilen hiçbir hukuk devletinde de bizimki gibi 
dejenere edilen bir ihale kanunu da yoktur. 

Şimdi, huzurlarınızda, mahzurları en aza indirilmiş, tecrübelerden ders alınmış Kamu İlıale 
Kanunu Tasarısını müzakere ediyoruz. Görüştüğümüz Kamu ihale Kanunu Tasarısı, sihirli bir değ
nek gibi, sektördeki sorunları bir anda çözecek değil şüphesiz. Yolsuzluğu, şaibeyi, hatta hırsızlığı 
mevcut Devlet ihale Kanunu uygulamasında gören, İlıale Kanununun değiştirilmesini koro halinde 
söyleyenlerin, görÜşmektc olduğumuz Kamu ihale Kanunu Tasarısını eleştirmelerini de hoş kar
şılayabiliriz; ancak, kanun tasarısının tümüne ve özüne karşı çıkmalarını anlamakta da zorluk 
çekiyoruz. 

Geçmişte, basında ve inşaat sektöründe yazılanlara baktığımızda, hemfikir olunan ana tema 
şudur: Mevcut ihale Yasası değiştirilmelidir; 2886 ile bu sorunlar çözümlenemez. Haziran 1992 İn
şaat Mühendisleri Dergisinin başlığı aynen şöyle: "ihale Yasasındaki Değişikliklerle Sorunlar 
Çözümlenemez." Yine Haziran 1998, yine İnşaat Mühendisleri Dergisinin başlığı:"Devlet ihale 
Yasası Değişmelidir." 

İşte, bu ortak hükme bağlı olarak Devlet ihale Yasası değiştiriliyor. Kamu ihale Kanunu 
Tasarısıyla, devrim niteliğindeki değişiklikler gündeme getiriliyor. 57 nci hükümet, yine, sessiz 
sedasız, lakin, devrim niteliğinde bir değişikliğe daha imzasını atıyor. 

Değerli arkadaşlar, görüşmektc olduğumuz kanun tasarısının genelinde ve maddelerinde detay
lı, teknik konuşmak mümkün; ancak, asıl olan, ideal bir kamu ihale kanun tasarısının mantığı ve fel
sefesidir. Genelde kanun taslağının temel mantığını anlamadan ihale yasasını yorumlamamız, ir
delememiz, müzakere etmemiz mümkün değildir. 
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ilişkiler açısından bir inşaat yaptın işinde dört temel öğenin olduğunu görürüz. Birincisi, mal sahibi, 
yani, kamu işlerinde devlet. İkincisi, yapımcı, yani, müteahhit fırma. Üçüncüsü, mühendis, yani, 
tüm teknik elemanlar. Dördüncüsü ise, kontrol teşkilatı. Kamu İlıale Kanun Tasarısında bu dört 
öğenin, elemanın, birbirleriyle uyumlu bir şekilde, görevleri, yetkileri ve sorumluluklarıyla birlikte 
yer alması gerekmektedir. 

Teknik ve ahlaki açıdan doğru bir ihalenin yapılabilmesi için, ayrıca, dört asli amacın birlikte 
yer alma zorunluluğunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Birincisi, istenilen hizmet ve 
yapıının gerçek değerinde yapılmasım temin etmek; yani, gerçek, doğru fiyatı tespit etmek. İkincisi, 
yapıının olması gereken kalitede yapılmasını temin etmek; diğer bir deyişle, gerçek kalitenin ve 
şartnamenin tespit edilmesi. Üçüncüsü, yapıının zamanında bitirilmesini temin etmek. Dördüncüsü, 
haksız rekabete yer vermemek; yani, ihaleyi, açık, saydam bir ortamda yapmak. 

Oysa şimdiye değin, devlet ihalelerinde hakim olan mantığı müşahede edersek -altını çizerek 
söylüyorum değerli arkadaşlar- ben, ucuz rakamı verene; yani, en fazla kırana, en fazla tenzilat 
yapana işi veririm; çünkü, ben başıma iş açmak istemem; çünkü, ben devlet memuruyum; bunun 
adı, sorumsuzluktur. İnşaat işinden herkes gibi ben de anlarım; ben, kendi inşaatımı kendim 
yaparım, denetlerim, benim müstakil bütçem var; bunun adı da, ben kendi işimi yaparım, kendi 
yol um u da bulurum demektir. İş ne zaman biterse bitsin, ödenek ne kadar ise ben o kadar iş yaparım. 
İşin zamanında bitip bitmemesi önemli değildir; çünkü, Türkiye'de en ucuz olan şey, maalesef, 
zamandır. Tenkis edilen, zamanında bitirilmeyen işler için de kimse hesap sormaz. Kaliteye ve tek
nik donatıma ne gerek var; fakir milletin parasını mı ziyan edeceğiz diyerek popülizm yapar, bazen 
de bunun tam tersi, önemsiz yapılar için çok lüks malzemeler kullanılır ve israfa yol açılır. 

İşte, münferit olarak karar altına alınan, ödeneği olmayan, projesi ve arsası temin edilemeyen, 
ihtiyacı olmayan yerlere ihalesi yapılan yüzlerce yaptın işleri bu çarpık mantık içinde, Türkiye'yi, 
adeta yatırımlar mezarlığına dönüştürmüştür. Görüşmesini yaptığımız Kamu İlıale Kanunu Tasarısı, 
bu anlayış ve mantıktan uzak, disiplin ve kurallar getirdiği için, isabetlidir. 

Değerli arkadaşlar, ister kamu ister özel sektör yapım işlerinde esas olan, işi alanın; yani, 
müteahhidin kalitesidir. Kamu yaptın işlerinde önemli olan diğer bir husus ise, kamunun; yani, hal
kın paralarının ne şekilde, nasıl, nereye kullanıldığının ve harcandığının sorgulanması ve yargılan
masıdır. Kamunun, halkın parasını doğru yerlerde doğru şekilde kullanmak zorundadır. Kamu yapım 
işleri müteahhidin bilgisi, görgüsü, deneyimi, birikimi, ahlak ve yetenekleriyle bütünleşmiş, geçerli 
bir müessese halindeyse işler iyi yürüyecektir; aksi halde, işlerin iyi yürümesi mümkün değildir. Bu 
nedenle, Kamu İlıale Kanunu Tasarısının, ihaleye katılım la ilgili yeterlik kurallarını içeren 1 O uncu 
maddesini yeterli görmek mümkün değildir. Müteahhit seçiminde, müteahhidin gerçek fınansman 
potansiyeli ile kredibilitesi, iş yapma kalitesi ve yeteneği önplana çıkarılmalıdır. Yeterlik kriterlerin
de iş bitirme, yapabilme kapasitesi ile iş denetleme ve yönetme kriterlerini bir arada değerlendirmek 
de yanlıştır. Trilyonluk işleri denetleyenlerin, fiilen, milyonluk basit işleri yapma yeteneği ve 
kapasitesi yoktur; çünkü, denetlernek ayrı bir konudur, yapmak ise apayrı bir meziyettir. 

Bu durumda, müteahhitlik mesleğinin kurumsallaştırılması, disiplin altına alınması, seviye 
kazandırılması kaçınılmaz bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Üzerinde çok konuşulan, tar
tışılan, çok şey beklenen Kamu İlıale Kanunu Tasarısının yasalaşması neticesi toplumun beklen
tilerinin yerine gelmesi için olmazsa olmaz şart, müteahhitlik mesleğinin kurumsallaştırılması, 
disiplin altına alınması ve seviye kazandırılmasıyla mümkündür. 
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niğine uygun şekilde, zamanında en doğru fiyatlarla, en doğru,•en uygun kimseye yaptırılmasıdır. 
Kamu ihale Kanunu Tasarısında bu ilkeler doğrultusunda bu mantığı görebilmenin memnuniyetini 
arz ediyorum. Kamu ihale Kanunu Tasarısının yüzde ı O öden e ği olmayan işlerin ihaleye çıkarıl
maması, seneler sari inşaatlar için ayrılan ödeneklerin, kanunla garanti altına alınması, isabetlidir. 
Hatta, yüzde 10 ödenek marjı azdır; keşke, mümkün olsa da, yüzde ı5'e çıkarılması, kanun 
tasarısında yer alsaydı. 

ihaleye çıkarılacak işlerde proje, arsa, ödenek, keşif aranması isabetlidir; ancak, özel ve önem
li yaptın işlerinde, zemin etüt raporları ile jeofızik etütleri olmadan, ihaleye çıkarılmaması gerekir. 
Yanlış yer tespitleri neticesinde, zeminin sağlamlaştırılması için harcanan bedel, çoğu zaman ar
sadan, hatta, üstyapıdan daha pahalıya mal olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, örnek vermek gerekirse, Ankara'da, Emniyet Genel MüdUrlUğU binasının 
yapıldığı arsada, zeminin sağlamlaştırılması için harcanan para, arsa değerinin 7 katını bulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Kamu ihale Kanunu Tasarısı incelenirse, yapım işlerinde, ihale 
aşamasında önce, idarenin, yapım işinin yaklaşık maliyetini belirlemesi gerekmektedir. Yaklaşık 
maliyetin belirlenmesi, bu ihale Kanunu Tasarısının en önemli hususiyederinden biridir. İdarenin, 
yaklaşık maliyetin doğru olarak belirlenmesinde, gerekli teknik eleman ve donatıma sahip olması 
gerekir. Yaklaşık maliyetteki sapmalar, yanlış değerlendirmeler, bu ihale Kanunu Tasarısının getir
mek istediği özellikleri ve üstünlUkleri manasız ve anlamsız kılacaktır. Bu nedenle, kurulacak kamu 
ihale kurulunun idaresinin, bu hususta, kurumsallaştırma yönünden tedbirler almasında fayda · 
umuyorum. 

Değerli milletvekilleri, daha önce de arz ettim; kamu ihalelerinde esas olan, iyi mUteahhidin, 
doğru müteahhidin 'seçimidir. Bu konudaki önerilerimi sıralamak istiyorum: Yapım işlerinin yap
tırılacağı mUteahhidin seçimine esas yeterlilik kriterlerinde, fırmaların iş deneyimine, iş bitir
melerine, kredibilitelerine, profesyonel ihtisas için yeterli teknik kadronun ve finansal gücün var
lığına ağırlık verilmelidir. İşin, proje, şartname, etüt, metraj, sözleşme dokümanlarını hazırlayan 
danışmanlık fırmaları ile ayrıca denetleyen firmaların, uygulamada ortak sorumlulukları olması 
gerekir. Müteahhitlik firmalarına, yalnız teminat mektubu ile işin kaliteli ve şartnarnelere uygun 
olarak yapılması ·sorumluluğu yanında, ek finansal destek sorumluluğu ve imkanı getirilmelidir. Ek 
finansal destek sağlayan fırmaların seçiminde kolaylık ve avantaj sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, kamuoyunda doğru bilinen, ama, aslında, yanlış algı lanan kamu 
ihaleleri konusundaki bir tezin, kendime göre yanlışlığını açıklamaya çalışacağım. Kamuoyunca 
bilinen tez şudur: ihaleye çıkan makamın takdir yetkisi ne kadar kısıtlanırsa, ihalede suiistimal o 
kadar az olur. Bu teze göre, yasalar, yönetmelikler, ihalenin objektifkriteriere göre yapılmasını sağ
larsa, soygun olmaz, şaibe olmaz. Objektif kriterler nelerdir; yeterlilik belgesi için hazırlanacak bir 
alay kırtasiyeyi dolduran belgelerdir. Bu dosyalardaki mUnderecatı, kırtasiyeyi temin etmek çok 
kolaydır. 

İkinci objektif kriter ise fiyattır. ihaleye girmeyi hak eden müteahhitlerden en düşük fiyatı 
veren işi alır. En düşük fıyat, en doğru fıyat değildir. Ülkemiz, 1980 öncesi ve ı 990 sonrası, t.n ucuz 
fıyattan dolayı, çok çekmiştir. 

Buradan çıkarılacak netice şudur: Objektif kriterler, ne en uygun müteahhidi bulur'ne en uy
gun fiyatı bulabilir. Objektif kriteriere göre ihaleyi yapmak, yapılmaması gereken yapım işlerinin 
yapılmasına engel olmaz. İhalelerin kötü yönetilmesi, yanlış fiyatta doğru olmayan firmaya iş veril-
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mesi demek degildir. En büyük yanlışlık, yanlış ihaleleri, yanlış zamanda çıkararak, ülkenin yarım 
kalmış, verimsiz, yüzlerce yatırım projesiyle dolmasına izin vermektir. İşte, en büyük yolsuzluk, 
soygun, bu verimsiz yatırımlarda yatmaktadır; çünkü, bitmeyen, bittigi halde verimli olmayan bu 
yatırım projelerinin ülkemize maliyeti, sadece faiz bazında 7-8 milyar dolardır. 

ihale makamının yetkilerini artırmaktan korkmayalım. Yetkisiz insanlar, sorumluluktan kaçar
lar. Yetkisiz ve sorumsuz olan insanlar, muhakeme güçlerini devreye sokmazlar. Oysa, nihai karar
Iarın kalitesinin yüksek olması için, karar alıcının, seçme aşamasında muhakeme gücünü devreye 
sokması gerekir; bu ise, makamın yetkisini artırınakla saglanır. 

Degerli arkadaşlar, ülkemizde, her yıl, milyarlarca dolarlık yatırımları planlayan, projelen
diren, ihale eden, yöneten, denetleyen, hizmete açan teknik elemanlar ve mühendisler, maalesef, as
gari lleretin biraz üzerinde bir ücret almaktadırlar, asgari yaşam seviyesinin altında hayatlarını 
idame ettirmektedirler. Zor bir tahsil yapan, belli düzeyde sosyal ve ekonomik yaşam şartlarına 
sahip, kamuda çalışan mühendisiere ve teknik elemanlara sahip çıkmak zorundayız. Trilyonluk 
yatırımları yöneten ve denetleyen teknik elemanları asgari yaşam seviyesinin altında llerete tabi tut
mak adalet ve verim ilkelerine ters düşmektedir. 

Degerli milletvekilleri, ihale olgusunun en temel ögesi müteahhittir demiştik. Türk müteahhit 
fırmaları gerek yurtiçinde gerek yurtdışında çok önemli projelere ve yatırımlara imza atmışlardır. 
Maalesef, kamuoyunda müteahhitlik ve müteahhitlik fırmaları hakkında da yanlış olgu ve kanaat 
vardır. Diyarbakır-Dicle'de apartman faciasına yol açan cahil ve denetimsiz l?ir müteahhittir; ancak, 
unutmayalım, Atatürk Barajını da bitiren, yine, bizim Türk müteahhitlerimizdir. Zor şartlar altında 
zor işleri başaran müteahhit firmalarımızı kamuoyunda olumlu algılamamız ve hakkını da ver
memiz gerekir. 

Kamu ihale Kanunu Tasarısının komisyonda müzakerelerini, olumlu degişikliklere imza attık
larını müşahede ettik; bu vesileyle, komisyon ve Başkan ve üyelerini kutluyorum, kendilerine teşek
kür ediyorum. Zor olan bu taslagın hazırlanmasında katkı ve emekleri olan, başta, Bayındırlık 
Bakanlıgı mensupları olmak üzere, emegi geçen tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Kamu ihale 
Kanunu Tasarısının ülkemize ve sektöre hayırlı olmasını dilerken, Yüce Meclisi de saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gökbulut 

Demokratik Sol Parti Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Ahmet Sancar Sayın; buyurun. 
(DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADlNA AHMET SANCAR SAYIN (Antalya)- Sayın Başkan, degerli millet
vekilleri; görüşülmektc olan Kamu ihale Kanunu Tasarısı ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu 
Tasarısı üzerinde Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini aktarmak amacıyla söz almış 

bulunuyorum; bu duygularla, sizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Degerli milletvekilleri, görüşülmektc olan Kamu İlıale Kanunu Tasarısında ilk göze çarpan en 
önemli degişiklik, kanunun ismi olmuştur, kanunun başlıgı olmuştur. Bundan önceki şu anda halen 
yürürlükte olan 2886 sayılı Kanunumuzun ismi Devlet ihale Kanunuydu; yeni tasarıda ise, bu, 
Kamu ihale Kanunu olarak degiştirilmiş bulunuluyor. Bu, aslında, görüşülen bu tasarının reform 
niteliginde bir tasarı oldugunun da en temel ipucu. Neden, Devlet ihale Kanunundan, Kamu ihale 
Kanununa bir dönüşüm oldu; tabii, bunda, 2886 sayılı Kanunun yayımianmış oldugu 1984 yılından 
bu yana geçen sürede, gerek Türkiye'de gerek dünyada hızla degişen ve gelişen koşulların önemli 
etkisi vardır. O yıllarda, mal ve hizmetlerin en büyük alımcısı ve yine, yapım ihalelerine en çok 
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çıkan, daha çok, merkezi idarelerdi; ama, yıllar içerisinde, yerel idarelerin, kamu göreviyle görev
tendirilmiş bulunan diğer idarelerin, kurum ve kuruluşların toplam ihale payı içerisinde ağırlığı 
giderek artmaya başladı ve dogal olarak, artık, bu kanun, sadece merkezi idareterin yapmış olduğu 
ihaleleri ilgilendiren bir kanun olmaktan çıktı, yerel idareleri de ilgilendiren çok geniş anlamda bir 
kanun haline dönüştü. Zaten, tasarının 2 nci maddesindeki kapsamda da, bu, çok açık bir şekilde 
görülüyor. Kapsama baktığımız takdirde, genel bütçeye dahil İdareler, katma bütçeli idareler, özel 
idare ve belediyeler ve bu idarelere bağli döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzelkişiler, enerji, 
su, ulaştırma ve telekomünikasyon kuruluşları, KİT'ler, BİT'ler ... Bütün bunlar, bu tasarı kapsamı 
içerisine alınmış bulunmaktadır ve doğal olarak, bu tasarı, 2885 sayılı Kanunun cevap veremediği 
çok daha geniş bir alana cevap vermektedir. 

Yine, tasarıyla getirilen en büyük ikinci değişiklik, 2886 sayılı Kanunda bulunan, devletin 
gelirleriyle ilgili olan satım işlerinin, artık, bu kanun kapsamı içerisinde yer almayışı; çünkü, gelir
leri ilgilendiren satım işleriyle ilgili düzenlemeler ile giderleri ilgilendiren alım ve yapım işleriyle 
ilgili düzenlemelerle ilişkin hükümler, birbirlerini muğlak hale getiriyordu. Bu açıdan, bu tasarı, 
satışta ilgili hükümterin çıkarılmasıyla, son derece net ve anlaşılır bir hale gelmiştir; bu da, önemli 
yeniliklerden biridir. · 

Geçen süre içerisinde mal ve hizmet çeşitliliğinin artması, ülkemizde geçmişte yapılamayan 
pek çok yapım hizmetinin, artık, son derece rahat bir şekilde yapılıyor olması, bu teknolojinin Tür
kiye'ye kazandırılmış olması, piyasa şartlarında istekli sayısının artmış olması, kanunla ilgili 
bakışımızın da değişmesi gerektiği sonucunu doğurmuştur. Artık, piyasa şartlarını daha çok 
gözeten, dikkat eden yeni bir anlayışa ihtiyaç vardı ve bu kanun tasarısıyla, bu anlayış önemli öl
çüde hayata geçirilmiş olacaktır. 

Bu ne idi; 2886 sayılı Kanunda, devlet, fiyatları, birim fiyat usulüyle belirleyen makamdı ve 
açık eksiitme ya da kapalı zarf usulüyle, eksiitme yoluyla ihaleye çıkardı. Buna göre de, ihaleye 
katılan iştirakiiler, fıyat eksiiterek birim fıyat teklif ederlerdi. Kendileri piyasa koşullarını araştırma 
zahmetine katlanmazlardı, devletin yayımlamış olduğu birim fıyatlar geçer kabul edilirdi; ancak, 
geçen süre içerisinde bu birim fıyat uygulamasında yaşanan sıkıntılar, yanlışlıklar, bundan hızla 
vazgeçilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Öyle ki, birim fıyatlarda yüzde 25 nispetinde öngörülen müteahhitlik karları, ihalelere çıktidığı 
zaman m üteahhitlerin, yüzde 50-60 kırımiara kadar ulaştığı değerlere düşebilmekteydi; ya bu birim 
fıyatlar yanlış hesaplanıyorrlu ya müteahhitler zararına iş yapıyorlardı. Tabii, bu, eşyanın tabiatma 
ay kın bir durum. Birim fıyatlar, mart ayı itibariyle yayıma çıkıyordu ve o yıl, öngörülen enflasyonu 
da baz alıyordu ve çok sağlıklı bir piyasa araştırmasına da dayanmıyordu. Bundan dolayı, birim fiyat
lar, genellikle, yılbaşında oldukça yüksek kar marjları içermekteydi ve yılbaşında yapılan ihaleler, 
yılın başında yapılan ihalelerde kırım oranları yükselmekteydi. Ayrıca, yıllara sari ihalelerde de, bir 
yıl sonra yapılacak olan imalatlar izharata dönüştürülerek, büyük karlar elde edilmektey di. 

Oysa, işin tarifi oldukça basitti; ihalenin temel amacı, bir malı veya hizmeti ya da bir yapım 
işini en iyi teknolojiyle en ucuza satın alabilme yeteneğidir. Bunun için de, istekiilerin, kendi özel 
yeteneklerini, kendi müteahhitlik yeteneklerini de dahil edecekleri bir teklif sistemine geçilmesine 
ihtiyaç vardı. Bu yeni sistem, devletin, artık, birim fıyat teklif ettiği bir sistemi sona erdirmiş bulun
maktadır ve bu önemli bir yeniliktir. 

Tasarının bir başka önemli yeniliği, Dünya Ticaret Örgütünün ve AB normlarının, direktif
lerinin bu tasanda yer almasıdır. Dünya Ticaret Örgütü 15 üyesi ve AB olmak üzere, yaklaşık 30 
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üyenin iştirak ettiği bir örgüttür ve Dünya Ticaret Örgütü Hukuk Komisyonunun hazırlamış olduğu 
bir model kanun, 30 üye ülke tarafından kabul edilmiştir. Bu üye Ulkeler, kendi ulusal ihale sistem
lerini, bu model kanun çerçevesinde yenilemişlerdir. 

Bu model kanunda getirilen en önemli yeniliklerden bir tanesi ve bizim de bu tasarıya intikal 
ettirdiğimiz yeniliklerden bir tanesi, eşik değerle ilgili bir tanımlamadır. Eşik değerler, ulusal sınır
lar içerisinde açılmış olan ihalelerde uluslararası fırmaların katılabileceği bir değerdir. Eşik değerin 
üzerindeki ihaleler için uluslararası fırmalar da teklif verebilrnektedir. Eşik değerin altındaki · 
ihalelerde, sadece yerli istekliler teklif verebilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü normlarında, bu, son 
derece açık ve detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Burada, genel bütçeli kuruluşların yapmış olduğu 
mal ve hizmet alımları için 130 000 SDR; yani, özel çekme hakkı biriminden oluşan bir eşik değer 
tanımlanmıştır. Bu da yaklaşık olarak 300 000 000 Türk Lirasına tekabül etmektedir. Ayrıca, yine, 
merkezi idareterin yapmış olduğu yapım ihalelerinde 5 000 000 SDR düzeyinde bir eşik değer belir
lenmiştir. Bu da, bizim tasarımızda yer alan ll trilyonluk eşik değere tekabül etmektedir. 

Biraz önce, muhalefet sözcüleri, ihale Kanunu Tasarısında, uluslararası fırmaların da Tür
kiye'de açılan ihalelere girebilmesinin önünün açıldığını, bunun, ulusal tirmalanınıza ve 
ekonomimize zarar vereceğini ifade ettiler. Ben, açıkçası, bu ifadelere oldukça şaşırdım; çünkü, 
hem tasarıyı okumadıklarını hem de yürürlükte olan mevcut kanunu da bilmediklerini gördüm; çün
kü, yürürlükte olan mevcut kanunda, uluslararası fırmaların Türkiye içerisinde açılmış olan 
ihalelere girmesini engelleyen herhangi bir hüküm yok, hiçbir hüküm yok; aksine, idare ler, istedik
leri takdirde, herhangi bir eşik değere bağlı kalmaksızın, bir ihaleyi uluslararası boyutta açabiliyor
lar. Bu tasarıyla, ilk defa, belli bir eşik değerin altındaki ihalelere sadece yerli istekiiierin katılabil
mesi hükmü getirilmiştir; ancak, bu eşik değer aşıldığı takdirde uluslararası fırmalar ihalelere iştirak 
edebileceklerdir. 

Yine, atiadıkiarı bir başka konu, bu ihalelerde yerli istekliler lehine; yani, uluslararası açılmış 
olan ihalelerde yerli istekliler lehine yüzde 15'lik bir ek avantaj getirmiştir; yani, yerli isteklilerin 
yapmış olduğu tekiitin üzerine yüzde I 5 daha eklenecektir. Bu da, ulusal fırmalarımızı korumak 
açısından tasarının getirmiş olduğu oldukça yeni bir düzenlemedir. Bu düzenlernelerin hiçbirisi, 
maalesef, 2886 sayılı Yasada yer almaınıştı ve buna rağmen, yerli iştirakçilerimizin, ben, bugüne 
kadar zarar gördüğüne tanık olmadım. 

Bir başka konu, tasarının, 2886 sayılı yürürlükte olan mevcut Kanunun pek çok açıdan gerisine 
düşmüş olduğuyla ilgili hükümdü. Bunlara da katılmak mümkün değil. Her şeyden önce, yürürlük
te olan kanunda, ihale kurum unu, o ihaleye çıkan idareler oluşturmaktaydı; oysa, yeni tasanda ihale 
kurumu, 1 O kişilik, b~ğımsız, tarafsız bir kurum tarafından oluşturulmakta. Bu kurumun içerisinde, 
kamuyu temsilen, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Maliye Bakanlığından, Devlet Planlama 
Teşkilatından birer temsilci bulunmakla beraber, Odalar Birliğinden, Türkiye İşverenler Sendikasın
dan, sivil toplum örgütlerinden de temsilciler bulunmaktadır. Bu kurum, tüm ihalelerle ilgili istek
Iiierin sicillerini tutmakla, ihale mevzuatını hazırlamakla görevlendirilmiştir. 

Ayrıca, ihale tasarısı daha pek çok yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerden bir 
tanesi de, devletin yayımladığı birim fıyat yerine, isteklinin kendisinin teklif ettiği teklifbirim fıyat
tır. Bu teklif birim fıyat da, biraz önce, yine muhalefet sözcülerinden birisi tarafından eleştiriidi ve 
"bunun, mevcut ihale Kanununun gerisine düşen bir uygulama olduğu" söylendi; ancak, ben, yine 
o sayın milletvekilinin kendi partisinin I 992 yılında vermiş olduğu bir tasarıyı burada okumak is
tiyorum. O tasarının 4 UncU maddesinde "devlet tarafından, idare tarafından tespit edilmiş birim 
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fıyatlarının kullanılması zorunluluğu kaldırılmıştır, bunun yerine teklif birim fıyat alınmasının önü 
açılmıştır" diye bir ifade var. Bu tasarı, o tarihte, Doğru Yol Partisi tarafından verilmiş, 5 inci sıraya 
kadar yükselmiş; ancak, kadük olmuştur. Yani, eğer, bu yeni tasarı da yer alan bu düzenleme yolsuz
luklara yol açacaksa, o gün bu tasarıyı veren Doğru Yol Hükümeti yolsuzluk yapmak amacıyla mı 
bu hükmü, bu maddeyi yerleştirmişti? .. Doğrusu, kendilerine bu soruyu sormak istiyorum. 

Tasarımız 4 ayrı ihale usulünü benimsiyor: Bunlardan birincisi, açık ihale usulü. Bu usule göre, 
bütün istekliler katılabiliyorlar. İkinci usulümüz, belirli istekliler arasında yapılan ihale usulü. 
Üçüncü usul, pazarlık usulü. Dördüncü usul ise doğnıdan teklif usulü. Açık ihale usulü ve belirli is
tekliler arasında yapılacak ihale usulü, kanunun temel ihale usulleridir. Belirli istekliler arasında 
yapılacak ihale usulü, ancak özel şartların oluşması durumunda gündeme gelebilmektedir. Bunun 
için de, her şeyden önce, o ihalenin uzmanlık gerektirmesi ve yüksek teknoloji gerektirmesi zorun
luluğu vardır. Bu kavramları muğlak bulduklarını ifade ettiler; ancak, bu kavramlar günün şartlarına 
ve teknolojinin gelişmesine göre, her gün değişiklik arz etmektedir; çünkü, belli istekliler arasın
daki ihale usulü 2886 sayılı Kanunda da vardı ve bu kanunda, tek tek hangi konuların belli istek
liler arasında ihale usulüne dahil olabileceği zikredilmişti. Bunun içerisinde, otoyollar, köprüler, 
barajlar, tüneller, liman inşaatları gibi, bugün artık Türk müteahhitleri tarafından rahatlıkla 

yapılabilen ihale usulleri de vardı; yani, ilave bir yüksek teknoloji gerektirmeyen ihale usulleri de 
vardı. O yüzden, tek tek, madde madde bunların adını zikretmek, gelişen teknolojik koşullar 
içerisinde, yasanın, bir anlamda yürürlUkle bağdaşmamasını sağlayacaktır. Buna, yönetmeliklerle 
karar verilmesi daha uygun olacaktır. 

Yine, pazarlık usulü, özelliği olan ve ivedi olarak yapılması gereken işler olarak tanımlanmış
tı~. Pazarlık usulünde de iki aşama vardır. Bunun birincisi, teknik teklif aşamasıdır. İkincisi de, tek
nik teklitlel' değerlendirildikten sonra yapılacak olan fıyat teklifi aşamasıdır. 

Yine, pazarlık usulü de, belli alanlarla sınırlanmıştır. Bu nedenle, pazarlık usulüne dönUlUyor 
her aşamada denilerek; bir anlamda, mevcut, yürürlükte olan kanunun gerisine düşüldüğünUn ifade 
edilmesini de, son derece yanlış ve yanıltıcı bir bilgi olarak görüyorum. 

Yine, Doğru Yol Partisi milletvekili Nevfet Şahin'in bir sözünü gerçekten çok yadırgadım. 
"30'a yakın önerge de verdik; bu önergelerin hiçbiri kabul edilmedi" diyor. Evet, komisyonumuzda 
90'a yakın önerge görüşüldü. 90'a yakın önergenin yaklaşık olarak 67 tanesi kabul edilmiştir ve 
Nevfet Şahin'in de bu kabul edilen önergeler içerisinde önergeleri vardır; komisyonumuz tarafından 
doğru bulunmuştur. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Sayın Başkan, komisyon adına mı konuşuyor?! 

AHMET SANCAR SAYIN (Devamla) - Yasa tasarısının görüşülmesi aşamasında, I O'u aşkın 
sivil toplum örgütünün temsilcileri hazır bulunmuştur. Ayrıca, yasa tasarısının hazırlanması 

aşamasında da, 59'yi aşkın üniversite ve sivil toplum örgütünden görüşler alınmıştır. Dolayısıyla, bu 
yasa tasarısı üzerinde verilen bütün bu önergeler, gerek sivil toplum örgütlerinin gerek milletvekil
lerinin katkılarıyla verilmiş önergelerdir. Bu önergeler içerisinde, bizim de itiraz etmediğimiz, 
bizim de haklı bulduğumuz tüm önergel er, bu yasa tasarısında yerini almıştır. 

Bu önergeler, yasa tasarısının özü itibariyle genel hükümlerini değiştirmemektedir; yani, 
hükUmetten gelen şekliyle genel hükümleri değiştirmemektedir. Daha çok, uygulamaya yönelik bir
takım tadilatlar şeklinde olmuştur. Bu açıdan da, bizim için de uygun önergeler olmuştur, bu öner
gelerin hepsi. 
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Tasarı, yine, AB normlarına uygun olarak, ihalelerin ilan sUreleriyle ilgili birtakım kıstaslar 

getiriyor. Mevcut yürüyen ihale sistemimizde bu sUreler on günle sınırlıydı. ihaleye katılacak olan 
isteklilerin daha rahat bir zamanda ihaleye hazırlanabilmeleri açısından bu sUreler uzatılmıştır. Ör
neğin, açık ihale usulünde kırk gün öncesi; belli istekliler arasında ihale usul ünde, ön yeterlilik şar
tının görüşillebilmesi için yirmibeş gün öncesi; pazarlık usulUnde, yine yirmibeş gün öncesi; eşit 
değerin altında kalan ihalelerde ise, bir haftadan Uç haftaya kadar uzayan belli parasal limitlere 
dayalı sUreler öngörülmüştür. 

Yasa tasarısının getirdiği önemli kıstaslardan biri de, bugüne kadar ihalelerin sonuçlan
dırılamamasının, devlet yatırımlarının sonuçlandırılamamasının en bUyük nedeni olan bütçedeki ay
rılan payların yetersizliği konusuna burada kesin bir çözüm getirilmiş olmasıdır. Bundan böyle 
ihaleye çıkacak olan idare ler, ihaleye çıkacakları konuların keşif bütçelerinin en az yüzde 1 O' unu 
kendi bUtçelerine, ilk yıl bütçesine koymak zorundadırlar. Diğer yıllarda, yiliara sari olarak, bu 
ihalenin yıllara ait ödenek dilimlerinin bütçeye konulma zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle, idare 
ile müteahhitler arasında sık sık çıkan bir ihtilaf konusu da önlenmiştir. 

Burada getirilen bir başka olay da şu: Devlet ihalelerinde yüzde 50'1ik bir artışa kadar bir artış 
öngörülmüştür. Bu, biraz önce çok eleştirilen bir kon uydu; "mevcut ihale sistemimizde yüzde 30'dur 
bu artış; niye burada yüzde SO'ye kadar keşif artışı getiriliyor" diye. Doğrudur; mevcut ihale sis
temimizde bu keşif artışı yüzde 30'dur; ama, maalesef, hiçbir zaman yüzde 30'la sınırlı kalmamış
tır. Çünkü, yüzde 30'la bitmediği takdirde, tekrar bir yüzde 30'la yeniden devam ettirilmiştir ve bu 
şekilde keşifbedelini kat be kat aşan değerlere ulaşılmıştır. Ancak, bu ihale sisteminde, Avrupa Bir
liği normlarına uygun olarak, yüzde 50'lik bir artış öngörülmüştUr ve yüzde 50'nin dışında bir artış 
öngörUlmemektedir. Yani, eğer, idare, o işin yüzde 50'lik bir keşif artışıyla bitemeyeceğini görüyor 
ise, o ihale feshediliyor, o iş, o yatırım feshediliyor; ancak, yüzde SO sınırı içerisinde bitirilebileceği 
öngörUlUyor ise, bu keşif artışı öngörUlUyor. Bu keşif artışının daha düşük bir değer olması, böy
lesine katı bir hüküm getirildiği zaman, uygulamada bUyük sorunlara neden olacaktır. Çünkü, ilave 
yüzde 50'lik keşif artışı, üçte 2'si bitmiş bir işi tarif eder. Üçte 2'si bitmiş bir işin üçte l'inin 
yapılamaması anlamına gelir daha düşük bir keşif artışı. Yapılamadığı takdirde, yeni keşif artışları 
vermek zorunda kalırsınız. Yani, bu anlamda, 2886'ya geri dönersiniz ki, bence, 2886'nın en olum
suz yanı, bu keşif artışıyla ilgili yanıydı. 

Değerli arkadaşlar, yine, ihale Kanunu Tasarısıyla ilgili önemli konulardan bir tanesi, artık, 
yerel düzeyde de, belediyeler dUzeyinde de tUm kurumlar bu ihalelere çıkmak zorunda kalacaklar
dır. Bu, güzel bir uygulamadır; çUnkU, bugUn, kamuoyuna yansıyan, özellikle belediye iştirakleriy
le ilgili bUyük sorunların temelinde yatan olay, mevcut 2886 sayılı ihale Kanununun yetersizliği dir. 
Demiştik ki, ihale, bir malı ya da hizmeti en ucuz şekilde temin etmektir. Oysa, belediyeler, kendi 
kurdukları teşekkUllerle, herhangi bir ihale yapmazsızın, doğrudan doğruya bu şirketlere ihale ak
tararak, bu şirketlere bu hizmetleri vererek, oldukça pahalıya mal ve hizmet satın alıyorlar ve hiz
met Uretiyorlar. Bu ihale kanunuyla da böylesi bir suiistimalin önUne geçitmiş olacaktır. 

Ben, tUm gruplarımızın, reform niteliğinde sayılan bu ihale kanununa destek vereceği inancıy-
la, tekrar, bUtUn YUce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sayın. 

Şahsı adına, Sayın Aslan Polat; buyurun. 

SUreniz 10 dakika. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
tarım. 

-36-



T.B.M.M. B: 47 4. ı. 2002 o: ı 
Şimdi, bugün, burada, Kamu ihale Kanunu Tasarısı üzerindeki görilşlerimizi açıklayacağız. 

Aslında, Kamu ihale Kanunu Tasarısı, Türkiye'de en önemli tasarılardan biridir. Bundan öncesinde 
-raporlarda da var- 2490 sayılı ihale Kanunu vardı, belki, otuz yıl sürdü, 2886 sayılı Yasa da yirmi 
yıl kadar sürdü; bu gelen ihale Kanunumuz da, tahmin ediyorum ki, uzun yıllar, bütün alımlarda, 
satımlarda, kamu ihalelerinde öne geçecek bir ihale Kanunu olacaktır. Fakat, bu tasarı, şimdi, arz 
edildiği gibi, layık olduğu şekilde Plan ve Bütçe Komisyonunda olsun, Bayındırlık Komisyonunda 
olsun, Genel Kurulda olsun, tartışılmış mıdır? Şimdi, bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna -esas komisyon olması gerekirken, tali komisyon 
olarak- gelmiş ve geldiği gün de çıkmıştır; yani, bu tasarının, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir gün
den fazla tartışılmasına tahammül edilememiştir. Bu arada, bu, Bayındırlık Komisyonuna gitmiştir. 
Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunu beklemeden, tümü üzerinde görüş
melere, zaten, başlamıştır. Sonradan, tahmin ediyorum, Bayındırlık Komisyonunda, ya iki ya üç 
günde, bu tasarının tüm maddeleri -70 madde bir, 40 kUsur da bir, 1 1 O kilsur madde- görüşillmüş ve 
hemen, bu, Meclise getirilmiştir. Meclise getirilen bu kanun tasarısı -70 artı 40 kUsur, ll O kUsur 
madde- bari burada tartışılsın derken, bunun temel yasa olması istenmiş. Şimdi, bakın, milletvekil
Ierine bir şey söyleyeceğim, burada beni iyi dinlemenizi istiyorum. Bir kanunu temel yasa haline 
getirmek istiyorsanız ... Bundan önce yine geldi. Mesela, Gümrük Kanunu geldi. Gümrük Kanunu 
gelmeden önce, Bakan, bütün komisyonlara geldi "GÜmrük Kanunu Tasarısı, hepimiz için eşit 
mesafede olduğumuz, siyasi yönü olmayan bir tasarı; bütün komisyonlarda, tüm partilerden birer 
üyeyle bir altkomisyon kuralım, günlerce, beraberce bunu tartışalım" dedi ve bu tasarının bütün par
tilerden eşit oluşan altkomisyonlarda tartışılmasıyla müşterek bir metin meydana getirildi ve o 
metin, ittifakla Genel Kurula geldi ve hemen, temel yasa olarak bir günde çıktı. Fakat, siz, bu kanun 
tasarısını getirdiğiniz zaman, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Bayındırlık Komisyonunda "bunu 
temel yasa olarak görüşmek istiyoruz, görüşünilz nedir" diye muhalefete sorma ihtiyacını gör
mediniz. Fakat, burada, bu kanun tasarısı, I ı O madde olarak görüşülerek, size bütün hatalar ikaz 
edilecekken, bu sefer de, ne yazık ki, sizin yetmeyen gücünüz, AKP'nin gücüyle, Adalet ve Kalkın
ma Partisinin verdiği destekle, bu, bir günde buradan" görüşülerek, tartışılmadan çıkma durumuna 
gelmiştir. Dolayısıyla, bu tasarının tam olarak görüşülmeden çıkmasındaki bütün günahlarımza 
Adalet ve Kalkınma Partisi de ortak olmuştur; bunu, buradan belirtmek isterim. 

HACI FiLiZ (Kırıkkale)- Sahte oylar da var. 

ASLAN POLAT (Devamla)- Arkadaşlar, tasarının maddelerine geçmeden önce bir şey söy
lemek istiyorum. Bu tasarı neden Amerika Birleşik Devletlerini çok ilgilendiriyor; ben, bunu öğren
mek istiyorum. Ben, Türkiyeme gelen bir yabancı devlet başkanına, şu şu şu kanunu çıkarmadan ili
kerne gelme veya bu kanunları yanına al, gel diyebiliyor muyum?! Beni ilgilendiren bir kanunu, 
ben, burada, atırım, günlerce tartışırım, konuşurum, gerçekleştiririm, anlaştıktan sonra ben kendim 
için çıkarırım. Eğer, ben bu kanun tasarısını, Amerika'ya giderken, IMF'yle bir kredi anlaşması im
zalarken "olmazsa olmaz" bir şart olarak imzalıyorsam, benim kadar yabancı ülkelerin de bu tasarı 
üzerinde bir ittifakı vardır, bir belirtisi vardır, bir isteği vardır diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakın, şimdi, ben, burada, maddelerine de biraz sonra gireceğim; ama, bu 
tasarının getirdiği birtakım özellikler var. Bunlardan bir tanesi -ki, üzerinde çok durolan biri- bu 
ihalelerin, artık, açık bir şekilde, öncelikli şekilde yabancılara açılmasıdır. Yabancılara açılmasında 
eşik değer vardı. Eşik değer, komisyonlara geldiğinde 7 trilyon 400 milyardı; nedense, Bayındırlık 
Komisyonunda ll trilyon olmuş. Şimdi, bu rakamın yetmeyeceğini şunun için söylemek istiyorum: 
Japonya, bizden çok daha ileri bir ülkedir, fert başına düşen milli geliri bizim ı 0-15 katımızdır; 
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fakat, onlarda bile, bu, 20 trilyonun üzerinde, 20 milyon dolar civarındadır; şöyle böyle 30 trilyona 
yaklaşan bir miktardadır onların eşik değeri. 

Şimdi, Japonlar, dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip bir ülke olmasına rağmen, kendi fır
malarını korumak için, sırfkendi müteahhitlerini korumak için, kendi mühendislerini korumak için, 
kendi malzemelerini korumak için, eşik değerini 20 milyon dolara getirirken ve fert başına düşen 
milli geliri, senin en az ı o-ıs katın olmasına rağmen, bu kadar yüksek eşik değer tutarken, senin, 
kalkıp da, bunu 1 ı trilyon gibi -ki, o da· yetersizdir- bir değere getirmen, sadece, burada, Tür
kiye'deki müteahhit firmalarını, işçileri ve mühendisleri işsizliğe itmenin bir yoludur. 

Bakın, şimdi, Türkiye'de, bugün için, 76 000 civarında şirket veya şahıs bazında müteahhit fır
ma vardır. Şimdi, sizin getirdiğiniz bu tasarı bir yıl sonra uygulamaya geçeceği için -bu 76 000 tane 
müteahhidin de 20 OOO'den fazlası, 25 OOO'e yakını mühendis kökenlidir- bunların büyük bir bölümü 
işsizlikte karşı karşıya kalacaktır. Bu konular, burada tartışılmamıştır. 

Şimdi, ben, size bir şey söyleyeceğim. Büyük bir sistem değişikliği oluyor. Bu sistem iyi mi 
kötü mü, tam tartışılmamıştır. Birim fıyat esasından vazgeçiliyor. Birim fıyat esasından vazgeçildiği 
zaman ... Mesela, yap-işlet-devret ihaleleri yapılmıştır. Bir ihalede -Sayıştay bir rapor veriyor- İz
mit'te yapılan bir baraj 890 milyon dolara bitiyor, Sayıştayın raporuna göre, aynı, emsal iş, İzmir'de 
ıı5 milyon dolara, Diyarbakır'da 212 milyon dolar civarında bir rakama bitiyor. Demek ki, birim 
fıyatlar, bir de, bizim bir kıstasımızdı; bundan ayrılmakla iyi mi ettik kötü mü ettik, bunu bir tartış
madık 

Tabii, şu vardır: Birim fıyatlardan ayrıldığımız zaman, bizim 76 000 civarında olan müteahhit 
fırmalarımızın takriben 60 OOO'e yakını ilk elernede elenecektir; çünkü, artık, bundan sonra, birim 
fıyat olmadan, önüne gelen bir projenin tatbikat projesine kadar yapılması ve tatbikat projesine 
kadar yapılan bu projelerde tam ve kati değerlendirme yapılması, özel ihtisas isteyecektir. Bu ih
tisasları yapamayan ve mühendis kökenli olmayan fırmalar yok olacaktır. Bunlarla beraber, bir iş
sizlik doğuracaksınız. 

Şimdi, ikinci bir nokta daha vardır, bu da çok önemlidir. Ben, bir birim tespit ettiğim zaman, 
bugünkü fiyata göre tespit edeceğim; ama, bunu, beş sene, on sene sonrası için tahmin edebilmem 
için, benim ülkernde enflasyon oranının yüzde ı O'un altına düşmesi gerekirdi. Sizin, bugün, hala, 
enflasyonunuzun yüzde 88 olduğu bir ortamda, bu müteahhit fırmalar neye dayanarak size teklif 
vereceklerdir? İşte, bunun misalini gördük. 4306 sayılı Kanun gereği yapılan Milli Eğitim Bakan
lığı ihalelerinde de anahtar teslimi ihale aldınız, enflasyon bu sene içerisinde yüzde 30 olacak 
dediniz, yüzde 88 çıkınca, hemen, haziran ayında ek fıyat farkı verme karamamesi yapmak zorun
da kaldınız. Niye; çünkü, siz, bu enflasyonu düşürmeden, bu ihaleyi yerine getiremezsiniz . 

. Sayın milletvekilleri, ş~mdi, burada en önemli konulardan bir tanesi de, yine, sizin yaptığınız 
projeye güvenmemenizin bir sonucu, 2886'da yüzde 30 olan artışı yüzde SO'ye çıkarmanızdır. Peki, 
siz, bu işleri, bu kadar, tatbikat projelerine kadar detaylandıracaksanız, kendinize de bu kadar 
güveniyorsanız, neden fıyat artışı yapma ihtiyacını hissettiniz, yüzde 30'u yüzde 50'ye çıkardınız? 
Bu da gösteriyor ki, siz, burada, yapacağınız tatbikat projelerinde, gelen firmalara en az yüzde 50 
civarında bir fazlalığı daha şimdiden öngörüyorsunuz. 

Bakın, yine, burada, en önemli konulardan birisi var. Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu söz
cüsü arkadaşım çıktı, burada konuştu. Kendisi de mühendis kökenlidir. Peki, bu Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğinin fıganını hiç okuruadın mı sen? .. Bana da söylüyorlar ve hatta, sizin buna 
karşı çok da duyarlı olmadığınızdan dolayı, Oda'dan bana şikayet de geliyor. Siz, bunları niye, gelip 
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de söylüyorsunuz! .. İşte, odaların bana gönderdiği raporlar, bir mühendis olarak. İşte, burada, İnşaat 
Mühendisled Odasının gönderdiği rapor. Bunların hepsini ele aldığımız zaman, göreceksiniz ki, 
mühendislerin burada çeşitli yerlerden itirazları vardır. Mühendislerin en büyük itirazlarından birisi, 
danışma projelerinde, mühendislerin yabancılar karşısında işsiz kalacağıdır. Bugün Türkiyemizde 
220 000 civarında mühendis vardır; bu mühendislerin takriben üçte I 'i işsizdir. Sizin getireceğiniz 
ve düşük tuttuğunuz eşik değer dolayısıyla, işsiz kalan mühendis sayıları en az ikiye katlanacaktır. 
Peki, üniversitelerde okuttuğumuz ve iş bulamadığımız bu mühendislerin yerine, yabancı mühen
disleri getirip de, bu arkadaşları işsiz bıraktığımız zaman, bir meslektaşım olarak, siz üzülmeyecek 
misiniz? Bu Oda'dan sizi ikaz etmediler mi? Sizi de ikaz ettiler, beni de ikaz ettiler ve buikazın si~
de yeterince cevap bulmadığından da üzülerek yakındılar. Bunu da size söyleyeyim. 

Bakın, şimdi arkadaşlar, bunları ben niye söylüyorum ... 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya)- Mevcut yasada böyle bir hüküm yoktu bile ... Lütfen ... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Efendim, bakın, şimdi, siz dinleyin ... Gelin İnşaat Mühendisleri 
Odasında konuşalım. Şimdi, yine, İnşaat Mühendisleri Odalarının buradaki en büyük itirazlarından 
birisi, Rusya' da, Sovyet Bloğu ülkelerinde bile kamu yararı gözetilirken, bu ihale yasasında ·kamu 
yararının öne alınmaması ... Şimdi, çok itiraz ediyorsunuz; efendim karşılıklılık esası getirelim ... 
Onu bile getirmediniz. Karşılıklılık esası getirseniz bile, ben Danimarka ile ne kadar karşılık 
yapacağım, benim fert başına düşen milli gelirim 3 000 dolar, onun 30 000 dolar?~. Ondaki fırmalar
la bendeki fırmaların rekabet şartı eşit midir arkadaşım? .. Bizim, şu anda, Türk müteahhitlerinin, 
yurtdışından iş alan müteahhit fırmalarının aldıkların işlerin büyük bölümü, Ortadoğu ülkeleri, Af
rika ülkeleri ve Rusya'dan bölünen bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden alınan ihalelerdir. 

Buradan şunu söylemek istiyorum: Bu ihalelerin eşit şartlarda yapılabilmesi için, şartların eşit 
olması gerekirdi. Şartlar eşit olmadığı yerde, gerek danışman ücretlerinde gerek müteahhitlik hizmet
lerinde, daima, bizim mühendis arkadaşlarımız olsun, Türk müteahhitleri olsun, işsiz kalacaklardır. 

Şimdi, bunun bir devamı, bu ihalelerin bir devamı da, büyük ihtimalle, Türkiye'de iş alan 
müteahhit fırmalar sertifıkalı işçi çalıştırınayı şart koşacaklardır. Şimdi, size söylüyorum; şimdi, Tür
kiye'deki işçilerin ne kadarında sertifıka vardır, ne kadarında yoktur? .. Bunun için, henüz daha Mil
li Eğitim Bakanlığımiz gereken altyapıyı sağlayabilmiş midir? .. O zaman, kendi inşaatlarıriuzda ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Polat, 1 dakika içerisinde tamamlayın efendim. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Şimdi, kendi ülkemizde bile işsiz kalacağız. Yabancılar, bu sefer, 
senin işçilerin sertifıkalı değil diye, getirip burada işçi çalıştıracaklar, biz buna karşılık işsiz 

kalacağız. 

Bir başkası; (C) markalı veya (S) markalı malzeme isteyeceklerdir yabancılar. Yabancıların is
teyeceği bu markaları, Türk standartlarının üzerindeki bu markaları bulunduramadığımız müddet
çe, kendi ülkemizde ihale ettiğimiz işlere dahi kendi malzemelerimizi satamama, kullandıramama 
ihtimali meydana çıkacaktır. 

Bütün bunlara dikkat edilmesi gerekirdi, bunların tartışılması gerekirdi. Bunlar uzun uzun tar
tışı ldıktan sonra, bunların hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu anlamamız gerekirdi. 

Bakın, şimdi "bu kanunu bir sene sonra yürürlüğe sokacağız" diyorsunuz. Bence o bir sene de 
normaldir; çünkü, bir geçiş dönemi olması gerekir. Fakat, bir sene sonra bu kanunu yürürlüğe 
sokacaksak, bugün bütün milleti saat 24.00'e kadar burada tutup, en az otuz yılımızı alacak bir 
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kanuna, bugün çıkacak demenin ınanası nedir; bana bunu izah etmek zorundasınız. Bu tasarıyı, · 
komisyonlardan bir günde, geldiği gün Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirmenizin bana gerek
çesini izah etmek zorundasınız. Sadece bana değil arkadaş, bunu, tUm mühendis arkadaşlarımıza, 
beraber mezun olduğumuz okuldaki arkadaşlarımıza izah etmek zorundasınız. 

Saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Polat. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, sözcU, partimizi kastederek, bizim, temel 
kanun olarak görüşOlmesine destek verİnek suretiyle günah işiediğimizi iddia etti. Bu, partimize 
yapılmış bir sataşmadır. Sataşmanedeniyle söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, çok kısa olmak kaydıyla, 2 dakika içerisinde, yeni bir sataşmaya 
neden olmamak üzere ... Siz zaten vermezsiniz ... 

Buyurun. 

VII. -AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. -Istanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Kamu Ihale 
Kanunu Tasarısının gtJrüşmeleri sırasındaki konuşmasında, Partisine sataşmada bulunması nedeniy
le konuşması 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederım. 

Sayın Polat,.biraz önce, görUşmekte olduğumuz Kamu İlıale Tasarısının temel kanun olarak 
görüşOlmesine AK Parti olarak destek vermemiz nedeiliyle bizi suçladı, itharn etti ve bizim günah 
işiediğimizi ileri sOrdU. Biz, dOn, Grup adına burada yapmış olduğumuz konuşmada, ihale Kanunu 
Tasarısıyla ilgili dUşüncelerimizi ifade ederken, gördOğUmUz aksaklıkları ve noksanlıkları burada 
ifade ettik. Sonra, hükUmet partileriqin grup başkanvekilieri ve Sayın Bakan, bizim önerilerimizin 
haklı olduğunu ve bu doğrultuda bu tasanda değişiklik yapılabileceğini söylediler. 

Önergemiz hazırlanmış, hükümete verilmiştir. Zamanı geldiğinde, bölümlere geçildiğinde, bu 
değişiklik önergeleri burada okunacak ve kıymetli oylarımza sunulacaktır. 

Bakınız, şu, rapordur. Saadet Partisi Bayındırlık Komisyonu üyesi Sayın Suat Pamukçu, 
muhalefet şerhi yazmış. Diyor ki: "Bu kanuntasarısında eksiklikler vardır. MUtekabiliyet (karşılık
lılık) şartı getirilmelidir.·. Eşik değerler artırtlmalı dır." Biraz önce Sayın Polat da dedi ki: "Eşik 
değerleri çok düşük tutmuşsunuz, bu artırılmalıdır.'~ 

Bizim yaptığımız da, Sayın Suat Pamukçu'nun ve Aslan Polat'ın eleştirdiği konuların dUzeltil
mesidir. Bakın, siyaset yapmak ve muhalefet yapmak, sadece buraya çıkıp eleştirrnek değildir. (AK 
Parti, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

YUSUF KlRKPlNAR (İzmir)- Onun görevi o ... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Eleştirdiğiniz konuların dUzeltilmesini sağlayabiliyor 
musunuz, bunu kabul ettirebiliyor musunuz; işte, siyaset budur. Bizim, AK Parti olarak, Saadet Par
tisi ile aramızdaki en önemli farklardan bir tanesi de budur. (AK Parti, DSP ve MHP sıralarından 
alkışlar) Çünkü, biz, uzlaşmayı ve diyaloğu, siyaset için, demokrasi için önemsiyoruz ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, topariayın efendim. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - ... ve bunun, TOrk demokrasisini gUçlendireceğine 
inanıyoruz ve burada gördOğUmUz aksaklıklar da, in,anıyorum ki, bölümlere geçildiğinde, bir bir 
-iktidarın da oylarıyla, destekleriyle- gerçekleşecektir ... 
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ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - inşallah, inşallah ... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - ... ve siyasette, uzlaşmanın, anlayışın ve diyaloğun 
önemini bir kez daha vurguluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti, DSP ve MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 

ASLAN POLAT (Erzurum)- Sayın Başkan, bir şey söylemek zorundayım. 

BAŞKAN -Ne efendim? 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan ... 

BAŞKAN - Bir sataşma olmadı ... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, burada bir yanlış aniaşılma olmasın. Benim söy
lemek istediğim günah, hata ve kusurlara ortak olmak şeklindedir. O kadar yani... 

BAŞKAN - Tamam efendim. Sayın Şahin de ifade etti; yani, önemli bir şey yok; önemli olanı 
belirtti. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN 
GELEN DİGER iŞLER (Devam) 

7.- Kamu ihale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (11930) (S. Sayısı: 794) (Devam) 

BAŞKAN - Şahsı adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan İmamoğlu; buyurun.(DSP 
sıralarından al~ışlar) 

M. TURHAN İMAMOGLU (Kocaeli)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Kamu ihale Kanunu Tasarısıyla ilgili, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Kamunun tUm mal ve hizmet alımlarını ve yapım işlerini düzenteyecek olan Kamu ihale 
Kanunu Tasarısını bugün görüşmeye başlamış bulunuyoruz. Kamu ihale Kanunu Tasarısının neler 
getirdiğine çok kısa notlar düşmek istiyorum. 

Yeterlilik belgesi içerisinde daha önce istenen müteahhitlik karnesi, artık bu kanunda isten
meyecek. Bu kanunda, müteahhitlik karnesi kavramı bulunmuyor. Kamuoyunun da merak edeceği 
bir konu olduğu için, buna değinmek istedim. 

Bayındırlık Bakanlığının, onaylamak üzere, yetkisinde bulunduğu sözleşme onaylama 
konusunu ... Yeni kurulan Kamu ihale Kurulu nezdinde onaylanacak bu sözleşmeler. 

Yine, daha önceki kanunda, ortalama fıyat yöntemi uygulanıyordu; katılan fırmaların teklif et
tikleri miktarların ortalaması alınıyordu. Bu ortalama yöntem, bu Kamu ihale Kanunu Tasarısıyla 
terk ediliyor; en avantajlı teklife göre ihale yapılacak. Bu teklifler arasında çok düşük miktarda tek
lif edilen bir değer varsa, ihale komisyonunun bu teklifi reddetme hakkı bulunuyor, ihaleyi yap
ınama imkfuu getiriliyor. 

Yine, birçok işin anahtar teslimi yöntemiyle sonuçlandıniması yöntemine gidilmesi için bu tür 
bir ihale usulü, yine, Kamu ihale Kanunu Tasarısında mevcut bulunuyor. 

Yine, yüzde 1 O ödeneği bulunmayan işlerin ihale edilerneyeceği şartı getirilerek, kamunun ken
disini de bir mali disiplin içerisine alması sağlanmış ve ödeneği olmayan işlerin ihale edilmemesi 
gerekecek. 
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Yine, bunun yanında, uygulama projesi olmayan işlerin de ihale edilmemesi şartı getirilmiştir 

bu yeni tasarıyla. Uygulama projesinden kastımız şudur: Yapılacak bir işte, metraj olarak, ne kadar 
ne malzeme harcanacağı mevcut olacak, yeni bir keşif artışına gidilmeden bu proje tamamlanacak, 
kamunun kendisinin ne kadar miktarda malzeme, ne kadar para harcayacağı daha önceden tespit 
edilmiş olacak. 

Kısa notlar halinde g~çiyorum. Bu tasanda geçen "eşik değer" kavramıyla ilgili bir tartışma 
var. Bu konuda muhalefetin bir önerisi var. Belli değerler üzerinde yabancı fırmaların 

katılamamasım sağlayan, kelime olarak eşik değeri tanımlayabiliriz. O değerin üstUndeki yapım 
ihalelerine yabancı fırmalar katılabilecekler. Şu anda komisyondan gelen tasanda bu, ll trilyon 
olarak gözükmekte. Bunun, Genel Kurulumuıda önergeyle bir miktar daha artırılması yönünde, ben 
de, şahsi görüşümil burada belirtiyorum. Miktarı arkadaşlar tespit edebilirler. 

Tasarının yürUriUğe girmesiyle ilgili tartışmalar var. Komisyonun, kanunun bu yılın sonunda 
yürürlüğe gilınesiyle ilgili teklifi var tasarıda. Çok kesimi ilgilendirdiği için, bu kanunun uygulan
masının öğrenilmesi, uygulayıcıların buna göre hazırlık yapmaları en az beş altı aylık bir süre 
alacağından, bu yılın sonunda yürürlüğe girmesinin uygun olacağı görüşü hakimdir bizce. 

Ben, bu kanunun yeni bir çığıraçacağı düşüncesiyle, milletimize, devletimize, tüm vatandaş
larımıza hayırlı, uğurlu olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum, beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın İmamoğlu. 

Tasarının tümü üzerinde, gruplar ve şahıslar adına konuşmalar tamamlandı. Şimdi, soru sorma 
işlemine başlıyoruz. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 

Süre 5 dakika olduğu için, çok sayıda arkadaşımızın soru sormasına olanak sağlarsanız 

sevinirim. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorumu 
sayın bakanlarıma sormak istiyorum: 

Ülkemizde, yolsuzluğu ve hırsızlığı önleyecek olan İlıale Yasasının yürürlük tarihi neden 
ı. ı .2002 tarihi değil de ı .1.2003 tarihi oluyor; sebeplerini açıklar mısınız? 

Halkımız bu sorunun cevabını bekliyor ve merak ediyor. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 

Sayın Gölhan? .. Yok. 

Sayın Akgün? .. Yok. 

Buyurun Sayın Saray. 

GÖNÜL SARAY ALPHAN (Amasya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanı m. 

ı - Tasarının 34 UncU maddesinde teminat olarak kabul edilebilecek değerler belirtilmiştir. 
Buna göre, Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının ve fınans 
kurumlarının kontrgarantileriyle Türkiye'deki bankaların teminat mektupları da ihale teminatı 

olarak kabul edilmektedir. Tasarıda, Türkiye'deki fınans kuruluşlarının teminat mektuplarının ise 
kapsam dışı olduğu görülmektedir. Bu durum çifte standart olmamakta mıdır? 
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2 - Yaşadığımız ekonomik krizde firmaların, teminat mektubu kredileri tahsisinde çok zorlan-
dığı biliniyorken, bu durum, eldeki kaynakları kullanamadığımız anlamında değil midir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Saray. 

Buyurun Sayın Saruhan. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakamından iki 
hususu sormak istiyorum: 

Bunlardan birincisi diğer milletvekili arkadaşım tarafından soruldu; ben de ona kısa bir ilave 
yapmak istiyorum. Yürürlük maddesinde, bu kanunun 53 üncü maddesiyle geçici 1 ve geçici 5 in
ci maddelerinin yayım tarihinde, diğer maddelerinin 1 .1.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği 
belirtiliyor. Bunun gerekçesi nedir? 

Özellikle, bu konuda kamuoyunu yanıltıcı bazı bilgiler verildiği, bu yönde konuşmalar yapıl
dığı için, gerek şahsırnın gerek kamuoyunun aydınlanması konusunda Sayın Bakamından açıklık 
getirmesini istirham ediyorum. 

Bir de, aynı tasarıda, yapılan keşifler sonunda, işler süresinde bitirilemezse yüzde 50 oranında 
bir keşif artışından bahsediliyor. Bunun gerekçesi nedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Saruhan. 

Sayın Altınkaya, buyurun. 

CENGiZ ALTlNKA YA (Aydın) - Sayın Başkan, bu tasanda olumlu yönlerden birisi, başlangıç 
ödeneğinin en az yüzde 1 O olarak temin edilmemesi halinde ihaleye çıkılamaması ve daha sonraki 
yıllar için de programlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmamasının öngörülmüş olmasıdır; an
cak, mevcut ihale edilmiş işlerin, bugünkü düzeyde ödenek, tahsisler devam ederse, hep o işler bit
meyecek, yeni ihale edilen işler bitecektir. Eldeki ihale edilmiş iş stokunun bitiritmesi için, buna 
benzer bazı tedbirler, ayıklama tedbirleri düşünülmüş müdür? 

İkinci sorum: Yaklaşık maliyetin üzerinde olursa bütün teklifler, ihale esnasında, komisyon 
nasıl bir karar verecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim.· 

Sayın Parlak, buyurun. 

EVLİYA PARLAK (Hakkari)- Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Benim sorum da yürürlUkle ilgiliydi. Kamuoyunda, bUtUn yolsuzlukların bir nedeni olarak 
görülen ihale Kanununun, gerçekten, hangi zamretten dolayı 2003 yılında yürürlüğe girmesi ön
görülmüştür? Onu arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Parlak. 

Sayın Akgün, buyurun efendim. 

HASANAKGÜN (Giresun)- Sayın Başkanım, izninizle şu soruyu sormak istiyorum: ihaleler
de yüzde 10 ve yüzde 20-30 gibi düşmeler oluyor. Bu düşmeler, acaba, adaletli midir? Bunu öğren
mek istiyorum. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akgün. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

4. ı. 2002 o: ı 

BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANI ABDÜLKADIR AKCAN (Afyon) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; üzerinde görüştüğümüz Kamu ihale Yasa Tasarısıyla ilgili olarak sorulan 
sorulara cevap vermek üzere söz aldım. 

Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Sadri Yıldırım Beyin sormuş olduğu, bilalıara bazı milletvekili 
arkadaşların da aydınlanma adına açıklanmasını talep ettiği yürürlük tarihi hususunun temeli şudur: 
Bu Kamu ihale Yasa Tasarısıyla getirilmek istenen en önemli birkaç hususun başında geleni, uy
gulama projesi olmayan işlerin ihaleye çıkarılmamasıdır. Yani, ihaleden sonra işe başlanıldığında, 
iş yapılırken karar değiştiriterek yapılan işin evsafının değişmesine kadar varan ve mali portresi git
tikçe ağırlaşan işlerin yapımından vazgeçitrnek suretiyle, işlerin uygulama projesi hazırlanarak 
ihaleye çıkılınası önşarttır. Dolayısıyla, bir işin uygulama projesinin ortaya çıkarılabilmesi için, 
zamana ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, Kamu ihale Yasa Tasarısı kanunlaştıktan sonra -yürUrlüğe girdiğinde- ken
disinin net bir şekilde uygulanmasını sağlayacak temel 12-13 tane yönetmelik var. Bu yönetmelik
Ierin hazırlanmasından sorumlu olan birini, kamu ihale kurumudur. Sonuç itibariyle, kamu ihale 
kurumunun hazırlayacağı yönetmeliklere göre şartnameler hazırlanacak ve ihaleye yön verilecektir. 
Bu nedenle, kamu ihale kurumunun önce kurulması gerekmektedir. 

Dolayısıyla, 53 üncü madde ve geçici maddelerin 2002'nin başından itibaren, yani, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlerlik kazanmasının temel nedeni, derhal 90 gün içerisinde 
kamu ihale kurumunun kurulması, geride kalan 9 aylık periyatta da, bir taraftan idareterin uygulama 
projelerini yapması için zaman kazanması, diğer taraftan da kamu ihale kurumunun İlıale Kanunuy
la öngörnlen yönetmelikleri hazırlaması için zaman gerekmektedir. Bu nedenle, elimizde uygulama 
projesi olmadığı için ancak 2003'te Kamu ihale Yasası gerçek anlamıyla uygulanabilirlik özelliği 
kazanacaktır. 

Bu nedenle, farklı tarihterin söz konusu edilmesi, başka bir ifadeyle de, değişik zamanlarda id
dia edildiği gibi, hiç kimsenin devletin malını peşkeş çekme adına yandaşma ihale vermesi söz 
konusu· değildir. Zira, bu Kamu ihale Yasa Tasarısı kanunlaştığın da, bütün kamu kurumlarını -
belediyeler de dahil- bağlayıcı hükme sahip olduğu için kimsenin kimseye yandaş kayırmacılığı söz 
konusu olmayacaktır. 

İkincisi, yüzde 50 keşif artışı nedeni. Burada yüzde 50 keşif artışı ... 22 nci maddenin (d) ben
diyle getirilen husus, keşif artışı değildir. Eğer, önceden, doğrudan temin ihale yöntemiyle temin 
edilmesine karar verilmiş bir iş varsa ki, bu, özelliği olan, özellikle yapımla ilgili olan bu maddeye 
dayalı olarak yapılacak ihaleler, olağanüstü hallerde devreye sokulabilecek, afet gibi hallerde dev
reye sakulabilecek ihalelerdir. Prensip olarak, uygulama projesi ortaya konduktan sonra bir işin 
keşif artışı söz konusu değildir; ancak, birdenbire işin gereği hızlı bir şekilde hareket edilmesi 
gerektiğinde, uygulama projesi tam olarak yapılamayan işlerde, işin, ihaleden sonra, yapımına baş
landıktan sonra ortaya çıkacak sorunları gidererek, bir an önce işin mevcut müteahhitle devam edil
mesini sağlamak üzere, bi tirilmesini sağlamak üzere konulmuş bir hüküm dür. Yani, bu, keşif artışı 
değil, iş artışıdır. Eğer, yapılan iş artışıyla, işin tamamlanma maliyeti yüzde 50'nin üstünde mik
tara tekabül edecek boyut kazanacaksa, o takdirde, yeniden ihaleye çıkılması, kanunun içerisin
de esas olarak gösterilmiştir. Bu nedenle, biz, prensip olarak, bunun konulmasını uygun gördük; 
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ama, eğer çıkması gerekiyorsa, bunu, komple maddeden çıkarmamız da mümkün. Zira, bu durum
da, uygulama projesi olmadan çıkılan muhtemel işlerin bitiritmesi sürüncemede kalacaktır. Prensip 
olarak da, işi sürüncemede bırakmama esası söz konusudur. Burada da, idarenin, kimseyi, özellikle 
müteahhidi zengin etmek gibi bir düşüncesi söz konusu değildir. 

Bu yasa, 57 nci cumhuriyet hükümeti tarafından çıkarılan yasadır; ama, bu devletin, bu ülkenin 
yasası olacağı için, bugün, uygulayıcı, belki 57 nci cumhuriyet hükümetidir; ama, yarın, bu konuyu 
tenkit eden insanlar da bunun uygulamasını yapabilecektir. 

Sonuç itibariyle, herhangi bir şekilde bir kayırmacılığı esas alacak uygulamanın nedeni burada 
hazırlanmamaktadır. 

Sayın Altınkaya'nın ifade ettiği, anormal yüksek teklifler ve anormal düşük teklifler halinde, 
ihale iptal edilecektir. 

Bir diğer husus, Sayın Alphan'ın, teminat mektubuyla ilgili olarak sorduğu sorunun cevabı 
yazılı olarak verilecektir. 

Devam eden işlerin bir an önce bitiritmesi esası, belki, kanunda söz konusu değil; ama, 
idareterin öne koyduğu esas olduğu için, onların ödeneği de, süratli bir şekilde verilerek, işler 

tamamlanacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. 

Böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 

Birinci bölüm, l ila 13 üncü maddeleri kapsamaktadır. 

Bu bölümde de, konuşma süreleri, gruplar, hükümet ve komisyon için 20'şer dakikadır. 

Birinci bölüm üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Muş Milletvekili Sayın 
Sabahattin Yıldız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Yıl d ız. 

AK PARTi GRUBU ADlNA SABAHATTİN YILDIZ (Muş)- Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; Kamu ihale Kanunu Tasarısının birinci bölümü üzerinde, AK Partinin görüşlerini aktarmak için 
söz almış bulunuyorum; şahsım ve Partim adına, hepinize saygılar sunuyorum. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu en büyük sıkıntılarının başında gelen yoksulluk ve yol
suzluk ekonomisinin en büyük sebeplerinden hiri, belki, bankalarsa, ikincisi kamu ihaleleridir. 
Maalesef, kamuda yapılan ihalelerle ilgili yolsuzluk söylentileri, yıllardır, almış başını gidiyor ve 
yapılan düzenlemeler, bugüne kadar buna son verememiştir. Bugün, 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanunu değiştirilmekte ve yerine, Kamu ihale Kanunu getirilmektedir. inşallah, bu yeni yasayla, 
Türkiye'de, bundan sonra, yolsuzlukların daha az olacağı ihalelerle karşılaşırız temennisinde bulun
mak istiyorum. 

Bu kanun tasarısının birkısım maddeleri, belki, gerçekten yapılması icap eden ve bugüne kadar 
yapılmakta geç bile kalınan maddelerdir; fakat, birkısım maddeler üzerinde de, bazı değişikliklerin 
yapılması gerekmektedir. Bu maddelerden birincisi, 5 inci maddedir. Evet, daha önceden de, kamu 
ihaleleriyle ilgili en büyük yolsuzluklar, davet usulüyle yapılan ihalelerde gündeme geldi. Bugün, 5 
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inci maddeye baktığımızda, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü diye temel iki 
ihale usulü, maalesef, bu tasanda da tekrar yer almaktadır. Belli istekliler arasında yapılacak ihale 
usulünde, asgari olarak üç kişinin davet edilmesi sınırı konulmuştur. Bundan sonra yapılacak bir
kısım ihaleler de -geçmişte olduğu gibi- tekrar, istismar edilir ve belli bir sayıda birkısım yandaş
lar -3 olur, 5 olur, 9 olur- tekrar ihaleye davet edilerek, bunlardan teklif alınır ve aynı tartışmalar, 
aynı yolsuzluklar, yine, bu kurulun ve Türkiye'nin gündemini sarsar, gündeminde yer alır endişesini 
taşıyorum. Bundan dolayı, bugün, mutlaka, bu maddeden, belli istekliler arasında yapılacak olan 
ihaie usulünün çıkarılmasının şart olduğu kanaatini taşıyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir iş için, ay
rıcalıklı birileri davet edilip, işlerin, birileri arasından tercih edilmemesi gereklidir. Bu işi yapmaya 
yetersiz insanlar ihaleye katılıyorsa, bunlara yeterlik vermezsiniz, ihaleye almazsınız; ama, siz, bel
li firmaları, belli insanları, belli işler için davet ederseniz, maalesef, aradan yıllar geçmiş olmasına 
rağmen, oturduğumuz koltuklardaki yolsuzluk tartışmaları devam ettiği gibi, bundan sonra da 
yapılacak ihalelerde, aynı yolsuzluk tartışmaları devam edip gidecektir. Bundan dolayı, mutlaka, bu 
kanun tasarısından, belli istekliler arasında yapılacak olan tercihler veyahut da davet usulünün kal
dırılması lazımdır. Yapılacak ihalelerin kamuya açık olması lazım, şirketlere, vatandaşa açık olması 
lazım ve ayrıcalıklı birilerinin olmaması gereklidir. 

Bu maddede gerçekten bulunması icap eden, ödeneği bulunmayan hiçbir işin ihaleye çıkarıl
maması veyahut da yüzde 10 ödeneğinin mutlaka konması, gerçekten, bugüne kadar, Türkiye'de 
yapılmış olan ihalelerin en bOyilk sıkıntılarından biriydi. Bundan sonra, hiç olmazsa, yüzde 1 O 
sınırının konması bile büyük bir ilerlemedir. Keşke, bu, yüzde ı O'la, yüzde 20'yle sınırlanmış olsay
dı veyahut da daha yukarılara alınabilseydi, belki daha iyi olurdu kanaatindeyim. 

Diğer bir maddede, 6 ncı maddede "ihaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulun
maması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir" deniliyor. Bu neyi 
gösteriyor; bugün de uygulanmakta olan bir sistemin devam edeceğini... 

Bugün, bakıyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı ihale yapıyor, Sağlık Bakanlığı ihale yapıyor, 
Tekel Genel MUdUrlüğü ihale yapıyor, SSK Genel MUdUrlüğü ihale yapıyor. Bununla beraber, bir 
de bakıyoruz, Bayındırlık Bakanlığı ve Bayındırlık Müdürlükleri diye, teknik elemanlardan oluşan 
ve bu işte ehil olan bir kurum var, bir bakanlık var. Yani, Milli Eğitim Bakanlığının ihalelerle ne il
gisi var?!. Lütfen, Milli Eğitim Bakanlığı, yapacaksa, eğitimle ilgilensin, öğretmenle ilgilensin, öğ
renciyle ilgilensin, Türkiye'de eğitimin seviyesini yükseltmek için gayret göstersin, ihalelerden elini 
çeksin. Aynı şey Sağlık Bakanlığında, Tekel Genel Müdürlüğünde, SSK Genel Müdürlüğünde var. 
Yani, bunlar, hastasıyla uğraşacağına, ihalelerle uğraşıyor. Türkiye'nin en ücra köşesinde, bakıyor
sunuz, Hakkari'de, Muş'ta, Bitlis'te veyahut da Edime'de, SSK Genel Müdürlüğünün bir binasının 
ı 00 milyarlık veyahut da ı O milyarlık bir onarımı varsa, bunun ihalesi genel mildürlükte yapılıyor 
ve genel mUdUrlükten kontrol ör gidip geliyor. Bunlara yazık ... Bu kurumların, artık, bunlardan mut
laka el çekmesi lazım ve ihalelerin, tamamen, Bayındırlık Bakanlığının elinde toplanması lazım ve 
kontrolörlük hizmetlerinin de, bundan sonra, Bayındırlık MüdürlUkleri eliyle yapılması lazım. Yani, 
Sağlık Müdürlüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğünde, öbür müdürlüklerde üçer beşer mühendisle, 
yarım yamalak, yapılan işlerin kontrolleri, maalesef, tam dilzenli bir şekilde yapılınıyor ve bir sürü 
şaibeye meydan veriliyor. Bunların, artık, bu kurumların elinden alınması gereklidir. 

Diğer bir konu, eşik değerler maddesidir. Burada belli sınırlar konulmuştur. Bu kanun tas
lağının komisyonagetmesi 2001 yılı. Bugün biz burada bunu görüşürken 2002 yılındayız. Maalesef, 
yürürlüğe girme tarihi ise 2003 yılı. Bu rakamlar, acaba, 200 ı yılı birim fiyatlarına göre mi tespit 
edilmiş birim fıyatlardır; bugün burada kabul edilecekse, 2002 yılı birim fiyatlarına göre olan fıyat-
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lar mı, yoksa, 2003'te, yürürlüğe gireceği tarihteki birim fiyatlara göre tespit edilecek rakamlar 
mıdır? Bu rakamların mutlaka yükseltilmesi lazım. Bu rakamlar böyle korunacaksa bile, bir parag
raf eklenerek, bu eşik değerlerin 2001 yılı birim fiyatlarına göre tespit edildiği, bu kanuna dere edil
mesi lazımdır veyahut da bu değerlerin mutlaka yükseltilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yerli 
müteahhitlerin yabancı müteahhitlerle veyahut da taşeronlarla, bundan sonra, mücadele edip iş al
ma olasılığı biraz daha azalacaktır. 

9 uncu maddeye geldiğimizde, 9 uncu maddede, özetle "mal veya hizmet alımları ile yapım iş
lerinin ihalesi yapılmadan önce, idarece fiyat araştırması yapılarak, yaklaşık maliyet belirlenir ve bu 
yaklaşık maliyetin, ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur" denilmektedir. Arkadaşlar, 

maalesef, TOrkiye'de gizlilik denilen hiçbir şey kalmamıştır. Bugün, Türkiye BOylik Millet Mec
lisinin komisyonlarında görüşülen konular bile, ikinci gün basma yansımaktadır. Maalesef, Baş
bakanlıkta, bakanlıklarda yapılan bütün toplantılar, ikinci gün, basında, olduğu gibi yer almaktadır. 
Ha, bu değerler de, benim şahsi kanaatim, hiçbir zaman için gizli kalmayacaktır ve el altından mut
laka müteahhitlere çıkacaktır. Ha, bunun için bir engelleme getirilmesi lazım veyahut da bunun giz
liliğinin kaldırılması lazım; çünkü, bunların gizli olarak korunması mümkün görülmemektedir. 

"Keşif artışları, sözleşmenin yüzde 50'si kadar artırılabilir" diye bir madde yer almaktadır. 
Muhterem arkadaşlarım, maalesef, bugüne kadar, keşif artışları yüzde 30'la uygulanan yerlerde, her 
nedense, istisnasız, yapılan ihalelerin yüzde 99'unda, yüzde 30 civarında; yani, her nedense, yüzde 
29,5, yüzde 29,9 diye keşif artışlarıyla işler tamamlanmıştır. İnşaat yüksek mühendisiyim, onbeş 
sene de müteahhitlik yaptım; benim anlayamadığım bir şey var. Hiçbir iş yapılan keşfin altında kal
mamaktadır. Bu keşiflerin hepsi mi düşük yapılmaktadır; ben bunu anlayamadım. Müteahhit, işi al- · 
dığı gün "yüzde 30'um var" diye bunu hesaplamaktadır. Siz, bugün, bu yüzde 30 keşif artışlarının 
sınırlamasını, yüzde 50 olarak açarsanız, yarın, korkarım, kamunun yapmış olduğu bütün ihaleler 
yüzde 49 artışlarta tamamlanacaktır. Bunlar da büyük bir yanlışlıktır; çünkü, en bariz örneği İller 
Bankasında görOlmektedir. Bu sınırlar açıldığı zaman ... İller Bankasının işlerinin büyük bir kısmın
da, yüzde ı 00, yüzde ı 50, yüzde 250, yüzde 300'lere kadar keşif artışları yapılmaktadır. Bundan 
dolayı, buradaki bu sınırın mutlaka kaldırılması lazım. Siz, işi anahtar teslimi olarak ihale edecek
seniz, mutlaka, anahtar teslimi teklif veren fırmanın veya şahsın hesabını iyi yapması ve ona göre 
teklif vermesi lazımdır. Yarın, öbür gün, bu işlerde, şu da yoktu, şu da yoktu diye tekrar suiistimal
lere veyahut da yolsuzluğa meydan verilmemesi lazım. Bunun önüne geçebileceğiniz tek gerekçe, 
yüzde 50 sınırını komple kaldırmanız lazım ve keşif artışının mutlaka olmaması gereklidir; yüzde 
ı O, yüzde 20 de değil; keşif artışı denen bir olayın bu tasarıdan tamamen çıkması lazım; çünkü, 
kesin projesi olmayan işleri ihale etmeyeceğini söylüyorsunuz. Kesin projesi varsa, tatbikat projesi 
varsa ve yaptığınız ihalede, müteahhit, teklif verecekse, hesabını ona göre yapması lazım. Sabah 
kalkmış terziden, berberden, kasaptan müteahhit olmaması lazım. Bu işin ehil ellere geçmesi için 
de işi bilen teknik elemanların, mühendislerin, mutlaka, bu konuda söz sahibi olması lazım. Bunun 
için de keşiflerin sağlıklı yapılması lazım, teklif fiyatlarının sağlıklı yapılması lazım. Bunun için, 
keşif artışı denen bir olayın tamamen ortadan kaldırılması lazımdır. 

Siz, keşif artışını koruduğunuz müddetçe, Türkiye'de yapılacak bütün kamu ihalelerinde, mut
laka, keşif artışları, koyduğumuz bu sınır yüzde 50 ise yüzde 50 olacaktır, yüzde ı 00 ise yüzde ı 00 
olacaktır, yüzde ı o ise yüzde 10 olacaktır. Bunun için, bu keşifartışı olayının tamamen bu tasarıdan 
çıkarılması gerekmektedir. 

Yasanın 2003'te devreye girmesi -şahsi değerlendirmem- yanlışlıktır; çünkü, bu yasanın 
tamamen oturması için belki birkaç aya ihtiyaç olabilir; ama, bu yasanın, dördüncü beşinci ayda 
yürürlüğe girmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. 
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Bununla beraber, kontrollük müessesesinin müteselsil sorumluluğunun, en az yapımcı, yük

lenici fırma kadar olması lazımdır. 

Sayın arkadaşlarım, müteahhit, hakedişi yapar, alacağını yapar, getirir, kontrolün önüne koyar 
-ne ise, arada geçen olayların detayına girmek belki yanlış olur- kontrolün yaptığı iş, müteahhidin 
yapmış olduğu istihkakları imzalamaktır. Ha, bundan kontrollük mekanizmasını kurtarmamız 
lazım, kontrollük mekanizmasının mutlaka sorumluluk yüklenmesi lazım. 

Eğer bir işte anormallik varsa, müteahhit ne kadar sorumluysa, kontrollük müessesesinin de o 
kadar sorumluluğu olması lazım. Ha, bunun için de mutlaka şunu yapmamız lazım; teknik eleman
ları, özellikle mühendisleri 400 000 000 liraya, 450 000 000 liraya, 500 000 000 ·liraya mahkum 
edersek ve arkasından milyarlara, hatta, trilyonlara varan hakedişlere imza attırırsak, bunun da 
önüne geçmemiz, maalesef, çok zor olacaktır. Bundan dolayı, teknik elemanların mali durumlarını 
mutlaka iyileştirmemiz lazımdır ve ekonomik sıkıntılarını tamamen kaldırdıktan sonra da yetki 
verip, sorumluluk yüklememiz lazımdır, müteahhidin sorumluluğu kadar, mutlaka kontrollük mües
sesesinin de yaptığı işlerden ve attığı imzalardan dolayı sorumlu olması lazımdır. 

Ayrıca, bir de, yasa tasarısında, müteahhitlik karnesi tamamen kaldırılıyor. Ha, bugüne kadar 
belki hepimizin şikayetçi olduğu -özellikle kendi illerimizde veya Türkiye genelinde- sabah kalkan 
herkesin bir karne kiralayarak müteahhit olduğu ve devlet ihalelerine girdiği. Para veren, parası 
olan, gidip bir yerlerden müteahhitlik karnesi kiralıyor ve devlet ihalelerine giriyor. Bu işle hiçbir 
ilgisi, alakası olmadığı halde bir şirket kuruyor ve "müteahhidim" deyip piyasaya çıkıyor. Bu işe 
emeğini vermiş, yıllarını bu işte çürUtmüş müteahhitler olsun, bugüne kadar olan veya bugünden 
sonra bu işin eğitimini alacak olan mühendisler olsun, bundan sonra, sıradan bir insanla, aynı işin 
mücadelesini verecek. Bir mühendis, asgari olarak dört yıllık teknik eğitimi, mühendislik eğitimini 
almış olacak ve gelip, sıradan bir insanla, bir işe teklif verecek! İşin hiç bilincinde olmayan, işin eh
li olmayan veyahut da bu şekilde iş yapmamış insanlarla, belli noktalarda, aynı parkurda yarışa 
sokacaksınız; bunlar da yanlıştır. 

Burada, özellikle müteahhitlik sektöründe, mühendislerin korunması gereklidir, teknik eleman
ların korunması gereklidir; çünkü, bire bir, bu iş, tamamen mühendislik işidir. Bir hasta nasıl dok
tora gidiyorsa, bir bina yapım işi varsa, bu konuda da, öncelikle, bu işin doktoru olan, ehli olan 
mühendise bir ayrıcalık verilmesi lazımdır ve mühendislik sektörünün, mühendislerin korunması 
lazımdır. 

Bu tasarı da, maalesef, mühendislerle ilgili hiçbir koruyucu önlem alınmamıştır. Sanki, kurdun 
ağzına kuzuyu atar gibi, mühendisleri de, bu piyasada, sıradan, bu işi bilmeyen insanlarla veyahut 
da cebinde parası olan insanlarla, gücü olan insanlarla aynı şekilde yarıştırma noktasına getirmek
teyiz. Bu da yanlıştır. 

Tekrar, bu yasanın, Türkiye'ye ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. inşallah, bu 
yasayla beraber, bugünden sonra daha şeffaf ihaleler olur ve Türkiye'de, bundan sonra, ihalelerdeki 
yolsuzluklar asgariye iner diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın Mustafa Örs; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADlNA MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; görUşmekte olduğumuz 794 sıra sayılı Kamu ihale Yasası Tasarısının 1 ila 14 üncü mad-
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delerini içeren birinci bölümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, temelde, bu yasaya, biz, parti olarak karşı değiliz. Sayın Genel Baş
kanıının da defalarca söylediği gibi, bir an önce bu yasanın çıkarılmasını, ancak, derhal yürürlüğe 
konulmasını istemekteyiz; ancak, bu demek değildir ki eleştirmeyeceğiz veya maddeler üzerinde 
önerge vermeyeceğiz. Dolayısıyla, ben, gerek yıllardır meslek hayatım gerekse aldığım notlar doğ
rultusunda gerekse komisyondaki görüşmeler sırasındaki tespitlerimi, sizlere notlar halinde arz et
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sek
törünün gelişmesi, uluslararası rekabete hazırlanması ve bu vasıtayla ülke gelirlerinin büyük ölçüde 
artırılması, bu sektördeki savurganlık, enerji kayıpları, kalitesizlik ve yolsuzlukların önlenmesiyle 
mümkün olabilecektir. 

Ülkemizde bugüne kadar pek fazla değer verilmeyen, fakat, gelişmiş ülkelerde inşaat sektör
lerinin beyni olduğu bilinen teknik danışmanlık hizmetlerinden hayli farklı olan uygulamaların yeni 
yasada eksiksiz bir şekilde yer alması ve tariflenmesinin doğru olarak yapılması gerekmektedir. İn
şaat sektörünün gelişmesi ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunması, bu sektörün en . 
önemli taşı olan teknik danışmanlık firmalarının, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, tam yet
ki ve sorumlulukla çalışmalarına bağlıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, 57 nci cumhuriyet hükümeti döneminde, 
tarihinin en ağır ekonomik kriz ve yolsuzluklarıyla karşı karşıya kalmıştır. IMF programlarını Tür
kiye şartlarını düşünmeden harfiyen uygulayan ve "önümüzdeki on yılı rahatlıkla görüyoruz" diye 
halkın kandırıldığı dönemlerde, milletimiz, önce Kasım 2000 ve ardından da Şubat 2001 krizlerini 
yaşamıştır. Krizler sonrasında da, maalesef, açlık ve sefaletle yaşamaya mahkfim milyonlar ortaya 
çıkmıştır; insanlar, ekmek kuyrukları oluşturmuştur. Bunlar, hep, bugünkü hükümetin yanlış İcraat
ları neticesinde meydana gelen üzücU durumlardır. 

Yüce Meclisimiz, IMF ve Dünya Bankasının dayatmaları, tavsiyeleriyle birçok yasa çıkarmış 
ve hala da çıkarmaya devam etmektedir. Bugün görüşmektc olduğumuz Kamu İlıale Kanunu 
Tasarısı da bunlardan bir tanesidir. Hükümetin aceleyle ve çok kısa sürede Yüce Mecli~ten çıkar
maya çalıştığı bu yasanın uygulama yılına baktığımızda -ki, bunu bütün arkadaşlarımız aynı has
sasiyetle dilegetirmektedirler-hiç de, çıkarırkenki aceleye rastlaninamaktadır. Nisan 200l'de, yani, 
iki üç ay içerisinde uygulamaya geçebilecekken, 2003 yılına, yani, bir yıl sonraya uygulamanın ak
tarılması, kafalarda bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Mademki yasayı bu yıl uy
gulamayacaksınız, o halde, ne diye, aceleyle hem tartışma zeminini azaltarak hem de temel yasa 
olarak Meclisten geçirerek, yine, diğer arkadaşlarımızin da değindiği gibi, komisyonlardan ve Mec
listen birkaç gün içerisinde geçirmek arzusundasınız? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk müteahhitlik sektörü, dünya pazarlarında pek çok 
taahhüdU başarıyla bitirmiştir. Ülkemizin rekabet gücü yüksek sektörlerinden biridir; ancak, yurtiçi 
ve yurt dışında son yıllarda yaşanan ciddi ekonomik sorunlar fırmalarımızın pazardaki güçlerini 
azaltmış, yapısal küçülmelere neden olmuştur. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, önümüzdeki 
yıllarda, sektörün kendi ülkemizde dahi iş yapamaz hale gelmesi ve Türk müteahhitlik sektörünün 
yok olması gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilecektir. 

Bu tasarıyla ilgili en önemli endişemiz, Türk kamu alımları piyasasının yerli isteklilerin lehine 
koruyucu düzenlemelere tam olarak yer verilmeden yabancı İstekiilere açılacak olmasıdır. Özetikle 
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de milli bütçe kaynaklarımızia ihale edilen işlerde belli oranda yerli sanayi malı kullanım zorun
luluğu ve belirli orandan aşağıya olmamak üzere Türk işçisinin çalıştırılması şartı getirilmelidir. 
Diğer taraftan, eşik değerinin üstünde keşif bedelli işlerin ihalesinde AB müteahhitlerine 
tanıyacağımız imkanların, AB ülkelerinde açılacak ihalelerde Türk müteahhitlerine eşit muamele 
prensipieri ve serbest dolaşımın gereği olarak tanınması gerekmektedir. 

Tasarının istisnalarını düzenleyen 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında sayılan işlerin temininde 
uygulanacak usul ve esasların nasıl düzenleneceğine açıklık getirilmelidir. (c) fıkrasına, uluslararası 

· anlaşmalarda öngörUlecek ihale esas ve usullerinin bu kanundaki esas ve ilkelere aykırı 

olamayacağı hükmü eklenmelidir. Maddeye ek yapılarak bu istisnalarda da kamu yararı ve bunun 
gibi ilkelerin göz önUnde bulundurulması belirtilmelidir. 3 UncU maddenin (c) bendinde belirtilen ve 
hibeler dışında dış fınansman da kamu kaynağıdır ve bu kanun kapsamında olmak zorundadır; an
cak, özellikle, uluslararası kuruluşların kendi ihale esasları ve usulleri bulunmaktadır. Bu durumda, 
söz konusu esas ve usullerde, Ulkenin kalkınması, kamu yararı gibi temel ilkelere aykırılık bulun
mamalıdır. Hibeler konusu ise, özellikle dikkate alınmalıdır; çtınkU, bu tUr yardımların arkasında, 
hibeyi veren devletlerin ya da kuruluşların, işin teknik özelliklerinin, o ülke ya da kuruluşlar lehine 
belirlenmesi amacı bulunmaktadır. Bu durum da, ülkemiz açısından ciddi sorunlara ve ihalelerde 
kamu kaynaklarının yanlış kullanılmasına yol açabileceği gibi, tasarının temel ilkeler maddesinde 
yer alan, rekabet, eşit muamele gibi kavrarnlara aykırılık yaratacaktır. 

Tasarının 5 inci maddesinde, değişiklik önergernde de -tabii ki, sıra gelirse- belirttiğim şekliy

le, idareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; kamu yararını, saydamlığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, gUvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarta zamanında ve 
kalkınma planları çerçevesinde Ulkenin bilimsel ve teknolojik yeteneğinin yilksekliğine katkıda 
bulunacak ve sanayileşmeyi özendirecek şekilde karşıtanmasını ve kaynakların verimli kullanıl
masını sağlamakla sorumludur. 

Bir Ulkenin kamu alımlarının, kalkınma planlarının gerçekleştirilmesi için önemli bir araç ol
duğu, uluslararası kuruluşların da kabul ettiği bir ilkedir. Bu maddede, ayrıca, bilim ve teknoloji 
yeteneğinin yükseltilmesi ve sanayileşmenin eklenmesi de anlamlı olacaktır. 

Tasarının 8 inci maddesinde, eşik değer, Avrupa Birliği normları esas alınarak tespit edilmiş
tir; ancak, bilindiği Uzere, tasarıyla, TUrk kamu alımları pazarı, sadece Avrupa Birliği tlyeleri yük
lenicilerine değil, tüm dünya ülkelerine açılacaktır. Bu nedenle, yerli isteklerio korunmasını temin 
etmek üzere, eşik değer, başlangıçta, bugünkil değerlerle ve komisyonda, benim de o anda uygun 
bulup önerge verdiğim rakamla I I trilyon olarak belirlenmiştir; bu, tabii, sari yıllarda katsayılarla 
artırılacaktır; ancak, ülkemiz Avrupa Birliğine girdiği zaman, bunun, tüm dünyayı kapsayacak 
şekilde döviz bazına ve o ülkelerle aynı seviyeye çıkarılması şarttır. 

Yaklaşık maliyetin belirtildiği tasarının 9 uncu maddesinde, maliyetler, komisyon ve danışma 
haricinde, Uçüncü kişi veya kuruluşlara kesinlikle açıklanmamalıdır. 

Ayrıca, yaklaşık maliyetin yapı denetimi paralarma esas alınması da sakıncalı olacaktır; yani, 
maliyet değerinin -ki, komisyonda bu sıkça tartışıldı- sadece bütçede bulunması açısından anlam 
taşımalıdır. Yaklaşık maliyetin danışmanlık ve kontrollük hizmetlerinde kullanıldığı durumda da, 
birçok yerde danışma ve kontrol gerektirmeyen durumlar bulunduğundan sakıncalı olacaktır. 

Tasarının amaçlarından en önemlisi, en dUşlik bedeli aramak yerine, yüksek kaliteyi elde et
mektir. Bu nedenle, idarenin, sadece kendi bUtçe tahminini gerçekleştirmek üzere yapacağı bedel 
saptama çalışmalarının duyurulmasını ve isteklilerin, eski alışkanlıkları doğrultusunda kaliteden 
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ödün vererek, en düşük bedeli teklif etmelerini önlemek üzere bir yasaklama açıklamasının vur
gulanması da gereklidir. 

ihaleye katılımda kuralları belirleyen 10 uncu maddede vermiş olduğum önergernde de belirt
tiğim gibi "ilgili oda" yerine "ilgili meslek odası" ibaresi yer almalıdır; çünkü, mevcut uygulamada 
sanayi ve ticaret odaları yorumlanmaktadır. Mühendislik, mimarlık ve ilgili danışmanlık hizmet
lerindeki ilgili meslek odalarının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasına bağlı odalar 
olduğunun belirtilmesi zorunludur. 

10 uncu maddenin b/2 fıkrasında da "son beş yıl içinde" ibaresi yerine, yaşanan krizler dikkate 
alınarak "son on yıl" ibaresi eklenmelidir. Bu şekilde, ekonomik krizlerle kamu maliyesindeki 
daralmaya paralel olarak darbağaza giren inşaat sektörünün, tekrar mağdur duruma düşüıillmemesi 
sağlanmalıdır. 

Yine, ı O uncu maddenin kapsamında yer alan ihale dışı b trakılacak durumlarla disiplin 
cezalarıyla af kapsamına giren müteahhitterin durumları da dikkate alınmalıdır. 

Tasarının 12 nci maddesinde belirtilen şartnameler hazırlanırken Türkiye şartları çok iyi dik~ 
kate alınmalı, fıyat-maliyet araştırmaları çok iyi yapılmalı ve şaibeden uzak şartnameler hazırlan
malıdır. Şartnamelerde bir tarafı tarif edici ibarelerden mutlaka uzak dunılmalı ve yarışınayı engel
leyici maddeler konulmamalıdır. 

Tasarının 14 üncü maddesinde düzenlenen ortak girişim kapsamında müşterek teşebbüsler, 
konsorsiyumlarında bulunduğu uygulamada duraksamaya yer vermemek için, tasarı metninde açık
ça yer almalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu anlatılanlar ışığında diğer önerilerimizi sizlere 
arz etmek istiyorum: 

Özel önceliği olmayan hiçbir ihale, hangi idarede olursa olsun -Milli Savunma Bakanlığı, ulaş
tırma, karayolları, belediyeler, bankalar, özel idareler ve bunun gibi- bu kapsam dışında kesinlikle 
kalmamalı dır. 

Bayındırlık elemanları ve bayındirlık müdürleri, kesinlikle, bayındırlık mevzuatlarını bilen, 
ihale mevzuatlarını bilen uzman mühendisler tarafından oluşturulmalıdır. 

Vali yardımcılarının bir kısmı teknik eleman olmalı ve yörelerindeki olaylardan haberdar ol
malıdır. 

Belediyeler, özel İdareler, il genel meclis üyeleri, mevzuatı bilen teknik kişilerle takviye edil
melidir. 

Çok acil ve mücbir sebep olmadıkça, uygulama projesiz hiçbir şekilde ihale yapılmamalıdır. 

Keşif artışları keyfiyete bırakılınamalı ve yüzde ı O'u geçmemeli dir; ki, biraz sonra, Sayıştay
dan bir üyenin şahsıma gönderdiği bir faksı da sizlere arz etmek istiyorum; çok önemli. Onların da 
bu konuda tereddütleri vardır. 

İlk ödenekler yüzde 1 O ilk anda iyidir; ancak, yüzde 20 gibi rakamlara çıkarılmalı ve işler nor
mal inşaat süresinde bitirilecek şekilde sari yıllarda ödeneği mutlaka ayrılmalıdır ve başka bir yer
de kesinlikle kullanılmamahdır. Bu durumlarda, süre uzatımı verilmeden, inşaat, süresinde kesin
likle bitirilmelidir. 

Müteahhitterin iş özelliklerine, göre kategorilere ayrılması şarttır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin inşaı ile arazi ve arsa temini hiz-
' . metlerini yürüten Milli Savunma Inşaat Emlak Daire Başkanlığı ile Milli Savunma NATO ENF 

Daire Başkanlığının hizmetlerinin standardizasyonu, bütçeleme kolaylığının sağlanması, kaynak-
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ların tek elden daha etkin kullanılması, teknolojik gelişimin kolaylaştırılması ve bunun gibi olumlu 
katkılar saglayacagı degerlendirilerek, birleştiritmelerinin uygun olacagı kanaatindeyiz. 

Avrupa Birligi ekonomik normlarının daha çok özel sektörel kaynaklı olması ve Türkiye'de de 
bu yönde gelişmelere agırlık verilmesi nedeniyle, devlet tarafından yürütülen inşaat hizmetlerinde 
de özel sektörün her alanda etkili kılınması gerektigi degerlendirilmelidir. 

Bu baglamda, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına binaen inşa edilecek olan bina ve tesisler
de de, gerekli görülmesi halinde, özel sektörün her alanda yer alması saglanmalıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları için yapılan bina ve tesisiere ait projelendirme çalış

malarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi açısından müşavir fırmalar kullanılabilmelidir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımında olup da ihtiyaç fazlası olan ve 189 sayılı Yasa kap
samında kalan arazi ve arsalar, Maliye Bakanlıgınca, satışı müteakip elde edilen gelir özel hesabına 
kaynak olarak aktarılmalıdır. AB'ye uyum kapsamında özel fonların kaldırılabilecegi düşünUl
dügünde, 189 sayılı Yasa kapsamında olup da ihtiyaç fazlası olan arazi ve arsaların bir an önce satış
larının yapılarak kaynak aktanınının saglanması degerlendirilmelidir. 

Sayın Başkan, degerli milletvekilleri; Ulkemiz hala kriz ortamından kurtulabiimiş degildir. Bu 
nedenle, kamu ihale yasa tasarısı gibi kanun tasarılarının Ulkemiz menfaatları dikkate alınarak 
hazırlanması şarttır. Bazı kurulların dayatmalarıyla yasaların çıkarılması, ülkemize yarar degil zarar 
getirecektir. 

Ayrıca, her vesileyle bahsettigirniz mühendis arkadaşlarımızın özlük hakları mutlaka düzeltil
meli ve SSK ve Bag-Kurlu olanların da Emekli Sandıgıyla aynı haklara sahip olmaları saglan
malıdır. 

Sayın Başkan, degerli milletvekili arkadaşlarım; bu bölümde ve diger bölümlerde arkadaş
larımızla beraber verdigirniz 7 adet önerge vardır. Yalnız, bunlarla ilgili bize sıra gelmeyecegi 
konusunda haberler aldık. Ben bundan önce -biraz önce arz ettigim- Sayıştay üyesi bir ar
kadaşımızın önemli çekincelerini sizlere arz etmek istiyorum. Her ne kadar birinci bölüm ilgili 
degilse de, çok önemli oldugu için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Tasarının 22 nci maddesinin (d) bendinde yüzde 50 olan oranın, onlar da, yüzde 30'a indiril
mesini şu şekilde arzu etmektedirler: "İş artışları, 2886 sayılı Kanun uygulamasında da sürekli 
sorun olmuş ve kamu zararına yol açmıştır. Eski uygulamada yüzde 30 oranına kadar olan iş artış
ları ilk yükleniciye verilebilmekteydi. Reform özelligi olan tasarının bu hükmüyle, eskiden daha 
olumsuz bir durum yaratılmaktadır. Sorun yaratan yüzde 30 oranı, yüzde 50'ye çıkarılmaktadır. Üs
telik uygulama projeleri, mahat listeleri ve iş tanımları gibi unsurlara dayanan anahtar teslimi götürü 
bedel sistemiyle yapılan ihalelerde işlerin tam anlamıyla ortaya konulması gerekirken yüzde 50'ye 
varan oranlarda sapma olabilecegi varsayımı çok düşündürücüdür. Yeni bir düzenlernede hiçbir 
gerekçe, eskisinden daha kötü bir düzenlemeyi haklı çıkarmaz. Bu ölçüde yüksek orandaki iş artış
larının, ihalesiz ve ek işe ait bedelin ilk sözleşmeden bagımsız olarak belirlenmesi, idareleri zor 
duruma düşürebilecek, istismara açık ve kamu zararına yol açacak niteliktedir. Tasarının temel 
amaçlarından olan şeffaflık ilkesi örselenecektir. 

Bu nedenlerle, bu oranın, yeni sistemin özellikleri de göz önüne alınarak yüzde 1 O'lara çekil
mesi ve sınırlı durumlarda uygulanmasına ilişkin düzenlernelerin yapılması şarttır." 

Degerli milletvekili arkadaşlarım, tabii ki, daha önce de elimizde 2886 sayılı bir İlıale Yasası 
vardı. Biraz önce bazı arkadaşlarımızla da paylaştıgımız gibi, mesele, sadece yasa çıkarmak veya 
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her şeyi kanunlara bağlamak değildir. Tabii ki, yasalarla, kanunlarla yönetileceğiz; ancak, bu önem
li bir konudur ve önemli olan da yönetim meselesi dir. 

Daha sonraki konuşmalarımızda, gerek ben gerek arkadaşlarım, kurullarla ilgili görüşlerimizi 
açıklayacağız. Neticede, önemli olan, bu kurulların, öncelikle, tarafsız bir şekilde kurulması, taraf
sız bir şekilde çalışması ve bu çıkarılan kanunları, yasaları tarafsız bir şekilde uygulaması, ihaleleri, 
şeffaflıkla, kanunun içeriğine uygun şekilde yapmasıdır. Bunun yönetim meselesi olduğunu hiçbir 
zaman unutmamamız lazımdır. 

Ben bu duygularla, tasarının eksiklerinin giderilerek, özellikle bu sektörden faydalanan 60 000 
müteahhit, 400 OOO'e yakın mühendis ve mimar ve sektörde hizmet gören 1 000 OOO'un üzerindeki 
insanlarımızın mağdur edilmemesin i, şaibelerden kurtarılmasını ve yolsuzlukların kaynağıymış gibi 
veya her zaman bahsettiğim yüzdeci veya işi bilmeyen, çimento'" çalan, şu çalan bu çalan şeklinde 
değerlendiritmeyecek şekilde olmasını diliyorum 

Bu duygularla, inşallah, ülkemize ve teşkilatlarımıza hayırlı olması dileklerimle, hepinize say
gılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Örs. 

Saadet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan; buyurun. (SP sıraların
dan alkışlar) 

SP GRUBU ADlNA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan,· sayın milletvekilleri; 
görUşUlmekte olan 794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısının birinci bölümü üzerinde Saadet 
Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz aldım; Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii, bu tasarıyı, genelde ·incelediğimiz zaman, tasarıda olumlu maddeler var, çıkarılması 
gerekenler var; tasarı da boşluklar var ve yanlışlıklar var. Eğer, olumlu bir rtıuhalefet örneği göster
mek gerekirse, doğru olanları söylemenin ve hükUmeti yönlendirmenin daha doğru olacağı 

kanaatindeyim. Yoksa -biraz önce, AK Parti sözcüsü arkadaşımızın dediği gibi- 2 önergemiz kabul 
edildi, bu tasarıyı, temel yasa tasarısı olarak görüşelim ve burada, maddeler bile okunmadan, mil
letvekilleri buna oy versin ... Bu anlayışa karşı olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, temel yasa olunca ne oldu; maddeler okunmadan oylanacak. Peki, hükümet 
bunda samimi mi; yani, önergeleric yapılacak değişikliklerde; o da yok. Neden; -Başkanlık Divanına 

. baktığımız zaman, naylon önergeleric bUtun maddeler doldurulmuş, yani, hiçbir değişikliğe açık 
değil. O zaman, buradan ne anlaşılıyor; hükümet, bu tasarıyı, bir an önce IMF ve Dünya Bankası 
doğrultusunda çıkaracak. Onun için -bunu, birkaç defa daha denedik- hükümeti, bu konuda daha 
samimi olmaya, muhalefetle işbirliği yapmaya çağırıyorum. 

Şimdi, evvela, bu yasa tasarısını şöyle değerlendirniemiz lazım: Yasaları uygulayacak olanlar 
çok önemlidir; yani, bir hükümet geliyor, bir bakan Bayındırlık Bakanı oluyor, Enerji Bakanı 
oluyor, hiç yolsuzluk iddiası yok; başka bir hükümet geliyor, bir bakan geliyor, aynı kanunlarla bir 
çok yolsuzluk iddiaları ortaya atılıyorsa, her şeyi yasalara bağlamanın da bir mantığı yok. Demek 
ki, yasalarla birlikte, o yasaları uygulayan hükümet veya bakanlar çok daha önemli. 

Şimdi, bu tasarı da emeği geçen hükümete, bakanlara teşekkür edip etmeyeceğimi, konuşmanın 
sonuna saklamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, evvela, bu ihale yasasını çıkarmaya neden ihtiyaç duyuldu, onun üzerinde 
durmak istiyorum. Deniliyar ki, 2886 sayılı ihale Yasası, yetersiz kaldı, yolsuzluğu artırdı ve artık, 
yolsuzluğu durdurmanın yolu, yeni bir düzenlemeden geçer. Halbuki, siz, bu düzenlemeyi yapar-
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ken, öyle muglak, öyle açık ifadeler bırakıyorsunuz ki, bu 2886 sayılı Yasaya rahmet okutacak uy
gulamalar olacak; biraz sonra, ifade edeceğim. 

Şimdi, işin bir diğer boyutu daha var; IMF ve Dünya Bankası talepleri. Yapım ve hizmet alım 
ihaleleri yabancılara açılmak isteniyor. Eskiden, sadece yapım ihaleleri ihale Kanunu kapsamında 

' iken, şimdi, dogrudan hizmet alımları, malzeme alımları da ihale Kanunu kapsamı içerisine 
alınıyor; işte, IMF ve Dünya Bankasının talepleri de bu. Dolayısıyla, hem içeriden hem dışarıdan, 
bu yasa tasarısı böylece destek görüyor: Tabii, bu yasa tasarısının hızlandırılmasının bir gerekçesi 
daha var. Hatırlanacağı üzere, geçen dönemlerde, ciddi anlamlarda, ihale Yasası istismar edildi ar
kadaşlar. Özellikle, mesela, birim fıyatlar dolarla tespit edildi. Hazine garantili 5 milyar dolarlık 
ihale, davet usulü yapıldı. Enerji Bakanlığında, yap-işlet-devret, doğalgaz çevrim santralları; Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığında, Karayolları ve İller Bankası ihalelerinde, ciddi, yargıya da intikal eden 
konular oldu. Gönül isterdi ki, mademki bu değişiklikler yapılıyor, artık tekrar geri dönüşü ol
maması gerekirdi; ama, maalesef, bu yasa tasarısı, bu değişiklikler, bunu ortaya getirmeyecektir. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, yasa tasarısı, iki bölümde incelenmekte; toplam ıı2 madde bulun
maktadır. Muhterem Heyetiniz, bu maddeleri okuma ve dinleme şansına sahip değilsiniz. Bir tek 
şansınız var; oy vereceksiniz. Peki, milletvekilleri, kendi iradelerini, kendi düşüncelerini komis
yona, komisyon da partilerin genel başkanlarına, genel başkanlar da IMF ve Dünya Bankasına 
ipotek ediyorsa, o zaman, bu Parlamentoda yasa çıkarıyoruz, bu Parlamentoda tartışıyoruz, bu Par
lamentoda biz önerge verdik; bak, bu belediye şirketleri buradan değil de şuradan ihaleye girecek ... 
Bunlar, birer aldatmacadan başka bir şey değildir. 

Değerli arkadaşlar, dün, bu Parlamentoda ne oldu?! Teamül olmaması için, konuşmak 

durumundayım. Evvela, oy kullanmayanlar, oylamaya katılmayanlar, oy vermiş oldu; yani, sahte oy 
kullanıldı. Arkasından ne oldu; elektronik cihazla oy kullandık. Burada isimler belli olmadığı için, 
tekrar, pusulayla oy kullanma imkfuu doğdu, dolayısıyla, ikişer oy kullanıldı. Daha sonra ne oldu; 
bazı oylar, süre bitiminden sonra kullanıldı. Daha sonra, vekaleten oy kullanan bakanların isimleri 
tespit edilmedi ve sadece 3 oyla geçti. 

Değerli arkadaşlar, bu, Meclisin tarihinde ilk olan bir olaydır, fevkalade sakıncalıdır. Bu tür bir 
oylamanın, milli bir meselede yapıldığını düşünün, felaket olur. Bir kere, bunun da, tutanaklara geç
mesi açısından, çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu ihale yasa tasarısına bakıyoruz. Parlamentoya nasıl getiriliyor; 
Plan ve Bütçe Komisyonunda ı gün ... Plan ve Bütçe Komisyonu, 8 saat çalışıyor. Bu metni baştan 
aşağıya okusanız bile -bir o kadar da ikinci bölümü var- zaten, bu çalışma süresinde bitmez. Yani, 
orada bile okunmamış. Geldik Bayındırlık Komisyonuna; orada da 2 gün müzakere edilmiş; etti 3 
gün. Şimdi Genel Kurula geldi, burada da, gece, sabaha kadar, okunmadan oylanacak; etti 4 gün ve 
diyorsunuz ki, 4 günde, okunmadan oylanarak geçecek yasalar, yirmi yıl, otuz yıl bu memleketi 
yönetecek ve yolsuzluk yapılmayacak Buna hiç kimse inanmaz, ben de inanmıyorum. 

Değerli arkadaşlar, peki, bu kadar acele ettiniz, hızla götürüyorsunuz, bunun ne olması lazım; Mec
listen çıkış ve Cumhurbaşkanının imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi lazım, o da yok. Yürürlük 
tarihi ı Ocak 2003 diyorsunuz. Yani, o zaman, bu kadar aceleyse, yürürlük tarihi niye hemen değil? 
Yürürlük tarihi hemen değilse, bu kadar acele niye? Bu soruyu sormak lazım değerli arkadaşlar. 

Şimdi, bakın, açık ve net söylüyorum, siyaset yapmıyorum, taraf olmuyorum. Bu tasarının ek
siklikleri var mı; çok, biraz sonra söyleyeceğim. Bu tasarı yolsuzluğu önler mi; artırır, azdırır, söy
leyeceğim, örnekler vereceğim. Peki, nasıl azdırır; en başta ihale mafyası oluşturacak göreceksiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu tasanda olması gereken eksikliklere . bir bakalım. Tasarı iki 

bölümden. oluşuyor; bir bölümde müteahhit seçimini; yani, müteahhit ihale şartlarını düzenliyor, 
müteahhidi seçiyorsunuz. Seçilen müteahh.itle de ikinci bölümde sözleşme yapıyorsunuz. Peki, 
burada, eksik olan nedir; denetim yok. Peki, bu seçtiğiniz müteahhitin sözleşmeyi doğru yapıp yap
madığını ... Denetim nerede; yok. V olsuzluğu neyle önleyeceksiniz; denetimle önleyeceksiniz. Şim
di,. burada, denetim olmadığı zaman bu yasa tasarısı kanunlaşırsa, acaba, hakikaten yolsuzluğu ön
ler mi; önlemez; çünkü, denetim yok. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bugün, kamuda bütün daireler ihale yapıyor, belediyeler ihale 
yapıyor, kurumlar ihale yapıyor, Milli Eğitim, Bayındırlık her bakanlık yapıyor. Halbuki, bu 
tasanda bir kuralın olması gerekirdi. O temel kural da, yapım işleri tek elde toplanmalıydı; yani, 
herkesin kendi bildiğine göre ihale yapma imkanı olmamalıydı. Bu tasarının en büyük eksikliğin
den biri de budur değerli arkadaşlarım. 

Çok önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi de, politik kaygılarla yatırımları önleyici bir
takım tedbirlerin olmasıdır. Bakıyorsunuz, işte, şimdi olduğu gibi -bu hükümette de var- bir bakan, 
hastane ihtiyacı olmadığı halde, daha acil yerler varken, kendi ilinde bir hastaneyi anahtar teslimi 
ihale edebiliyor. Mevcut Sağlık Bakanımızın yaptığı bu. Halbuki, o ilde sağlık hizmeti ihtiyacı yok
tur; ama, siyasi rant kaygısıyla o yöreye bir yatırım yapıyor. O zaman, bu maddeyi nasıl çevirmek 
lazım, maddenin içine monte etmek lazım; hangi yatırım gerçek ihtiyaç. Bununla ilgili bu tasarının 
içerisinde bir madde, bir belirleyici özellik olması lazım ki, ihtiyacı olmayan, lüzumsuz, siyasi ran
ta bağlı yatırımların yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu ihalelerde çok önemli konulardan biri de, ihaleye çıkmadan önce, danış
manlık hizmet ihale şirketleri var, oraya danışacaksınız, onlar size hizmet verecek. Büyük işlerde 
bu hizmet için ödenen paralar milyon dolarla ifade ediliyor. Bu şirketlerin kuruluşu, çalışma usul ve 
esasları, hangi şirketlere hangi şartlarda ne _kadar para ödenebileceği konusunda belirginlik yok. 
Eğer, biri, bir firmaya para ödemek istiyorsa, A fırmasına veya B fırmasına danışır, yüksek miktar
da para öder; yani, siz, burada, yolsuzluğa kapı aralamış oluyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar -bazı arkadaşlarımız da ifade ettiler- konunun uluslararası bir boyutu var; 
yani, ihalelerin uluslararası rekabete açılması esası var. Şimdi, burada -Avrupa Birliğine girdiğimiz 
zaman bu rakamlar değişecek- bir eşik değerden bahsediliyor; bedeli 7 trilyon 400 milyarı aşan iş
lerde yabancılar ihaleye girebilecek deniliyor. Bugünkü birim fiyatlarla bunun inşaat maliyeti, 17 
000 ile 46 000 metrekarelik inşaat alanını içeriyor; bunu dolara çevirdiğimiz zaman, 5,1 milyon 
dolar yapıyor. O zaman, siz, yerli müteahhidi tamamen öldürüyorsunuz. Yabancıların ihalelere 
girebilmesi, daha fazla indirimlerin sağlanabilmesi, işlerin zamanında sağlıklı bitirilebilmesi için, 
bu rakamın en az 50 milyon dolar olması lazım; yoksa, siz, o zaman, en ufak işleri bile 
dışarıdakilere kaynak aktanını şeklinde vermiş olacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, enteresan konulardan birini daha söylemek istiyorum burada ve bunun da 
metinden mutlaka çıkarılması gerekir. Danışmanlık yeterliliği verilen ı O fırma var diyelim. Birsürü 
fırma, danışman yeterlilik belgesi almış; ama, burada, idareye şu tanınıyor, yeterlilik belgesi alan 3 
ila ı O tane fırma çağrılacak, öbürleri alsa da çağrı lmayacak. Bu neyi meydana getirir? Bu kısıtlama 
mantığı nedir?' O zaman, ben, kime vermek istiyorsam, onu davet edeceğim demektir. Demek ki, 
buraya kadar ifade etmeye çalıştığım konulara baktığımız zaman, idare, istediği şekilde yönlen
direcek; idare, istediği şekilde ihale verecek, en azından dürüst çalışan insanlar bile, zan altında 
bırakılacak demektir. 
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Bir diger önemli konu d~ danışmanlık hizmet ihalelerine karar vermeden önce, ilgili meslek 

odalarına mutlaka sorulmalıdır; yani, meslekten inen cezası almış mıdır, meslek ahlakına aykırı bir 
davranışta bulunmuş mudur gibi konuların mutlaka ve mutlaka gündeme getirilmesi gerekir. 

Degerli arkad&Şlar, şimdi, çok önemli bir konu ve belki de bu tasarının içerisindeki tüm mad
delerin bagiı oldugu can damarı bir maddeye gelmek istiyorum. Hükümetin iddiası nedir, biz, bu 
ihale yasa tasarısını niçin hazırlıyoruz; şeffaf olacagız, saydam olacagız ve gizlilik olmayacak ... 
Peki, maddeye bir bakalım: Yaklaşık mallyetin gizli tutulması esası getiriliyor -maddenin içerisin
de- gizli tutacaksınız ... Peki, ihale komisyon zarflarını açtık; içerisinde eksik bilgi var mı, yok mu 
baktık thaleye gelenlere diyoruz ki, oturumu kapattık, siz gidin, biz kendimiz degerlendirecegiz. 
Peki, bu nasıl şeffatlık, bu nasıl saydamlık? 

. Tabii, şimdi, ben, bu maddeyi böyle izah edince, milletvekillerinin konuşmama reaksiyonunu 
anlıyorum ki, milletvekilleri bu maddeyi okumamış bile. Niye; okuma şansınız olamaz; çünkü, 
burada da okunmadan oy lanacak da onun için. Çok özel ilgi duyan birkaç milletvekili arkadaşıının 
dışında bu maddeyi bilen var mı; yok. 

Peki, bir kere daha söyleyeyim: İlıale komisyonu olarak toplandık, zarfları aldık, zarfları 

açıyoruz, içerisinde belge eksikligi yok dedik ve gelenleri dagıtıyoruz, perdenin arkasına geçip, 
ihaleyi kimin alacagını belirliyoruz; böyle şeffaflık olur mu? 

Biz, biliyoruz ki, Bayındırlık ve İsktın Bakanlıgında sahte belgeler hazırlandı, para karşılıgı 
sahte yeterlik belgeleri ve karneler satıldı. thaleye gelenleri böyle bir ortamda çagıracaksınız, bel
gelere bakacaksınız, oturum bitti diyeceksiniz, perdenin arkasınd~ ihaleyi kimin aldıgını tespit 
edeceksiniz ve bu yasa tasarısına da diyeceksiniz ki, biz, çok şeffaf bir ihale kanunu çıkarıyoruz. 
Yani, buna hiç kimse inanmaz degerli arkadaşlar. 

Şimdi, bir diger önemli konu üzerinde durmak istiyorum. Bakın, şimdi, keyfi uygulamaya 
.ö~ıpli bir örnek vermek istiyorum: İlıale komisyonu toplandı, bütün teklifleri aldı ve ihale komis
yphu diyor ki, ben, bunları reddediyorum, kabul etmedim sizin bu teklitlerinizi, ihaleyi de iptal 

· ·~ci1yorum; çünkü, benim istediğim adamlar bunun içerisinde yok. ihale komisyonuna bu yetki 
veriliyor; yani, ihaleyi iptal etme ve ihaleyi reddetme ... Yani, ihaleye girenleri reddediyar -hepsini 
birden- ve ayrıca ihaleyi de feshetme yetkisi veriyorsunuz. O zaman, şimdi Sayın Bakana soru 
soruyorum ... İnşallah dinliyorlardır. Dinlemelerine de gerek yok; bakanların da bildiği kanaatinde 
degilim. 

Sayın Başkan, nedir o? .. Nedir o? .. Nedir? .. Kime konuşacagız Beyefendi?! 

BAŞKAN - Siz, Genel Kurula hitap edin efendim. 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Sayın Başkan, ikaz edin; gerçekten, konuşmacıya 
ayıp oluyor. 

RIZA AKÇALI (Manisa) - Konuşmacıya saygılı olmak lazım. 

BAŞKAN - Sayın Bakanları rahat bırakın arkadaşlar. 

Siz Genel Kurula hitap edin efendim. 

Buyurun. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bakar mısınız buraya ... Müsaade eder misiniz ... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Genel Kurulda düzeni sağlayın; böyle şey olmaz! Böyle iqale 
pazarlığı mı olur?! 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen ... 

VEYSEL CANDAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, şimdi, işin felaket boyutuna bakın ki, 
yumurta kapıya gelmiş -burada önerge değiştireceğim diye uğraş- burada değiştireceğiz. Bırakın 
belediyeyi, her partinin belediyesine göre kanun olmaz. Hangi partili olursa olsun, kanun, bütün 
belediyeler için çıkarılır. Yapılan bu pazarlık da yanlış. Zaten, bu da, yüzkarası ayrı bir olay. 

Bir dakika, dinleyin şimdi. Ben, şimdi, burada, şunu sormak istiyorum: Peki, ihale komisyonu, 
teklifleri aldı; niye ihale komisyonuna reddetme yetkisi veriyorsunuz? Bizim partili adam yoksa, 
ben, onu reddedeceğim veya ihaleyi iptal edeceğim. Böyle şey olur mu?! Hani, nerede? .. Burada 
·"istismara açık kapıların hepsini örttük" diyorsunuz. Biraz önce sözcüler geldi buraya "bu ihale 
yasa tasarısında istismar yok" dediler. Bakın, bu ihale Yasa Tasarısında "olabilir, gelebilir, gidebilir" 
ibareleriyle biten cümleler var. Zaten, yolsuzluk nedir; yaptığın işleri mevzuata uydurmadır. İşte, bu 
cümleler de bu yolsuzluğa uydurulur. Onun için, eğer bu tasarı çıktıktan sonra büyük vurgun 
ihaleleri ve yolsuzlukları olur ise ... 

SALiH DAYIOGLU (İzmir)- Siz öyle mi yapıyorsunuz?! 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Oturduğun yerden konuşma kardeşim. Bu işin te~iği... Ev
vela maddeyi öğreneceksin, gelip burada konuşacaksın; azıcık emek vereceksin, emek, emek; öyle 
oturduğun yerden konuşma yok, geçti o dönem, geçti. (SP sıralarından alkışlar; DSP sıralarından 
gürültüler) 

Tabii, sen alıştın okumadan maddelere oy vermeye, onun için yapıyorsun. Tabii, doğru, size 
ters geliyor. 

BAHRi SİPAHİ (İstanbul) - Eczacısın sen, nereden anlıyorsuni 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Tabii, size ters geliyor. Ben, iki gün emek verdim, bu tasarıya 
nasıl katkıda bulunabilirim diye. Sen gözü yumulu oy vereceksin, tabii, senin için bu itirazlar doğ
rudur. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Sen kendine bak! 

AHMET GÜZEL (İstanbul)- Sen çok iyi öğrenmişsin(!) 

BAHRi SİPAHİ (İstanbul) - ihale tekniğini bilmiyoruz, sizden öğreneceğiz! 

VEYSEL CANDAN (Devamla)- Siyaset gözünü kör, kulağını sağır etmiş, ne desem, adını 
söylesem yine itiraz ediyorsun; evvela dinlemeyi öğreneceksin. 

Şimdi, Sayın Bakan, müsait olduysanız, sorum şu: ihale komisyonu bütün teklifleri reddediyor, 
ihaleyi iptal etme yetkisini komisyona veriyorsunuz, böyle bir yetkiye, iptal etme yetkisine neden 
ihtiyaç duyuyorsunuz; neden, neden? .. 

Değerli arkadaşlar, eskiden ... (DSP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, böyle gürültü yaparak ... (DSP sıralarından gürültüler) Hani, muhalefetin katkısına açık 
olmak? Siz de samimi değilsiniz, aynı hükümetiniz gibisiniz. Hani, muhalefetin katkısına açıktınız; 
hani dinlemeyi öğrenecektiniz. Söyleyeceklerimizi dinleyin, kabul etmeyin; ama, bu itirazınızı an
lamak mümkün değil. Haydi, müteahhit olanları anlıyorum da, müteahhit olmayan milletvekilleri 
niye bağırıyor, onu anlamıyorum? 

Değerli arkadaşlar, bakın, eski metinde ne vardı; uygun bedel. Şimdi, ne olarak çevirmişiz; en 
avantajlı teklif. Peki, en avantajlı teklifi kim yorumlayacak; komisyon. 

BAHRi SİPAHİ (İstanbul) - Albayrak!.. 
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VEYSEL CANDAN (Devamla) - Peki, bunun somut önerileri nedir; en avantajlı tekiitin han

gi teklif olduğunun önerileri nedir bunu maddeye yazın diyoruz. 

BAHRi SİPAHİ (İstanbul) - ihale tekniğini en iyi bilen sizlersiniz, bunu Albayrak'larda kanıt-
ladınız. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Öyle mi? .. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Haydi, cevap ver. 

BAHRi SİPAHİ (İstanbul) - En iyi teklif o; boyunu, kilosun u, her şeyi tarif ediyor orada "şuna 
vereceksiniz" diyor. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Yani, senin yaptığın itiraz, düzenbazlıktır, şovmenliktir; onu 
sana söyleyeyim. (DSP sıralarından gürUltüler) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, lütfen ... 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bu memlekette kanun var, yasa var; git orada sor. Kim yap-
tıysa ona soracaksın onu. 

BAHRi SİPAHİ (İstanbul) - Onu bilmeyen yok. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Candan, I dakika içinde topartar mısınız efendim ... 

VEYSEL CANDAN (Devamla)- Bakın, pislikleri dökmeye kalkarsak ... Değerli arkadaşlar, 
cumhuriyet tarihinde, eskiden bu pislikler kanalizasyonla alttan akıyordu. Siz hükümet olarak 
diyorsunuz ya, biz bunu çok tespit ediyoruz filan ... Yok, öyle değil. Artık, bu kanalizasyon pisliği 
patladı, sizi de aştı, artık yolun üzerinden akıyor, isteseniz de örtemezsiniz. (DSP sıralarından gürül
tüler) Bakın, burada, öyle dosyalar getireceğim ki... Mesela, bir tanesini söyleyeyim size; SSK, sizin 
bakanlığınızla anlaşma yapıyor, 15 ayda, 3 milyon adamı muayene etmiş gibi, devletten 10 trilyon 
para soyuyor, sizin hUkümetiniz yapıyor. (DSP sıralarından gürültüler) Daha çok konuşacağız, en
dişeye mahat yok. 

Üçüncü bölümde, kalandüşüncelerimizi sizinle paylaşmak üzere, huzurlarınızdan ayrılıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Sayın milletvekilleri, Birinci Bölüm üzerinde, 1 'i hükümete, 2'si sayın milletvekilierine ait ol
mak üzere, 3 adet önerge vardır. 

Şimdi, önergeleri sırasıyla okutup, işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu ihale Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akcan Sümer Oral 

Bayındırlık ve İska.n Bakanı Maliye Bakanı 

"b) Savunma, güvenlik ve İstihbaratta ilgili; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, 
roket, fllze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştınna-geliştir-
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me, modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet gUvenlik İstihbaratı kapsamında, 
hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları," 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergenize katılıyor musunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ABDÜLKADiR AKCAN (Afyon) - Katıhyoruz. 

BAŞKAN- Komisyon? .. 

BAYINDIRLIK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümetin ve Komisyonun katıldığı önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye BUyük Millet Meclisi Başkanlığına 

794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısının "ihaleye Katılım Kuralları ve Eşik Değerler" 
başlığı altındaki 8 inci maddesinin (a), (b) ve (c) benderinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederiz. 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Salih Kapusuz Sait Açba 
Kayseri Afyon 

Zeki Ergezen Sabahattin Yıldız 
Bitlis Muş 

a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareterin mal veya hizmet alımlarında 750 
milyar Türk Lirası. 

b) Kanun kapsamındaki diğer idareterin mal veya hizmet alımlarında ı trilyon Türk Lirası. 

c) Kanun kapsamındaki idareterin yaptın işlerinde ı 7,5 trilyon Türk Lirası. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon? .. 

BAYINDIRLIK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Katıhyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ABDÜLKADİRAKCAN (Afyon)- Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyonun ve hükümetin katıldığı önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul eden-
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu ihale Kanunu Tasarısının ı o uncu maddesinin (b) bendinin 8 inci alt 
bendinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesinin kabulünü arz ve talep ederiz. 

Emrehan Halıcı İsmail Köse Beyhan Aslan 
Konya Erzurum Denizli 

Vahit Kayrıcı Nail Çelebi 
Çorum Trabzon 

"8) ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartiara uygunluğunu gösteren, ulus
lararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ser
tifikalar," 
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BAŞKAN- Sayın Komisyon? .. 

BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? 

BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANI ABDÜLKADiR AKCAN (Afyon)- Katılıyoruz. 

BAŞKAN • Komisyonun ve Hükümetin katıldığı önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul eden-
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci bölümü kabul edilen önergeleric birlikte oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

İkinci bölümde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Er-
gezen? .. Şu anda yok. 

HÜSEYiN ÇELİK (Van)- Sayın Başkan, daha sonraki konuşmacılara geçelim ... 

BAŞKAN- DYP Grubu adına, Muş Milletvekili Sayın Mümtaz Yavuz? .. Yok. 

Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Aslan Polat; buyurun. (SP sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADlNA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Yavaş konuş, yavaş ... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Sizinle Plan ve Bütçe Komisyonunda çok konuştuk, beni din-
lemişsinizdir. (DSP ve MHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Evet, çok dinledik. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Peki, bir daha dinle. 

Sayın milletvekilleri, bu maddelerin başlıkları "alt yükleniciler, ortak girişimler, ihalenin gün-
leri, ihalenin iptal edilmesi" şeklindedir. (DSP ve MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, Sayın Polat'ı dinleyin efendim. 

Buyurun. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Burada en önemli olanlardan biri alt yüklenicilerle ilgilidir ve 
burada " .. .ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirt
meleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yUklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları is
tenebilir" denilmektedir. Böylece, tasarının bu maddesiyle sadece müteahhitten değil, müteahhitten 
iş alacak taşeronlardan da, yani alt yüklenicilerden de idarenin onayının alınması istenmekte ki, bu 
olumu olabilir, yani buna itiraz etmeyiz. 

BAŞKAN - Sayın Gül, çekilirseniz arkadaşlarınız hatibi görebilir. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın milletvekilleri, eğer yerinize oturursamz, biz de rahatça 
konuşabiliriz. Yani, telefonla konuşuluyor, geziliyor, bizim konuştuğumuzu millet din
leyemiyor.(MHP sıralarından gürültiller) 

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Lütfen dinleyin ... 

BAŞKAN - Sayın hatip, buyurun efendim. 

-60-



T.B.M.M. B: 47 4 .ı. 2002 0: ı 

ASLAN POLAT (Devamla) - Bakın, biraz sonra sizi üzeceğim, dikkat edin. 

Sayın milletvekilleri, buradaki önemli maddelerden biri ihalelerin usulleri. Dört usulden bah
sediliyor. Açık ihale usulü, belli şirketler arasında ihale usulü, pazarlık usulü, doğrudan temin. 
Burada, açık ihale usulü çok kısa geçiliyor; fakat, en önemlisi, burada, belli istekliler arasında ihale 
usulü öne çıkarılıyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bir şeyi açıkça konuşmak istiyorum. Şu güne kadar Bayındırlık 
ihalelerinde en çok tenkit edilen konu, davet usulüyle yapılan ihalelerdir; açık ihalelerin geriye itil
mesi, davet ihalelerinin öne çıkarılmasıdır. Bundan önceki Bayındırlık Bakanlığı ihalelerinin en çok 
İller Bankası ihaleleri tenkit edilmiş; İller Bankası ihaleleri de neden davet usulüne çevrilmiş diye 
çok tenkit edilmişti; fakat, siz, getirmiş olduğunuz bu yeni tasarıyla belli istekliler arasında ihale 
usulünü önce çıkarıyorsunuz. Belli istekliler ihale usulünü öne çıkarırken de birtakım şeyler say
mışsınız ve teknik özellik isteyen, teknoloji isteyen, açık ihaleler uygulanır demişsiniz ve burada bir 
nevi davet usulünü öne çıkarıyorsunuz ve davet usulünün olduğu her yerde de tartışmaların 

olacağını size ben buradan belirtmek istiyorum. ' 

Burada, pazarlık usulünü getirmişsiniz. Pazarlık usulünde en önemli konulardan bir tanesi keşif 
artışıdır. Pazarlık usulünde de yüzde 50'ye kadar keşif artışından, bilhassa doğrudan teminde bah
setmişsiniz. Şimdi, doğrudan temin olarak bir müteahhide karşılıklı olarak ihale yapacaksınız, on
dan sonra da, bunun keşfınde, yüzde 50'ye kadar artışları kabul edeceksiniz; bu konuda bir tezat var
dır. İşte, tezadın en büyüğü de buradadır. Neden buradadır? Bir kere, doğrudan temin ihalelerinde 
acele olacağı için tatbikat projesinin olmayacağını siz de kabul ediyorsunuz. Tatbikat projesinin 
olamayacağı ve sonradan yapılacağı bu ihalelerde, yüzde 50'ye kadar reel anlamda fıyat artışı 
olacak demek, en çok istismar edilen konuların burada aynen devam edeceğinin bir belirtisidir. Bu, 
çok önemli bir maddedir, bunu söylemek istiyorum. 

Yalnız, ben, detaylara girmeden, biraz önce burada konuşan Demokrat Sol Partili sayın ar
kadaşımız, bize, Mühendis Odalarının bu konuda görüşlerinin alındığını, onlarla antakt kaldıklarını 
söylemişlerdi, şimdi, ben, kendisine, İnşaat Mühendisleri Odasının bu konudaki isteklerini 
okuyacağım; bakacağım ki, İnşaat Mühendisleri Odası bu tasarının hazırlanması sırasında gerçek
ten Demokrat Sol Partideki arkadaşımızın dediği gibi bu tasarıtarla birebir uyuşuyorlar mı? 

Bakın, İnşaat Mühendisleri Odasının ifadelerini okuyorum ... 

MÜCAHiT HİMOGLU (Erzurum) - Demokrat Sol Parti değil, Demokratik Sol Parti... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Demokratik Sol veya ... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Demokratik Sol Parti... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Demokratik Sol Parti... 

Siz, Demokratik Sol Parti oldunuz ama, sol çok geride kaldı. Çünkü, Mühendis Odaları artık 
sizi sol kabul etmiyor; bakın size söyleyeyim. Bizimle daha rahat antakt kuruyorlar. 

Deniliyor ki: Tüm bu ibareler, mühendislik ve mimarlık disiplinini ve bilimini çok somut bir 
şekilde içermesine karşın; kurumun karar organı "kamu ihale kurulu" oluşumunda, bu disiplinlerin 
örgütlü yapısı Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ona bağlı ilgili odalar dışlanmış. Tür
kiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TİSK'e yer verilmiş." 

Hükümet kuran, hükümet yıkan mesleki kuruluşlar var. Salt binalar kurup, gerektiğinde yıkma 
yetkisi isteyen mesleki örgüt Kamu ihale Kurulunda yok" diyor. Bunu, İnşaat Mühendisleri 
Odasının bize gönderdiği, mühendis arkadaşlara yolladığı yazılardan okuyorum size. Yine, devam 
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ediyor: Şimdi "Kamu İhale Kurumuna karşı, nasıl olur da, resmi ve özel bütun kurum, kuruluşlar 
ve kişiler, belge, bilgi ve görüş verınede zorunlu kılınabilir" diyor; maddede var. "Bir kuruma yürüt
me ve yönetme yetkisi verebilirsiniz; fakat, adli bir misyon yükleyemezsiniz. Siz, Türkiye Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliği ve benzer örgütleri böylesi önemli bir süreçten dışlayacaksınız; ama, 
ondan faydalanmak için, gerektiğinde adli zorunluluklaryetkisi alacaksınız ... Olmaz böyle bir şey!" 
Yine, odarnızın, mensup olduğumuz odanın görüşleri. 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya) - TMMOB Başkanı kendisi bu Kurula girmek is
temediğini ifade etmiştir; biz önerge vermiştik. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Gönderdiği yazı burada efendim, o zaman kendisiyle görüşün; 
bana gönderdiği yazıyı okuyorum ben. 

Yine, burada, Türkiye Mühendis ve Mimar Odalarının çok itiraz ettiği bir konuyu okuyorum 
size; madde 12'de, o şartnameler hazırlanan yerde. Diyor ki: "Özellikle, idarelerce hazırlanmasının 
mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu kanun 
hükümlerine göre hazırlatabilmesi bölümü, Kamu İ hale Kurumuyla tamamen çelişın ektedir." Yine, 
bu, odaların görüşü. "Çünkü, böylesi yetkilerin fazlasını KiK'e vermenize karşın 'bir başkasına 
hazırlatılır' yaklaşımı, saydamlığı ve güvenliği temelden bozmaktadır. Kim hazırlayacak? Kim bu 
kuruluşlar? Öncelikle, bunların yanıtı verilmelidir. Bunların yanı sıra, ihale konusu mal ve hizmet 
alımlarıyla ilgili yapım işlednin teknik kriterlerine teknik şartnamelerde yer verilirken, temel ilkeler 
belirlenmeli, yapılacak ihale sistemlerine göre, bu kriterlerin neler olacağı, yönetmeliklerle güçlen
dirilmelidir." Yine, burada, o kumakla bitmeyecek kadar var, hep mühendis odalarının itirazlarıyla 
dolu. Siz, hep, uyuştuk dediniz de, onun için okuyorum meslektaşım. 

Yine, bakın, burada 59 uncu maddede diyor ki: "Bu madde hükümlerine göre haklarında kamu 
davası açılmasına karar verilenler, mahkeme kaı:arıyla yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, cum
huriyet savcılıklarınca sicillerine işlenrnek üzere Kamu ihale Kurumuna, meslek sicillerine işlen
rnek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.". Kerhen de olsa, işte, burada bir mühendis odalarının 
ismini ağzımza almışsınız diye sitemlerini belirtiyorlar. 

Burada yine devam ediyor. "ihalelerde bir haksızlık olmuşsa, illa bu ihaleye girenler mi itiraz 
edecek? Biz, meslek odaları olarak, bir taraf olarak, niçin, bunlara, itiraz etmeyelim" diye, yine, 
raporun çeşitli yerlerinde görüşleri var. 

Bunları niye okudum biliyor musunuz; şunun için okudum: Çok aceleye getirildi bu tasarı. Tür
kiye'de en az otuz yıl sürecek, yılda 30 milyar dolardan, 50 milyar dolardan fazla alım satım işi 
yapacağımız bu kurumlarda, neler yapacağımızı, ne edeceğimizi, bir gün Plan ve Bütçe Komis
yonunda, iki gün Bayındırlık Komisyonunda, bir gün Genel Kurulda tartışıyoruz. Neden acaba, 
neden? .. 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya)- O senin görüşün ... 

ASLAN POLAT (Devamla)- Bakın, arkadaşım, benim görüşüm değil işte, bir günde buradan 
çıkacak bu. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunları görüşmuyoruz da, IMF bunu böyle is
tedi, bu acele çıkacak diye, hemen, acele ediyoruz? Ben, bunu size sordum. Siz de bunu bana izah 
etseydiniz, çok kabul ederdim. 

Şimdi, bakın, bu tasarıyla ilgili, çok övündüğünüz bu tasarıyla ilgili, esasında, Sayıştayın da 
çok önemli itirazları var. Neden? Şimdi, bakın, siz, dışarıdan finansmanı bulunan işleri bu tasarı 
kapsamı dışına aldınız; savunma sanayiini, helikopter alımlarını, askeri ihaleleri bunun dışına al-

-62-



T.B.M.M. B: 47 4. ı. 2002 o: ı 
dınız. Şu anda, zaten, Türkiye'deki en büyük ihaleler ya savunma ihaleleri ya da dışarıdan finans
manı bulunan ihalelerdir. Bunlar, zaten, bu kurumun dışında. 

Bunun dışında, bakın, Sayıştay diyor ki... Yap-işlet-devret uygulamaları, işte, bunun dışında 
olan, dışarıdan finansmanı bulunan işler. Peki, Sayıştay, bu işler hakkında ne diyor; yani, sizin çok 
methettiğiniz bu işler hakkında diyor ki Sayıştay: "Yap-işlet-devret modeliQ.in riskleri -bu, Sayış
tayın görüşü; işte, şuradaki, Sayıştayın 2000 yılı hazine işlemleri raporu; sayfa 62- şunlardır: Alt
yapı tesislerinin finansmanı, yapımı ve işletilmesi pek çok risk içermektedir. Kamu-özel sektör or
taklığıyla yürütülen projelerde, özel sektör tarafından temin edilen finansman, klasik finansman 
yöntemiyle yapılan iŞlere oranla daha pahalıya mal olmaktadır. Bu maliyet artışı, proje kapsamında 
üretilen malın birim fiyatına aynen yansımaktadır. Bu nedenle, projeler değerlendirilirken fayda
maliyet analizleri ve karşılaştırmalarının yapılması büyük önem taşımaktadır." Burada, Sayıştayın 
büyük itirazları var. 

Sayıştayın, yine, çok önemli itirazları da, havaalanları hakkındaki bir Sayıştay raporunda var. 
Burada, Devlet Hava Meydanları ve DLH arasında yapılan iki işi alıyor, birimler arasındaki, aynı 
konudaki fiyat farklarının 2· kat, 3 kat, hatta, bir yerde tam 8 kat farklı olduğundan bahsediyor. 
Sayıştayın raporu burada, açar okursunuz. 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya)- Doğrudur. 2886'da öyleydi. 

ASLAN POLAT (Devamla) -Bakın kardeşim, şunu söylemek istiyorum: Birim fiyatları ol
mayan işlerde bu farklar meydana geliyor. Şimdi, siz, burada birim fiyatı kaldırdınız, bir ön tespit 
yaptınız. Yarın iş tasfiye oldu, yüzde 50'yle bitmediği anlaşıldı. Bu yapılan işi yeniden ihaleye çıkar
mak için, ne kadarı yapıldı ne kadarı yapılmadı, bu, tasfiye işlemlerinde daima problem olacaktır. 
Ha, ben, illa birim fıyatları kaldıralım; ama, birim fıyatlarını kaldırdıktan sonra, bu işlerin tespitin
de büyük zorluklar olacaktır; bunu size belirtmek istiyorum. 

Bir önemli konu da şudur: Sürekli olarak şundan bahsediliyor: Kamuda 5 400 tane ihale stoku 
var, 5 400 stok olduğu için, burada devletin parası çarçur ediliyor. Doğrudur ... Mesela, burada, Dev
let Planlama Teşkilatının da raporu var. Bakın, burada DPT diyor ki: "Tarım sektörlinde yer alan 
önemli projelerde öngörülen ortalama bitirilme süresi 5,4 yılken, uygulamada bunlar 13,6 yıla çık
mıştır." Hemen hemen 3 katı artmıştır. Bunun sebebi nedir; sebebi, ödenek yetersizliği dir. Siz, 
ödeneği koydunuz ,da, müteahhitler mi bunu bitiremedi veya yükleniciler mi bunu bitiremedi? 

Şimdi, Türkiye'de bir şeyleri tam yerine koyalım. Eğer, Türkiye Cumhuriyetinde, son yıllarda, 
ihalelerde büyük bir gecikme olmuşsa, bunun en büyük nedeni, ihale stokunun genişliği kadar, 
ihalelere para ayrılamaması dır. 1990 yılına kadar bütçe içerisinde ihalelere ayrılan pay yüzde 19 ve 
22 iken, şimdi yüzde 5'in altına düşmüştür. Dolayısıyla, 1990 öncesi 4 olarak ayrılan ihale payı, 
şimdi 1 'e düşmüştür. Dolayısıyla da, bundan dolayı, ihalelerde, uzun zaman aksamalar meydana 
gelmiştir. 

Yine, burada çok önemli olan konulardan bir tanesi, ihalelerde aşırı düşük fiyatların kabul edil
meyeceği meselesidir. Bu doğrudur; hakikaten, bazıları, aşırı düşük, yapamayacakları fiyatları tek
lif etmekte ve ihaleleri sabote etmektedirler. Yalnız, burada "aşırı dUşük" demekle olmaz, bunun 
kriterlerini çok açık yazmak lazım. Yarın, bunların her birisi birer dedikoduya mahal verebilir. 

Yine, biraz önce Mühendis Odalarının tenkitlerinde de belirttiğim gibi, şimdi, siz, dışarıya 
danışman ihaleleri yaptığınız zaman, bu danışman ihalelerini iyi ayartamak lazım. Bunların şart
larını biraz yüksek tutarsak, korkarım, bütün yabancılar, gelir, Türkiye'de, bu danışman ihalelerini 
alır, yerli mühendis ve mimar arkadaşlarımız işsiz kalırlar. 
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Şimdi, hükUmet kanadı bu konuda çok sessiz kalıyor; ben, bunu bir tUrlU çözemiyorum. Bakın 
arkadaşlar, son günlerde getirdiğiniz bUtUn tasarılarda, hep işsizliği öne alıyorsunuz. Şeker 

Kanununda bu oldu, TUtUn Kanununda bu oldu, şimdi ihale Yasasında da bu. Türkiye'de, şu anda, 
76 000 müteahhitlik firması var. 76 000 firmanın bu birim fiyattan vazgeçtikten sonra, tatbikat 
projesiyle, bana anahtar teslimi bedelle öder dediğiniz zaman, bu 76 000 firmanın en az 60 000 
tanesi dökülür. DökOldUğU zaman, bunların her birisinde ı O kişi çalışsa, 600 000 kişi işsiz kalır. Siz, 
bu işsiz kalacak insanlara bir işyeri ayartamak zorundasınız. Gerçek konuşuyorum. Sizin yeni 
yapacağınız bu yöntemle -bir sene sonra hep beraber göreceğiz- 76 000 müteahhit firmasından, 
mühendis kökenli olmayan, iyi bir mühendis çalıştıramayan bu firmaların çoğu, bu tatbikat 
projelerine gereken fiyat teklifini veremeyeceklerdir. 

İkincisi de, birim fiyatlardan ayrılmanın bir mahzuru da olacaktır. ihaleyi şeffaf yapamazsak, 
yeterli katılımcı katılamazsa, fiyatlarda bUyük adamalara sebep olabiliriz. Yine, bakın, burada 
Sayıştay raporları var. Örneğin, İzmit'teki su projesi niye 890 000 000 dolara mal oluyor da, İz
mir'deki 200 kUsur milyon dolara mal oluyor? Bu sebeple, ihalelere çok katılımcı sağlayamazsak, 
emsali olmayan ihalelerde, tip olmayan projelerde mutlaka bOylik adamalara sebebiyet verebiliriz. 
Bunları vermemek için katıhıncıyı çağaltmak zorundayız. 

Bunun için bir şey söylemek istiyorum; sizin getireceğiniz bu model, yeni bir modeldir, ben 
hatalı veya doğrudur demiyorum, bunun artısını eksisini beraberce hemen tartışalım; ama, birden 
bire, bir sene içerisinde bu geçişi sağlarsanız, buna uyum sağlayamayan firmalarda bUyük dökül
meler meydana gelir. 

Bakın, yine, bu ihale Yasası tartışılırken, mesela Devlet Su İşleri Genel MüdUrlUğU diyor ki 
"Bize, 2001 yılında ayrılan ödeneklerle, mevcut stokumuzu; ancak, 38 yılda bitirebiliriz." Yani, 
ihale yönteminden ziyade kaynak yönteminden şikayet ediyorlar. Bunu Devlet Su İşleri belirtiyor. 
Karayollarının ifadesi biraz daha farklı, onlar da "bu işlere, eğer bu ödenekler ayrılırsa, 23 yılda 
bitirebiliriz" diyor; yani, kendi projelerindeki işleri 23 yılda bitireceklerini, Devlet Su İşleri de 38 
yılda bitirebileceğini söylüyor ve bunların tek bUyük istekleri, kaynak ayırmanız. Şimdi, siz, bunlar 
için kaynak ayıramadıktan sonra, bu işler çok daha geç zamanlara biteri er. 

Sizinkine bir örnek vermek istediğimde, yine, mühendis odalarının en çok itiraz ettiği konular
dan bir tanesi, ki, şuna çok önemle itiraz ediyorlar, yine bunu, bu arkadaşıma da ithaf etmek is
tiyorum. Şimdi, mühendis odaları "bazı ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve eski Sovyetler 
Birliği ülkeleri için, ekonomik kalkınma hedefleri çerçevesinde kamu ihalelerini değerlendirmek 
önemlidir" diyor. Yalnız, tabii, burada şartları anormal koyarsanız, bu sefer bu istismara da yol açar 
deniliyor. 

Şimdi burada şunu anlatmak için söylüyorum: Her sektör, yani, bir Japonya bile, kendisine, 
eşik değeri 30 trilyon civarında -20 milyon dolar- seçerken, benim burada ı 1 trilyondan, Japon
ya'nın daha altında bir eşik değer seçmem, daha yukarısını hep yabancılara açmam, Türkiye'deki bu 
ihalelerin yabancıların iş alanı haline gelmesine ve dolayısıyla, bunların Türkiye'deki işçileri çalış
tıramamalarına, malzemeleri kullanamamalarma sebebiyet verecektir. Hem bizde işsizlikten bah
sedeceğiz, mühendislerimiz işsiz diyeceğiz hem de kendi alanlarımızı yabancılara açacağız. Biz bu 
alanları açarken, aynı emsali, istediğimiz kadar mukabeleyi bu maddeye koymadınız. Kaysanız 
bile, karşılıklılık esasının uygulaması olamaz. Ben, Türkiye'de, Japonya'yla, Danimarka'yla, İsveç'le 
ne kadar eşit şartlarda yarışabilirim ki'? Senin fert başına dilşen gelirin 2 000 dolar, onun 25 000-30 
000 dolar olduğu zaman bu eşitliği nasıl sağlayacağım? 
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Ben, bu konularda gerekli tartışmaları yapmadan bu ihale kanunlarını getirdiğimiz zaman hep 

kendimizi yanıltırız diyorum. 

Biz, onun için, Saadet Partisi olarak, hiçbir zaman uzlaşmadan kaçan insanlar değiliz, en güzel 
uzlaşmayı biz yaparız; ama, biz dedik ki, bu tasarıları eğer temel yasa yapacaksak, gelin, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, Bayındırlık Komisyonunda önce alt komisyonlar kuralım; bir hafta, on gün 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, yirmi gün kadar Bayındırlık Komisyonunda tartışılsın, üzerinde an
laşılsın, ondan sonra bu Genel Kurula geldiği zaman da, bir günde, iki günde çıksın. Zaten bunların 
tartışılma yerleri komisyonlardır; ama, komisyonda tartışmayacağım, Plan ve Bütçe Komisyonun
da tartışmayacağı m, Genel Kurulda tartışmayacağım, ben bunu gidip IMF'yle tartışacağım derseniz, 
o zaman bizim demokratlığımızı sorgulamamız gerekir, bu demokratlık nerede kaldı diye sor
gulamak gerekir. Arkadaşlar, biz bunları size dediğimiz zaman . siz bunları kabul etmek zorunda 
kalacaksınız. 

Burada, bir de "daire, tahmini bedel uygulayacak, bu tahmini bedeli açıklamayacak" diyor
sunuz. Bu da büyük problemlere yol açacaktır. Daire, tahmin bedelini, yaklaşık bedelin maliyetini 
ilan etmese bile, bu, bir şekilde bir yerlere sızabilir, sızmasını önlemek de mümkün değildir. Şim
di, yaklaşık bedel tespit edecek daire, bunu hiçbir müteahhit firmaya belirtmeyecek Birisi belirttiy
se ne olacak? Bunun için, bunların açık olması lazımdı. 

Sonra, dairenin, açık, yaklaşık bedelimi ben şöyle tahmin ben şöyle tahmin ettim; projem 
budur, sizin bedeliniz nedir demesi daha doğru olurdu, daha gerçekçi olurdu ve hiç olmazsa, iki 
taraf da birbirini kontrol ederdi. Şimdi, siz bunların hepsinden kaçıyorsunuz, yeni bir metot getir
dim diyorsunuz; bundan netice alamazsınız. 

Bir konu da şudur: Sizin doğrudan isteklerde ... Gerçi, bunu 5 milyar liraya çıkarınakla doğru 
yaptınız; çünkü, bilhassa, hastanelerin bu konuda çok büyük itirazları vardı; çünkü, ani ilaç alım
larında, ani hastalık yardımlarında, malzeme alımında bunun rakamı 2 milyardı, çok düşüktü; son
radan 5 milyara çıkarınakla biraz iş rabatıatılmış gibi oldu; çünkü, hastanelerin özellikleri vardır. 
Ani bir hastalık durumunda bir ilaç veya bir malzeme alımında bunu 2 milyarla sınırlar da, ille ben 
bunun vadeli, günlü; bir hafta on günlü ihale yapacağım diye önünü açarsanız, bu zaman tehlike 
meydana gelirdi diye düşünüyorum. 

Son olarak size şunu söylemek istiyorum. İlıale Yasası gibi yasalarda ve diğer yasalarda, biz-. 
terin ayrı çıkmamız, düşünmemiz mümkün değil. Yalnız, benim anlatmak istediğim şudur: Şimdi, 
yine, mühendis odalarının bitmez, tükenmek bilmez isteklerinden ve şikayetlerinden bir bölümü 
daha sizlere okumadan geçemeyeceğim. Yine, bunu, Demokratik Sol Partililer dinlesinler. Dinlesin
ler; çünkü, bir zamanlar biz İstanbul Teknik Üniversitesinde okurken, hep bizi şikayet ediyorlardı 
"siz bizi dinlemiyorsunuz" diye, sol gruplar. Şimdi, neden olduysa, biz dinler olduk siz dinlemez ol
dunuz, size anlatmak için okuyorum. Deniliyar ki: "Kamu alanıyla ilgili yasa önerilerinde, kamu 
alımlarıyla ilgili düzenlemelerde ülkelerin kalkınma ve ekonomik durumlarına bağlı olarak sınır~ 
lama getirilebileceği açıkça görülmektedir." Nerede? "Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret 
Hukukunda görülmektedir" deniliyor. "Bilhassa, stratejik sektörlerde işler, mühendislik-mimarlık
şehir plancılığı ve bunun gibi hizmetler ve ilgili danışmanlık işleri, yabancı işgücünün istihdamını 
öngören hizmetler, yerli katkı oranı yüzde SO'nin üzerinde olan mal ve hizmet alımları ile yapım iş
leri ve anahtar teslimi işleri ile ilgili ihalelerin yabancı firmalara açılmasının engellenmesini biz 
beklerdik" diyorlar. Kimden beklerlerdi; hükümetten beklerlerdi; ama, kendileri de hep hüsrana uğ
ruyorlar. 
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Son olarak size bir şey daha söylemek istiyorum, o da şudur. Yine, -Odaların görüşü- "Temel 

ilkeler" başlığı altında şunlar denilmektedir: "ihtiyaçların, uygun şartlarla, zamanında ve kalkınma 
planları çerçevesinde, ülkenin bilimsel ve teknolojik yeteneğinin yükselmesine katkıda bulunacak 
ve sanayiJeşmeyi özendirecek şekilde karşılanması ilkesinin yer alması gerekirdi." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Polat, 1 dakika içinde topariayın efendim. 

ASLAN POLAT (Devamla)- Sayın Başkanım, son 1 dakikarn kaldı, mUsamalıanızı istismar et
mek istemem. 

Sadece inşaat mühendisleri odalarının şikayetlerini burada okumaya kalksam yarım saatte bit
mez. Bu da şunu göstermektedir ki, bu tasarı görüşülUrken meslek odalarıyla gerekli diyalog 
kurulamamıştır; meslek odalarının dediği konular sizin bu tasarınızda yer almamıştır. 

Sizler, bu tasarı hazırlanırken, belki IMF'yi çok dinlemişsiniz, belki Dünya Bankasını çok din
lemişsiniz; ama, Türkiye'deki sivil meslek kuruluşlarını dinlemediğiniz, burada, tasarıda meslek 
odalarının vermiş olduğu görüşlerden çok açık olarak bellidir. Tasarının bu şekli eksiklerle doludur. 
Bunu temel yasa olarak getirip de, burada, tartışılmadan görüşülmesini sağlayan siz hükümet ortağı 
Uç parti ve anamuhalefette bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi bunun mesuliyetine ortak olacak
sınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (SP sıralarından alkışlar) 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale)- Ne anamuhalefet partisi, yavru muhalefet. 

. BAŞKAN - Sayın Polat, anamuhalefet partisi Doğru Yoldur, onu düzeltelim. 

Bu arada, bürokrat arkadaşların Genel Kurulda telefonla konuşmamalarını, o tür davranışlar
dan kaçınma~arını, aksi halde dışarıya göndereceğiınİ bilmelerini isterim. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Ergezen; buyurun. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

AK PARTi GRUBU ADINA ZEKi ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
mevcut 2886 sayılı Devlet ihale Yasasının, değişen ve gelişen şartlar içerisinde Türkiye'nin ihtiyaç
larına cevap veremediği, bu yasanın tum kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamadı ğı, uluslararası ve 
Avrupa Birliği ihale uygulamalarına paralellik sağlamadığı, uygulamalar esnasında meydana gelen 
boşlukları giderecek yeterliliği gösteremediği gerekçesiyle 2886 sayılı ihale Yasası yerine yeni bir 
ihale Yasası ikame edilmektedir. Hükümet, bu makul gerekçelerle Meclisin huzuruna gelmiştir. 
Bana göre, İlıale Yasası değişmeden önce, Türkiye'nin, yani, en önemli sorunu yasalar değil, değiş
mesi gereken zihniyettir. Türk.iye'nin sorunu zihniyet sorunudur, ahlaki sorundur, ülkenin sorun
larına bakış sorunudur. Türkiye'de, bana göre, en önemli olan ve üzerinde durulması gereken husus 
budur. 

Mevcut ihale Yasası üzerindeki değerlendirmeyi yapmadan önce biraz geriye gitmek, 
hafızalarımızı yoklamak gerektiğine inanıyorum. 1991 seçimlerinin sonucunda Doğru Yol Partisi 
ile Cumhuriyet Halk Partisi hilkümet oldular, kendilerinden önceki hükümet döneminde, Bayındır
lık Bakanlığındaki ihale yolsuzluklarını gUndeme getirerek komisyonlar oluşturuldu, olay Meclisin 
gündemine getirildi, bakanlar Yüce Divana gönderildi. Bu arada da Bayındırlık Bakanlığına, bakan
lar dayanmamaya başladı, beş bakan değişti. Onur Kumbaracıbaşı ile başlayan bakanlık, Mustafa 
Yılmaz'ın istifasıyla Adnan Keskin'in devamıyla devam etti. O gün Cumhuriyet Halk Partisinin 
bugün de DSP'nin Sayın Bakanının onbeş günden fazla dayanamadığı bakanlıktan "ben istifa 
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ediyorum, bu şartlarda bakanlık yapamam" diyerek siyasette de yıldızı parlaınıştı; kendisine, kendi 
partisinden ziyade, muhalefette olan bizler en büyük destegi vermiş, saygınlık göstermiş, Tür
kiye'de böyle bakanlar da var demiş ve sevinmiştik. Mustafa Yılmaz, gönüllerimizde bir isim olarak 
kalmıştı. Bugün, bilmem, aynı degerieri muhafaza edebilİyor mu? Onun yorumu kendilerine ait. 

Bu arada, 2886 sayılı Yasa artık yürümüyor denilmişti; Cindoruk'un başkanhgında bir komis
yon oluşturulmuştu, bendeniz de, teknik bir eleman olduğum için, partim tarafından bu komisyona 
üye olarak verilmiştim; şimdi aramızda milletvekili olarak bulunan Sayıştay eski Başkanı Vecdi 
Gönül, Oltan Sungurlu, şu anda Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler bu komisyondaydı ve isimlerini 
hatırlayamadıgım başka arkadaşlarım da vardı. 2886 sayılı Yasanın degiştirilmesi için iki defa top
landık, ondan sonra tasarı rafa kaldırıldı. Şu anda gerekçesini hatırlamıyorum. 

Aynı iktidar döneminde yolsuzluklar peşi peşine devam etti. Bayındırlık Bakanlığı, Cum
huriyet Halk Partisinin güdümünde bir bakanhktı, Türkiye'nin gündemine oturmuştu, medyanın ve 
o gün Mecliste muhalefet partisi olarak Refah Partisinin, yani bizlerin de en önemli siyaset mal
zemesi, Bayındırlık Bakanhgındaki yolsuzluklardı. Sık sık Meclis kürsüsüne getirilmekten, gensoru 
önergesi vermekten, araştırma ve soruşturma isternekten vakit bulamıyorduk. Türkiye çalkalanıyor
du. 

Aynı hükümet, bunun için bir komisyon kurdurdu ve Dogru Yol Partisi Burdur Milletvekili 
Mustafa Beyin başkanlıgında bu komisyon çalışmaya başladı; ama, o günün şartları içerisinde, Tür
kiye'nin geldigi nokta ve seçimin gündeme gelmesiyle bu konu da rafa kaldırıldı. Bunu niçin söy
lüyorum; Türkiye'de yolsuzluklar yeni değildir; iktidar, bundan kendisine pay çıkarsın diye söy
lemiyorum; çünkü, yolsuzluklar, alabildiğine büyüyerek, katlanarak devam ediyor. 

Bir hususa dikkatierinizi çekmek istiyorum; 1995 seçimleri yapıldı. Güvenoyu alamayan Dog
ru Yol Partisi ve Anavatan Partisi iktidarında, Mehmet Keçeciler, kısa bir dönem Bayındırlık 
Bakanlıgı yaptı; ama, şaibe yoktu, iddialar da yoktu; ondan sonra Cevat Ayhan Bayındırlık Bakanı 
oldu. Biraz geriye dönmek istiyorum; 80 öncesinde Fehim Adak da Bayındırlık Bakanıydı; ama, 
Fehim Adak ile Cevat Ayhan'ın Bayındırlık Bakanlığı dönemlerinde hiçbir şaibe, hiçbir dedikodu, 
hiçbir yolsuzluk, hiçbir hısım ve akraba kayırınası gündeme gelmedi. Bu bir tesadüf müdür acaba 
demek ve bunu Meclisin huzuruna getirmek, Türkiye'nin sorunları karşısında dikkatierinize sunmak 
ihtiyacını hissediyorum. 

Ben, şu anda el attıgımız yasayı da çok fazla benimsemiş degilim; temkinli davranmak ih
tiyacını hissediyorum; çünkü, ben, yıllarca ihale yaptım, bayındırlık müdUrlUğU yaptım, inşaat 
dairesi başkanlığı yaptım; onbeş yıl fiilen ihale yaptım, arada kesintiler olabilir. Ben, bu yasanın es
ki yasadan daha iyi oldugunu da inkar etmiyorum; çok iyi tarafları vardır; ama, yolsuzluk yapmak 
isteyenler için de çok güzel cümleler ve ifadeler vardır; eger, adam kayırmak istiyorsanız, eger, yol
suzluk yapmak istiyorsanız, eğer, şaibeli bakanlıklar götürmek istiyorsanız, bu yasayı didik didik 
ettiğiniz ,zaman, virgüllerle ayrılmış cümlelerdeki kelimeleri dikkatle incelediginiz zaman "bu 
yasayla yolsuzluk yapılmaz, adam kayrılmaz" demeniz mümkün değildir; üzerine fazla gitmek is
temiyorum; baktığım zaman görüyorum ... Fakat, bir şeyin altını da çizmek istiyorum; şu anda, Tür
kiye'de uygulanmak istenilen bir proje var; o projeyle ilgili 15 yasa var; 15 yasanın zincirini otuş
turan halkalardan birisidir bu yasa; ama, Türkiye'yi gözden geçirdiginiz zaman, 28 Şubat süreciyle 
-özellikle söylüyorum- başlayan bir uygulama var Türkiye'de; hedef, gaye, maksat, güçlü şirketler, 
güçsüz bir Anadolu insanı yetiştirmektir. İnsanın sosyal faaliyetlerini askıya alan, güçsüz, takatsız, 
cebi boşalmış, hastasını dahi ziyarete gitmekten aciz kalan, akrabalarına sırtını dönmek ihtiyacını 
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hisseden, akrabalarının uzaktaki cenazelerine, düğünlerine giderneyecek kadar aciz olan, misafir 
dahi karşılamakta acizlik gösteren, ekonomik yönden çökertilmiş ve çökertUrneye gayret sarf edilen 
bir Anadolu insanı ve topluluğu meydana getirilmek isteniyor. Burada, Türk aile yapısını da 
dejenere etmek istiyorlar. Mevcut hükümet, bu programı, maalesef, uyguluyor. 

Bu yasaya da baktığımız zaman, söyleyeceğim bazı hususlar vardır. Uygulanan yasalarla, 
Anadolu insanının otomatik olarak sosyal faaliyetleri askıya alınmak isteniyor. Sayın Derviş'in 
buradaki konuşmalarını hatırlayın. Bu 15 yasa çıktığı zaman Türkiye'nin ekonomisi düzelecekti, in
sanımız rahat nefes alacaktı, düzlüğe çıkacaktık! .. Gelinen sonucun yorumunu takdirlerinize 
bırakarak, ben, sözlerime devam etmek istiyorum. 

İnsanlar öyle bir hale getirilmek isteniyor ki, insanlar sosyal faaliyet yapamasınlar, parti çalış
maları yapamasınlar, demekler kuramasınlar, fakir Anadolu çocuklarına burs verilmesin; parti 
mitinglerine dahi gitmekten aciz olacak, araba tutamayacak, deposuna benzin koyamayacak bir 
Anadolu aile yapısı, aile reisleri, fertler yetiştirilmek isteniyor. Bu hususa hepinizin dikkatini çek
mek istiyorum. 

Bu yasa tasansının tutarlı tarafları vardır. Ben, müspet oy vereceğim; ancak, ben, suçu yasalar
da görmediğim için müspet oy vereceğim. Suçlu, yasalar değil; suçlu, sizlersiniz, zihniyetlerdir, 
partilerdir, uygulamalardır. Siz, yasalarda suç işlernek istemediğiniz zaman, bizim yasalar, çok 
mükemmeldir; suç işlernek istediğiniz zaman, bizim yasalar hemen başlar konuşmaya; "ben, yol
suzluğa hazırım; yolsuzluk üstünde kuluçka yapıyorum; buyurun, beni istediğiniz gibi kullanın" 
demeye başlar. Yasaların dilini konuşturan, biz, insanlarız. Siz, yasaları insanların hayrına, dürüst
lük yolunda, toplumun menfaatına kullanmak istediğiniz zaman, yasaları bunlara göre yorumlar
sınız; bu yasalar "ben, dürüstum, faydalıyım, insanırnın hayrınayım" deme dilini konuşmaya başlar. 
Yani, yasaları yolsuzlukla ve doğrulukla konuşturan, insanlardır. Onun için, ben, yasalara fazla 
takılmıyo.rum ve taktimak da istemiyorum. 

Bakın, bu yasa tasarısında tekelleşme vardır. Güçlü şirket, zayıf Anadolu insanı diyorum. Bu 
yasa tasarısı tekelleştiriyor; bu yasa tasarısında yabancılara çok daha fazla ihalelere girme imkanı 
hazırlanıyor. Demin de ifade ettim; suç, yasanın değil; yolsuzluk yapmak isterseniz, bu yasada bu 
imkanlar mevcuttur. Genel gerekçeleri incelediğiniz zaman, gerekçeler çok tatlı; ama, maddeleri in
cel ediğiniz zaman, hiç de böyle bir fotoğrafı görmeniz mümkün değildir. 

Şu yapılabilirdi; 2886 sayİlı Yasanın uygulamalarında eksiklikler tespit edilmişti, bu eksiklik
ler giderilebilirdi; ama, niçin bu yolu tercih etmediniz?! Ben anlıyorum; ama, anlamamak isteyen
ler var. Bu yasanın mahzurları, sakatlıkları, uygulamaları sonucu ortaya çıkacaktır; bunu, hep 
beraber göreceğiz ve yaşayacağız. 

Şimdi, 2490 sayılı Kanunun gerekçesine baktım huzurunuza gelmeden önce, 2886 sayılı 

Yasanın genel gerekçesine baktım, Sayın BUlent Ulusu, Meclise sunmuşlar; ama, 1983'te çıkmış bu 
yasa, aynı gerekçeler, aynı mantık ve aynı yaklaşım ... 

Bu yasada, demin, DSP kanadından bir hanımefendi -zaman zaman Plan ve Bütçe Komis
yonuna da gelir, gayet verimli konuşmalar yapar- bir hususa dikkatleri çektiler, istisnalar; niçin is
tisnalar, niçin? .. Hani, bütün genel gerekçenizde diyorsur··.ız ki, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını 
kapsamadığı için biz bu yasayı kaldırıyoruz, yeni yasa ihdas ediyoruz; ama, asıl yolsuzlukların 

yapıldığı istisnaiara bakın! Niçin, niçin üç kişilik teklifler?! Çağrılabilir, iptal edilebilir ... Bu "bilir" 
ler, yolsuzluk yapılmak için yeterlidir, yapmak isterseniz. O istisnaiara değinemezsiniz; niye 
değinemezsiniz, biraz sonra söyleyeceğim. 
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Yasalar değişiyor, bakanlar değişiyor, hükümetler değişiyor, partiler değişiyor, değişmeyen bir 

şey var, gayri meşru paranın gücü değişmiyor. O kadar güçlü ki bu para, partileri yıpratıyor, kanun
ları yıpratıyor, liderleri yıpratıyor, milletvekilierini yıpratıyor; ama, bu sermaye, katlanarak yoluna 
devam ediyor. Katiandıkça da zevk alıyor, güçleniyor, her tarafa elini, kolunu uzatmaya çalışıyor. 
Bunlara, bakan dayanmıyor diyorum, partiler dayanmıyor diyorum, hükümetler dayanmıyor 
diyorum; hepsini bu güçlü gayrimeşru sermaye yıpratıyor, bitiriyor, eğitiyor, eğriltiyor; ama, engel 
tanımıyor nedense. Demokrasi, adeta, bunlar için varmış. Seçim meydanlarında birbirimizi inciten 
konuşmaları, sanki bunlar için yapıyoruz. Solculuk bunlar için, sağcılık bunlar için, milliyetçilik 
bunlar için, zaman zaman kontrol edilmeyen dini fetvalar da bunlar için. Bunların partisi yok; ama, 
bütün partiler bunlar için. Her partide bunların ayakları var. İktidara yürüyen partinin genel mer
kezine doğru yürümeye başlarlar; anında dilleri değişir, renkleri değişir, söylemleri değişir. Bunların 
kalp lerinde, her partinin renkli amblemi vardır. Bütün partiler bunlar için; sanki, partiler millet için 
değil, milletin kurduğu partiler bunlar için var, bunlar için çalışır, bunların istikbali için ... Bunların 
her şeyi kutsaldır, mukaddestir, dokunamazsmız; dokunduğunuz gün, yaralanırsınız, yara alırsmız. 
Milletler çökmüş, devletler çökmüş, imparatorluklar çökmüş hiç önemli değil; var olsun yatlar, var 
olsun villalar; yeter ki, onların çocukları, güzel havuzlarda, özel uçaklarda, yabancı ülkelerde sahil
lerde yaşasın; bu milletin çocukları, varoşlarda çile çeksin; onlar için, hiç de önemi yoktur. (AK Par
ti sıralarmdan alkışlar) Bunu duygusal olarak söylemiyorum; Türkiye'yi geziyonım, görüyorum, 
onbir yıldır milletvekiliyim; bunları tahlil ederek, tespit ederek yaşıyoruz; acıları, bizi, ister istemez 
bu kUrsUlerde konuşmaya zorluyor ve davet ediyor. 

Şimdi, paranın kudretini gören insanlar, mafya oluşturmaktan çekinın iyorlar; paranın kudretini 
gören insanlar, etkili ve yetkili . bürokratları atamakta da çok etkili olmaya çalışıyorlar. Bunların 
bürolarının kapıları açıktır; buraya doğru yönelinir, buralarda kararlar verilir, buralarda etkinlikler 
ortaya çıkarılır. Türkiye'nin sorunu, ahlak sorunudur, insan sorunudur, zihniyet sorunudur diyorum. 
Siz, herkesin başına bir polis dikemezsiniz; ama, gönüllere dikeceğiniz polislerle siz, bu ülkede yol
suzlukları önleyebilirsiniz, polisiye tedbirlerin de azalmasını sağlarsınız, hukukun da zedelenmesini 
ve yaralanmasını engellemiş olursunuz, onuru ve itibarı sarsılan parlamenter sistemi de yeniden 
onore etmiş olursunuz. Kızılay'da elimizi kolumuzu sallayarak, onurlu bir müessesenin temsilcileri 
olduğumuzu haykırarak, seslenerek, hem söyleyip hem yürüyebilmenin hayatını kendimizde ihdas 
ettirebiliriz; ama, bunun için de, bizim değişmemiz lazım, yasaların değil. Biz değişmeliyiz; biz 
değişmeliyiz diyorum; eğer, biz değişmezsek, başkaları, bizi, başka türlü değiştirir, ben ondan kor
karım. 

Paranın kudretini gören insanlar sadece bunları yapmıyorlar. Paranın kudretini gören insanlar, 
iktidarları bile değiştiriyorlar, yasaları bile değiştirtiyorlar; bu kürsüde, bu mikrofonda, bakanları, 
gayrimeşru uygulamalarla ilgili yasalarm çıkmasında konuşturtuyorlar; anayasaları çiğnetiyorlar. 
Bunları, yıllardır yaşıyoruz ve görüyoruz. 

Benim, hiçbir şahısla problemim ve sorunuro yoktur; onun için, isim vermeden, genel konuş
maya çalışıyorum. Siyasetten de çok fazla beklediğim bir şey yoktur; ama, ülkemin sıkıntılarını, 
kendi sıkıntıtarım olarak görUyorum. Onun için, diyorum ki -fazla vaktinizi almayayım~ sevdik
lerimiz değişmeli, sevgilerimiz değişmelidir; korkularımız değişmelidir, korktuklarımız değiş

melidir; hizmet anlayışımız değişmelidir, hizmet yapacağımız yerler değişmelidir; dejenere olmuş 
ahlaki değerlerimiz yeniden hayata geçirilmeli dir. Onur, şeref, haysiyet, söz, ahde vefa gibi, halkın 
önem verdiği değerlerin, kırılganlık noktasından yeniden geriye dönüp, bu halkın hayat tarzı ol
duğunu, öncelikle iktidar ve partiler kendilerine dOstur edinmelidirler ki, güven duygusu beslensin, 
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halk bize güvensin. Sözünün sahibi, sözünün eri, yasaları 3-5 şirket için değil, vergi kanunlarını 3-
5 şirket için değil, neoliberalizıni Türkiye'de hayata geçirmek için değil, topyekun bir milletin refahı 
için yasalar çıkaran, kararlar veren hükümetleri görmek isteyen bu millet, emin olun ki, sizi, omuz
larında taşıyacaktır; ister solcu olun, ister sağcı, ister liberal olun veya başka bir parti olun. Bu mil
let çok şey istemiyor, ahde vefa istiyor, sözünUn sahibi insanlar istiyor, yasaları düzgün uygulayın, 
düzgün kullanın, eşiniz dostunuz, ahbal;nnız için değil, milletin ali menfaatları için kullanın diyor. 
Onun için, bu millete bunları vermekten çekinmemeliyiz. 

Ben, herhalde heyecanlı bir konuşma yaptım, eğer sürçü lisan ettiysek de affola diyor, hayırlı 
olması temennisiyle, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ergezen. 

Sayın Mümtaz Yavuz; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADlNA MÜMTAZ YAVUZ (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşmektc olduğumuz Kamu ihale Kanunu Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
alınış bulunmaktayım; sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, yine, Yüce Meclisimiz, IMF'ye şirin gözilkrnek için, hükümetin talebi 
üzerine, hummalı bir çalışma içine girmiştir. Cumartesi pazar demeden, gece yarıtanna kadar 
çalışarak, yeni yılın ilk yasasını, dün akşam geç saatiere kadar çalışarak, tütün çiftçisine, ülke 
tarımına en büyük darbeyi indirerek, çıkarmış bulunmaktayız. 

Şimdi diyeceksiniz ki, konumuz Tütün Yasası değil. Ben de biliyorum; ama, ne yapalım, seçim 
bölgemiz Muş. Muş da, bir tütün ekim yöresidir. Seçmenlerimiz gecenin geç saatlerinde arıyor -hat
ta, biraz evvel dahi arıyorlardı- "bu Tütün Yasası görüşülUrken niçin kalkıp konuşmuyorsunuz, biz, 
sizleri, gidin, hakkımızda, ekmeğimiz için en kötüyü, çıkmaması gereken yasaları çıkarın diye mi 
seçtik?" diyorlar. Her ne kadar izah ediyorsak, "bu yasaları biz değil, hükümet ve ortakları 

çıkarıyor" diyorsak da, "siz niçin muhalefet yapmıyorsunuz" diyorlar. Bizim muhalefetimiz, par
mak sayısına göre yeterli olmadığından dolayı, çiftçinin aleyhine olan, tütüneüye de en büyük dar
beyi vuran yasayı dün akşam çıkardık. inşallah, Muş tütün ekicisi, bu hükümet ortaklarından, 
önümüzdeki seçimlerde mutlaka bunun hesabını soracaktır. 

Şimdi, Allah için, doğru olmayan, Cumhurbaşkanınca yasal bulunmayan, temennimiz Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi ihtimali yüksek olan geçen Tütün Yasasında olduğu gibi, şimdi de, 
IMF'nin isteği olan Kamu İlıale Yasasını bir oldubittiyle Yüce Meclisten geçirmeye çalışmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, bu ihalelerden dolayı, özellikle de yapım ihalelerinden dolayı 
yıllarca çok büyük acılar çekmiş, çok insan töhmet altında kalmıştır. Şimdi, önümüze bir fırsat gel
miştir. Nedir bu; işçisinden taşeronuna, müteahhidinden kontrolüne, bürokratından bakanına kadar, 
bu ihalelerden dolayı acı çekmeyen insan yoktur. Onun için, tabii ki, gönlümUz isterdi ki, bu yasayı 
daha geniş bir zamanda, daha uygun bir şekilde, enine boyuna tartışarak, layıkıyla, en doğru şekliy
le halka hizmet verecek şekilde bu Meclisten geçsin. Amaç değişik!.. Sayın Başbakan Amerika'ya 
gidecek ve bugüne kadar yapılanlar gibi, bunda da, IMF'nin yetkililerine "buyurun, direktifleriniz 
doğrultusunda Devlet ihale Yasasını değiştirip geldim, haydi kredi verin" diyecek. 

IMF, bugüne kadar ülkemize uyguladığı reçeteleri, başka ülkelere de uyguladı. Bunlarda, hiç
bir ülkede başarılı olmadığı gibi, bugün yaşadığımız krizierin bir nedeni değil, asıl nedeni bu 
IMF'nin reçeteleri değil midir?! Tekrar bu reçetelere devam ederek, bu kadar önemli bir yasayı, bu 
Yüce Meclisten, bir oldubittiyle çıkarmanın bu ülkeye ne gibi bir faydası olacaktır? 
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Şimdi, çıkaracağımız yasanın asıl amacını, yıllar önce çıkarılmış, elli yıl bu ülkeye hizmet et
miş 2490 sayılı Devlet ihale Kanunu değiştirilip, 9.8.1983 tarihinde çıkarılan 2886 Sayılı Devlet 
ihale Kan.ununu değiştirmeınİzin nedenini ~çıklayacağım. 

Kamu ihale Kanunu çıkarılmasının amacı: 

"2886 sayılı Devlet ihale Kanununun, günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap ver
mediği, uygulamada da ortaya çıkan aksaklıkları gidermediği, yetersiz kaldığı, bütün kamu kurum
larını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası ihale unsurlarına paralellik göstermedİğİ görül
düğünden, kamu ihaleleriyle ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuş
tur." 

Burada doğru olan, kapsarnın genişletilmiş olması. Diğer kısımların aynısı, 2886 çıkarıldığı 
vakit de bu şekilde yazılmıştı. 

"Bu kanunda ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, 

kamu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarta ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verim
li kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımında bulunan 
her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları, tahmini bedel 
baz alınarak indirim yapmak suretiyle ihaleye çıkarılması yerine, işlerin, istekliler tarafından piyasa 
rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi 
amaçlanmıştır." 

Kısaca, bu kanunun amacı, fakirden, fukaradan, memurdan, işçiden, esnaftan, sanayiciden alın
mış olan birçok vergiyi... Ülke ihtiyaçlarına göre yapılacak ihaleleri, gerçek, şeffaf ve berr~ ortam
da, rekabetçi bir ortamda yapmaktır. 

Bu söylediklerimizin hemen hementamamı, 2886 çıkarılırken de aynı şekilde yazılmıştı; şim
di, geldik, yeni Kamu ihale Yasasını çıkarıyoruz ve bunların aynısını söylüyoruz ... 

Geçmişte bunlar' olmasına rağmen, hiçbir yasada "yolsuzluk yapın, kanunsuz ihale verin, adam 
kayırın, şu şekilde ihale yapın" diye bir madde yoktu; hepsinde de "rekabeti sağlayın, şeffaf ortam
da yapın, hakkı, hakkaniyeti koruyun, ülke ihtiyaçlarına göre ihaleler yapın" denildi. Burada, önem
li olan, kişilerin; yani, netice itibariyle, ihaleyi yapan kişilerin zihniyeti. Eğer zihniyet düzgünse, 
mutlaka, yapılacak ihaleler de, hem düzgün olacak hem de bu istenilen şartları sağlayacaktır; ama, 
zihniyet bozuksa, ihalenin neticesi de bozuk olacaktır. 

Yasalar tabii ki, bağlayıcıdır; tabii ki, koruyucudur; tabii ki, hukuken sorumlu kılar; ama, her 
yasada da, netice itibariyle, bu gibi suiistimallere imkan veren birçok madde bulabilirsiniz. Biraz 
sonra arz edeceğim. Bu yeni çıkaracağımız yasayla da, dileyen idare, dilediği kişiye, dilediği fiyat
larla iş verebilir mi, veremez mi? 

Şimdi, birinci olarak, burada, şunu arz etmek istiyorum. Bugüne kadar, Bayındırlık Bakan
lığına bağlı bir Yüksek Fen Kurulu vardı. Şimdi, bu kanunla ihale kurumunu oluşturuyoruz, kamu 
ihale kurumu. Bu kamu ihale kurumunun yetkileri aynen şöyle: 

1 . - İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde, idarece 
yapılan işlemlerde, bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri in
celeyerek sonuçlandırmak. 

2 - Bu kanuna ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale 
dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. 

3 - ihale mevzuatıyla ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak, 
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4 - Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili, kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak; 
ad~t, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, 

5 - Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenierin sicillerini tutmak, 

6 - Araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, 

7 - İlıale ilanlarıyla ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda kamu 
ihale bültenini yayınlamak. 

Bundan evvelki Yüksek Fen Kurulunun görevlerine bakarsanız, bundan hiç de farklı ol
madığını görürsünüz; hatta, bir kısım görevleri de, bundan daha fazlaydı. Yine, sözleşmeleri, teknik 
şartnameleri bu kurul oluşturuyordu; yine, ihalelerde, fırma ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları 
bu kurul çözüyordu; birim fıyatlar üzerindeki tartışmalara bu kurul çözüm getiriyordu ve netice 
itibariyle, bu kurumun yapacağı, ihale kurumunun yapacağı görevleri, bugüne kadar, Yüksek Fen 
Kurulu yapmaktaydı. Şimdi, bu kurulun görevleri, yeni kurulacak olan ihale kurumuna verilecektir 
ve geriye kalan, Yüksek Fen Kurulunun görevine giren rayiçler, birim fıyatlar, teknik şartnameler, 
sözleşmeler de yapılmayacağına göre, peki, bu Yüksek Fen Kurulunun görevi ne olacaktır? 

Ortaya bir kargaşa çıkmıştır. Bir tarafta Yüksek Fen Kurulu mevcut, bir tarafta da yeni ihale 
kurumu oluşturmuşuzl İlıale kurumu kendi görevini yaparken, Yüksek Fen Kurulu ne görev 
yapacak? Burada sorulduğunda, efendim, ihale kurumu bağımsız olacakmışl.. Peki, ihale kurumuna 
atanacak üyeleri kim atayacak; netice itibariyle, yine hükümet atamayacak mı; sayıları da belli... 

Onun için, burada, büyük bir kargaşa yaşı:macaktır; görevin, kimin olduğu belli olmayacaktır; 
netice itibariyle, Yüksek Fen Kuruluna da bir haksızlık yapılmış olacaktır. Gönül isterdi ki, Yüksek 
Fen Kurulu, daha çok imkana kavuşturolsun ve bu kurul -tabii ki, maliye temsilcisinin olması kay
dıyla- daha geliştirilmiş bir şekilde, bu görevini daha güzel, layıkıyla yapsın. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, ihale usulleri Uzerine konuşacağım. Burada dört çeşit ihaleden söz 
edilir: Birincisi, açık ihale usulü; ikincisi, belli istekliler arasında ihale usulü; üçüncüsü, pazarlık 
usulü; dördüncüsü, doğrudan temin usulü. Pazarlık usulü ile doğrudan temin usulü, genelde limit
leri düşük olan ve özellik arz eden işler olduğu için, genel ihale usulleri kabul edilmeyip, kendisine 
has işlerdir. Diğer iki usul -açık ihale usuln· ile belli· istekliler arasındaki ihale usulü- temel ihale 
usulleri olarak belirlenmiştir. 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesinde davet usulü 
vardı. Bu davet usulü, o günkü 2886 sayılı Devlet ihale Kanununda temel ihale usulü kabul edil
memişti; ·ama, onun yerine getirilen, belli istekliler arasında ihale usulü ... 

Bu usulün, diğerinden farkı şu: Belli istekliler arasında ihale usulünde, bir ön yeterlilik şartı 
getirilmiştir. Ön yeterlilik şartı ne demektir; İdareler, belli kriterleri yayınlayacak, o belli kriterleri 
sağlayan fırmalar müracaat edecekler, o müracaat neticesinde, idareterin yeterli gördüğü fırmalar 
içerisinde en yüksek puanı alan beş fırma ihaleye davet edilecektir. 

Değerli arkadaşlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesindeki davetiyeli ihale 
sisteminde, bu maddeden daha büyük zorluklar vardı; çünkü, bir işin, 44 üncü maddeye göre ihale 
edilebilmesi için, mutlaka, Yüksek Fen Kurulundan görüş alınması lazımdı, onay alınması lazımdı. 
Yüksek Fen Kurulu da, bu işi, 44 üncü maddeye göre biridareye ihale edebilmesi için belli kriter
ler koymuştu. O kriterleri sağlıyorsa, o kriteriere uyuyorsa, ona, bunu 44 üncü maddeye göre ihale 
edebilir diye yazıyordu; ama, şimdi, bu, gelen, belli istekliler arasındaki ihale usulünde böyle bir 
şey yok. İdare diyecek ki: "Bu iş yüksek teknoloji gerektiriyor, özellikli bir iştir; onun için, bunu, 
belli istekliler arasında ihaleye çıkaracağız." Ne olacak; ilan edilecek,· şartnameleri yayımlayacak. 
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Genelinde bütün müteahhit firmalar, evrak üzerinde bu şartları sağlarlar. Şartları sağladıktan sonra 
geri ne kalıyor; komisyonun yetkisi. Komisyon, bu müracaatçılar içerisinde bir puanlama yapacak, 
yapacağı puanlamalar sonucunda ilk beş kişiyi ihaleye davet edecektir. 

Değerli arkadaşlar, eskiden 44 üncü maddeye göre yapılan davetli ihalelerde minimum en az 
on fırma davet edilirdi, bazen onbeş yirmi fırma davet edilirdi; ama, şimdi, bunda ise, komisyonun 
yüksek puan vermiş olduğu beş fırma davet edilecek. Hepimizin malumudur; bugün, ülkemizde 
yapılan ihalelerde 130 tane yeterliliği olan işlerde dahi müteahhitler anlaşmiştır. 120 tane, 100 tane 
yeterliliği olan işlerde anlaşmışlardır ve bu anlaşmalar birim fıyatlar üzerinden yapılmıştır; gelip, o 
birim fıyatlar üzerinden tenzilat yapılmıştır. Şimdi, beş tane fırınayı davet edeceksiniz. Bu beş fır
manın anlaşmayacağını kim garanti edebilir?! Sonra, bu beş fırma anlaştığı takdirde, birim fıyatlar 
üzerinden ihale edilmemiş; teklif birim fıyatla işi alacaktır. Nasıl olacak peki bu; bu beş fırrtıa an
laştığı vakit, dilediği fiyatta devlete iş yapacaktır. 

Burada anlaşıldığı gibi, bu, belli istekliler arasındaki ihale usulü sonucu yapılacak işlerde -ken
di kanaatimi söylüyorum·· daha büyük şaibeler ortaya çıkacak, ülke ekonomisine daha büyük zarar
lar verilecek ve hakik,aten, belki de, günahı olmayan idareler dahi büyük şaibe altında kalacaklar
dır. 

Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesine 
göre, biraz önce arz ettiğim gibi, bir işi ihale etmek için öncelikle Yüksek Fen Kurulundan müsaade 
alınması gerekiyordu. Bu da neydi; özellik arz eden, yüksek teknoloji gerektiren işlerdL Fakat, bak
tığınızda, içmesuyu, kanalizasyon, konut, okul gibi işler dahi uzmanlık gerektirir, yüksek teknoloji 
gerektirir diye, keyfıyete binaen, bu maddeye göre ihale ediliyor ve işler, istenilen tenzilatla, is
tenilen firmalara veriliyordu. Şimdi, bundan daha beteri olacak. inşallah, bu tasarı, bir şekilde 
düzeltilir ve bu, belli istekliler arasında ihale usulünde bir çözüm getirilerek, bu müteahhitterin an
laşma ortamı kaldırılarak, daha rekabetçi bir ortam sağlanarak, daha şeffaf bir ihale yapılarak, ül
kenin kaynakları daha rasyonel kullanılarak hayırlı bir hizmet yapmış olacağız. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu ön yeteriikti ihale sistemi ve belli istekliler arasındaki ihale 
usulünden bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar, ülkemizde, bu belli istekliler arasında ve ön yeter
Iikti birçok ihale yapılmıştır. Bunlara örnek verecek olursam; otoyollar, havalimanları, hastaneler, 
Karadeniz Sahil Yolu, doğalgaz hatları, Meclis Genel Kurul salonu. Bunun sayısını çoğaltabiliriz. 
Bunların içerisinde en tipik örnekler ise, bu Meclis Genel Kurul salonu, Kurtköy Havalimanı ile 
otoyollardı. Şimdi, orada yapılan olay neydi; iş ilan ediliyordu, ilan sonucunda müteahhit firmalar 
müracaat ediyordu, onların içerisinden yeterli görülenler ihaleye davet ediliyordu ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yavuz, 1 dakika içinde topariayın efendim. 

Buyurun. 

MÜMTAZ YAVUZ (Devamla)- ... davet edilen firmalar tekliflerini veriyordu. 

Kurtköy Havaalanı Soruşturma Komisyonunda bulundum. Kurtköy Havalimanı, işin sahibi 
olan Savunma Sanayii tarafından, DLH'ya, ihaleyi yapma ve ihaleyi kontrol etme yetkisi verilmiş
ti. DLH da, projeleri hazırlatıp, 7,5 trilyon lira keşifhazırlayarak işi ihaleye çıkmıştı. Tam, o esnada, 
o günkü hükümetin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz, iş gecikiyor diye, DLH'dan ihaleyi alıp, Milli 
Savunma Bakanlığına bağlı NATO-Enf Dairesine vermişti ve aynı tarihte, 7,5 trilyon liraya ihale 
edilecek olan iş, NATO-Enf tarafından 20 trilyon liraya ihale edilmiş oldu ... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MÜMTAZ YAVUZ (Devamla)- Sayın Başkan, bir dakika ... 

BAŞKAN - Zaten 1 dakika verdim efendim; 1 dakikadan fazla uzatmıyorum. 

Teşekkür ederim. 

o: ı 

MÜMTAZ YAVUZ (Devamla)- Tabii, bu kadar önemli bir tasarı üzerinde 20 dakika gibi kısa 
bir süre içerisinde meseı'eleri anlatmakta güçlük çekeceğiz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bölüm üzerinde 3 adet önerge vardır; 1 'si hükümete ait, 2'si 
milletvekilierine aittir: 

Şimdi, ilk önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

794 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin metinden 
çıkarılmasını, diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini, (f) bendinin ikinci paragrafında yer 
alan "(a), (b), (c) ve (d) bentlerine" ibaresinin "(a), (b) ve (c) bentlerine" şeklinde değiştirilmesini 
ve aynı paragrafın "Ancak" ile başlayan ikinci cümlesinin metinden çıkarılması ile maddenin son 
paragrafında yer alan (e) ve (f) ben tl erinin de (d) ve (e) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Pepe Salih Kapusuz Mehmet Ali Şahin 

Kocaeli Kayseri İstanbul 

Sabahattin Yıldız Mehmet Altan Karapaşaoğlu 

Muş Bursa 

BAŞKAN- Sayın Komisyon? .. 

BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Efendim, kabul ediyoruz; ama, çoğunluğumuz olmadığı için takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet? .. 

BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANI ABDÜLKADiR AKCAN (Afyon)- Kabul ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümetin kabul ettiği, Komisyonun takdire bıraktığı önergeyi oylarımza 

sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler .. Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmektc olan Kamu ihale Kanunu Tasarısının 22 nci maddesinin son fıkrasının ikinci 
cümlesi olmak üzere aşağıda yer alan ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akcan Sümer Oral 

Bayındırlık ve İskan Bakanı Maliye Bakanı 

"Bu bent gereğince temin edilen ihtiyaçlara ilişkin olarak hazırlanan sözleşmelerin notere 
onayiattınlması ve tescil ettirilmesi zorunlu değildir." 

BAŞKAN - Hükümet zaten önerge sahibi. 

Sayın Komisyon? .. 
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BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon takdire bırakıyor. 

Önergeyi oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler .. Bu önerge de kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 794 sıra sayılı kanun tasarısının 23 üncü maddesinde geçen "güzel sanat 
eserleri" ibaresinin "güzel sanat ve tarihi eserleri" şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayşe Gürocak 

Ankara 

AYŞE GÜROCAK (Ankara)- Önergeyi geri çekiyoruz efendim. 

BAŞKAN - Evet, bu önerge geri çekilmiştir. 

Bölümü, kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarımza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler ... Bu bölüm de kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüme geçeceğiz. Üçüncü bölüm, 28 ila 42 nci maddeleri kapsamaktadır. Konuş
macının süresine kafi gelmeyecek bir zamanımız kaldı. 

O nedenle, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.53 

----0----
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 

o :2 

KA TİP ÜYELER: Levent MISTIKOGLU (Hatay), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

----e----
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. -KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN 
GELEN DiGER iŞLER (Devam) 

7. - Kamu ihale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (11930) (S. Sayısı: 794) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır. 

794 sıra sayılı yasa tasarısının üçüncü bölümünde kalmıştık. Üçüncü bölüm, 28 ila 42 nci mad
deleri kapsamaktadır. 

Üçüncü bölüm üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Osman Aslan; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTi GRUBU ADlNA OSMAN ASLAN (Diyarbakır)- Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; görüşülmekte olan 794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısının üçüncü bölümü üzerinde AK 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, halen yürürlükte bulunan 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu, ı 983 yılının son
larına doğru yürürlüğe girmişti; dolayısıyla, yeni sayılan bir kanundur. Yeni tasarının gerekçesinin 
hemen girişinde, söz konusu Devlet ihale Kanununun, günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına 
cevap veremediği vurgulanmaktadır. Son bir yılda, Bankalar Kanununu birkaç kere değiştirdiniz; 
değişen ve gelişen şartlar yüzünden miydi?! 1913 tarihli Özel İdare Kanunu, 1924 tarihli Köy 
Kanunu, I 930 tarihli Belediyeler Kanunu, yani, yerel yönetimlerle ilgili kanun, ı 949 tarihli İl 
İdaresi Kanunu, değişen ve gelişen şartlara çok mu iyi cevap veriyorlar?! 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 57 nci hükümet çok çalışınakla ve çok kanun çıkarınakla 
övünüyor; haklıdır da; ama, çıkardığı bütün kartunların gerekçesinde "değişen ve gelişen ihtiyaçlar 
ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar" ibaresi kullanılıyor; bu da doğrudur. Dün, bankaların 
TasarrufFonuna devrine şiddetle karşı çıkan Sayın Derviş, bugün, savunuyor. Bir yılda, aynı kanun, 
Uç, dört kez değiştiriliyor. Yüce Meclis, yazboz tahtasına dönmüş; hükümet, deneme-yanılma 
laboratuarlarına ... Bir memleket, bu şekilde mi idare edilir?! Kanunları uygulayan idarelerdir, insan
lardır. Türkiye'de bir idari yapılanma sorunu varken, IMF'nin ilgi alanında olan mali, parasal kanun
ları uygulamada başarı şansınız yoktur. 

Kamu ihale Kanununun çıkış amaçlarından bir tanesi de, son yıllarda giderek artan kamu har
cama açıklarını en az indirmek için kamu harcamalarında etkinliğin sağlanarak, do lay lı olarak kamu 
gelirlerini artırmaktır. Kamu harcamalarında etkinliğin sağlanması demek, ihtiyaç duyulan mal ve 
hizmeti, mümkün olan en ucuz fiyattan, yani, harcanan para karşılığında en iyi değeri elde etmek
tir. Kamu alımlarında, ihalelerinde etkinliği bozan uygulamaların başında, rekabeti bozucu anlaş
malar, danışıklı teklifler, siyasi himayecilik, rüşvet ve dolandırıcılık gelmektedir. 
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Yeni tasarı, bir yönüyle Avrupa Birliğine uyumu hedeflerken, diğer yönüyle de yukarıda 
sayılan yollardan elde edilen haksız kazançlara, diğer bir ifadeyle, son zamanlarda giderek artan 
yolsuzluk iddialarına karşı bir reaksiyon taslaktır. Bu reaksiyonun bir sonucu olsa gerek, özellikle, 
belirli hizmet alımlarında, isteklilerle idareler arasında olması ge~eken teknik diyaloğa pek imkan 
verilmemektedir. Yine, Avrupa Birliği direktitlerinde, yapım işleri teknik şartnameleri, hizmet alım
larından farklılıklar gösterirken, Kamu ihale Kanunu Tasarısı, bu farklılıgı sadece danışmanlık hiz
metleriyle sınırlı tutmaktavebu alımlarda da, yine, belli istekliler arasında ihaleyi öngörerek, fark
lı ve esnek bir sistem yaratmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; üzerinde tartıştığımız Kamu ihale Yasası Tasarısının üçüncü 
bölümü, 28 inci maddeden 42 nci maddeye kadar olan bölümdür. Bu bölümde yapılan en önemli 
değişiklik, ihale yöntemleridir. Bilindiği gibi, halen yürürlükte bulunan Devlet ihale Kanununda, 
alım-satım yöntemleri olarak, kapalı teklif, belli istekliler arasında teklif, açık teklif, pazarlık ve 
yarışma yöntemleri benimsenmişken; yeni tasarı, sadece kamu alımlarını düzenlemekte, satışı kap
samamaktadır. Benimsenen ihale yöntemleri ise, açık ihale, belli istekliler arasında teklif, pazarlık, 
doğrudan temin ve danışmanlık hizmetleri, yani, tasarım yarışması yöntemleridir. 

Tasarının üçüncü bölümünün maddeler itibariyle değerlendirilmesi: Pazarlık usulünü düzen
leyen 2 ı inci maddeye, özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan her türlü 
alım, onarım, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işlerinin ayrı bir fıkra olarak ilave edilmemiş ol
ması, önemli bir eksikliktir. 

Doğrudan temin yöntemini düzenleyen 22 nci madde, Devlet Malzeme Ofisinden kar
şılanabilecek ihtiyaçların, teminat alınmadan ve sözleşmeye bağlanmadan sağlanabileceği, madde 
içerisinde düzenlenmelidir. 

Ayrıca, aynı maddede yer alan, idareterin 5 milyarı aşmayan ihtiyaçlarının doğrudan teminle 
sağlanabileceği ölçüsü, 3 000 nüfuslu bir belde belediyesi için, küçük bir kasaba kaymakamlığı için 
yerinde olabilir; ancak, 5 000 000, ı O 000 000 nüfuslu bir şehir belediyesi veya valiliği için bu öl
çü büyük bir çelişkidir. Kaldı ki, bölgelerarası gelişmişlik farklılığından doğan maliyet farklılıkları 
da dikkate alınmalıdır. 

Fiyat teklifinin ve teknik değerlendirmeye esas belgelerin tek zarfa konularak sunulmasını ön
gören 30 uncu ~addeyle ilgili olarak; öncelikle yapılacak teknik değerlendirmenin fıyat teklifinden 
etkilenmemesi açısından, fıyat teklifi ve geçici teminatın ayrı, kapalı zarflarda ve iç içe olmasında 
fayda vardır. Yani, mevcut Devlet ihale Kanunundaki usul korunmalıydı. Teknik olarak yeterli 
görülmeyenierin z~arının açılmaması, teknik yeterliliği olanların fıyat tekliflerinin açılarak, tek
nik yeteriilikle birlikte değerlendirilmesinin daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. 

Tasarının 4 ı inci maddesi, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, 42 nci maddesi ise, söz
leşmeye daveti düzenlemektedir. ihaleye 200, 300 kişinin başvurduğu göz önüne alındığında, kesin
leşen ihale kararının, bunların hepsine iadeli taahhütlll mektupla kararın bildirilmesi kırtasiyeciliği 
ve dolayısıyla, maliyet ve bürokrasiyi artırmaktan başka bir anlam ifade etmiyor. Kesinleşen 

ihalelerin, zaten, ilan zorunluluğu vardır. 

Hem 41 inci maddeye göre kesinleşen ihale sonucunu bütün istekiiiere bildireceksiriiz (ihaleyi 
alan dahil) hem de ertesi veya birkaç gün sonra ihale üzerinde kalanı ikinci bir taahhütlll mektupla 
sözleşmeye davet edeceksiniz ve bir ı O günlük daha süre vereceksiniz. Bütün bu bürokratik işlem
lerin, işin tamamlanma süresini uzatmaktan ve israftan başka bir anlamı olmadığından, 42 nci mad
de, 4 ı inci maddenin ikinci fıkrası olarak düzenlenebilir düşüncesindeyim. 
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Teklifierin değerlendirilmesini dUzenleyen 36 ncı maddenin son iki cUmlesiyle, teklifierin 
değerlendirilmesi ve ihalenin yapılmasını dUzenleyen 52 nci maddenin birinci fıkrasının son iki 
cümlesi aynı olup, bu madde için çelişki oluşturmaktadır. 

Tasarı da bu ve benzeri teknik yanlışlıklar ve eksiklikler oldukça fazladır. Tasarının kanunlaş
tıktan bir ay sonra "uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar" gerekçesiyle Meclis gündemine tekrar 
tekrar {Bankalar Yasasındaki gibi) gelmemesi için, tespit ettiğimiz bu hataları değişiklik öner
geleriyle dilzeltmek için gayret edilmelidir. Gerekirse, bu, yeniden verilebilecek önergelerle değiş
melidir. Aklın yolu birdir; yanlışta direnmek, en bUyUk yanlıştır. 

Tasarı bir bUtUn olarak değerlendirildiğinde, bilindiği üzere, kamu harcamaları, ekonomik 
faaliyetler içinde önemli bir paya sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımları, 
gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde ll 'ini -yaklaşık 22 milyar dolar- oluşturmaktadır. Bu oran, 
son zamanlarda bilyUk bir azalma eğilimine girmiş ve gittikçe hUyUyen kamu açıkları, makro 
ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Ayrıca, yine, son yıllarda, eğitim, sağlık, adalet gibi, devletin asll hizmetlerine ayırdığı kaynak
ların gayri safi milli hasıla içindeki payları da azalma eğilimine girmiştir. 

Bütün bu olumsuz gelişmeler, yeni ve etkin bir Kamu ihale Yasasını kaçınılmaz kılmıştır; bunu 
da kabul etmemek mümkün değil. 

Bir bütün olarak tasarıya bakıldığında, eksiklerine rağmen radikal bir adım olduğunu söy
leyebiliriz. Tasarıdan beklenen, şeffaflık, rekabet, güvenirlilik, mütekabiliyet -ya da karşılıklı 

yUkümlülUk- eşit muamele, kaynakların verimli kullanılması, kamuoyu denetiminin sağlanması ve 
benzeri hususlardır. Tasarının, bu fonksiyonları yerine getirmesini temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kopenhag Zirvesi, iktisadi, siyasi ve Avrupa mük
tesebatına uyumlu idari yapı kriterlerini öngörmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Ulusal Program 
çerçevesinde, iktisadi kriterler yürUrlüğe girmiş ve girmektedir. Siyasi kriterlerin ilk adımı atılmış 
ve Anayasanın 35 maddesinde değişiklik yapılmışsa da, uyum yasaları henüz çıkarılmamıştır. İdari 
yapı kriterleri için, IMF ve Avrupa Birliğinin fazla bir dayatması olmadığından, Ulusal Programda 
bu konuya yer verilmediği gibi, hUkUmetin gündeminde de bulunmamaktadır. Oysa, Türkiye, 
Kopenhag Kriterlerindeki sıralamayı tersinden almalıydı; yani, TUrkiye'nin birinci önceliği, idari 
reformlar olmalıydı. 

Kamu ve yerel yönetimler yeniden yapılandırılmadıkça iktisadi ve siyasi reformların başarı 
şansı mUmkün değildir. 

İktisadi ve siyasi krizler, her ülkede değişik dozlarda her zaman vardır ve bu krizleri aşmak her 
zaman da mUmkündUr; ancak, eğer, bir ülkede yönetim krizi varsa, iktisadi ve siyasi krizler daha bir 
derinleşir ve süreklilik kazanıp gider. Nitekim, yönetim krizinden dolayıdır ki, 1970'li yıllardan 
beri, Türkiye, enflasyon, stagflasyon, dcflasyon ve devalüasyon gibi iktisadi hastalıkların hepsini 
bir arada bUnyesinde barındırınakla yükümin kılınmıştır. 

Üzerinde konuştuğumuz Kamu ihale Tasarısının temel amacının kamu alımlarında etkinliği 
sağlamak olduğunu belirtmiştim. Etkinlik, harcamalarda rasyonellik ve verimlilik ilkelerinin dik
kate alınmasıdır; yani, ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti en ucuz fıyattan almak ya da harcanan para 
karşılığında en iyi değeri elde etmektir. Hal böyleyken, kamu harcamalarında yUzde IOO'lük bir et
kinliğin bu tasarıyla sağlanacağını varsayalım. Gayri safi milli hasıla içinde yüzde I O' luk bir paya 
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sahip olan kamu alımları, bu sayede, dalaylı olarak en fazla yüzde 12'ye çıkacaktır. Oysa, etkin bir 
idari yapılanmada, bundan çok daha büyük tasarruflar sağlanabilecektir. Örneğin: Optimal yerel 
yönetim diye bir kavram, bir ilke vardır. Yani, bir belediye için . en uygun hizmet alanının sınır 
reformları yapmak suretiyle tespitidir bu ilke. 

Amerika ve Avrupa 1960-1980 döneminde bunun gereğini yaparak yerel yönetim ve belediye 
sayılarını yarı yarıya azaltmışlardır. Böylece, kamu harcamalarında ve dolayısıyla ortalama hizmet 
maliyetlerinde de yüzde SO' lik tasarruf sağlayabilmişlerdir. 

Buna karşın Türkiye'de I 960-1992 dönemlerinde yerel yönetim birimleri sayısı yüzde 310 
oranında artmıştır. Türkiye'de bakanlık, genel müdürlük, belediye ve benzeri kuruluşların sayısı yarı 
yarıya değil, 1/3 oranında azaltılsa bile bu savurganlık önlenmiş olacağı gibi, kaynaklar da en etkin 
biçimde kullanılmış olacaktır. 

Kamu ihale Yasasında, verilen örneklerle, bu ve buna benzer bir düzenlemeyle savurganlığın 
bir nebze daha da azalacağı düşüncesiyle, bu yasanın milletimize, memleketimize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aslan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ağrı Milletvekili Sayın Musa Konyar; buyurun. 

Sayın Konyar, süreniz 20 dakika. 

DYP GRUBU ADINA MUSA KONYAR (Ağrı) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Kamu ihale Yasa Tasarısının 
üçüncü bölümü üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; konuşmama baş
lamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu yasa tasarısının amacı, kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan veya 
kamu kaynağı kullanan idarelerin yapacakları ihalelerde uyacakları esas ve usulleri yeniden düzen
leme iddiasıdır; fakat, görüleceği üzere bu amaçla hiçbir alakası yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası denetim şirketlerinin de ortaya koyduğu 
araştırmalara göre, Türkiye'de toplanılan vergilerin yüzde 36'sı yolsuzluğa gitmektedir; bunu 
hepimiz biliyoruz. Bunun ise, ağırlıklı olarak, kamu ihalelerindeki yolsuzluklardan kaynaklandığı 
ifade edilmektedir. Vatandaşa, çıkardığınız bu yasayla "artık, yolsuzluk olmayacak" diyebilecek 
misiniz? Söz konusu tasarının getirdiği hükümler birbiri içine girmiş, yolsuzluğu önleyici değil, 
kolaylaştıncı bir düzenleme getirilmiştir. Tasarının temel ilkelerinde "güvenilirliği", "gizliliği" ve 
"şeffaflığı" getireceğiz diyorsunuz. Şeffaflığı getirecekseniz, gizlilik neden; gizlilik alacaksa, şef
faflığı nasıl sağlayacaksınız; bunu inandırıcı bulmak mümkün değildir. (DYP sıralarından alkışlar) 
Tasarının temel ilkelerinde bizzat siz bunu vurguluyorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyu baskısı nedeniyle güya yolsuzlukları önlemek 
iddiasıyla hazırladığınızı ifade ettiğiniz söz konusu yasa tasarısında bir nokta herkesin dikkatini 
çekmiştir. Bu kadar acil gördüğünüz yasa tasarısının uygulamasını neden bir yıl sonraya bırakıyor
sunuz? Bugün uygulamada olan 2886 sayılı Yasa, tasarı yasalaştıktan üç ay sonra uygulamaya gir
miştir. Bu uygulamanın arkasında iyiniyet bulmak mümkün değildir. Biraz önce, Sayın Bakana, 
neden bir yıl ertelendiğiyle ilgili bir soru soruldu, Sayın Bakan da cevap verdi; fakat, bu cevap çok 
da tatmin edici olmadı. Diyor ki: "Bu konuda uygulama projeleri yok." Bugün, ilgili kurumlarda, 
eğer, okul yapılacaksa, okullarımızia ilgili, 12 derslik, 16 derslik, 20.derslik olarak ilköğretim okul
larının projeleri var veyahut hükümet konağı yapılacaksa, hükümet konağımızın tip projeleri var. 
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Yani, ben bunu pek inandırıcı bulmadım. Böyle bir tasarıyı, neden temel yasa olarak alelacele geçir
mek istediğinizi de gelip bu kUrsUden izah etmelisiniz. Bu yasayı nereye ve kime yetiştiriyorsunuz; 
bunu anlamak da mümkün değil. 

Başlangıçta, 2886 sayılı Devlet ihale Yasası, yolsuzlukları önlemede çok da yetersiz değildi; 
ama, maalesef, 57 nci hükümet döneminde, Bayındırlık Bakanlığı başta olmak üzere, birçok kamu 
kurum ve kuruluşları, bu yasayı istismar ederek, kendi yandaşlarına çıkar sağlamak üzere kullan
mışlardır. Nitekim, Bayındırlık Bakanlığındaki yolsuzluk operasyonunda, Bakanın danışmanı ve üst 
düzey bürokratları yargılanmaktadır. Tabii, ben, bunu, bundan önceki Bayındırlık Bakanına at
fediyorum. Bakanın, o zaman, bu yolsuzluklada ilgili bir demeci benim dikkatimi çekmişti. Basın
da "efendim, bunlar, komünistterin kalıntılarıdır" dedi. Peki, bu işin içinde Sayın Bakanın danış
manı da vardı; acaba, o da mı komünistti?! Bu kişilerin yargılanmasının en önemli nedeni, ihale 
usulüne tekabül eden 2886 sayılı Devlet ihale Yasasındaki, belli istekliler arasında, kapalı teklif 
usulüyle yapılan davetiyeli ihalelerdir. Buna rağmen, bu yasa tasarısında, istisna olan, belli istek
liler arasında ihale usulü, esas usul haline getirilmiştir. Bu durumda, yolsuzlukların önlenebileceği 
sözünü, kesinlikle tatmin edici olarak bulmuyorum. 

Burada, mevcut yasanın noksanı, eksiği olabilir; ama, esas kusur, ihale makamındaki yetkili 
kişilerin ve onay makamı durumundaki Bakanlık makamının siyasi kararlarıdır. 

Sayın Başkaiı, değerli milletvekilleri; Anasol-M Koalisyonunun göreve gelmesinden sona, tüm 
devlet kadrolarında siyasi kadrolaşma olağanüstü boyutlara çıkmıştır. Bunun en ilginç örneği de 
Burdur İlinde yaşanmıştır. Öğretmeniere saygımız sonsuz; ama, siz, bir öğretmeni Bayındırlık 
Bakanlığı gibi önemli bir teşkilata Bayındırlık İl Müdürü .olarak atarsanız, bu il müdürü, acaba, 
mühendis mi veyahut acaba, öğretmenlik okullarında mühendislik dersleri mi veriliyor?!. O zaman ... 

MUSTAFA ZORLU (Isparta)- Teknik öğretmen sayın milletvekili!.. 

MUSA KONYAR (Devamla)- Sayın Başkanım, Teknik öğretmen de olsa, bu adam, bu arkadaş 
hakedişten, plankoteden, teknik şartnameden anlayamaz. Lütfen ... Bu teşkilat önemli bir teşkilat; 
bunu, bu şekilde ... (DYP sıralarından alkışlar) Buna özellikle duyarlılık göstermemiz lazım. O 
zaman, mühendislik ve mimarlık fakültelerini kapatalım!.. 

Sayın Bakana sormak istiyorum: Bu uygulama kaç ilde devam etmektedir? Sadece Burdur'da 
bunu duyduk; ama, başka illerde de olabilir veyahut mühendis olmayan bayındırlık müdürleri görev 
yapmakta mıdır? 

Bu öğretmenlerimizin, neden, Milli Eğitim İl Müdürü olarak tayinleri yapılmadı; bunu da, ay
rıca merak ediyorum ve sormak istiyorum. 

57 nci hükümetin Bayındırlık Bakanlığı dönemi, yolsuzluklar açısından Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde gerçekten bir ilktir. ı 990 ila ı 999 tarihlerinde bizzat ben kendim birtakım araştırmalar 
yaptım. ı 990 ila ı 999 tarihlerinde çok değişik hükümetlerde, değişik bayındırlık bakanları görev 
yapmıştır ve bu dönemde, gerçekten, davetiyeyle işler yapılmış; ama, her davet edilen bir işe 50 fır
ma çağrılmış. Bu 50 firmanın yapmış olduğu ortalama tenzilatlar yüzde 50, yüzde 55 civarındadır; 
ama, bu dönemde, 57 nci hükümet dönemindeki Bayındırlık Bakanlığının ihalelerine baktığımız 
zaman, bilhassa İller Bankasında ortalama tenzilat yüzde 20 civarında ve her iş için azami 1 O 
müteahhit firma çağrılmıştır. 

Şimdi, yüzde 50- 55'ten yüzde 20'yi çıkardığıniz zaman yüzde 30 gibi bir oran çıkıyor. Acaba, 
bu yüzde 30'luk fark kimin cebine girmiştir? Bence, bu, çok önemli bir iddiadır. Bu sorunu, bu 
sıkıntıyı, Sayın Bakanın veya bundan önceki bakanın, burada cevaplandırması lazım. 
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Değerli arkadaşlar, İller Bankasında -o kadar ilginç ki- bölge mUdUrlUkleri var. Mesela, Diyar
bakır' da, Elazığ'da, Bursa'da ve değişik yerlerde bölge mUdUrlUkleri var. Bu bölge mUdUrlUklerinin 
de kendilerine göre ihale limitleri var. Mesela, 200 milyar veya 300 milyar civarındaki ihaleleri böl
ge mUdUrlUkleri yapar, bunun dışındakileri de genel mUdUrlUk yapar; ama, öyle ki, yerel müteahhit
lere dahi ekmek parası bırakmayıp, bu bölge mUdUrlUklerinin yetkilerini de, maalesef, İller Bankası 
kendi üstlenmiş ve bunu da kendi arkadaşlarına veyahut kendi yandaşlarına peşkeş olarak çekmiş
tir. 

Değerli arkadaşlar, 57 nci hükUmet döneminde teknik personel açısından da bUyük miktarda 
kan kaybedilmiştir. Bayındırlık personeli, teşkilattan yetişmiş, bilgili ve deneyimli kadrolar, siyasi 
görüş ayrılığı gibi subjektif nedenlerle sorgUn veya kıyııniara maruz kalmıştır. Sırf, aynı siyasi 
görüşü paylaşmadıkları için bu sUrgünlere muhatap olmuştur. Bizim görUştUğUmUz arkadaşlardan 
aldığımız şifahi bilgilere göre, yalnızca 2001 yılında sırf Karayolları Genel MUdUrlüğünde 438 
yetişmiş teknik elemanımız, maalesef, aynı siyasi görüşü paylaşmadığı için sUrgünlere maruz kal
mıştır. Yani, MHP'li bakanların, sorgUn uygulamasına son vermeleri gerekiyor. Bu Ulke hepimizin, 
kesinlikle, ne olursa olsun, bu devleti tahrip etmeyelim. 

Değerli arkadaşlar, yoksulluk sınırı altında geçinmek zorunda bırakılan bu teknik personelden, 
Bayındırlık Bakanlığı, nasıl sağlıklı bir kontrol ve denetim bekleyebilir? Trilyonlara varan 
projelerin ihalelerinin, yapımının, denetiminin sağlıklı olduğunu kim iddia edebilir? Eğer, sağlıklı 
işieyecek bir yasa ·istiyorsak, bu kanunu uygulayacak teknik personelin maddi ve manevi olarak da 
desteklenme~i gerekir. Aksi halde, bu personel, kötü niyetli yükleniciterin insafına terk edilmiş 
olacaktır. Bu çalışanlarımızın özlük haklarını ve ücretlerini mutlaka iyileştirmemiz gerekir. Bence, 
yolsuzluğun önünü kesmek, yasadan çok, bu personelin durumunu iyileştirmekle ancak olabilir. İn
san haysiyetine yakışır ve kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir Uc
ret verilmesi halinde, hiçbir personelimizin veya hiçbir·teknik elemanımızın kanundışı teklifiere 
tevessül etmeyeceği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulkemizde, hepimiz, bürokratik işlemlerden şikayetçiyiz, 
b ürokrasi azalsın diyoruz. Oysa, bu yasa tasarısında b ürokrasi azaltılacağına, tam tersine, bürokratik 
işlemler çoğaltılmıştır. Bürokratik işlemlerin çok olduğu yerlerde de yolsuzluk iddiaları yoğun 
olarak hep gündeme gelecektir. Bu yasa tasarısına baktığımızda, mevcut yasayla mukayese et
tiğimizde, 2886 sayılı Yasada bürokratik işlemlere baktığımızda; bir, ihaleyi yapan makam vardı; 
iki, ihaleden sonra Maliye Bakanlığı vizesi yapılıyordu, sözleşme yapıldıktan sonra; üçüncü olarak 
da, vizeden sonra Sayıştay tescili yapılıyordu ve herhangi bir şikayet veya ihtilaf esnasında ise, 
Bayındırlık Bakanlığı veyahut da Yüksek Fen Heyeti Kurulu gibi bürokratik kurumlar devreye 
giriyordu. Peki, siz, bu yasayla ne yaptınız; bu yasayla, aynen, bu bürokratik işlemler devam ettiği 
gibi, bu yasa tasarısıyla birlikte, bir de, kamu ihale kurulu bu tasarıya eklendi. Yani, bütçeden de bu 
kurula, özellikle, büyük ölçüde -bunu kendisi finanse edemeyeceğine göre- para aktarılacaktır. Bu 
ise, hem Hazineye yük hem yolsuzluğa davetiyedir; hem de, ihalelerin neticelenmesi gecikeceği 
gibi, aynı zamanda, denetimi de, bu noktada, yani Meclisin dışına çıkaracaksa, zaten, bu hükümetin 
bir özelliği de sık sık kurul üretmektir; ağır bir devletçilik zihniyeti, maalesef, nedense, bu 
hükümetin zihniyetinde hep vardır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Mevcut yasada, bütçe uygulama talimatlarıyla düzenlenen birçok husus, tasarı, metninde yer 
almıştır; ancak, bu tasarıda, teknik elemantarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ülkemiz
de, birçok mühendislik ve mimarlık fakültesi mevcuttur. Her yıl, binlerce kişi, bu üniversitelerimiz
den mezun olmaktadır. Bunların ancak yüzde 1 veya yüzde 2'si kamu kesiminde istihdam edilmek-
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tedir; ama, geri kalan bu teknik elemanlarımızı sokakta mı bırakacağız? .. Bu yasa tasarısının bir 
ayağı .da, bence, teknik elemanlara sahip çıkmaktır; ben, bu yasa tasarısında bunu bulamıyorum. 
Bugün, bir eczane açmanın şartı nedir; eczacı olacaksın. Bugün, bir daktorun muayenehane açabil
mesi için doktor olması gerekiyor. Geçenlerde bir yasa tasarısı geçirdik, avukatlarımıza en azından 
bir istihdam sahası açabildik; ama, kendi teknik elemanlanmız için bu yasa tasarısında hiçbir düzen
leme getirmedik. 

BAYlNDlRLlK, İMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Geldi, geldi. 

MUSA KONYAR (Devamla)- Müteahhitlik karnesine prim verirken, kendi dalında mühendis
lik ve mimarlık yapmış arkadaşlarımıza, maalesef, biz, burada,· hiçbir düzenleme getirmiyoruz. 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya)- Getirildi. 

MUSA KONYAR (Devamla) - Hayır, hiçbir düzenleme yok. Teknik elemanlarımız neden 
müteahhitlik yapamıyor? 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya)- Yapıyorlar efendim. 

MUSA KONYAR (Devamla)- Hayır, yapamıyor, maalesef... Yani, müteahhidin karnesi veya 
parası çok önemli, referansı önemli; ama, genç, deneyimli arkadaşın birikimi hiç önemli değil. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu yasa tasarısını içimize sindirrnek mümkün degildir. Bu yasa 
tasarısı, gerçekten, çelişkilerle doludur. Şimdi, 28 inci maddeye bakalım "ihale ve ön yeterlik 
dakilmanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen istekiiierin 
bu dokümanı satın almaları zorunludur" deniliyor. Yani, ben bunu şuna benzetiyorum: Sizin bir eve 
ihtiyacınız var, evi kiralamak istiyorsunuz; ev sahibine gidiyorsunuz, anahtarı ver, ben evi 
göreceğim, acaba benim şartlarıma uygun mu diyorsunuz; yok, sen bana bir 50 000 000 ver, ben 
sana anahtarı öyle vereyim diyor ... Şimdi, işi alacak adamdan para al, güzel; ama, işi almayacak 
adamdan, neden, illa ki böyle bir para talebinde bulunuyorsun? .. Bu, hukuk ilkesine, bence, aykırı 
bir madde. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bunun dışında, değerli arkadaşlar, 34 üncü maddeye bakalım: 

"Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 

a) TedavUldeki Türk parası," güzel... 

"b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları," güzel... 

"c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri..." deniliyor. 

Peki, degerli arkadaşlar, bu m üteahhitlerimiz, ekonomimize çok büyük bir katkıda bulunuyor. 
Bu arkadaşların gayrimenkulleri var. Şayet, bu teminat mektubunu bankadan alacaksa, gayrimenkul 
karşılığı bu teminat mektubunu alacak; ama, bankalar da, üç ayda bir, devamlı, bu arkadaşlarımız
dan faiz alacaktır, bunlardan komisyon alacaktır. Peki, bu arkadaşlarımızın gayrimenkullerine mah
keme kararıyla belli bir değer verildiğine göre, bence, mahkeme kararıyla verilen bu değerlere is
tinaden, bu arkadaşların gayrimenkulleri, çok rahatlıkla teminat mektubu olarak kullanılmalıdır. 
Özellikle bu kriz döneminde -inşaat sektörü, 360-400 kalem üzerinde, çok geniş yelpazesi olan bir 
sektördür- bu sektörü de düşünmemiz lazım. Yani, üç ayda bir ... Arkadaşlarımiz veyahut bu müteah
hitler de bizim insanımızdır, istihdam yaratıyorlar; bunları da düşünmek lazım. Yani, illa ki, bun
ların gayrimenkulleri mahkeme kararıyla değerlendirildikten sonra, neden teminat mektubu olarak 
kullanılmasın ... Ben, bunu da, yine, Sayın Bakanın dikkatine sunmak istiyorum burada. 
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Değerli arkadaşlar, yine, burada, muğlak maddeler çok. Örneğin, 37 nci maddede "tekliflerin 
, değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya ... ilk oturumda tespit edilen isteklilerin 
tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılınasına karar verilir. Ancak, tekiitin esasını değiştirecek 
nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulun
ması" deniliyor. Yani, bu belgelerde önemsiz eksik bilgi ne demek? Böyle muğlak bir madde olmaz, 
bunlar, tamamen yolsuzluğa müsait maddeler. Demokrasilerde, bence, en önemli şey, kanunlardan 
sonra kurallardır. Kuralların net olması lazım. Bence, bu şekilde, bu muğlak maddeleri tasarıya koy-

, mak son derece yanlış olur ve yolsuzluğa müsait maddelerdir. 

Değerli arkadaşlar, yine, 38 inci maddede "ihale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye 
göre değerlendirdikten sonra, diğer teklifiere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre tek
lif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce ... " deniliyor. Yani, diyelim 
ki, bir müteahhit teklif verecek, bunun teklifi düşük, Hazinenin menfaatı söz konusu; ama, buna 
rağmen, siz, komisyona yetki veriyorsunuz, düşük teklif veren bu arkadaşın veyahut yüklenicinin 
teklifini reddediyorsunuz. Neden? .. Yani, bunun bir mantığı olmalıdır, bir ölçüsü olmalıdır. Bu 
şekilde, muğlak madde olmaz. Örneğin, 100 milyarlık keşif bedelli bir işi, eğer, bu arkadaş, yüzde 
50'ye yapıyorsa, 50 milyara yapıyorsa, bu suç mudur? .. Hazinenin menfaatı söz konusu. Bence, bu 
tip maddeler kesin ve net olmalıdır, bunların içinde muğlak ifadeler olmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısını içimize sindirrnek mümkün değildir. 
ı Bence, bu yasa tasarısı, yeniden, günümUzUn şartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Bence de en 
sağlıklısı, anahtar teslimi olmalıdır. Yani, olabilir, 2886 sayılı Devlet ihale Yasası miadını doldur
muş olabilir; ama, benim tek arzum, bu Devlet ihale Yasa Tasarısı, anahtar teslimi, çağdaş bir 
reform olarak önümüze getirilmiş olsaydı, bu tasarıya biz de sıcak bakmış olurduk. 

Benim son söyleyeceğim şu: 57 nci hükUmet bu tasarıyı reform olarak önümüze getirmişse de, 
· bence, bu, asla bir reform değildir; sadece, diğerlerinde olduğu gibi, burada da birtakım kurullar 
oluşturarak, bu Bayındırlık Bakanlığındaki ihaleleri de, tamamıyla Parlamentonun dışında, Par
lamentonun denetiminden uzaklaştırmak istiyor. 

Ben, Doğru Yol Partisi Grubu adına, bu tasarıya kesinlikle ret oyu vereceğimizi bildirir, 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Konyar. 

Saadet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Veysel Candan; buyurun efendim. (SP 
sıralarından alkışlar) 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Dışarıda kar yağıyor Veysel Bey, çabuk ol. 

SP GRUBU ADlNA VEYSEL CANDAN (Konya) -Yasaların karta ilgisi yok; endişeye mahat 
yok canım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 794 sıra sayılı Kamu ihale 
Yasa Tasarısının Üçüncü Bölümü hakkında Saadet Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz aldım, Muhterem Heyetin~zi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, "iyi bir ihale yasasında aranan özellikler nedir" sorusunu cevaplandır
dığımız zaman; iyi bir ihale yasası şeffaf olacak, rekabet ortamı hazırlayacak, yolsuzluğa kapalı 
olacak, kamu kaynaklarını yerinde kullanacak, iktisadi kullanacak ve iyi bir denetlerneye de ihtiyaç 
vardır. İşte bu özellikleri değerlendirmeye aldığımız zaman, bu tasarı geçer not almamaktadır. 
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Degerli arkadaşlar, aslında, işin boyutu, vahameti çok geniş. Bugün müteahhitlere verilmiş, 
devletil) elinde 6 000 yatırım var. Bunların tutarı da yaklaşık 72 katrilyon. Kabaca 50 milyar dolar
lık bir iş devam etmektedir. Maalesef, bizde yanlış bir anlayış var. Denetim dendigi zaman, sadece 
yolsuzlukların ortaya çıkarılması gibi anlaşılmakta. Halbuki, denetim, yolsuzluğa meydan ver
memek; yani, bu, aynı saglıktaki gibi, insanların hastalanınadan hijyenik şartların temin edilmesi 
gibidir. O açıdan, Birinci Bölüm üzerindeki konuşmamda da ifade ettigim gibi, bu tasarı, denetimi 
üçüncü erk olarak almamaktadır. 

Yine bu tasanda bir hata yapılmaktadır. Evvela işi ihale ediyoruz, iş bitiyor, başka kanunlarla 
da sözleşme yapıyoruz. Halbuki, aynı maddeler mükerrer kanunlarda var. Bu neyi meydana 
getiriyor; hem işi büyütüyor hem çogaltıyor hem birtakım sorular da artıyor. Aslında, bu tasarının 
bir metin halinde hazırlanmasının dogru olacagı kanaatindeyim. 

Şimdi, bu tasarı içerisinde olumlu maddeler var, çıkarılması gerekenler var, boşluklar var ve bu 
boşluklar yolsuzlukları beraberinde getirir; ayrıca, yanlışlıklar var. Olumlu muhalefet ömegi olarak, 
biz, Saadet Partisi olarak, dogru bildiklerimizi, hükümeti uyarma noktasında söylemeye çalışıyoruz. 
Neden söylemeye çalışıyoruz; geçmiş dönemde ciddi yanlışlıklar yapıldı. Hatırlarsınız 2886 sayılı 
Devlet İlıale Kanununun 44 üncü maddesinde, davet usulüyle, birim fıyatlar dolar olarak kabul edil
di ve Hazine garantili olduğu için, gerek Bayındırlıkta gerek Enerji Bakanlığında, 5 milyar dolar
lık, ihalelerde ciddi yanlışlıklar ve hatalar yapıldı ve bunlar, Karayolları, İller Bankası gibi kurum
ları da zan altında bıraktı ve Hazine de bunlardan hep zarar etti gitti. 

Şimdi, bütün bunlara karşılık, hükümet, daha doğrusu, bazı çevrelerin de telkiniyle ihale 
yasasına gerek duyuldu. Bu dogrudur ve hep şu söylendi: 2886 sayılı ihale Yasası yetersizdir, yol
suzlugu artırıyor, şaibeyi çogaltıyor... Ama, her şeyi yasalara yüklemek de mümkün değil. Bir 
hükümet geliyor, bir bakan geliyor yolsuzluk az veya konuşulmuyor. Bakıyorsunuz, başka bir 
hükümet, başka bir bakan, daha çok yolsuzluk konuşuluyor. O açıdan, yasaları kullanan, yasaları 
uygulamaya koyan heyetin de bu işte çok önemli payı var; bu, hangi partili olursa olsun. 

Bu yasada ikinci önemli konu; IMF ve Dünya Bankasının talepleri var. O dış talepler açısın
dan, daha önce, hatırlanacagı üzere, sadece yapım hizmetleri ihale ediliyordu; şimdi, burada, hiz
met alımları da ihale kapsamına alınıyor ve bunlar da yabancı sermayeye açılıyor. 

Şimdi, özetle söylemek gerekirse: Bu tasarının eksikleri var mı; var. Yolsuzlugu tamamen ön
ler mi; önlem ez. Peki, bu belirsizlikler neyi meydana getirir; yolsuzluklara kapı aralar, kötü niyetli 
olan insanların yolsuzluga tevessül etmesine sebep olur. 

Degerli arkadaşlarım, emegi geçeniere teşekkür konusunu birinci konuşmamda ifade etmiştim. 
Aslında, hizmeti geçen herkese teşekkür edeceğiz etmesine; fakat, muhalefet olarak bize katkı imkanı 
tanınmadığı için, hem de bu tasanda birçok maddelere katılmadıgımız için, bu tasarıya kırmızı oy 
verecegimizi, yani, ret oyu verecegimizi ifade etmek istiyorum. Yani, bu, aslında, bir yerde, ihaleler
de kaosu meydana getirecek. O açıdan da, biz, fazlaca bir çalışma yapıldıgı kanaatinde değiliz. Daha 
doğrusu, Parlamento dışında çalışmalar yapıldı; Plan B ütçede 1 gün, Bayındırlıkta 2 gün. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyı elimize alsak ve Plan B ütçede akşama kadar okusak, bitmez, 
Bayındırlıkta bitmez, şimdi Genel Kurulda da bitmez; ama, maddeler okunmadan milletvekilleri oy 
kullanacak. 

Ben, kendilerine şunu sorsam: Tam bu salonu terk ederken kapıda birisi gelip elimizi tutup 
"içeride oylanan madde ne idi? Hangi ihale, hangi müteahhit, hangi hizmetle ilgili oy verdiniz?" 
dese, "bizim parti grubunun dediği şekilde oy kullandık" deme durumunda kalacağız zannediyorum. 
Bu da fevkalade üzücü. 
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Şimdi, evvela, hükümet bu tasanda samimi değil dedim. Bakın, ispat edeceğim samimi ol
madığını. Bütün değişiklikönergeleri naylon önergelerle dolduruldu. Yani, muhalefetin önerge ver
mesi kapatıldı, önümUz kapatıldı. Yani, ne olursa olsun, hiçbirini kabul etmiyoruz mantığı var. O 
zaman, böyle bir olayla karşı karşıya geldiğimiz zaman; efendim, siz, bu kanunu hazırlayanlara 
teşekkür eder misiniz; tabii ki, etmeyiz. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer çok önemli konu şu: Bunun alelacele, üç günde hazırlanmasının 
bir nedeni... Bakın, size bir örnek vereceğim. Hükümet, bu tasarıyı buraya getiriyor; arkasından, 
hemen, yani, bir gün önce basılan kanun tasarısına getirip değişi,klik önergesi veriyor. Peki, yani, 12 
saatte Türkiye'de hangi şartlar değişti?! Ha, o zaman, bu değişiklik önergesinin gerekçesi: "Biz, 
unutmuşuz." O zaman, yani, siz, bu tasarıyı çok hafife alıyorsun uz anlamına gelir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tasarı içerisinde, uygun olmayan, uygun görmediğimiz maddeler 
hakkında görüşlerimi ifade edeceğim. Şimdi, biz, 2886'da neden şikayet ediyorduk? .. Diyorduk ki, 
avan projeyle ihaleye çıkılıyor, tatbikat projesi yok; peki. Keşif artışı yapılıyor; evet. Müteahhide 
eskalasyon imkanı veriyoruz, o da, fazla fazla para çıkıyor. Yani, gecikme var, yüksek fiyat var, dev- . 
let çok para ödüyor. Peki, bunu önlemenin yolu nedir; anahtar teslimi ihale yapmaktır, bir de, mal 
ve hizmette götürü bedel ödemektir; iki tane şıkkı var, başka bir yolu yok bu işin. Yani, siz ne kadar 
zengin müteahhit olursanız olun, bu işin yolu bu. 

Peki, bakın şimdi, yeni metinde ne geliyor; "uygulama projesi bulunan işlerde anahtar tes
limi..." Peki, uygulama projesi yoksa, anahtar teslimi yok demektir. Peki, sizce, uygulama projesi 
devlette her işte yapılıyor mu; yapılmıyor. Bunun anlamı şudur değerli arkadaşlar: 2886 eskiye göre 
aynen devam edegidecektir. Yani, Hazinenin zararı devamlı söz konusudur. Eğer şimdi, hükümet 
samimi olsaydı, bu önergeleri doldurmasay dı, biz buraya bir değişiklik önergesi koysaydık ve "tat
bikat projesi olmayanlar ihale edilemez" deseydik, bu işin önünü kapatmış olurduk, hükümetin de 
samimi olduğunu böylece anlardık değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bakın, burada- yine bir yanlış düzeltildi; bu dilzelten arkadaşlahmıza... Burada 
muhalefet şerhi yazan Saadet Partili arkadaşlarımız var. Tabii AKP'li arkadaşlarımız da buna des
tek verdiler, önerge verdiler. 

Bakın, şimdi, mevcut ihale Yasasında, bazıistisnalar hariç, keşifartış oranı yüzde 30. Şimdi bu 
tasanda yüzde 50 getirilmişti. Bu şu demektir arkadaşlar: Biz işe başladık. Bu 10 trilyon; ama, biz 
bilemedik, 15 trilyon olacak. Sen 10 ile 15 trilyonun farkına varamıyorsan bu işe niye imza atıyor
sun?! Çok da müspet oldu, bu önergeyle sıfıra indirildi. Bak, burada, önergeyi verenlere, buna oy 
verenlere, bu yaniışı dilzelten bUtUn milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, çok önemli... Bakın, bu tasarının en can alıcı yerine gelmiş oluyoruz. 
2886'da ne yapıyordu; bir bakan, oturuyor, 1 O fırınayı davet ediyordu; yani, belli istekliler var bu 
ihaleye girecek, I O kişiyi davet ediyor ve bunlardan istediğine ihaleyi veriyordu. Şimdi, burada ne 
oldu biliyor musunuz değerli arkadaşlar; askeri alımlar yine devredışı bırakılıyor, bunu da tartış
mamız lazım. Asker-sivil, kim ne alırsa ... Efendim, bunun özelliği var, bunun şu var, bunun bu var; 
ama, yolsuzluk olduktan sonra bu yanlış. Bana göre hükümetin burada verdiği önergenin genişletil
mesinin de ayrıca yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Ne alırsak alalım, şeffaf olmaya mecburuz. 

Bakın, bugün doğalgaz tartışılıyor, hükümet, birçok soru sormamıza rağmen, net olarak, doğal
gazı kaça aldığını kamuoyuna açıklamıyor. Halbuki, 50 dolara alınıyor, 100 dolar fatura gös
teriliyor, yüzde 40 belediye, yüzde 40 bakanlık, vatandaş soğukta kalıyor; ama, doğalgaz satılamaz 
hale geliyor. Onun için, biz, devlet olarak şeffaf olmak durumundayız. 
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Şimdi, geliyorum, burada, davet usulündeki hassas noktaya. 

Değerli arkadaşlar, eskiden yapım ihaleleri davet ediliyordu; şimdi ne oluyor, bakın; kapsam 
genişletilince, hizmet alımları da davete giriyor. Yani, siz, o zaman, 5 trilyonluk hizmet alımı 
yapacaksanız, o da davete giriyor, siz davet ediyorsunuz, sizin davet ettiğiniz insanlar geliyor ve is
tediğinize de ihale veriyorsunuz. İşte, şaibe burada çıkar. Siz, ne kadar dürüst olursanız olun, eğer, 
bu usulü tatbik ettiğiniz sürece, bunu yaygınlaştırdığınız sürece şaibeden kurtulamazsınız; 

dolayısıyla, bu tasarıya "evet" diyen, bu tasarının böyle çıkmasına sebep olan arkadaşlarımız da 
şaibeden kurtulamaz. Halbuki, bu Parlarilentonun, siyasetin üzerindeki gölgenin... Hep sirndi 
konuşuluyor, deniyor ki "siyaset- bürokrat-sennaye ilişkisi. .. " Biz, buradaki birçok milletvekili ar
kadaşımızın hangi şartlarda, nasıl hayat sUrdüğünü hepimiz biliyoruz; ama, bunları bu şekilde açık 
bıraktığımız zaman tehlike arz ediyor değerli arkadaşlarım. 

· Şimdi bakınız, hükümet, kurum oluşturmada yeni bir usul geliştirdi. İşte, Doğalgaz Üst Kurulu, 
Enerji Üst Kurulu, üst kurul, üst kurul, üst kurul derken, Başbakan da sonradan biraz uyandı yahut 
birileri hatırlattı; aynen şöyle diyor: "Üst kurul çoğaldı; iyi mi yaptık kötü mü yaptık, bilmiyorum." 

Peki, Sayın Başbakan, şimdi, bu yasa tasarısının altına bakıyorum; "Başbakan Bülent Ecevit..." 

Bunun içinde de üst kurul var, bir kurul var. Yani, o zaman, o söylediğiniz ne, bu açıklamanız 
ne, bu metin ne? .. Demek ki, burada da bir çelişki var, bu da bir yanlış. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, çok önemli bir konunun Uzerine geliyorum. 

Bakın, halı\ şeffaf olamadık, hdl§. net olamadık. Kamu ihale Kurumu yönetimi oluşturuyoruz. 
Bakın, nasıl oluşturuyoruz: Bir, Bayındırlık ve İskcin Bakanlığı, MHP. İki, Maliye Bakanlığı, 
ANAP. Üç, Hazine, DSP. Siz, ihale yasası kurumu mu kuruyorsunuz, ortaklık mı, anonim şirket mi 
kuruyorsunuz?! Bu konu aynen Telekamda da yaşandı; böyle şey olmaz. 

Değerli arkadaşlar, bu hükümet gider başka hükümet gelir, bu belediye başkanı gider başka biri 
gelir. Belediye başkanının keyfine, hükümetin keyfine göre kanun olmaz. Her gelen bu kanunu uy
gulayacağına göre, açık, net, vazıh, anlaşılır, muğlak ifadeler olmayan, hiç kimseye açık kapı bırak
mayan, şaibe bırakmayan, yolsuzluğu olmayan bir tasarı olur. Yani, bunu anlamak hiç mümkün 
değil. 

Değerli arkadaşlar, bu kurum ne yapacak; ihale kurumunun görevlerinden bir tanesi, şikdyet
lere bakacak. Şikdyetlere nasıl bakacak -ileride onun sUrelerini de ifade edeceğim- tıpkı yüksek yar
gı organları gibi. Şimdi, burada dosyalar birikecek, birikecek!.. Netice; kurum, bu dosyalara cevap 
veremediği zaman, ihaleler güncelliğini kaybedecek, fiyat artışları başlayacak. Yani, kurum, doğuş
tan ölü doğuyor; onu söylemeye çalışıyorum. Halbuki, mevcutta, Bayındırlık Bakanlığı bünyesin
de Yüksek Fen Kurulu var; orayı daha teşkilatlandırarak aynı şeyi yapabilirsiniz. Niye bir daha ay
rı bir üst kurul yapıp bir karmaşa daha meydana getiriyorsunuz? .. 

Onun için, diyorum ki, bu tasarı bu haliyle çıkarsa, yeni birtakım bilinmezlikleri, belirsizlik
leri, kaosu beraberinde getirir. Bu bilinmezlikler olduğu sürece de kimse, hiçbir bUrokrat bunun al
tına imza atmaz, devlet işleri yürümez hale gelir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, idare aleyhine maddeler var. Hükümet kendi aleyhine madde 
koyar mı; koyar. Bakın şimdi; işi alan müteahhit, ihale komisyonuna geldi "ben, mali bir acz için
deyim, parasal sıkışıklığım var" dedi ve bunları da kendi belgeleriyle getirdi. Ne oluyor; belgeleri 
getirdi, kabul ediliyor, başka şart aranmıyor "tamam" deniliyor ve ihale tasfiye ediliyor. Peki, 
buradaki zarar; devletin zararı. Yok, bir şey yok; devlete kalıyor!.. BÖyle iş olur mu?! Yani, bir tek 
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bu şartla ... Adam geldi "ben battım" dedi ve siz de kabul ettiniz, ihale bitti; böyle şey olur mu?! Hal
buki, eski y~salarda, daha başka, bağlayıcı, net hükümler vardı; onlar yok sayılıyor ve bu, metin
den, mutlaka çıkarılmalı. Bunun mahzuru nedir degerli arkadaşlarım? Para kazanmayacagını hesap 
eden müteahhit, gelir, belgeler, tasfiye ettirir, işiniz yarım kalır; siz onu sıfırdan ihale etmeye baş
ladığınız zaman, devlet zarar görür tekrar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani, şimdi -demin de ay
nı şeyi söyledim- önerge verme imkanımız olsaydı, bu cümle de buradan çıksaydı, müteahhit işe 
başlarken, doğru dürüst, adam gibi işe başlardı; yani "yarın bir milletvekilini, bir bakanı bulurum, 
ben, bu ihaleyi de iptal ettiririm, böylece kurtulurum" deme imkanı olmazdı; siz de rahat ederdiniz, 
müteahhit de rahat ederdi; ama, bunlar, maalesef, burada düşünülmedi. 

n'eğerli arkadaşlar, şimdi, bizim burada ihaleyi yapmaktaki amacımız nedir; ucuz yapacağız, 
kaliteli yapacağız, kamunun menfaatını koruyacağız; ama, karşıdaki insanı da koruyacağız. Peki, 
burada ne yapıyoruz? Firma, işi alıyor, sözleşmeyle aldığı işi birine devrediyor. Buraya madde gel
miş; deniliyor ki: "Üç yıl içinde, bir daha, aldığı işi, sözleşmeyle devredemez." Öyle değil, "dev
redemez" degil, "ihaleye giremez" olmalıdır. O zaman, alır işi devreder, alır işi devreder; devredilen 
işlerin hepsinde de devlet zarar görür. O açıdan, burada, bu metinde, sözleşme devirlerine bir sınır
lama getirilmeli, sık sık sözleşme devri yapan, işi bırakıp başkalarına devreden insanlar ihaleye 
alınmamalı değerli arkadaşlar. 

Şimdi, diger çok önemli bir konu; bu ihale kurumunun mali ve idari özerk bir yapıya sahip ol
duğu söyleniyor. Şimdi, bir kere, bu doğru değil; yani, bu metnin bu maddesinde üstünde yazan ile 
altında yazan çelişki halinde. Yani, özerk olması, bir Rekabet Kurulu, bir RTÜK gibi değiL. Bakın, 
burada ne diyor; "kurul hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları, personel atama çalışma usul
leri, kadro unvanları, kurulun önerisi; Maliye Bakanının görüşü, Bakanlar Kurulunun yönetmelik
leriyle düzenlenir." O zaman, bu uygulama doğruysa "özerk" demeye gerek yok. Bana göre doğru 
olan budur. Diğer üst kurulları da aynen bunun gibi yapmak lazım; yani, siyasi iradenin dışına üst 
kurul çıkarılamaz. Eğer, siyaset halka hesap veriyorsa - ki, öyledir; biz, milletten oy alıp geliyoruz
o zaman biz, burada da üst kurulları mutlaka denetim altında tutmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, kurum, kararları aldı, şikayeti inceledi, ihaleyi iptal etti. Bakın, çok en-
. teresan bir şey söylüyorum. Müteahhidi cezalandırıyoruz. Peki, müteahhide işbirligi yapan 

idaredeki yöneticilere yönelik hiçbir şey yok. Sadece, onlar için "657'ye tabi olarak bir cezalandır
ma olacak" deniyor. Halbuki, bu kurul, dönüp, yönetimde, yani, idarede de bu işe zarar verenleri 
mutlaka yargılamalıdır, yaptırımları olmalıdır. 

Şimdi, kuruma, ihale yasaklılarının sicil tutma görevi verilmiş. Bu, çok yetersiz ve muğlak. 
Halbuki, burada olan, devletle iş yapan bütün müteahhitlerin bütün performansları bir bilgisayar 
formatında toplanmalıdır. Neden; devlet, vereceği ihalelt~rde, bu işi kim yapar, ne zaman bitirir, sağ
lıklı yapar mı, dürüst yapar mı ... Siz, şimdi, burada, sadece yasaklananları, yani, mesleğinde kötü 
hal beyan edenleri bir yere yazdınız ... Ne olacak; öbür özelliklerini bilmediğiniz zaman yanlış 
yapacaksınız. 

Aslında, bakın, burada, çok eksik, unutulan, bize göre, işte, böyle, tartışılmadığı için çok or
taya çıkmayan konulardan biri de şu: Şimdi, ihale yapıldı, sözleşme de yapıldı, bu iş tamam; ama, 
iş, burada bitmiyor, bu iş devam ediyor şimdi... Teknik olarak burada müdahale edilmesi gereken 
konular olacak, muvazaa anlaşmazlıklar olacak; kurum burada devreye girmeli ve hakem görevi 
yapmalıdır. Bunu yapmadığınız zaman, konu yargıya intikal etti mi, on yıl, yirmi yıl sürüyor ve öy
lece kalıyor, devlet zarar ediyor. 
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İşte, siz, bu önergeleri doldurınayacaktınız, biz de bu bildiklerimizi buradan söyleyecektik; 
·beraber oturup doğru olanı yapacaktık. 

Sayın Bakanım, işte, böyle olacaktı yani; ama, siz bunları yapmadınız, siz bunlara yapmadınız 
işte. 

Değerli arkadaşlarım, çok enteresan, kendi içinde çelişki var tasanda. Şimdi "kurul tam sayıy
Ia toplanır" diyor. Güzel, tamam, yani hiç eksiksiz mi olacak? .. Peki, hemen altına inmiş diyor ki, 
hasta olursa, efendim, izinli, raporlu olursa, olandan toplanır. Bu ciddiyetsizliktir. Buna bir rakam 
getirirseniz ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

. BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Adam hasta olmayacak mı? 

BAŞKAN - Bir dakika içerisinde topariayın efendim. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Şimdi, neden ciddiyetsizlik arkadaşlar? Parlamentoda yasa 
çıkarken ne oluyor; işte, toplantı yetersayısı 184 diyoruz, karar yetersayısı 139 diyoruz ... Ee, bu 
kurul toplanacak, sayısı yok! Hasta, izinli, tamam, geriye kalan toplanalım ... Bu bir ciddiyetsizlik
tir. 

Değerli arkadaşlar, diğer önemli bir konu... Kurula, şikayet süresi olarak 7 gün tanınıyor. 
Burada da bir enteresanlık var. Diyelim ki, kurul karar vermedi, 7 gün geçti; iş devam edecek, 
geriye dönüşü yok, yanlış devam edip gidecek. 

Değerli arkadaşlar, özetle, söylemek istediğim, Saadet Partisi olarak uzmanlara yaptırdığımız 
çalışmada, bu tasarı içerisinde eksik gördüklerimizi, yanlış gördüğümüz konuları tek, tek, tek, tek 
anlattık. Bu şartlarda bu ihale Yasası çıkarsa, ihaleler, eskisinden daha kötü ... Kaosa gitme ihtimali 
karşısında, Saadet ·Partisi olarak, oyumuzun ret oyu olduğunu-bir kere daha ifade eder, Muhterem 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tabii, hava muhalefeti nedeniyle, Başkanlığımız, özellikle de 
İdare Amirlerimiz, yoğun bir faaliyet içerisindedirler. Gerek Sayın Hakan Tartan gerekse Sayın Er
kan Kemaloğlu, herhalde, yine birlikte hareket etmiş olacaklar ki, iki otobüsü Genel Kurul için hazır 
bekletiyorlar. Bu hususu, ben, sizin bilgilerinize sunmak istedim. (DSP ve MHP sıralarından alkış
lar) 

SALiH KAPUSUZ (Kayseri) - Yani, kimse gitmesin mi Sayın Başkan? Sabaha kadar 
buradayız. 

BAŞKAN - Aslında, tabii, dışarıdaki hava muhalefeti, hepimizi, herhalde, bugün, sabaha kadar 
burada mahsur bırakmaya yetecek gibi gözüküyor. 

SALiH J(.APUSUZ (Kayseri) - Bu kanunları çıkaracağız. 

BAŞKAN - O da ayrı bir konu Sayın Kapusuz. 

Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz efendim, bu bilgileri verdikleri için. 

BölUm üzerinde 3 adet önerge vardır; önergelerden 2'si milletvekili arkadaşlarımıza ait, 1'i de 
hükümete aittir. 

Önergeleri okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 794-·sira sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesinde geçen "bedelsiz" 
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

AYŞE GÜROCAK (Ankara)- Geri çekiyorum efendim. 

BAŞKAN - Çekiyorsunuz ... Peki. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Ayşe Gürocak 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 794 sıra sayılı kanun tasarısının 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "için" ibaresinin metinden çıkarılarak, çıkan kelime yerine "konusu işin" ibaresinin ekien
mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Akcan 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

BAŞKAN - Sayın Bakanın önergesine Komisyon katılıyor mu? 

BAYlNDlRLlK, İMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyonun katıldığı Sayın Bakanın önergesini oylarımza sunuyorum: Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye BUyük Millet Meclisi BaŞkanlığına 

Görüşülmekte olan 794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısının 37 nci maddesinin üçüncü fık
rasında geÇen "5 gürf içinde" ibaresinin "7 gnn içinde" şeklinde -değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. Fatin Özdemir MUkeri'em Levent Yener Yıldırım 
Adana Niğde Ordu 

Cezmi Polat Birol Büyüköztürk 
Erzurum Osmaniye 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana) - Önergeyi geri çekiyoruz. 

BAŞKAN - Bu arkadaşlarımız da önergelerini geri çekti. 

Üçüncü bölUmU, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Üçüncü bölüm kabul edilmiştir. 

DördUncU böltirnUn müzakeresine başlıyoruz. 

DördUncU bölüm, 42 ila 56 ncı maddeleri kapsamaktadır. 

Dördüncü bölilm üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Osman Aslan. 

Buyurun Sayın Aslan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTi GRUBU ADlNA OSMAN ASLAN (Diyarbakır)- Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; tasarının dördüncü bölümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, görüşlerimizi ifade etmek için söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Kamu ihale Kanunu Tasarısının UçUncU bölUmU üzerinde de ifade ettiğim 
gibi, bu tasarıya karşı bir tavrımızın olmadığını; ancak, bu tasarının -komisyon çalışmalarında da 
ifade etmiştim- aceleye getirilmemesi gerektiğini, vura vura anlatmıştım. 

Kamu ihale Kanunu Tasarısı, çok önemli ve ehemmiyeti haiz bir tasarıdır. Bu tasarı incelen
diğinde, elbette ki, 2886 sayılı Devlet ihale Yasasından çok farklı ve doğruları, tatmin edici yönleri 
daha fazla olmakla birlikte, elbette ki, bazı eksikliklerinin de olduğunu inkar etmek mümkün değil
dir. Türkiye'de, herkesin, her kesim ve kurumun dikkatini çeken ihale Kanununa, gerçekten, bir 
dizayn vermek elzemdir ve gerçektir. Bu doğrular ışığında, yasanın saydam, rekabete açık veber
rak işleyen ve her tUrlU dedikodu ve söylentilerden arındırılmış, itirazların asgariye indir
genebileceği, pUrUzlU, karamsar işlemlerden arındırılmış bir yasa olarak çıkmasında fayda olacağını 
millahaza etmekteyiz. Kaldı ki, bunun yUrUrlUğe girmesine de uzun bir süre tanınmış. Bu yasanın 
çok aceleye getirilmemesi gerektiğini, tekrar tekrar vurguluyorum. Oysaki, bu yasanın çok aceleye 
getirildiği; kanaatimce, bu aceleciliğin içinde de bazı yanlışlıkların olacağı kaçınılmazdır. 

Kamu ihale Kanununun, hem ulusal hem uluslararası sorunlara, sıkıntılara ve rahatlatıcı 
konulara cevap verebilecek nitelikte ve muhtevada olması için, bu tasarının, çok iyi bir şekilde tet
kik edilmesi, incelenmesi, uzman kişilerce elekten geçirilmesi, hem ulusal ve hem de uluslararası 
oorıniara gerçekten cevap verebilecek şartlara uygunluğunun değerlendirildikten sonra Genel 
Kurula getirilmesi gerektiğinin inancındayım; ama, gelmiş ve çıkacak. 

Kan unlar, çıkarıldıktan sonra, pişmanlık getirmeyecek, "ah yanlış yaptık" benzeri huzursuzluk
lar getirmeyecek şekilde çıkarılmalıdır. Bir kanun, bir sefer, bilemedin iki sefer değişikliğe uğ
rayabilir; ama, sık sık, adet haline getirilmiş yanlışlıklarta kanun çıkarınanın, hem hükümetin, hem 
devletin hem Türkiye BilyUk Millet Meclisinin itibarı ve güveni açısından iyi bir sonuç ver
meyeceğini unutmamak gerekir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; dördUncU bölümde, özellikle 43 ila 56 ncı maddelere bir göz 
atıldığında, yapılacak ihalelerin teminat konusu, sözleşme, ihalenin ilanı, süreleri ve gerekli kriter
leri, sözleşme yapma işlemlerinde isteklinin, idari görevlilerin, idarenin görev ve sorumluluklarına 
da önemle değinilmektedir. Ayrıca, danışmanlık, danışmanlık hizmetleri, yeterlilik, ihaleye davet, 
istekiiierin teklifleri ve süreleri konusunda, takip edilmesi gereken yol ve yöntemleri konusunda 
bazı düzenlemeler getirildiği görUlmUştUr. Bu konuları fazla tekrar etmekte, daha önce de söylen
miş elimleleri tekrar etmekte fayda görmediğim için, fazla değinmek istemiyorum. 

İhalelerin yapılışı, sonuçlanması, ihale Kanunuyla getirilmeye çalışılan köklü, Avrupa Birliği 
standartlarına uygun ve bu standartiara uygun olmaya, uygun işlemleri gerçekleştirmeye, her tUrlU 
itirazları incelemeye yetkili, kanunla verilen görevleri yapmak Uzere, tilzelkişiliği haiz, idari ve mali 
özerkliğe sahip kamu ihale kurumunun kurulması ve yapacağı iş ve işlemler ile bu kurulda görev 
alacak görevlilerin ve bunların yetki, sorumluluk, görev silresi ve ihale Kanunu mevzuatı fizerin
deki yetki ve sorumlulukları ile ihaleyi yapacak kurum ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları 
arasındaki her tUrlU işlemlerin hukuki nitelikteki konusundan bahsetmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Kamu ihale Kanununu düzenleyen 53 UncU madde, neredey
se kanun tasarısının yarısına eşittir. Tasarının tarnamını okuduğumuz zaman, Kamu ihale Kanunu 
değil de, bir personel kanunu okumuş gibi oluyorsunuz. Kurum, kurul ve üyeleri, hizmet birimleri, 
uzman ve yardımcıları, eğitim durumları, sicilieri ve bunlara benzer birçok lUzumsuz ayrıntıya girit
miştir. Halbuki, bu kurum, kamu tUzelkişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip bulunduğuna göre, 
kurumun, ayrıca, özel teşkilat kanununun çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. 
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Diğer bir husus, bütün kamu alım ihalelerini doğrudan bu kurum yapıyormuş gibi bir izienim 
yaratılmış ve yolsuzluk yapan, kurul liyeleri ve çalışanlarıymış gibi birçok sınırlama ve düzenleme 
getirilmiştir. Halbuki, kurumun görevleri, konumu ve benzerleri incelendiğinde, kurumun ihale yap
ma ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır; idareterin yapmış olduğu ihalelerde bir tür sekreterya 
görevi yapmaktadır. Buna karşın, kurul liyelerini ve kurum çalışanlarını zan altında bırakacak şekil
de birtakım sınırlama ve şarta bağlı kılmak, peşinen, bunları rencide etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maddenin (j) bendi, kurumun gelirlerini dUzenlemek
tedir. Buna göre, kurum, sözleşme bedellerinin onbinde 3'U oranında pay almaktadır. 2000 yılında, 
idareterin ihale konusu alımlarının toplamı 15,3 katrilyondur. Bu rakamın onbinde 3'U, aynı yılın, 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtayın toplam bUtçelerinden fazladır.; Yani, kurum, bir tek 
gelir kaleminden 7-8 trilyonluk bir gelir elde etmektedir. Bu, çok bilyUk bir rakamdır. 

Kurul üyelerinin 3'U Bayındırlık Bakanlığı, 2'si Maliye Bakanlığının belirleyeceği adaylardan 
seçilir. Burada, bir dengesizlik ve haksızlık vardır. Bayındırlık Bakanlığının yapım işlerinde ağırlığı 
vardır; ancak, ihale uygulamaları sadece yapım işlerini kapsamıyor. Kamu ihalelerinde mal ve hiz
met alımlarının toplam içindeki payı, yapım işlerinden daha az değildir. Bu yUzden, Bayındırlık 
Bakanlığına verilen 3 liyeden 1 'inin yatırımları organize eden Devlet Planlamaya verilmesi.daha uy
gun olacaktır. 

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır ve ikinci kez seçilemezler. Kurul üyelerinin tamamının 
görev sürelerinin aynı anda sona ermesi, kurulda bir hafıza kaybına neden olabilir. Gelecek olan 
yeni Uyelerin işe intibakları zaman alabilir. Bu nedenle, her iki yılda bir, üyelerin üçte l'inin yenilen
mesine imkan veren bir mekanizmanın kurulması lazımdır. Dolayısıyla, acele edilen işlerde sıkın
tıların olacağı kaçınılmazdır. "Acele işte şeytan olur" diye bir tabir var; ama, umarım ki, bu yasa 
tasarısına şeytani dUşüneeler girmemiştir. Bunun için tekrar söylüyorum. 

Konuşmaını bitirmeye çalışırken, keşke bu yasa tasarısı, bu kadar acele ve kısa zamanda 
görfişUlüp karar verilmeseydi. Bu ihale Yasasını çıkarma gayreti içerisinde olan bakanlarımızın ve 
ilgili kuruluşların iyi niyetle konuya yaklaştıklarından bir ş Up hem yoktur; daha sağlıklı, daha tutar
lı ve eleştirisiz olarak çıkan bir yasa olsaydı . .ihale Kanununun yenilenmesinden ve çıkmasından çok 
candan yanayız, yeter· ki yanlışlıklar olmasın. Eleştirilerimiz ve serzenişlerimiz buna istinaden 
yapılmaktadır, kasıtlı bir maksat yok. 

Yasa tasarısı üzerinde çok konuşanlar oldu. Hepsinin iyi niyetle konuştukları muhakkaktır. Bu 
nedenle, çok konuşulan cümleleri ve konuları tekrar ederek zamanınızı almak istemiyorum. 

Bu vesileyle, çıkacak olan bu yeni Kamu ihale Yasasının tekrarhayırholmasıdileğiyle, Yüce 
Heyetinizi en içten saygıtarla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aslan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Rıza Akçalı; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADlNA RlZA AKÇALI (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamhyorum. 

Kamu ihale Kanunu Tasarısının dördüncü bölümUyle ilgili, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
görüşlerimizi ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Önemli bir ka~unu görüşüyoruz. Uzunca bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan bir kanun; 
hazırlıkları uzun zamandır süren bir kanun; Avrupa Birliği ilişkilerinde referans gösterilen bir 
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kanun; yine, GATT Anlaşması gereği, Uruguay Raundu gereği, uluslararası ticaret şartlarına uyum 
açısından gerekli bir kanun; yine, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunun 
(UNCİTRAL) da bu konuda birtakım görevleri ve yaptırımları var, bunlar açısından da önemli bir 
kanun. Aynı zamanda, kamuoyuna baktığımız zaman, kamuoyu yönünden de, yolsuzlukların sona 
ermesini sağlayacak bir kanun. Kamuoyu öyle görüyor, diyor ki "bu mevcut yasa, Türkiye'de bir
takım yolsuzlukların yapılmasına imkan sağlayan bir yasa, bunun değişmesiyle Türkiye rahat
layacak." Yani,·son iki yılda, Uç yılda, vergi gelirlerinin yüzde 37'sini yolsuzluğa vermek zorunda 
olan Türkiye, bu kaynaklarını, kendi ülkesi için kullanacak. Bunu bekliyor kamuoyu. Uzun zaman
dır da hazırlanıyor. İşte, zaman zaman okuyoruz basında. Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı arasında uyuşmazlıklar oluyor, tekrar oturuluyor, konuşuluyor. Nihayet, konu, Sayın Baş
bakanın Amerika gezisi öncesi tekrar gündeme geliyor ve gitmeden önce bu yasanın çıkması gereği 
üzerinde duruluyor. Aletacele komisyonlardan geçirilerek, Meclise taşınıyor. Yani, bu kadar önem
li bir kanun. Türkiye'nin, bundan sonraki yıllarını ve kamuoyunun rahatlamasını sağlayacak 

derecede önemli bir kanun. 

Bu kadar acelenin anlamını kavrayabilmek çok zor. Biz, bu kanuna karşı değiliz, bu kanunu 
çıkarmanın Türkiye'nin yararına olduğuna inanıyoruz; ama, bu kanuna katkı yapmak istiyoruz, bu 
kanunun doğru çıkmasını, eksiksiz çıkmasını, kontrol mekanizmasını sağlayabilmesini gerçekleş
tirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Dün akşamki çabalarımız da bunun tezahürüydü, komisyonda ar
kadaşlarımızın yaptığı çabalar da bunun tezahürü. 

Tabii, bu kadar acele ediyoruz; ama, bunun yanında, uygulamasını da bir yıl sonra yapıyoruz. 
O da bir başka tenakuz, bir başka garabet. Hazırlık süreci var tabii ... 1983'te çıkan kanun, dokuzun
cu ayda çıkmış ve I 984'Un birinci ayından itibaren yürürlüğe girmiş. Yani, Uç aylık bir süre bu 
hazırlıkların yapılması için kafi. 

Tabii, bu kanunun çıkmasındaki temel gerekçeye bir göz atalım. İstenenler, tam rekabet şart
larının sağlanması, şeffaflığın _sağlanması, açıklığın sağlanması; eşit muamelenin gerçekleştirilmesi 
-hem ihaleye girenler arasında eşit muamele hem ihalenin tarafları arasında eşit muamelenin sağ
lanması- güvenilirlik ve gizlilik unsurlarını içermesi -yani, komisyonda alınacak kararlarla ilgili 
gizlilik, ihaleye katılan istekiiierin özel halleriyle ilgili, ticari sırlarıyla ilgili gizlilik, bu anlamda bir 
gizlilik- kamuoyu denetimi ve kamunun ihtiyaçlarının uygun şartlarta ve zamanında karşılanması. 
Bunlar hedefieniyor bu kanunla; kaynakların da verimli kullanılması isteniyor. 

Şimdi, bu kanunu irdelerken, bu kanunu incelerken, bu temel kurallara ne kadar uyup uy
madığına, nerelerde uymadığına bakmak zorundayız, yoksa, bunları baştan isteyip, ondan sonra 
bunun tamamıyla zıddı birtakım maddelerle kanunu doldurmanın, takdir edersiniz ki, hiçbir anlamı 
yok ve buna itiraz etmek de en doğal hakkımız parlamenter olarak. Bir müzakereci meclis olarak 
burada bunu tartışmak ve doğru hale getirmek, eksiklerini gidermek, olguulaştırdıktan sonra mil
letin hizmetine sunmak görevi, parlarneoterin asli görevi ve bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Tabii, bu kanunu incelerken sormamız gereken sorular var. Yolsuzluk geleneklerine nasıl mani 
olacağız, bu kanunda bunun cevabı var mı; buna bakmamız lazım. Yani, şimdiye kadar çok yoğun 
olarak işlenen yolsuzluk, adeta geleneksel hale gelen yolsuzluk önlenebiliyor mu bu kanunla? Yine, 
istisnaları genişletmek suretiyle, eşik değerleri yükseltmek suretiyle bu dediğim amaca ne kadar 
hizmet ediyoruz, bunun da takdirini Yüce Meclise sunmak istiyorum. Birinci bölümde önergeler 
vardı. Bu önergelerde, bu kanun kapsamındaki istisnaları artırıcı birtakım önergeler kabul edildi. 
Yani, bu kanunun dışına çıkarılan kurumların sayısı artırıldı, işlerin sayısı artırıldı. Ayrıca, eşik 
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değerleri yükseltmek suretiyle, birtakım işlerin kendi yandaşlarımıza daha rahat verilmesini sağ
layıcı yeni bir sınır getirildi. Şimdi, bunu, başlangıçtaki ilkelerle nasıl bağdaştıracağız; yani, burada 
bunu birbirimize nasıl izah edeceğiz?! 

Tabii, kafaları değiştirmedikçe, gerçekten, Türkiye'nin kaynaklarını, tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını son kuruşuna kadar bu ülkenin menfaatı için kullanma anlayışını bütün varlığımızla, bütün 
benliğimizle hissetmedikçe, hangi kanunu çıkarırsak çıkaralım, bunun birtakım yolsuzluk kanalları 
bulunacaktır, çok geçmeden bulunacaktır. Hatta, bu kanun içerisinde de buna oldukça fazla sayıda 
imkan vardır, pek çok maddesinde imkan vardır. Tabii, müteahhit anlaşmaları oluyordu geçmişte; 
bir araya geliyorlardı, birisinin işi alacağı önceden belli oluyordu. Bunun önüne geçecek bir düzen
leme var mı diye bakıyoruz bu kanunda; böyle bir düzenlemeyi görmemiz mümkün değil, yok. 

Bazı ihale kurumlarının kamuoyu gözündeki itibarsızlıkları had safhaya çıkmıştı. Buralar bir 
yolsuzluk makinesi gibi çalışıyor, kamuoyundaki intiba bu. Bunları nasıl sileceğiz, bu kurumların 
itibarını nasıl iade edeceğiz; bunlarla ilgili de bir şey yok. 

Yine, 250 milyon civarında maaş alan mühendisler kontrol mühendisliği yapmaya devam 
edecek mi? 400-500 milyon lira alan bölge m üdürleri, 600-700 milyon lira alan genel müdür ler, tril
yonluk hak edişlere imza atmaya devam edecek mi? Bu uygulama devam ettiği sürece yolsuzluk
ların üstesinden geleceğimize nasıl inanacağız, nasıl inandıracağız il)sanları? Yoksa, hiç kontrol ol
mayacak mı? Bunlar, net olarak belli değil de, onun için soruyorum. Yoksa, bütün kontrollük hiz
metleri, gerçekten profesyonel müşavirlik hizmetleri şeklinde mi yapılacak? Bunu, sözleşmelerle il
gili kanunda, sanki işin yapımı süresince ki, kontrollüğün istisnai bir hüküm olduğu ve gerekirse, 
idare tarafından yapılabileceği ifade ediliyor da, ondan size söylemeye çalıştım. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının, daha tarafsız, daha objektif, daha yansız ve daha güvenilir 
olmasını sağlamak için bazı önerileri sayın bakanların ve bütün Parlamentonun ilgisine sunmak is
tiyorum. 

ihale komisyonlarında ve üst kurullarda, mutlaka, kamu dışından, bağımsız danışmanlar bulun
malıdır; işi bilen, işin ehli olan ve hakemlik görevi yapacak bağımsız danışmanlar olmalıdır. İşin 
sahibi kamu, işin yüklenicisi özel sektör; ama, bu konuda karar verecek olan, tamamı, kamu. Böy
le bir dehşet dengesinin devamı hiçbir zaman sağlıklı netice vermez. 

Yapılacak işler, her proje için, çok iyi ve çok detaylı bir şekilde tarif edilebilmelidir ki, hem 
fıyat verme sağlıklı olsun hem sonucunda projeden büyük sapmalar meydana gelmesin hem de hak
sız rekabetin önüne geçilmiş olsun. Değerlendirme kriterleri ve ilgili puanlama kriterleri, ihaleden 
önce mutlaka belli olmalıdır; bunların ne olduğu, hangi kriterler olduğu belli olmalıdır ki, ihaleye 
girecek olanlar, o şartları görerek ihaleye girmeli ve neticesinden, kazanmasa dahi, mutmain olmayı 
becerebilmelidir; aksi takdirde, soru işaretleri uzayıp gidecek. 

Yine, teklif verenlere, itiraz ve tekrar inceleme isteme hakkı verilmelidir; yani, haksızlığa uğ
radığını düşünen, bir kere daha meselenin incelenmesini ihale komisyonundan talep edebilmelidir. 
Bu, hem uyuşmazlıkların azalmasına katkı sağlar hem de daha fazla ihtilafların halline, varsa bir
takım yanlışlıkların da vakit geçirilmeden çözümlenmesine katkı sağlar. 

ihale sonuçları, İstekiilere verilen puantarla birlikte ilan edilmeli. Yani, sadece ihale sonucunu 
ilan etmek, fılana verildi demek kafi değil, fılana şu puanla verildi, verilmeyenierin de aldıkları 
puanlar şunlardır diye ilan edilmeli. Şeffaflık bunları gerektiriyor. Yani, özet olarak söylersek, 
kanunda, en· fazla objektivite lazım ve en az, inisiyatif lazım. Yapabilir, edebilir, koyabilir, ar
tırabilir, eksiltebilir gibi ifadeler takdiri artıran ifadelerdir. Takdirin girdiği yerde de soru işaretleri 
artar, güvensizlikler artar ve bunun sonucu da doğru iş yapma imkanı azalır. 
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Yine, arabuluculuk gibi bir müesseseye ihtiyaç var. Aksi takdirde, üst kurula çok fazla sayıda 
anlaşmazlık intikal edebilir ve burada yığılmalar olur. Halbuki daha altta bir seviyede bir 
arabuluculuk müessesesinin -ki, başka ülkelerde var bu- ihdası suretiyle, anlaşmazlıkların büyük bir 
kısmının burada halli mümkün olabilir. Bu da, sistemin işlemesi açısından ve üst kurulun asli görev
lerini görmesi açısından· önemlidir. 

Bir önemli noktayı daha burada ifade etmek istiyorum. Bu kanundan sonra pek çok yönetmelik 
çıkacak. YönetitJelik, bir yazboz tahtası olarak her zaman değiştirilebilir. Hükümetler, canı sıkılır, 
istediği gibi bunu değiştirir. Yönetmelikler yerine, en azından tüzüklerle bu işi halletmek lazım. 
Tüzük şeklinde bu işi yapabilirsek, ihaleye girenler açısından da, bu işe ilgi duyanlar açısından da 
daha istikrarlı, daha önünü görebilir bir sistem meydana getirmiş oluruz. 

Teknik danışmanlık hizmetlerine devlet tarafından son verilmelidir. Teknik danışmanlık hiz
metleri, kontrollük hizmetleri, mutlaka, profesyonel danışmanlık şirketleri tarafından ihale edilmek 
suretiyle yaptırılmalıdır; yani, hem iş sahibi hem kontrol, aynı kurum, aynı kişi olmamalıdır. 

Kanunda olmayan bir başka hususa daha değinmek istiyorum. "Karşılıklı sorumluluklar" kıs
mında, idarenin yükleniciye karşı sorumlulukları tasanda yok; yani, zamanında ödenmeyen 
hakedişlerin yükleniciye vereceği zarar nasıl giderilecek? Kim üsttenecek bunu? İdarenin elaman
larının sebep olduğu zararların tazmini nasıl yapılacak? Burada bu zarara sebep olan idare 
elemanına rücu var mıdır veya yüklenici kusuru dışında idarenin veya diğer yükleniciterin kusur ve 
ihmalleri karşısında yüklenici mağduriyeti nasıl giderilecektir? Bunların cevapları, mutlaka, eğer 
karşılıklılık esası varsa, konulmak zorunda. 

Bir başka önemli husus da, yolsuzluğa karşı tedbirdir. Kanun içerisinde, olası yolsuzlukların 
önüne nasıl geçeceğiz? Bunun için birtakım kriterlerin tasarıya konulması lazım. Başka ülkelerde 
bunun örnekleri var. İlıaleden çıkar sağlayan kamu görevlilerine, bu iş alanından çekilecek şekilde 
bir çıkar çatışması usulü getirilebilir; yani, bunun tespiti halinde, bu kişi, bu iş grubundan tamamıy
la çıkar ve bir daha bu iş grubunda faaliyet gösteremez. Kamuya açıklık, şeffaflığın sürdürUlmesine 
yardımcı olur. Denetim süreci vasıtasıyla resmi inceleme imkanı, hem yargısal ve idari itirazlara bir 
zemin hazırlar ve bu gibi hallerde de resmi kayıt olarak bir fonksiyon görür. Kamu ihaleleri sürecin
de görevli personelin belgelendirme konusu da dahil ihtisastaşma eğitimi, ihale sisteminin profes
yonelliğini güçlendirerek, yolsuzluk ihtimalini azaltır. 

Bir başka önemli husus ... ihale mevzuatının şeffaf ve adil uygulanmasını garanti altına almak 
için, parlamentoya ve hükümete raporlar sunan, denetim ve ihale gözetim komiteleri kurmuşlar baş
ka ülkeler. Böyle bir düzenlemeye mutlaka ihtiyaç vardır. Kamu adına denetim yapan, millet 
iradesinin tecellisi olan ve millet iradesini kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kamu adına 
bu kuruluşların faaliyetlerinden haberdar edilmesi, son derece önemli. 

Yine, kamu görevlileri için etik kurullar oluşturmuşlar başka ülkeler. Örneğin, Polonya'da 
kamu ihalelerinde görevli kamu personeli için özel bir kanun yürürlüğe konulmuş. Dünya Ticaret 
Örgütünde de benzer uygulamalarla ilgili modeller var. 

ihaleden sorumlu her örgüt ve kuruluşa, dahili kontrol sistemleri geliştirilmelidir bu kuruluş
larda ve bu dahili kontrol sistemleri, ulusal düzeydeki yüksek denetim kurumuna -ki, Türkiye'de 
Sayıştaydır bu- bunun tarafından da dış denetime tabi tutulabilmelidir kurumların denetimi açısın
dan. 

Değerli milletvekilleri, bu genel ifadelerden sonra, dördüncü bölümdeki maddelerle ilgili bir
kaç şey söylemek istiyorum. 
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Madde 46'da, ihalenin sözleşmeye bağlanmasında, sanıyorum, bir yazım hatası var. Hem noter
ce tasdik ve tescil hem de ayrıca yükleniciyle ihale yetkilisi arasında bir sözleşme imzalanması var; 
ama, sayın bakanlar herhalde meşguller, bu konuyu duymuyorlar. ·Bu, hiçbir anlam ifade etmeyen 
bir ifade tarzı. Sanıyorum ki, bu, farkına varılmış. ve düzettilecek 

Yine, ihale sonucunun ilanı kısmında, ihaleye katılan istekli sayısı var; tadat ediliyor neler ilan 
edilecek. Bunun yanında, ön yeterlik alan isteklilerinde isimlerinin belirtilmesi lazım şeffaflık açısından. 

Yine, aynı ilanda, üzerine ihale yapıian isteklinin adı veya ticaret unvanı.· diyor. Bununla 
beraber, teklif veren isteklilerin aldıkları teknik ve mali puanlar da burada ilan edilmeli. Şeffaflık 
böyle sağlanır. 

Yine, danışmanlık hizmetleriyle ilgili etüt ve proje, harita ve kadastro, plan, imar uygulama 
gibi konuları buraya koymuş. Harita ve kadastro, imar uygulama, bunlar özel ihtisas isteyen danış
manlık hizmetleri değil. Bunlar, normal yapım işleri. Bunların buradan çıkarılması lazım; ama, 
bunun yanında eksik olanlar var. Mesela, planlama işi, sondaj işleri, tasarım kontrollüğü, ihale dos
yası hazırlama, inşaat kontrollüğü, inşaat yönetimi, proje yönetimi, teklif değerlendirme, yüklenici 
seçiminde idareye danışmanlık, işletmeye alma danışmanlığı gibi hususların da danışmanlık hiz
metleri tarifinin içerisine ~onulması lazım .. 

1 

Yine, 50 nci madde, ihaleye davet maddesi var; burada da, ihaleye davet edilirken tüm aday-
ların isimleri, mutlaka, davet edilenlere bildirilmeli; ayrıca, davet edilenlerin ortak teklif verip 
verem eyecekleri de bu şartname içerisinde bildirilmelidir ki, birtakım imkanlar varsa bunları değer
lendirsinler. 

Yine, 52 nci maddede bir gariplik var; onu da burada söylemek istiyorum: "Toplam puanı en 
yüksek olan istekli, iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklifle ilgili görüşme yapmak 
üzere davet edilir." Yani, karar verildi, toplam puanı en yüksek olan kişi belirlendi, davet ediliyor. 
"Ancak, bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte ol
mamalıdır." Nedir bu önemli ölçüde değiştirecek nitelik; ölçüsü ne bunun; belli değil. ihale bitecek, 
herkesin arasından birisini seçeceksiniz; bununla tekrar oturup bir daha görüşeceksiniz; bu ne an
lama geliyor?! Böyle bir şey hiçbir ihale kanununda ve hiçbir yerde yok ve diyor ki: "Görüşme 
sonucunda şartları netleştirerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır." Bunun mut
laka tasarı metninden çıkarılması lazım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Önergemiz var; ama, naylonlardan sıra gelmez. 

RlZA AKÇALI (Devamla) - Kamu ihale Kurumu var bir de. Burada, kurumlar cumhuriyetini 
güçlendiriyoruz Türkiye'de. Yeni yeni kurumlar ihdas ediyoruz; bir tane daha ilave ettik ve bu arada 
da, Maliye Bakanlığımızın nurtopu gibi bir özerk kurumuna şahit oluyoruz. O da kurumsuz kal
madı; bir kurum da onun oldu ve bu arada, bu kurumun idari ve mali açıdan bağımsızlığının yanın
da, sorgulanamaması da kanunda yazıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

RlZA AKÇALI (Devamla) - Başkanım toparlıyorum. 

"Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumun 
kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez." Bu, müthiş bir layüsellik; yani, yetkili 
sorumsuz, böyle bir kurum ... Türkiye'de böyle kurumlar var tabii, bir tane daha ilave ediliyor. Peki, 
yargı karar verirse, bu kurum ne yapacak; orası belli değil. 
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9 üye, 1 O üye olmuş; bunun, 9 üye olarak kalması lazım. Siyasi parti üyeliğinin burada geçer
li olmaması, bir defa seçilme imkanı, görev alma, ticaret yasağı gibi hususlar olumlu; fakat, teşkilat
lanmasının ucu açık, nerede duracak, ne kadar büyüklüğe ulaşacak, belli değil. Yeni bir ücret sınıfı 
doğuyor; bunların alacağı ücretierin tespiti, 657'ye tabii olmalarına rağmen, hangi ücreti alacakları 
belli değil. Bütçeden yardım alıyor; ama, ihrasını sadece bakan yapıyor; bunun ibrası Meclise gel
miyor ve bunlar, mutlaka düzeltilmesi gereken, üzerinde durulması gereken hususlar. 

Ben, bu kanun tasarısının, aksaklıkları düzeltilmek suretiyle yürürlüğe girmesini ve ülkemize 
hayırlar getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Akçalı. 

Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Suat Pamukçu; buyurun. (SP sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADlNA SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Saadet Partisi Grubu adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

2002 yılının ilk günlerinde, Kamu ihale Yasa Tasarısını görüşüyoruz; ancak, bu yasa tasarısını 
görüştüğümüz şu günlerde, bu tasarının görüşülmesiyle ilgili olarak, geçmişte ... Daha doğrusu, bu 
tasarıya nasıl gelindi; TUrkiye, bugiln hangi durumda; bu konularla ilgili birkaç hususa değinmek 
istiyorum. 

Şunu, hemen, konuşmamın başında ifade edeyim: Halkımız, 2002 yılına, bu hükümetten, geç
mişte çekmiş olduğu, ikibuçuk yıldır çekmiş olduğu, ondan öncesini de hesaba katarsanız, yaklaşık 
dört dörtbuçuk yıldır çekmiş olduğu sıkıntılardan, acaba, 2002 yılında, kurtuluşumuz için bu 
hükümetten bir müjde gelir mi beklentisi içerisinde girdi. Ne yazık ki, Yüce Meclis, bugün, daha 
yılın başında, halka hiçbir şey getirmeyecek olan, daha doğrusu, halkın sırtındaki yükü biraz daha 
artıracak olan Kamu İhale Yasası Tasarısını görüşüyor. Ülke, bugün, açlıktan ölen çocukları 
konuşuyor; ülke, bugün, soğuktan ölen çocukları konuşuyor; ama, Meclisimiz, üzülerek ifade 
edeyim, Kamu ihale Yasası Tasarısını görüşüyor. 

Tabii, buraya nasıl gelindiği hususunda birkaç şey söylemem lazım. Daha 54 üncü hükümetin 
işbaşından giderilmesinden sonra, o hükümeti işbaşından uzaklaştıranlara bir diyet borcu olarak, 
gelen hükümetler, kamu kaynaklarını sorumsuzca ve cömertçe harcadılar. Nasıl harcadılar; özelleş
tirme yoluyla harcadılar. Geçmişte, POAŞ'ı, TUrkbank ihalelerini konuştuk. Hatta, bu konularla il
gili olarak, bir sayın bakanımız düşürüldü ve bu hususta, yolsuzluk hususunda, ilk defa, bu Meclis
te, bir bakan düşürüldü. Başka neyle kamu kaynakları çarçur edildi; ihaleler yoluyla da çarçur edil
di. 

Şimdi, sizlere soruyorum: Sabiha Gökçen Havaalanı niçin yapıldı; şu anda, atıl duruyor; 
buraya akıtılan trilyonlar nereye gitti?! Fakir fukaranın alınteriyle biriktirdiği Uç beş kuruşlar birike 
birike, birtakım çevretere bu şekilde peşkeş çekildi. Şimdi, o havaalanı boş yatıyor, bir tane uçak 
inip kalkmıyor .. 

Başka; Karadeniz bölünmüş yolunu konuştuk. Başka; Mavi Akım yoluyla aktarıldı bu imkan-
lar. Sonra, bankaların içi boşaltılırken göz yumuld':.l, bile bile bankaların içi boşaltı ldı. 

MEHMET ZEKi ÇELİK (Ankara) - Suat Bey, Başkan da dinlemiyor, bakanlar da dinlemiyor. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Sayın Bakan, Sayın Başkan dinlemiyorlar ... 

Sayın Başkanım, üzülerek ifade edeyim, bu husus, komisyonda da yaşadığımız bir olay. Orada 
da, hiç alışık olmadığımız bir şekilde, kenarlarda, birtakım fiskoslar yapıldı, ne oluyor ne bitiyor, 
biz de anlamadık. Şimdi, aynı husus, Yüce Heyette yapılıyor. 
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Sayın Başkan, lütfen, ikaz eder misiniz. 

ÖMER VEHBi HATİPOÖLU (Diyarbakır) - Başkan diniemiyor ki ... 

BAŞKAN - Sayın bakanlar, lütfen, Sayın Pamukçu'yu dinleyin efendim. 

0:2 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Bankaların içi boşaltılırken, hükümetlerin sesi çıkmadı. Son
ra, geldi geldi, araba tosladı; kasım krizi, arkasından şubat krizi ... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale)- Bu krizleri kim çıkardı?! Bu krizterin anası kim?! 

SUAT PAMUKÇU (Devamla)- Kriziere gelmeden önce, bu hükümetin, iki olayda şansı var, 
onu teslim etmemiz lazım. 

Bir kere, 1999 yılında, hükümet tam koma haline girmişken, Allah'ın hikmeti, bir deprem 
yaşadık, üzülecek bir olay yaşadık; ama, hükümet, o depremi, kendisi açısından ranta çevirdi; Türk 
halkına, ilave vergiler konuldu. Deprem Vergisi adı altında toplanan bütün bu vergiler, sadece ak
tarılan kaynakların finansmanı için kullanıldı. 

Sonrasına geleceğim. Türkiye, bu kaynakları çarçur ettikten sonra, bütçe açıklarını kapatmak 
için, içpiyasadan, içeriden kaynak bulamayınca, bu sefer dışarıya yöneldi -bizi dinleyen halkımızın 
daha iyi anlaması için söylüyorum- içeride yüksek faizlerden bunalan hükümet, dışarıdan ucuz 
kredi bulabilir miyim diye, kapı kapı dolaşmaya başladı; Wall Strett'teki bankaların kapısını çal
dığında "arkadaş, benden kredi istiyorsun; ama, sen, önce, bana bir kefil getir bakalım" denildi; tıp
kı, vatandaşın, bankaya kredi almaya gittiğinde kendisine kefil, ipotek sorulduğu gibi, bu hükümete 
de kefil, ipotek soruldu. Nedir kefil, ipotek; IMF'yle stand-by anlaşması. IMF'nin kapısını çahnca, 
IMF ne diyor "arkadaş, sen topladığın vergilerin hepsini, hatta yetmiyor, daha fazlasını, zaten borç
larını ödemekte kullanıyorsun, bu aldığın kredileri neyle ödeyeceksin." "Neyle ödeyeceğiz" diye 
sorunca "şimdi, benim dediklerimi yapacaksın ... " Neymiş dedikleri: İşçileri ezeceksin. Toplusözleş
melerde işçi ücretlerini fazla artırmayacaksın. Başka; memurları ezeceksin. Başka; çiftçileri ezecek
sin. Nasıl ezeceksin; işte geçmişte yaşadık, Şeker Kanunu çıktı, daha dün Tütün Kanunu çıktı; bu 
şekilde çiftçimizi de ezeceksin. Ezip de ne yapacaksın; bunlardan artıracağınla borçlarını ödeyecek
sin. İşin özeti bu. 

Türkiye, bu durumda IMF'ye niyet mektupları veriyor; yani, taahhütte bulunuyor. "Hayhay, baş 
üstüne; işçimizi ezeceğim, memuromu da ezeceğim, çiftçimi de ezeceğim, senden alacağım 

kredileri ödeyeceğim" diyor. Diyor da ne oluyor; Türkiye, ikibuçuk üç yıldır niyet mektuplarıyla . 
yönetilir oluyor. Türkiye, üç yıldır -açıkça ifade ediyorum- bu hükümet tarafından değil, niyet mek
tuplarıyla yönetiliyor. Türkiye'nin, niyet mektuplarıyla yönetilmesinin dışında, niyet mektuplarını 
hükümet de imzalamıyor, bir bürokrat, bir de bakan imzalıyor; hükümetin, çoğu kere, niyet mek
tubundan, verdiği taahhütlerden haberi bile olmuyor. Bazı yatırımcı bakanlar, niyet mektupları açık
landıktan sonra haberdar olunca da kıyameti koparıyorlar; işte, Sayın Yalova'nın istifasına yol açan 
olaylar, işte, Sayın Öksüz'ün istifasına yol açan olaylar, hep yaşadık. 

ÖMER VEHBi HATİPOÖLU (Diyarbakır)- Herkes anlamaz ki bunları! 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, bu tartışmalar 
içerisinde bir yere varamaz. IMF, bu yasa tasarısıyla yeni bir imkan daha elde etmeye çalışıyor. 
Nedir; işçiyi, memuru, çiftçiyi bitirdi, yetmedi; şimdi, bütçeden, kıt kanaat de olsa, yüzde 5'ler 
civarında da olsa, yatırıma ayrılan payiara gözünü dikmiş, bu paylardan da kapabilmek, elde edebil
mek için, bu kanun tasarısını hükümete dikte ettirmiş. 

Kaynaklar nedir; yani, ihalelerde söz konusu olan miktarlar nedir diye baktığımız zaman, genel 
ve katma bütçeli idareterin 7,5 katrilyon civarında yatırımları var; bir o kadar, hatta ondan daha faz-
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la, ı 0- ı ı katrilyon civarında da, mahalli idarelerin, fonların ve KİT'lerin yatırımları var. IMF, bu 
şekilde, toplam ı 8- ı 9 katrilyonluk bir kaynağa gözUnU dikmiş durumdadır bu tasarıyla. 

Bu tasarının gerekçesine baktığımız zaman, hükUmet ne ifade ediyor; ihalelerde saydamlığı ar
tıracakmış, rekabeti artıracakmış, eşit muamele getirecekmiş, kamuoyu denetimi getirecekmiş ... 
Sayın Bakandan rica ediyorum -Komisyonda da ettim- kUrsüye bir gelsinler de, bu tasarıyla bu say
damlık nasıl sağlanacak, millete açıklasınlar lUtfen. Nasıl olacak da saydamlık sağlanacak? Nasıl 

. olacak da yolsuzluklar, hırsızlıklar önlenecek? Bu tasarıyla, bu nasıl sağlanacak? LUtfen, gelip, 
burada, kürsüde ifade buyursunlar. 

Yapılan nedir? Geçmişte yaşadığımız bir gerçeği ifade edelim. Türkiye'de yolsuzlukların üç 
ayağı var; biri bürokrat, biri işadamı, müteahhit, diğeri de siyasetçi. Şimdi, bu kanun tasarısıyla yeni 
bir kurul oluşturuluyor -geçmişte olduğu gibi- bu üç ayaktan biri olan siyasetçi devre dışı kalıyor; 
geriye kala kala, bürokrat, işadamı, müteahhit kalıyor; üç ortak ikiye iniyor; bunu sağlamakla yol
suzluğu nasıl önleyeceksiniz? 

İşin aslı nedir; Türkiye'de yolsuzluğa bulaşma açısından siyasetçi yüzde IO'u geçmez, yolsuz
luğun kaynağının yüzde 90'ı bürokrattır, iş adamıdır, siyasetçi yüzde ı O'dur. O yüzde ı O'a bile 
tahammül edemeyenler, ondan kurtulmanın yolunu, bu kurulları oluşturmakta bulmuştur. 

Yüce Meclis, bu hatayı, en kısa zamanda düzeltecektir, siyasetçinin onurunu kurtaracaktır. Tür
kiye'de yolsuzluğun kaynağı asla siyasetçi değildir, bu Meclis hiç değildir; ama, üzülerek ifade 
ediyorum, dışarıdan yapılan telkinlerle, sanki yolsuzluğun tek kaynağı siyasetçiymiş gibi, şimdi, 
siyasetçi, bu kurullarda devre dışı kalıyor. 

· Siyasetçinin devre dışı kalması önemli değil, devre dışı kalan halkımız oluyor; ihaleler kamu 
denetiminden yoksun kalıyor. Kim denetleyecek, bu kurullar kime hesap verecek? Hesabı, önünde 
sonunda, bu Meclisin üyeleri halka verecek; ama, ne yazık ki, davul başkasının boynunda, tokmak 
başkasının elinde. 

Değerli arkadaşlarım, bu özerk kurullar giderek yaygınlaşıyor, bağımsızlaşıyor, sorumluluğun 
kime ait olacağı daha şimdiden açıkça belli değil, halk kime hesap verecek o da belli değil; sonun
da özerk kurullar devleti haline geleceğiz; bu gidişle, bu devletin adı, özerk kurullar devletine 
dönüşecek. 

BAŞKAN - Sayın Pamukçu, halk hesap vermeyecek, halk hesap soracak, yanlış anlaşıldı 
galiba. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Kimden soracak hesabı Sayın Başkan; ben onu ifade etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN - İşte, onu söyleyin. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Siyasetçiden soracak; ama, siyasetçinin sorumluluğu ortadan 
kalkıyor. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- "Halk hesap vermeyecek" diyor. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Halka hesap verecek ... 

BAŞKAN - Tamam, oldu efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Özür dilerim, yanlış ... 

BAŞKAN - Estağfurullah. 

Bir yaniışı dUzeltelim; halkı, birde hesap verecek duruma sokmayalım. 
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SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ülke kaynaklarının tahsisi, bölüşümü, ekonomik büyüme ve bütçe dengeleri gibi konular da 
yavaş yavaş bu kurullara devredilmiş olacak. Bu gidişattan hiçbir rahatsızlık duymuyorsanız, 
demokrasiden nasıl bahsedersiniz?! 

Değerli arkadaşlarım, iddia edilen nedir: "Meclis, ekonomik ve sosyal konularda yeterli bilgiye 
sahip değildir. Dolayısıyla, ekonomik ve sosyal konular, bu konularda uzman olan kurulların işi ol
sun ... " Böyle şey olabilir mi?! Bu Yüce Meclisin, her iki konuda da, hem sosyal konularda hem 
ekonomik konularda çok değerli üyeleri var, komisyonlarımız var. · 

Bir diğer iddia: "S iyasetçit er, çıkar çevrelerinin esiridirler ... " Peki, bu kurullardaki bürokrat
ların, çıkar çevrelerinin esiri olmadığını nereden iddia ediyorsunuz?! Nasıl iddia edebilirsiniz böy
le bir şeyi?! Üstelik, bunlar, hesap da vermiyor; ama, siyasetçi hesap veriyor. Böylece ''siyasetçi, 
ekonomiden çekilsin" sloganının arkasına sığınılarak, bu kurullar oluşturuluyor. Biz, bu konularda 
itiraz edince de, karşımıza "efendim, siz, popülizm yapıyorsunuz" diye çıkılıyor. 

Bizim Anayasamızda devletin bir özelliği olarak da "sosyal devlettir" denilmiyar mu?! Yani, 
halkın çıkarlarını tartışmak neden popülizm olacakmış?! Bir ülkede hali vakti yerinde olanlardan 
vergiyi alıp, yoksullara, muhtaçlara aktaracak bir mekanizma, sosyal devletin gereği değil midir?! 
Böyle bir rnekanİzınayı savunmak niçin popülizm olacakmış?! 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Mekanizma var. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Siz ne yapıyorsunuz; tam tersini yapıyorsunuz; fakir fukaradan 
aldıklarınızı, hali vakti yerinde olanlara aktarıyorsunuz. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu var. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Bunun aksi, milli gelirin belli bir kesime aktarılmasıdır, 

bölüşümün de piyasaya terk edilmesi demektir. Saadet Partisi olarak bunu kabul etmemiz asla müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, İlıale Yasa Tasarısıyla ilgili bazı hususlara da değinmek istiyorum. 
Gerekçede biraz önce ifade ettiğim gibi, saydamlık, rekabet, eşit muamele, gizliliğin korunması, 
kamu denetimi; böyle bir şeyin bu tasarıyla sağlanması asla mümkün değil. Ayrıca, tasarıda bir 
değişiklik yapıldı komisyonda, yerli isteklilerle alakah olarak. Buradaki ifade, değiştirilmek 

suretiyle konulan ifade, bizce yeterli değildir, kesin bir ifade değildir; dolayısıyla, muğlak ifadeler 
ileride istismar konusudur. Bazı kurullar, ihaleyi açan bazı kurumlar bunun gereğini yapar, bazıları 
yapmaz. Bu sefer ne olur bu; ileride yine başınızı ağrıtacak bir istismar konusu olarak karşınıza 
çıkacak. Halbuki, buraya konulan hüküm, kesin hüküm ifade etmelidir. 

Bir diğer husus, uluslararası anlaşmalar bu tasarı kapsamında tutulmuş, krediler dolayısıyla. 

Arkadaşlar, uluslararası anlaşmalarla aldığımız krediler bizim malımız, o bizim borcumuz. 
Krediyi alırken, evet, borç olarak alıyoruz; ama, sonunda o borcu biz ödeyeceğiz. Bu, zaten bizim 
malımız, paramız, kamunun parası; üstelik faiziyle ödeyeceğiz. Yani, faiziyle ödeyeceğimiz bir 
krediyi, bu kredinin şartları içerisinde bu tasarı kapsamında tutmak hangi aklın ifadesidir, hangi ak
lın sonucudur anlamıyorum. 

Eşik değerlerle ilgili bir önerge verildi, o önerge kabul edildi, yüzde 60-70 yükseltildi. Aslın
da, bu kanun 2003 yılında yürürlüğe girecek; Zaten enflasyonla o değerler aşılmış olacak, koy
duğunuz rakamların bir şey ifade etmesi mümkün değil, dolar bazında tekrar aynı rakamlara inecek
tir; bir iş yapıyoruz zannetmeyin. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye ikinci bir krizi daha yaşadı, bu ikinci krizden sonra bu 
hükümetin bir şansı da ı ı Eylül hadisesi olmuştur; ı ı Eylül hadisesiyle, hükümet yine kornarlan 
çıkabilmiştir. 

•:ikinci avantajlı teklif' diye bir hüküm getirilmiş. Bendeniz, Sayın Bakandan rica ediyorum; 
ikinci avantajlıteklife nasıl sıcak bakacaksınız? Yani, 2 fırma anlaşarak "sen birinci teklifi ver, ben 
ikinci teklifi vereyim; aradaki fark yüzde 3 'lerden, yüzde S' lerden fazlaysa sen çekil, yüzde 2 
teminatını yak, ben o ihaleyi alayım" derse, ne yapacaksınız? Bunların hepsi, istismar konusu olan 
şeyler. "Aşırı düşük teklif' deniliyor; bunun da bir kriteri yok, tamamen indi, tamamen sUbjektif 
kriterler var. Bunlarla sadece problemleri çoğaltırsınız, bu yasayla sadece yeni birtakım tartışmalara 
yol açmış olursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı bir müddet sonra. yasalaşacak, bu akşam, belki bu gece. Niçin 
yasalaşıyor; Sayın Başbakan Amerika'ya giderken, eli güçlendirilmiş oiarak gönderilecek. Ne 
olacak eli güçlendirilecek de; IMF'den şu kadar milyar dolar daha gelecek. Şimdiye kadar gelenleri 
ne yaptınız ki, bundan sonra gelecekler ne olacak?! Ne yaptınız şimdiye kadar gelenleri; hangi hal
kımızın hangi derdine derman oldu?! Sizin ekonominiz tam bir kevgir, üstelik -bir büyüğümUzUn 
dediği gibi- yağlı kevgir; üzerine ne koysanız, altına geçiyor, bulaşmadan geçiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Pamukçu, topartar mısınız efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

PERİHAN YILMAZ (İstanbul) - Yağlı kevgiri biraz daha açıklar mısınız ... 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Yağlı kevgir dediğin şey, üzerinde hiçbir şey bırakmayan kev
gir; yağı o~masa, hiç olmazsa bir şey bulaşır halk için. Yağlı kevgir, üzerinde hiçbir şey kalmadan 
altına geçiyor. Bugüne kadarki uygulamaların sonucu budur, bundan sonra olacak olan da budur. 

Dolayısıyla, Başbakanın elini güçlendirmekle, sadece, birtakım çevrelerin ekmeğine yağ 
sürüyorsunuz; vatandaşın 2002 yılında beklediği umudun kırılmasından başka bir şey olmamak
tadır. Dilerim, bundan sonraki kanun umut getirsin. Dilerim, 200ı yılı, 2ı inci Asrın en kötü yılı ol
sun ve 2002 yılı da saadet asrının başlangıç yılı olsun. (SP sıralarından alkışlar) 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. Sayın vatandaşlarımızı da, sizleri de saygıyla selam
lıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Pamukçu. 

Sayın milletvekilleri, dördüncü bölümle ilgili 46 ncı maddenin ikinci cümlesi içerisinde "yük
lenici" ibaresinden sonra geten "tarafından imzalanarak notere tescil ettirilir. Sözleşmeler idarece 
hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici..." ibaresi bir matbaa hatasıdır; olmaması gerekiyor. Bunu 
düzelterek oylarımza sunacağım; bu hususun bilinmesini istiyorum ve bilgilerinize sunuyorum. 

Dördüncü bölüm üzerinde, biri hükümete, ikisi de sayın milletvekilierine ait üç önerge vardır; 
önergeleri okutup, işleme alacağım: 

Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısının 46 ncı maddesinin ikinci 
cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini (*) ayrıca bu düzenleme doğrultusunda tasarının 47 
nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini(**) arz ve teklif ederiz. 
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Abdülkadir Akcan 

Bayındırlık ve İskan Bakanı 

4. ı. 2002 

Sümer Oral 

Maliye Bakanı 

0:2 

(*) "Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak notere 
onaylattırılır ve tescil ettirilir." 

(**) "Sözleşme bedeli mal veya hizmet alımı ihalelerinde 1 trilyon lirayı, yapım ihalelerinde 
ise 2 trilyon lirayı aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tes
cilinin idareye tebliğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafın
dan onaylanıp tescil edildiği tarihi izleyen en geç 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak 
suretiyle ilan edilir." 

BAŞKAN- Sayın Hükümet? .. 

MALiYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAJ:<"'A 
GÜL (Elazığ) - Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümetin katıldığı, komisyonunun takdire bıraktığı ve hükümete ait önergeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Önerge kabul edilmiştir. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, 2 nci önergeyi okutamazsınız. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

GörUşülmekte olan 794 sıra sayılı Kamu ihale Kanun Tasarısının 46 ncı maddesinin birinci fık
rasının ikinci cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tümen İsmail Köse İrfan Keleş 
Ankara Erzurum Çankırı 

Mehmet Pak 
İstanbul 

Nihat Gökbulut 
Kırıkkale 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, biraz önce kabul edilen ve 46 ncı maddeyi kapsayan önerge 
Genel Kurulca kabul gördüğü için, bu önergenin işleme alınma olanağı kalmamıştır. Bu hususu bil
diriyorum ve arkadaşlarımıza da durumu tebliğ ediyorum. 

3 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

GörUşülmekte olan 794 sıra sayılı Kamu ihale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) bendinin 6 
ncı sırasından sonra 7 nci sıraya aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 

"7) Kamu ihale Kanun Tasarısının kapsamı dahilinde ihalesi yapılacak olan işler ile daha önce 
2886 ve diğer kanun hükümleri dahilinde ihalesi yapılmış bulunan ve senetere sari olan işlerin mali 
yıl içinde hak edişlerini yüzde 05 arasında tevkifat yapılır. Bu tevkifat Maliye Bakanlığı hesabında 
tutulur. Devam eden mali yıl içinde bu tevkifat genel ve katma bütçeli idarelerde çalışan teknik 
sınıfa dahil personele görev ve makamına uygun şekilde dağıtıhr. Bu konuda ilgili yönetmeliği 
çıkarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir;" 
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BAŞKAN- Sayın Komisyon? ... 

BAYlNDlRLlK, İMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın hükümet? ... 

NiHAT GÖKBULUT (Kırıkkale)- Sayın Başkan, gerekçemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim. 

Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz? 

MALiYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir)~ Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okuyalım Sayın Gökbulut? 

NiHAT GÖKBULUT (Kınkkale)- Sayın Başkan, mümkünse ifade edeyim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Bu Meclisin çıkaracağı en hayırlı madde, bunu bir dinleyelim. 

BAŞKAN - Sabahtan beri diniiyoruz Sayın Polat. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - En doğrusu bu. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gökbulut 

NiHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemin esası 
şudur: Trilyonlarca, katrilyonlarca liraya, milyarlarca dolara mal olan yatırım projelerini planlayan, 
denetleyen, hizmete açan teknik sınıf, bugünün şartlarında, ücret açısından, yanında çalışan insan
lardan çok daha aşağı bir ücretle çalışmaktadır. Çok zor şartlarda mesleklerini ve sanatlarını ifa 
eden, en zor şartlarda üniversiteyi bitiren ve mesleklerine uygun olarak sosyal yaşamın faturasını da 
çeken kamuda çalışan teknik sınıfın, mühendis ve mimarların, asgari olarak bir ücret dahilinde 
hayatlarını idame etmesi gerekir. Bütçe imkanlarının böyle bir olanak sağlamasının mümkün ol
madığını biliyoruz. 

Önergem, sadece şudur: Yıl içerisinde tahakkuka bağlanan hak edişlerden kesilen b inde 5 
oranını Maliye Bakanlığının bir hesabında tevkif ederiz ve takip eden yılda, Maliye Bakanlığının 
onaylayacağı, tanzim edeceği bir yönetmelik gereği, kamunun tüm birimlerinde değil, kamu, katma 
bütçeli ve genel bütçeli idarelerde çalışan ve teknik sınıfa ait olan mühendis, mimar ve teknik 
elemanlara belli oranlarda dağıtımını sağlarız. 

Burada, dikkat edilmesi gereken bir husus şudur: Özellikle, Karayollarında, Devlet Su İşlerin
de ve Köy Hizmetlerinde çalışan teknik sınıf, diğer kamu iktisadi kuruluşlarında çalışan teknik 
sınıflara göre yüzde 40'a yakın daha düşük bir ücret almaktadır. Bu şekilde de, kamuda çalışan 
bütün teknik sınıfların eşitliğini sağlamış oluruz. Önergemi destekierseniz teşekkür ederim. Takdir 
Yüce Meclisindir. Tümünüzü saygıyla selamlarım. (ANAP, DYP ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gökbulut 

Hükümetin ve komisyonun katılmadığı, gerekçesini Sayın Gökbulut'tan dinlediğiniz önergeyi 
oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Önerge kabul edilmemiştir. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Sayın Başkan, bir sayın! .. 

BAŞKAN - Saydım efendim. Sizin, kaç kişi olduğunu gördüğünüz var mı burada; yok. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Bakmıyorsunuz bile, bir bakın efendim. 
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ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, DSP'liler mühendisiere karşı mı ki kabul et
miyorlar? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Dörc.Jüncü Bölüm 42 ila 55 inci maddeleri kapsamaktadır. 

III. - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Bu bölümü oy lamadan önce bir yoklama isteği vardır. 

Yoklama isteminde bulunan arkadaşların Genel Kurulda hazır bulunup bulunmadığını 

arayacağım. 

Sayın Candan? .. Hazır. 

Sayın Çelik? .. Hazır. 

Sayın Ulucak? .. Hazır. 

Sayın Öztek? .. Hazır. 

Sayın Karavar? .. Hazır. 

Sayın Pamukçu? .. Hazır. 

Sayın Bekaroğlu? .. Hazır. 

Sayın Karamollaoğlu? .. Hazır. 

Sayın Yumakoğulları? .. Hazır. 

Sayın Karagöz? .. Hazır. 

Sayın Oğuz? .. Hazır. 

Sayın Geçer? .. Hazır. 

Sayın Polat? .. Hazır. 

Sayın Erbaş? .. Hazır. 

Sayın Musa Demirci? .. Hazır. 

Sayın Alaattin Sever Aydın? .. Hazır. 

Sayın Fahrettin Kukaracı? .. Hazır. 

Sayın Esengün? .. Hazır. 

Sayın Örs? .. Hazır. 

Sayın Hacı Filiz? .. Hazır. 

Aslında, Genel Khrulda fazlasıyla sayı var; ama, usulü yerine getiriyoruz. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Usul değil, netleştiriyoruz. 

BAŞKAN- İçtüzügun gereğini yerine getiriyorum diyorum Sayın Candan, alınganlıkgöster-
meyin. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Netleştiretim Sayın Başkan. 

BAŞKAN -lçtüzUğUn gereğini yerine getiriyorum dedim, yoksa, görünen köy kılavuz istemez. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - O İçtüzUğUn gereği yerine gelseydi neler olurdu neler; şu Meclis 
gUl gibi olurdu. 

BAŞKAN - Yoklama için 2 dakika süre veriyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum. 
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(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır. 

4. ı. 2002 

VI. -KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN 
GELEN DİGER İŞLER (Devam) 

0:2 

7. - Kamu Ihale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (11930) (S. SayısL' 794) (Devam) 

BAŞKAN - Dördüncü bölümü, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarımza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, beşinci bölüm Uzerindeki.görüşmelere başlıyoruz. 

. Beşinci bölüm, 56 ila 70 inci maddeleri kapsamaktadır. 

Bu bölüm üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın 

Karapaşaoğlu; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADlNA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Bursa) - Sayın Baş
kanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kamu ihale Kanunu Tasarısının 56 ila 70 inci maddeleriy
le ilgili olarak Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti ve Sayın Başkanı saygıyla 
selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, bahsettiğim maddeler, daha ziyade, yargıyla, yasaklarla, ceza sorum
luluğuyla ilgili maddeler; arkasından da çeşitli hükümler yer alıyor. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van)- Sayın Başkan, sOkuneti temin eder misiniz; uğultu var. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞADOLU (Devamla)- 57 nci maddede, özellikle, kurum tarafıl'l:
dan verilen nihai kararlar üzerinde itiraz hakkı olanların şikayetleri Cumhuriyet Hükümeti mah
kemeleri tarafından öncelikle ele alınır ve görüşülUr deniliyor. Aslında, hukuka duyulan, yargıya 
duyulan güvenin bir ifadesi olan bu düzenlemede, hemen arkasından, bu konuyla ilgili olarak ih
tisas mahkemelerinin kurulmasının gerektiğinin ... 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 

Sayın milletvekilleri, yoklamayı yarıda kestiğim için, arkadaşların yok yazılma gibi bir durumu 
söz konusu değildir, hepinizi var gösterdik. O nedenle, telaşa gerek yok, pusula göndermenize gerek 
yok diyorum. 

Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - ihale konularıyla ilgili, bir müddet sonra 
ihtilafların, şikayetleşmelerin, davaların çoğalacağı düşünülerek, konuyla ilgili ihtisas mah
kemelerinin kurulma hazırlığının da yapılması lazım. Bu tasarı geçtikten sonra, yasalaştıktan son
ra, ilgili merciin, Bakanlığın, konuyla ilgili ihtisas mahkemesini gündeme getirmesi gerekir diye 
düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yine, bahsettiğimiz tasarının müteakip maddesinde şöyle bir hüküm var: 
"Haklarında yasaklama kararı verilen tüzelkişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının 
tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan 
gerçek veya tüzelkişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Hak
larında yasaklama kararı verilenierin gerçek veya tüzelkişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs 
şirketinde ortak olmaları halinde bu. şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları 
halinde ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla ... " 
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HÜSEYiN ÇELİK (Van)- Sayın Başkan, burası panayır yeri gibi. Olacak şey mi bu?! 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, buraya bir nokta 
koyup, mevzuatımızı bir gözden geçirmemiz lazım. Şu anda, Türkiye'de, sermaye şirketlerinin, Ser
maye Piyasası Kuruluna kayıtlı olanların hiçbirisi, sermaye şirketi hükmünde değil. Neden; çünkü, 
Sermaye Piyasası Yasası Genel Kuruldan geçerken "Kayıt Kurulu" diye bir müessese kuruldu ve 
sermaye şirketlerinin bütün hissedarlarının ellerindeki hisselerinin tamamı kayıt altına alındı. Bu 
demektir ki, sermaye şirketi diye addettiğimiz şirketler de, doğrudan doğruya şahıs şirketi hükmüne 
dönüşmüştür. 

Bu düzenleme içerisinde, bu maddeden, sermaye şirketlerinin bir tek bölümü istifade edecek
tir; o da nedir; yabancı sermayeli, sermayesinin yarısından fazlası dışarıdan gelen yabancı ortaklı 
şirketler ancak bundan istifade edebilecekler. Yurt içerisinde bulunan sermaye şirketleri, davataşıl
dığı takdirde, bu maddeden istifade edemeyecekler; zira, Sermaye Piyasası Kurulunun kayıt sistemi 
içerisinde hissedarların teker teker isimleri, sahip oldukları hisselerin hüviyetleri teker teker kayıt 
altındadır. 

Bununla ilgili olarak düzenleme yapmak gerekir sanıyorum; ancak, bu düzenlemenin şu anda 
yapılması mümkün değil, üzerinde oturup çalışılması gerekiyor. Ayrıca, bu madde içerisinde zik
redilen üç hal, Anayasa Mahkemesi tarafından da -şayet günün birinde müracaat edilirse- eşitlik il
kesine aykırı bulunabilir ve iptal edilebilir. 

Değerli arkadaşlar, şöyle sırayla maddeleri geçiyoruz. 60 ıncı maddenin ortasından okuyorum: 
"Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre -tabii bu kurumda çalışanlarla, görevlilerle ilgili 
olarak- haklarında ceza kovuşturması da yapılır." 

Değerli arkadaşlar, bir cezanın takdir edilebilmesi için, ceza kovuşturması yapılabilmesi için, 
cezanın tarif edilmesi lazım. Şimdi, fiil ve davranışlarının hangisinin cezai sorumluluk getirdiğinin 
teker teker tadat edilmesi lazım. Geçtiğimiz maddelerde birkısım fıiller sıralanmış, sayılmış, bir
kısım fıiller var; ama, burada o kadar geniş takdir yetkisi var ki, idarenin yöneticisi ile çalışanları 
arasında birtakım ihtilaflara sebep olabilir. 

Yine devam ediyoruz. "İdarelerce uyulanması gereken diğer kurallar" başlığı altında, 62 nci 
maddede "yatırım projelerinin planlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi 

amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak 
yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış ol
ması zorunludur" deniliyor. Bu tasarı içerisinde, benim kanaatimce, yatırımların ahenkli ve mun
tazam yürümesinin en önemli maddelerinden birisidir, en olumlu maddedir bu madde. Zira, 
hepinizin malumu, kamunun, vatandaşın bütün gözü yatırımların üzerindedir. Efendim, köylerin:ıize 
gidiyoruz, gölet yatırımı var, baraj yatırımı var, çeşitli yatırımlar var. Bu yatırımlar yıllardır sürüp 
gidiyor. Vatandaş, buradan, bundan dolayı, bu yatırımların bitmemesinden dolayı yönetimleri de 
suçluyor; belki de, haksız olarak, yönetimlere hak etmedikleri cezaları veriyorlar kamu vicdanında. 
Dolayısıyla, bu madde, çok önemli gördüğümüz bir madde. 

Yine "yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyeti elde edilmeden, kamulaştırma yapıl
madan, projeleri, uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılmaz" ifadeleri, yatırımların, gerçek
ten ciddi olarak yapılmasını öngören düzenlemeler, uygun düzenlemelerdir. 

Yine, maddenin devamında -62 nci madde çok uzun olduğu için- (h) bendinde "yapım işlerin
de denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine 
girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için 60 milyar lira olarak hesaplanmak üzere 
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dikkate alınır" deniliyor .. Bu 60 milyar liranın biraz yükseltilmesi lazım. Bu rakamın düşük olduğu 
kanaatindeyiz. Bu, bir önergeyle düzettilebilir diye düşünüyoruz. 

63 üncü maddede, yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler var. Bu maddede de, yerli istekliler 
lehine yüzde 15 oranına kadar fıyat avantajı sağlanmış. Bu da, tabii, kendi kaynaklarımızın yurt 
içerisinde kalması bakımından, reel sektöre katkı sağlaması açısından önemli bir düzenlemedir, 
yerinde bir dilzenlemedir. 

Bu tasarıİun bence en olumlu maddelerinden bir tanesi, yasada değişiklik yapılmasıyla ilgili 
maddedir. Nedir o 66 ncı madde: "Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna 
hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlel)ir." 

Yani, günün birinde bu yasaya bir ilave yapılması gerekiyorsa, bir başka yasanın peşine mad
de takılmak suretiyle bunda düzenleme yapılamayacak. Bu yasa gelecek buraya, Genel Kurula; bu 
yasa yine. tartışılacak ve uygun görülürse, o madde eklenecek veya o düzenleme yapılacak. Hatta, 
ben tavsiye ederim, bunu, prensip haline getirmek lazım; bütün yasal düzenlemeleri yaparken, ken
di yasasını gündeme getirmek suretiyle, kendi yasası içerisinde düzenlemeler yapmak lazım. Biz 
burada ne yapıyoruz; efendim, şu kanunun (a) bendinin ondördüncü fıkrası yürürlUkten kaldırılmış
tır diyoruz.ama, neyi kaldırdığımızı, etkilerinin neler olacağını çok araştırma imkanı da 
bulamıyoruz. 

Burada arkadaşlarımın bazıları ifade ettiler. Dediler ki: "Efendim, eşik değerlerin limitleri 
zaman geçtikçe değerini kaybedecek." Belli ki, maddeler iyi irdelenmemiş. 67 nci maddede, 
TEFE'ye uygun olarak, rakamların yeniden düzenleneceği açık bir şekilde ifade edilmiş. Yani, Top
tan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak bu rakamlar tekrar gözden geçirilecek her yıl itibariyle. 

Ayrıca, burada en çok eleştirilen konulardan· bir tanesi de, oluşturulan kurullardır. Bütün ar
kadaşlarım ız kurulların denetimsizliğinden bahsettiler. Yalnız, geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, mal1 sektöre olan borçların yeniden yapılandirılmasıyla ilgili yapılan yasal düzen
lemede, denetimle ilgili olarak şöyle bir madde getirildi: "Özel kanunlarla kamu tüzelkişiliğini haiz 
olarak kurulmuş olan kurul ve üst kurulların yıllık hesaplarının denetimi Sayıştay tarafından yapılır. 
Bu madde kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri hakkındaki yıllık rapor her yılın 
mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu kurul ve üst kurullar, faaliyetlerine ilişkin 
olarak da yılda bir defa Türkiye BUyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrıca bilgi 
verirler." Dolayısıyla, kurulmuş olan ve bundan sonra kurulacak olan bütün kurullar, Parlamen
tomuzun, Genel Kurulumuzun denetim organı ol~n Sayıştay tarafından denetlenecekler, ayrıca yıl
da bir defa olmak üzere de Plan ve Bütçe Komisyonuna gelerek hesap verecekler. 

Değerli arkadaşlar, Kamu İlıale Kanunu, devlet yapımız içerisindeki en önemli yasalardan bir 
tanesidir. Bugüne kadar yapılmış olan yasalar, elbette iyi niyetlerle yapılmıştır; ama, üzerlerinden 
çok uzun sUreler geçtikçe, uzun sürelerden sonra, bu yapılan yasaların, uygulanabilirlik noktasında, 
eksiklikleri veya aksaklıkları tespit edilmiştir. Bu eksikliklerden dolayı, bu aksaklıklardan dolayı 
yasalar, işleyemez hale veya denetlenemez hale gelmiş olabilirler. 

Bu yasayı da tenkit etmek çok mümkün. Çeşitli ifadelerini almak suretiyle "işte şurada şu ek
siklik var, burası açıktır, burası kapalıdır" demek de mümkün; ama, bu yasa, şimdi, bu Kuruldan, 
Parlamentodan geçtikten sonra uygulanma safbasma girecektir. Uygulanma safhası içerisinde bir
takım eksiklikler ancak görülebilir. 

Temennimiz o ki, bu eksikliklerin, görüldüğü noktada, sUratlİ bir şekilde giderilmesidir. O 
zaman, yasa kamuoyunda işlerlik kazanacak, güven kazanacak, kamuoyunun beklentisi olan, büt-
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çesinin neredeyse üçte 1 'ini ilgilendiren bu ihalelerden dolayı yapılan harcamalara karşı vatandaşın, 
kamuoyunun güveni gelecektir. Önemli olan şey, bu ihalelerin, kamuoyunun bilgisi dahilinde, on
ların sorgulayabileceği bir tarzda yapılmasıdır. Eğer, bu şeffaflığı, çeşitli unsurlarla, çeşitli araçlar
la temin edersek, ilave yönetmeliklerle bunlara açıkhk getirebilirsek, ben, öyle zannediyorum ki, 
bu, yeni düzenlenmiş olan Kamu ihale Yasası toplumu tatmin edecek, topluma, devletine karşı, 
müesseselerine karşı güven hissi gelecek ve özellikle de bu ihalelerden dolayı toplumun beklentisi : 
daha net, daha şeffafbir şekilde temin edilecektir. 

Burada biraz önce bahsettik, en önemli unsurlardan bir tanesi; şu yapılan yatırım iki senede 
biter veya Uç senede biter, işte, bunun ödenekleri de budur, bu sene bu yapılacak, iş akım şemasına 
göre ödeme planı da yapılacak, konulacak dendiği takdirde kamuoyu bundan tatmin olacaktır. Hele 
hele birkaç yatırımı bu minval üzere yapıp gerçekleştirirsek, kurumlarımız bunda muvaffak olurlar
sa, iyi bir denetimle kurumlarımızın bunu başarmalarını temin edebilirsek kamuoyuna çok büyük 
bir güven gelecektir. Kamuoyuna gelen bu güven diğer güvenleri de arkasından getirecek, 
piyasalarda açılmalar olacak, . rahatlamalar olacaktır; belki, yastık altında olan, piyasalara güven
ınediği için parasını bir yerlere koyan insanlar paralarını bu sektöre kaydıracaklar, piyasaya bir ak
tivite gelebilecektir. Dolayısıyla, bizim, Sayın Bakanlığımızdan, bu yasayı takiple görevli bakan
larımızdan özellikle istirhamımız, ricamız şu: Uygulamalara başlanıldığı günden itibaren, çok cid
di bir şekilde, çok düzenli bir şekilde denetimlerinin yapılması lazım. Eksiklikler ohibilir, o eksik
likleri de, vakit geçirmeden, anında yerine getirmek lazım ve bu yasayı işler hale getirmek lazım. O 
takdirde, yıllardır olumsuzluklar içerisinde çırpınan Ulkemizde, olumsuzlukların en önemli kanadını 
teşkil eden bir konunun, üstü örtülecek, kapanacak, kamuoyuna güven gelecektir. 

Değerli arkadaşlar, komisyonlarda ele alınan tasarılardan -kendi komisyonumuz olduğu için o 
komisyondan bahsedeceğim- Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınan tasarı ların, daha makul, daha 
mantıklı bir şekilde eleştirildiğini, daha teknik düzeyde eleştirildiğini, arkadaşlarla, parti gruplarıy
la aramızda daha uyumlu bir yaklaşım sergilendiğini, ben, burada özellikle vurgulamak istiyorum. 
Tabii, Genel Kurula gelindiğinde, orada 5-1 O kişinin yahut 40 kişinin göremediği birtakım eksiklik
leri, Genel Kurulumuzdaki değerli 500 arkadaşımız daha iyi bir şekilde görebilir, bu mümkündür; 
ama, bu eksiklikleri, zaten sıkıntı içinde bulunan ülkemizde, bir başka sıkıntıyı gündeme getirecek 
şekilde ele almamak lazım. Doğrudan doğruya, teknik düzeyde, maddeleri irdeleyerek eksikliklerini 
söylememiz lazım, bu eksikliklerin giderilmesini beklememiz lazım ve yönetimlere bu konuda yar
dımcı olmamız lazım. Elbette, demokrasinin bir kanadı da rekabettir, yarıştır. Biz "iktidara gel
diğimizde, bunu daha iyi uygulayacağız, daha süratli uygulayacağız, daha ekonomik uy
gulayacağız" diyebiliriz; ama, hiçbir şekilde, bu yasa hiçbir işe yaramaz, bu yasa hiçbir fayda getir
mez, bu yasadan yararlanamayız, bu yasa istismara açıktır gibi konularda tartışma açmamamız 

·gerekiyor. Gerçekten böyle bir şey varsa, gruplar arasında, grup başkanvekilieri arasında, arkadaş
larımiz arasında, diyalog denen bir nesne var, onu işletmek suretiyle eksiklikleri gidermemiz 
gerekiyor. Ben, bu duygu ve düşüncelerle, Partimiz adına, bu yasanın, bütün eksikliklerine rağmen 
iyi işleyeceğine, daha doğrusu iyi işletilebileceğine inanıyorum, yeter ki, bu yasayı, uygulayıcılar, 
doğru anlasınlar, doğru değerlendirsinler ve doğru uygulasınlar; bu duygu ve düşüncelerle, değerli 
Genel Kurulu saygıyla selamlıyor, bu yasanın, ülkemizde hayırlara vesile olmasını, başarı getir
mesini diliyorum~ 

Saygılar sunarım efendim. (AK Parti, DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Karapaşaoğlu. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın Mustafa Örs. 

Buyurun Sayın Örs. (DYP sıralarından alkışlar) 

0:2 

DYP GRUBU ADlNA MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; görüşmektc olduğumuz 794 sıra sayılı Kamu ihale Yasası Tasarısının 56 ila 70 inci mad
delerini kapsayan Beşinci Bölüm üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
şahsım ve Orubum adına, .sizleri ve gecenin bu saatinde karlı bir günde bizleri izleyen değerli aziz 
milletimizi de saygıyla selamlıyorum. 

Birinci Bölümdeki konuşmamda da arz ettiğim gibi, temelde, bu yasaya bizim karşı ol
madığımızı ve özellikle Genel Başkanımızın da, bir an önce çıkarılmasını ve derhal tatbikata konul
masını istediğini arz etmiştim. Bu duygularımızı yeniliyoruz; ancak, maddelerdeki çekincelerimizi 
veya eleştirilerimizi de veya verdiğimiz önergeleri de burada tekrarlamak istiyoruz. 

Ben, Birinci Bölümde arz ettiğim eşik değerle ilgili çok kısa bir şey arz etmek istiyorum. Eşik 
değerin ll trilyon olduğunu -tabii ki, o, 2001 senesindeydi- ve her sene de -67 nci maddede olması 
lazım- katsayıyla artırılacağını ... O şekilde geçmiş zaten ... Ama, şimdi, 2002 senesinde -normalde 
artırılacağına göre- biraz önceki rakamın -17,5 trilyona yükselmesi- artırılmış gibi değil, normal 
katsayıyla çarpılmış gibi olduğu kanaatindeyim; yani, bu rakam, yükseltilmiş gibi değildir. 

Ayrıca, biraz sonra, bazı önergelerimizle ilgili -yüzde 50 artışın kaldırılması konusunda da
düşüncelerimizi arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkarılan 
1850 tarihli Nizainnameden, günümüzde uygulanan 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa kadar, dev
let ihtiyaçlarının en iyi şekilde alınabilmesi için birçok kanuni düzenleme hayata geçirilmiştir. Tüm 
yasal düzenlernelerin belli bir uygulama döneminden sonra ihtiyaçlara cevap veremediği anlaşılmış 
ve yeni düzenlemeler gündeme gelmiştir. Görüşmekte olduğumuz Kamu ihale Yasası Tasarısı da ih
tiyaçlardan doğma bir düzenleme olarak önümüzdedir. 

Kamu harcaması gerektiren işlere özgü ihalelerde, yeni uygulamaların hayata geçirilebilmesi 
ve harcama yapılmasıyla gelir elde edilmesine yönelik ihalelerin, kendine özgün niteliklerine uygun 
olarak ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ayrı kanunlarda düzenlenmesi gerekmektedir. Devletin bu 
işlere ilişkin ihale mevzuatının, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluş
ların ihale mevzuatına paralel hale gelebilmesi için, kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal ve 
hizmet alımları ile yapım işleri, bu kanun tasarısı kapsamına alınmış ve sözleşmelerle ilgili husus
lar da ayrıca düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 'bu yasa tasarısı, IMF isteği olarak Yüce Meclisin gün
demine getirilmiş -ilk başta da bahsetmiştim- bir yasa tasarısıdır. GönUl isterdi ki, 2003 senesinde 
uygulanacak olan bu yasanın daha uzun sürede - ki, önergeler le de görülmektedir; komisyonda 100 
kUsur önerge gelmiştir; yani, hazırlık aşamasında, tam, hepsinin görüşUlmediği bir gerçektir- daha 
detaylı -biraz önce de bazı arkadaşlar bahsettiler- daha ciddi, daha güzel, günümüz şartlarına uy
gulanmasına esas olmalıydı. Bu aşamada, ülke şartları dikkate alınarak hazırlanmış bir yasa değil
dir. Çıkarılırken gösterilen acele davranışlar, kanunun uyulama safhasında gösterilmernekte ve an
lamsız bir şekilde uygulama yılı 2003 yılı olarak belirtilmektedir. Birilerine şirin görünmek, IMF is
tediği için yasayı çıkarmak ... Bu şekilde olmamalıydı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Arjantin örneği, günlerdir üzUlerek takip et
tiğimiz önemli bir meseledir. Orada insanlar ekmek almak için marketleri yağmalıyor; çünkü, uy-
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guladıkları IMF politikaları sonucu, Arjantin halkı açlığa mahkum edildi, Sayın Derviş'in bir ben
zeri olan Cavello, Arjantin ekonomisinin başına getirildi, bütçe açığı yüzde ı 'lere çekildi, sübvan
siyonlar kaldırıldı, enflasyon yUzde 4-5'ler seviyesine indirildi, kamu bankaları elden çıkarıldı. 
Gelinen nokta, yağmalamalar, iki haftadan değişen Uç devlet başkanı, ayaklanmalar. Ülkemiz de, 
üzülerek görüyoruz ki, Allah korusun, aynı ortama sürüklenmektedir. 

IMF'ye verilen sözler doğrultusunda, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri gibi yatırımcı kuruluş
lardan ı 00 OOO'e yakın insan emekli edilecek. 

Arjantin, 27 Aralık 2001 tarihli basında çıkan haberlere göre, yağmaların önüne geçebitmek 
için herkesi memur yapma çabasında, bizdeyse tam tersi. 

Türkiye için durum farklı mı; hayır. Belki, daha kötüsü olacak, ama, aziz milletimiz, buna, hiç
bir zaman da fırsat vermeyecektir. 

Alınan borçlara, ilkokul talebeleri gibi sevinir hale geldik. Bunların ne şekilde ödeneceğini, 
kaynağının ne olacağını da bilmiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; kamu yatırımlarının en önemli sorunu, 
ödenekierin yetersizliğidir. Bu yasa tasarısının 62 nci maddesinde, ödeneği bulunmayan veya 
senetere sari işlerde ihale yılı için yüzde 1 O seviyesinde olmayan işlerin ihaleye çıkarı lamayacağı 
hükmünün konulması isabetlidir; ancak, ilk bölümde de arz ettiğim gibi, bu rakamın yüzde 20 
seviyelerinde olması daha uygun mütalaa edilmektedir; ancak, ayrılmış olan bu ödenekierin başka 
herhangi bir işe transfer edilmeyeceği ve takip eden yıllarda yeterli ödenek verileceği hususunun da 
teminat altına alınması şarttır. 

Ayrıca, bu işlerin bitiş yılı kesin tespit edilmeli ve her sene, her ne sebeple olursa olsun, süre 
uzatılınaları yapılmadan iş bitirilmeli ve ona göre ödenek verilmelidir. 

İhalelerin asıl ödenek ihtiyacı, ihaleyi takip eden yıllarda artmaktadır. Bu nedenle, ihale yılı 
ödeneği yanında, işin bitirileceği öngörülen süre içinde gerekli fınansman kaynağının temin edilmiş 
olması şartı aranmalıdır. Aksi durumda, işin ihaleye çıkarılamayacağı, kanunda, kesin hükümler 
halinde yer almalıdır. Müteahhitler tarafından verilecek olan fıyat teklifleri de, bu kesin şartlar doğ
rultusunda verilmeli ve ileride doğabilecek tazminat hakları sıkıntısı ortadan kaldırılmalıdır. 

ihaleyi takip eden yıllar ödenekierin bütçeye konulmaması yahut da ayrıldığı iş için kullanıl
maması halinde müteahhidin devletten nasıl bir talepte bulunabileceği, hangi müeyyidenin uygulan
ması gerekeceği gibi sorular da tasanda cevaplandırılmış değildir. Bu durumda, anahtar teslimi 
ihalelerin anlamı kalmayacaktır. Her türlü gecikme, devlete, ekonom im ize, müteahhitlere ve bu sek
töre kesinlikle zarar verecektir. Bu nedenlerle, 62 nci maddenin (a) bendine "yıllar itibariyle prog
ramlanmış ödenek dilimlerine idarece uyulmadığı takdirde, eksik kalan miktarın güncelleştirilmiş 
tutarının yüzde 5'i oranında tazminat ödenir. Ödenek dilimlerinin artırılmasında yıllık enflasyon nis
petinde eskalasyon yapılacağı esasına sözleşmelerde yer verilir" ibarelerinin eklenmesi gereklidir. 

Diğer taraftan, yıllık bütçe, Devlet Planlama Teşkilatı yatırım programı ve kurum yıllık yatırım 
programları arasında bir eşgüdüm olması, gerçekten ihtiyaçlara cevap verecek yatırım öncelik
lerinin sağlıklı olarak belirlenınesini de zorunlu kılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasanda klasik birim fıyat ve tenzilat sisteminden vaz
geçilerek, onun yerine, teklif birim fıyat ve anahtar teslimi götürü bedel sistemleri getirilmektedir. 
Bu ihale sistemleriyle ilgili önemli konu, ülkemizde yaş~nan kronik yüksek enflasyon, beklen
meyen ve hükümetçe dahi öngörülmeyen fıyat artışlarının, bu şekilde Ustlenilmiş işlere olumsuz 
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yansımasıdır. Gerek anahtar teslimi gerekse teklif birim fiyat uygulamaları, ancak sağlıklı ve 
güvenilir ekonomik ortamlarda istenilen sonucu sağlayabilmektedir. Tasarının 62 nci maddesinin 
(c) bendine, bu anlatılanlar dikkate alınarak, "anahtar teslimi veya teklifbirim fiyatla.üstlenilecek 
projelerde işin yürütülmesi sırasında, enflasyon oranının hükümetçe belirlenen hedef oranını aştığı 
tarihten itibaren, artışlar, aylık olarak proje bedeline yansıtılır. Artışların yansıtılmasında TEFE ve 
TÜFE artış oranları esas alınır" ilavesi yapılmalıdır. 

Tasarının 63 üncü maddesinde, yerli danışmanlık ve yapım kuruluşlarımızı koruyucu düzen
lemeler olmalıdır. Bu düzenleme isteği, yabancı kuruluşların ülkemizde iş yapmalarını engelleyici 
nitelikte değil, bunların, henüz ayağa kaldırılına aşamasında olan yerli teknik danışmanlık fir
matarımızla ortaklık kurmaları ve milli kuruluşlarımızın yok olmalarının önüne geçilmesinin sağ
lanması olarak düşünülmelidir. Bu nedenle, tasarının 63 üncü maddesi "eşik değerine bakılmak
sızın, ulusal kaynaklarta elde edilecek tesislerin ihalelerinde, sadece yerli istekliler arasında ihale 
yapılması esastır; ancak, çok ileri teknoloji gerektiren ve söz konusu teknolojinin yerli istekliler 
tarafından karşılanamayacağı durumlarda ve idarenin isteğine bağlı olarak, ulusal kaynaklı projeler-

. de de uluslararası ihaleler yapılabilir. Bu durumda, yabancı isteklilerin yerli isteklilerle ortak girişim 
kurmaları zorunludur. Ortakların yerli isteklilerce paylaşılan iş ve bedeli oranında, söz konusu or
tak girişimlere, teknik değerlendirme puanlarında yüzde ı5'e kadar avantaj sağlanabilir" olarak 
değiştirilmelidir. Bunu, önerge olarak Başkanlığa intikal ettirdik; ancak, şu saate kadar gördük ki 
-diğer önergelerimizde olduğu gibi-· hiçbirine sıra gelmesi mümkün değildir. Eğer, vaktim olursa, 
son kİsımda, bu önergelerimden de çok kısa bahsetmek istiyorum. 

Halen yürürlükte olan mühendislik, mimarlık, müşavirJik hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliş
tirilmesine ait esaslar, 8.ı2.1987 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da paraleldir. Avrupa Birliği 
kuralları ve fiili uygulamaları, Türk mühendislerinin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını 
engeliernektedir ve bizim sektörümüzü, bu şekilde, korumasız bırakmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının -birinci bölümünde bahsettiğim- 22 nci mad
desiyle ilgili bir değişiklik önergemiz vardı; yüzde 50 artışın yüzde ı O'a indirilmesi. Bu konuda, 
ben, şimdi, muhalefet şerhlerimizi de sizlere okumak istiyorum; ayrıca, Sayıştayın da bu konudaki 
itirazlarını arz etmiştim. Şimdi, muhalefet şerhlerimizi okuyarak, bu artışın yüzde 50 yerine, O'a in
dirilmesinin, kısmen de yanlış olduğunu sizlere arz etmek istiyorum; yüzde 5, 1 O gibi olması lazım. 

Muhalefet şerhimizi arz ediyorum: 

"ı -Kamu ihalelerinde, yapım işlerinin mutlaka kesin ve uygulama projeleri yapıldıktan son
ra, anahtar teslimi, mal ve hizmet alımlarında ise, götürü bedel uygulanarak açık ihale yapılması, 

2 - Yapım ihaleleri ile mal ve hizmet alımlarının, belli istekliler arasında davet usulü yerine 
açık ihale usulü ile yapılması, 

3 - İlıalelerde uygun bedelin yerine, avantajlı teklif sahibine ihale yapılması için somut ve kesin 
kriterler getirilmediğinden, yapılacak ihalelerde adam kayırma ve çıkar sağlamanın önüne 
geçilemeyeceği, 

4 - Anahtar teslimi ve götürü bedel uygulaması ile keşif artışlarının ve yeni birim fiyat 
yapımının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Aksi takdirde, tasarı yüzde 50 keşif artışını ihale 
tarihinde kabullendiği izieniınİ vermekte, bu da bugünkü şikayet konusu olan yüzde 30 keşif ar
tışına 20 puan daha ilave edilerek yüzde 50 keşif artışına imkan sağlamaktadır. Böylece, tasarıyla 
hazinenin parasal bir avantajı olmayacağı gibi, aksine ilave bir külfetin altına gireceği tespitlerimiz 
vardır." 
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Bu 4 üncü maddede, biraz önce bir arkadaşımızın dediği gibi, sadece onlar değil, özellikle 
bizim, evraklara bakarsanız, muhalefet şerhimizde bu vardır ve ilk bölümde de bu özellikle arz edil
miştir. 

Bu değişiklik önergesiyle, benim verdiğim önergede yüzde ı O olarak belirtilmişti; O'a indiril
miştir; ancak, hiçbir zaman, projelerin tamamının yüzde ı 00 olarak belirtilmesi mümkün ol
mayacağı için, bu rakamın -biraz sonra da arz edeceğim- yüzde ı O olmasında fayda var diye 
mütalaa ediyorum. 

22 nci maddenin (d) fıkrasının "Hizmet veya yapı m sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar 
nedeniyle orijinal proje veya iş tanımında yer almaması, ilk sözleşmeden teknik veya ekonomik 
olarak ayrılamaması, ilk sözleşme bedelinin hiçbir şekilde yüzde ı O oranını aşmaması ve bu oran
la ilk hizmet veya yapım işinin tamamlanabileceğinin tespit edilmesi kayıtlarıyla, ek hizmet alım
ları veya yapım işlerinin ilk yüklenicisine yaptırılmasının gerekli hale gelmesi.., şeklinde düzenlen
mesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 52 nci maddede, belge eksiklikleri konusunda getirilmek 
istenen uygulama yanlıştır. Eksik belgelerle başvurusu kabul edilen firmalar ile diğerleri arasında 
haksız durum meydana getirilecektir. Sonradan yapılacak belge tamamlama istekleri, hem içerik 
hem de süre açısından büyük haksızlıklara neden olabilecek ve ihale komisyonlarına gereksiz ve is
tenmeyen suçlamalar yapılmasına neden olabilecektir. Dünya uygulamalarında da, sonradan bilgi 
veya belge tamamlama diye bir uygulama yoktur. Bu konuyla ilgili de önergemiz vardı, tamamen 
maddeden çıkarılması şeklinde; tabii ki, sıra gelmediği için gündeme alınamadı. Daha önce arz et
tiğim gibi, vakit kalırsa, onu da sizlere arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir diğer önemli konu da, kamu ihale kurulunun toplan
m.asıyla ilgilidir. "Kurul, başkanının bulunmadığı durumda, ikinci başkanın çağrısı üzerine, tam üye 
sayısı ile toplanır" ibaresi vardır. Başkan yoksa, tamsayı olarak nasıl gerçekleşecektir; anlamak 
mümkün değildir! Ayrıca, "bu kurulda, eğer oylar eşit çıkarsa, başkanın oyunun rengi dikkate 
alınır" denilmesi, birçok soru işaretini ve tartışmayı da beraberinde getirir. 

Tasarının bu maddesini okumak istiyorum: "Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı 
durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine, üye tamsayısıyla toptanır ve çoğunlukla karar alır. Oy ların 
eşit olması halinde· başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir." Bir kere, tabii, çelişki başta 
başlıyor, başkan olmadığı zaman sayı değişiyor ve eşit çıkması da mümkün olmuyor. "Kurul üyeleri 
çekimser oy kullanamaz." Üstelik çekimser oy da kullanamıyorlar, "Kurul üyeleri, oy ve kararların
dan sorumludur. İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hal
lerinde ... " Yani, yine çok sayıda boşluk var, bu, Komisyonda sonradan eklendi " ... en az 7 üye ile 
toplanır" bu başta yoktu. Tabii ki, bu, makul bir konu olabilir; ancak, biraz sonra arz edeceğim, 
kurul üye sayısının I O olduğu düşünülürse -bana göre o da yanlış, sayının tek olması lazım- burada 
bu kadar çelişkinin olması, biraz önce de arz ettiğim gibi,· uygun değildir; bunun tamamen çıkarıl
ması gerekirdi. Salt çoğunlukla, tam çoğunlukla toplanıp, sadece başkanın değil, üyelerin hür 
iradeleriyle ne karar alındıysa, uyulmalıydı. 

Değerli arkadaşlarım, kurulun üye sayısıyla ilgili (c) bendinde 9 kişiyle gelinmişti. "Kurumun 
karar organı, biri başkan, biri ikinci başkan ... '~ Tamamını okumak istemiyorum: Toplam 9 kişiydi, 
sonradan Bayındırlık Bakanlığı temsilcisi sayısı 2 yerine 3'e çıkarılınca, toplam üye sayısı lO'a 
çıkarıldı. Bence, bu rakamın, eğer 7 az görülüyorsa, diğer birimlerin de olması şart görülüyorsa, 9 
olması uygundu. En azından kurulların tek sayılı -9 rakamı- olması ve çekimser oy kullanarnama 
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durumları da dikkate alınırsa, kararların çogunlukla alınması uygun olurdu. Böylece, sadece baş
kanın konumu da ön plana çıkarılmazdı. (DSP sıralarından "Bu kadar yeter" sesi) 

Çok .arzu ediyorsanız, bırakırız. Rahatsız oluyorsanız dinlemezsiniz; çok konuşmak istiyor
sanız, gelir buraya çıkarsınız. Ben, kanun tasarısı üzerinde ·konuşuyorum, demagoji de yap
mıyorum. 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) • Devam edin efendim, faydalanıyoruz ... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Dinlemiyorsanız, dışarı çıkmayı ögrenin. 

MUSTAFA ÖRS (Devamla)- Dinliyorsanız, teşekkür ederim Sayın Bıçakçıoglu. 

Sayın Başkan, degerli milletvekilleri... 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) • Aslan Polat'a bile tahammül ettik. 

MUSTAFA ÖRS (Devamla)· Ben tahammül edilmeyecek bir adam degilimdir, sadece mad
delerde konuşuyorum. En ön sıraya oturup da ezbere kimseye sataşmıyorum. O işi görev olarak da 
atmıyorum degerli arkadaşım. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)· Böyle laubalilik olur mu?! 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Ne söylüyor Sayın Başkan?! Hakaret ediyor, niye mUdahale et-
miyorsunuz?! 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hakaret etti. 

TURHAN GÜVEN (İçel) • "Dahi'' kelimesinin anlamını bile bilmiyorsunuz. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) -Ne kadar ayıp bir şey. Tasarıyla uzaktan yakından alakan ız yok; hiç 
olmazsa sözcüleri dinleyin, katkı yapmaya çalışıyor! Bu kadar fason çalışan bir Meclis olabilir mi?! 

MUSTAFA ÖRS (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) • Ne demek fason?! 

BAŞKAN - LUtfen sayın milletvekilleri... 

Sayın Örs, buyurun efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Devamla)· De~erli arkadaşlarım, ben, burada, millet adına, dogru bildik· 
lerimi anlatıyorum; görevim de bu. En ön sıraya oturarak, ezbere sataşmak gibi bir görevim yoktur. 
Bu duyguda olanları da milletin yüce takdirine arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kurulda görev yapanların aylık ücretlerinin Maliye 
Bakanının teklifiyle Bakanlar Kurulunda belirlenmesi konusunda çelişki bulunmaktadır. Buna baş
ka arkadaşlar da degindiler, Ust sınır mutlaka konmalıdır. 

Sayın Başbakanın bir dönem dile getirdi~i "kurullara söz dinletemiyoruz" ibaresinden, daha 
önce kurulan kurulların uygulamaları konusunda denetlenemedikleri anlamı çıkmaktadır. Kamu 
ihale kurulunun uygulamaları, mutlaka, denetlenebilmelidir; yani, hukuki boşluk oluşturul

mamahdır. 

Tasarının 67 nci maddesinde "eşik de~erler Bakanlar Kurulu kararıyla güncellenebilir" ibaresi 
"gUncelleşir" olarak dUzenlenmelidir ve uygundur da. Eşik de~erin gUncellenmesi, yerli firmaların 
korunması açısından önem arz etmektedir. Bu güncelleme yapılırken, euro, dolar ve bunun gibi 
de~erler dikkate alınmalıdır. 

Tasarının geçici 5 inci maddesinde belirlenen kamu ihale kurulu üyelerinden, Maliye ve Bayın
dırlık Bakanlıklarının önereceği adaylar arasından seçilecek birer üyenin yedişer yıl görev yap-
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maları, tecrübe ve intikal açısından uygun görülmektedir. Zira, diğerlerinde beşer yıl olup, bunlar 
yedişer yıl görev yapacaklar ve kendilerinden sonra gelecek diğer Uyelerle daha uygun bir irtibat 
sağlayacaklardır. Komisyonda, benim de -doğruları her zaman kabul ettiğimiz gibi- kabul ettiğim 
maddelerden birisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının milattığımız önergeler doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Türk inşaat sektörü, kötü yönetimler ve krizler sonucunda yok olma 
noktasına gelmektedir. Bu sektörün canlandırılarak, yeniden uluslararası ihalelerde yer almalarının 
sağlanması için, gerekli desteklemeler mutlaka yapılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Örs, ı dakika içerisinde topartayın efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Unutulmamalıdır ki, yurtdışından alınacak taahhüt ve müteahhitlik işleri, ülkemize döviz 
olarak ve katmadeğer olarak geri dönecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 62 nci maddeye ek olarak da, yeni mezun olan mühendis arkadaşlarımız 
için, yıllık 60 milyar lira olan işlere girme avantajı sağlanmıştır. Bu, benim, komisyonda da değer
li arkadaşlarla beraber uygun gördüğüm bir konudur; ancak, önergeyle gelen bu konu, devamında, 
sadece bir yıl geçerli olacakmış gibi geçti. 60 milyar lira çok az bir rakam, bu rakamın da biraz yük
seltilmesi uygun olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim doldu, önergeleric ilgili önemli konulanın vardı; ama, onlara, 
sürem olmadığı için giremiyorum. 

Ben, önemli olanın yönetimler olduğunu, bu memleketin dürüstçe yönetiminin esas olduğunu, 
burada da fen kurullarının görevini yapması gerektiğini arz ediyor; özellikle beni sabırla dinleyen
lere teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Örs. 

Saadet Partisi Grubu adına, Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu; buyurun. (SP sıraların
dan alkışlar) 

SUreniz 20 dakika. 

SP GRUBU ADlNA MEHMET BEKAROGLU (Rize)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
ihale Yasa Tasarısıyla ilgili, Saadet Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin' geleceğini ilgilendiren, hatta belirleyen tasarılar, Mecliste, 
görüşülmeden, tartışılmadan, üzerinde konuşutmadan geçiyor, yasalaşıyor. 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon)- 10 saattir konuşuyoruz. 

MEHMET BEK.AROÖLU (Devamla) - Evet, ı O saat sadece ... 

Geçen yıl yapılan İçtüzük değişikliğiyle, bu vahim sonuç ortaya çıkmıştır. 

Temel yasa diyorsunuz. Temel yasanın, yani çok önemli olan bu yasanın enikonu tartışılması 
gerekmez mi değerli arkadaşlarım?! Siz ne yapıyorsunuz; sadece milletin temsilcilerinin konuyu 
tartışmasını engellemiyorsunuz, aynı zamanda, Meclis Genel Kurulunda, önerge verme yolunu 
keserek, yasa maddelerinin değiştirilmesini de engelliyorsunuz. Naylon önergelerle doldurdunuz; 
temel yasa yapmanız yetmedi, naylon önergelcrle doldurdunuz. Peki, 2003 yılı başında yürürlüğe 
girecek yasa için bu acele neden değerli arkadaşlarım? 
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Ayrıca, burada yapılan işlem şaibeli bir işlem oldu değerli arkadaşlar. Sayın Meclis Başkan
vekili, dün, bu Meclis tarihine geçecek, son derce ciddi, son derece tehlikeli, riskli bir iş yaptı. Bu 
yasa tasarısı, temel yasa olarak gerçekten görüşülebilir mi görüşülemez mi? Meclis, 330'luk nitelik
li çoğunluk sağlamış mıdır sağiamamı ş mıdır; bu, belli değildir değerli arkadaşlarım. Belli değildir; 
iddialar vardır ve bu iddialar, araştırılmamışt,ır değerli arkadaşlar. 

Demokrasi açısından son derece tehlikeli bir yere gidiyorsunuz. Meclisi, bürokrasinin noteri 
haline getirdiniz; hem de, yerli, iç bürokrasi değil, yabancı bürokrasinin noteri haline getirdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon yüzde 90. Bu yasa, millete ne getirecek; açlığa, sefalete, yok
sulluğa ne getirecek?! Şunu mu diyeceksiniz: "Millet soyuluyordu, bu yasayla bunun yolunu 
kesiyoruz." Bunu mu diyeceksiniz?! Bu ydsanın genel gerekçesinde saydamlık iddiası var; 
kamuoyundaki meşruiyeti sağlama, yolsuzlukl~rı engelleme iddiasıdır; ama, işin doğrusu bu değil. 
Bu yasa, ne saydamlığı sağlayacak ne de yolsuzlukları engelleyecek nitelikte bir yasadır; bunu id
dia ediyoruz. Gelsin Sayın Bakan, Komisyon Başkanı, sizlerden biri, şu, şu, şu özellikleriyle say
damlığı sağlayacak desin, biz de eyvallah diyelim. Yok böyle bir şey, değerli arkadaşlarım. Tam ter
si, siz, bu sulandırmaları sürekli yapıyorsunuz. Demokratikleşmeyle ilgili d~zenlemelerde de aynı 
şeyleri yaptınız. Anayasa değişikliği yapıyoruz diye Türkiye'yi ve dünyayı ayağa kaldırdınız, gel
diniz, burada sulandırdınız değerli arkadaşlarım. Şimdi, uyum yasalarında aynı şeyleri bekliyoruz; 
159'da, 3 12'de, Terörle Mücadele 7-8'de, hep aynı şeyleri yapacaksınız. Müphem, ne anlama geldiği 
belli olmayan kavramlar ve ifadelerle, konuyu, maalesef, sulandırıyorsunuz. 

Kamu ihale Yasasında da aynı durum söz konusu. Bu yasanın amacı, saydamlık ve yolsuzluk
ları engellemı;:1değildir kesinlikle; bu yasa, açık ve net söylüyorum, kamu ihalelerinin yabancılara 
açılmasını sağlıyor, bunun için çıkıyor. (SP sıralarından alkışlar) Daha önce istisna olan kamu 
ihalelerine 'yabancı fırmaların katılmasını, bu yasa, genel bir düzenleme haline getirmektedir; işin 
doğrusu bu .. Bu bir' tercihtir değerli arkadaşlarım; çıkarsınız, biz, hükUmet olarak böyle bir tercih 
yapıyoruz, yabancıların kamu ihalelerine girmesinden yanayız dersiniz. Bu bir tercihtir, seçenektir; 
kabul ederiz, etmeyiz; ama, millete doğruyu söyleyin, milleti aldatmayın, yolsuzluktarla mücadele 
etmek için, saydam bir yasa yapıyoruz ... 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Doğru söylüyoruz. 

MEHMET BEKAROGLU (Devamla)- Hayır efendim; hiçbiri doğru değil. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa, böyle bir yasadır. Bu nedenle, Avrupa Birliği konuyu yakından 
izlemiştir; hatta, müdahil olmuştur bu yasanın hazırlanmasına. Sayın Karen Fogg, bunun için çal
madık kapı bırakmamıştır; yalan mı söylUyorum?! 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Yalan; doğru ... 

MEHMET BEKAROGLU (Devamla) - IMF bu yasayı, verilecek olan kredilere bağlamıştır. 
Benim burada hayret ettiğim bir şey var, ibretle izlediğim bir şey var, bir konu var; siz, mil- · 

liyetçi kardeşlerim, siz, ulusalcı arkadaşlarımız, bundan niçin rahatsız olmuyorsunuz? Demokrasi 
konusunda, hak ve özgürlükler konusunda, düşUnce ve ifade özgürlüğü konusunda, anadille yayın 
konusunda AB'den yapılan müdahalelerde, Avrupa'dan yapılan müdahalelerde ayağa kalkıyor
sunuz; "bağımsızlığımız" diyorsunuz, "bizi bölecekler" diyorsunuz. Peki, anadille yayın yapıldığın
da, dUşüneeler ifade edildiğinde bağımsızlık elden gidiyor, Türkiye bölünüyar da, ülkenin tarımı, 
sanayii, fınans sektörü, kamu ihaleleri işgal edildiği zaman, memleketin, ülkenin bağımsızlığı elden 
gitmiyor mu değerli arkadaşlar?! (SP sıralarından alkışlar) Evet, gitmiyor mu?! Millet bunu size 
soracak. Bu Çelişkiyi anlamak mümkün değil. 



T.B.M.M. B: 47 4. ı. 2002 0:2 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon)- Senin dedigin ters mantık. .. 

MEHMET BEKAROGLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu işin farkında olmamanız 
mümkün degil. O halde, sizi, kurşun askerler yapan, el kaldırma makinesi yapan nedir; geçici olan 
iktidar mı, bizim bilmedigimiz başka sebepler mi var; bunu, lütfen, gelin, burada söyleyin. 

Sonra, geliniz, bu işin şekline bakınız. Anayasa degişikliginden sonra dişe dokunur hiçbir iş 
yapmadınız burada. ·şimdi, Sayın Başbakan ABD'ye gidiyor. 10 milyar dolarlık krediden söz 
ediliyor . 

. ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon)- 16 milyar ... 

MEHMET BEKAROÖLU (Devamla)- O halde, Meclis geeeli gündüzlll çalışsın, dayatma 
yasalan kabul etsin. Bunu nasıl kabul ediyorsunuz degerli arkadaşlarım?! Bu Meclisi tehditle, 
dayatmatarla yasa çıkaran bir Meclis haline getirdiniz; bunu hiç kimse yapmadı. 12 Eylül ün Danış
ma Meclisi bile bunu yapmadı; tarihe geçiyorsunuz. 

Degerli arkadaşlarım, ayrıca, Sayın Ecevit, Sayın Başbakanımız, ABD'ye çantasında bu 
yasalarla gidecek; ama, bunlar da yetmeyecek. Türkiye'nin siyasi gelecegini ilgilendiren başka tek
liflerle de karşılaşacağız. Acaba, Sayın Başbakan ne diyecek; onu da merak ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tekrar ediyorum; bu yasa, yolsuzlukların önlenmesini amaçlamıyor, 
saydamlık getirmiyor. Bu yasada ne kamu yararı var ne de kamuoyu denetimi. Bu yasayı IMF is
tiyor, ABD istiyor ve bu sebeple çıkarıyorsunuz; bunu, açık ve net söyleyin. 

Ayrıca, ulusal programda belirtilenin ötesine geçiyorsunuz. Ulusal programda "ihale 
Kanununun uluslararası standartiara uyum saglanması" deniliyor; ama, siz, fazlasını yapıyorsunuz. 
Uluslararası belgelerde, özellikle, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunun 
önerdiği kamu alımlarıyla ilgili düzenlemelerde "ülkelerin kalkınma ve ekonomik durumlarına bag
h olarak sınırlamalar getirilir" deniliyor. Siz, bunları da geçiyorsunuz; ama, tabii, Birleşmiş Millet
ler, artık göstermelik bir kuruluş haline gelmiştir. Komisyonlarda, önemsiz ülkeler geliyor ve karar 
alıyor; o nedenle, alınan kararlar da önemsizdir, kagıt üzerinde kalıyor. Önemli olan, güçlülerdir; 
Amerika Birleşik Devletleridir, AB'dir, bunların kararlarıdır. Önemli olan, uluslararası siyasi ve 
ekonomik güç odaklarının sözcüleri olan IMF ve Dünya Bankasıdır. Bunların dediklerine "evet" 
diyorsunuz. GüçlUlerin kararlarını buraya getirİyorsunuz ve bunu, yasa haline sokuyorsunuz; sonra 
da, buna "demokrasi" diyoruz değerli arkadaşlarım. 

Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu dönem tarihini yazacak olan araştırmacılar, 
ileride bunu yazacaklar degerli arkadaşlarım. Evet, gerçekten, tarihe kara bir leke geçiriyorsunuz 
burada. Bu yasada karşılıklılık ilkesi yoktur; bu, bir aldatmacadır. Evet, eşik değerlerin altındaki 
ihalelere yabancılar girmeyecek; ama, bu eşik değerler çok komik düzeydedir; yapılan değişiklik
lerle de önemli bir düzetme sağlanmamıştır, çok dUşük seviyededir. Hele hele ülkelerin kalkınmış
lık, milli gelirleri hesaba katılırsa, bu rakamlar, gerçekten komik rakamlardır. Eşik değerin üstün
deki ihaleler için yerli istekliler lehine yüzde 15'lik fıyat avantajı getiriliyor; ama, bu da, her ülkede 
vardır ve yine, gelişmişlik farkı göz önüne alındığında, bunlar da dişe dokunur avantajlar degildir. 

Karşılıklılık ilkesi, ciddi bir şekilde sorunludur. Kamu ihale Kurulu ... Yabancılar, bizim 
müteahhitleri engelliyorsa, bu tespit edilirse, bunu, kim, nasıl tespit edecek; belli değil; onların biz
deki ihalelere katılmasını engellemek için Bakanlar Kuruluna başvuracak Şuraya bakın, bu çekin
gen, korkak ifadeye bakın! .. Gerçekten bir yanlış mı yapıyoruz acaba psikolojisi mevcut burada. 
Burada, bu cümle bile, bu tasarı acaba beğenilir mi, begenilmez mi endişesini ortaya koyuyor. Yani, 
amaç, IMF'ye kendinizi beğendirmek. 
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Tasanda istisnalar sayılıyor. Dogrudan üreticilerden alınan tarım ve hayvancılık ürünleri... İyi. 
Savunma, güvenlik, istihbarat, silah, araştırma geliştirme projeleri, bunların yazılımı, mühimmat, 
ve sair. Bu konular, bu yasaya tabi degildir diyorsunuz; peki, bunun anlamı nedir; yasanın genel 
amacı açısından ·bu alanlarda yapılan ihalelere yabancılar girebilecek mi? Mevcut ihale Yasası 
yürürlükten kalkacagına göre, bu ihaleler nasıl yapılacak degerli arkadaşlarım? Bunu da es geçmiş
siniz. 

Bunların hiçbiri bu yasada belli degil. Böyle bir istisna, yasanın yabancılara getirdigi iddia 
. edilen kısıtlamaları, bu kalemlerde -ki, bunlar önemli kalemlerdir- tamamen ortadan kalkıyor; yani, 

bu alanlarda yabancılara bir avantaj geliyor mu, gelmiyor mu belli degil. Bize göre, ihale dünyasın
da asıl kavga bu alanlardadır degerli arkadaşlarım. 

Degerli milletvekilleri, dev ihaleler buralarda yapılıyor. Bu alanlarda milyarlarca dolarlık 
ihaleler yapılacak; ama, bunların nasıl yapılacagı belli degil. Strateji denilince, sadece askerlik an
laşılmasın degerli arkadaşlarım. Birçok ülke, stratejik alanlardaki ihaleleri yabancılara kapatıyor. 
Başka amaçlarla, sadece askeri amaçlarla degil, örnegin kültürel amaçlarla. Japonlar mesela, 
mimarlık alanlarında yabancıları almıyorlar; niye; kültürümüzün bir parçası olan geleneksel mimari 
bozulur diye. Sizin, böyle şeyler aklınıza gelmesi mümkün bile degil ... 

Degerli milletvekilleri, Türkiye'deki kamu ihalelerinin en temel sorunu ihtiyaç konusudur. Bu 
yasa, sadece ihale süreciyle ilgilidir. İhtiyaçların belirlenmesi, ihalenin gerçekleştirilmesinde kamu 
yararı temel ilke olmalıydı. Yasanın ruhunda böyle bir şey yok. Nükleer santral ihtiyaç mı, degil mi? 
Mesela, sosyal güvenlik kurumları için yeni bir otomasyon gerekli mi, degil mi; burada bir kamu 
yararı var mı, yok mu; bunlar ihale edilmeli mi, edilmemeli mi; bunu tartışmıyorsunuz. 

Ve kurullar ve kurumlar ... 196 I yılından bu yana ülke idaresi, yavaş yavaş kurum ve kurullara 
terk edilmektedir değerli arkadaşlarım. Siyaset devre dışı ediliyor. Ne acıdır ki, bunu, siz siyaset
çiler yapıyorsunuz. 57 nci hükümet, üst kurul ve kurum oluşturmada, gerçekten, bir rekora imza at
mıştır. Yeni bir kuruila karşı karşıyayız. Bu kurum, kamu ihale kurumu nasıl oluşuyor, ne iş 

yapacak?!. Elbette ilgili maddelerde bunlar sayılıyor; ama, şimdiden ben soruyorum: Bu kurulda 
herkes var, ama, sivil toplum yok. Sivil toplum örgütlerinden sadece TOBB ve TİSK var, yani, iş
verenler var. Peki, işverenlerden iki kuruluş alınıyor; ama, işçiler nerede? Hadi işçileri bıraktık; on
ların yaşamasına da gerek yok, söz hakkı verilmez onlara. Peki, en önemlisi, işin sahibi olan mühen
disler nerede? TMMOB nerede, Türk Mühendis ve Mimar Odaları nerede degerli arkadaşlarım? (SP 
sıralarından alkışlar) Devlet Planlama Teşkilatı nerede? Kim kimi denetleyecek arkadaşlar? Sizi ya 
kandırdılar ya siz hep beraber milleti kandırıyorsun uz. 

Yeri gelmişken, Türkiye'deki denetleme sistemiyle ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum 
degerli arkadaşlar. Bu denetlel}le sistemleri, denetleme merciieri meşruiyetini nerden alıyorlar? 
Bürokrasi, işi yapıyor; bürokrasi, kendi kendisini denetliyor. Türkiye'nin, demokrasi açısından, 
önümüzdeki dönemde ele alması gereken en önemli konulardan bir tanesi de budur. Millete 
dayanan, millete hesap veren bir denetleme sistemi, mutlaka ve mutlaka getirilmek durumundadır. 
Bu da, halkın seçecegi bir başka meclis mi olur, senato mu olur denetlemeyle görevli; bu, ayrıca tar
tışılacak bir konudur. 

Degerli milletvekilleri, tasanda "ilke olarak, amaç olarak, saydamlığı ve kamuoyu denetimini 
saglamak esastır" deniliyor. Hatta, tasarı lehine yapılan propagandalarda, hep saydamlık, yolsuzluk
ları önleme amacı öne çıkarıldı; ama, tasarının hiçbir yerinde, bu ilkenin hangi araçlarla hayata 
geçirilecegi yazmıyor. Örnegin, ihale de herkesin önünde yapılmıyor. Bunun izlenip izlenil-
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meyeceği belli değil. Deniliyor ki: "Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan istekliler, ihale salonun
dan çıkarılır." Evet, müteahhit, tedarik çi veya hizmet sunucu, inceleme talebinde bulunabilecek; 
ama, bu hem ihale aşamasında hem de inceleme aşamasında kapalı kapılar ardında yapılacak. İşte, 
yolsuzluklara kapı açan çok önemli bir yer ... 

Kamuoyuna, meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine inceleme isteme hakkı getirilmiyor. 
Hani, her şey açık, saydam, herkesin gözü önünde olacaktı?! Hani, bu yasa, saydamlığı sağlamak, 
yolsuzlukları engellemek amacıyla çıkarılıyordu?! Bunların hiçbiri doğru değil. Sizin böyle bir 
amacınız yok. Siz, fena halde denize düştünüz, şimdi, yılana sarılıyorsun uz. 

Bu yasayı, IMF istediği için çıkarıyorsunuz. Amaç, saydamlık, dürüstlük değil. Amaç, kamu 
ihalelerinin yabancılara açılmasıdır; hatta, bu ihalelerde yabancılara avantajlar sağlanmasıdır. Bu 
şekilde, Türk müteahhitleri ni, mühendis lerini, işçilerini işsiz bırakıyorsunuz. Aynı işi tarımda yap
tınız. Yine, IMF ve Dünya Bankası bürokratlarının hazırlamış olduğu kararları burada yasalaş
tırarak, burada ellerinizi kaldırarak, tütün üreticilerini, pancar üreticilerini aç bıraktınız, daha da aç 
bırakacaksınız. 

Korkarım, siz, başka işler de yapacaksınız. ihale Yasasını da, Tütün Yasasını da, Bankacılık 
Yasasını da çıkarsanız, size, sadece bunlardan dolayı, kolay kolay 1 O milyar doları vermeyecekler. 
1 O milyar dolar ABD'nin kararıyla gelecek. Bunun için de, Irak müdahalesine 4estek istenecek. Siz, 
bunu da yapmak zorunda kalacaksınız; çünkü, uyguladığıniz politikalarla ülkeyi uçurumdan aşağı 
attınız, eliniz kolunuz bağlıdır. Şimdi, denilen her şeyi yapmak durumundasınız. Kendinizle beraber 
milleti de, ülkeyi de batırıyorsunuz. 

Irak'ta çıkacak bir savaş, ülkenin siyasi geleceğini de, ekonomik geleceğini de tehlikeye 
atacaktır. Bunun en açık örneği, 1991 Körfez Savaşıdır. Bu savaştan sonra tırmanan terör, 10 
OOO'lerce vatan eviadının ölümüne sebep oldu, 10 milyarlarca dolar para kaybettik. Sadece ambar
go dolayısıyla kaybettiğimiz para, 35 milyar dolardır. Demem şu ki, siz, saydamlık için, yolsuzluk
la mücadele için bu yasayı çıkarmıyorsunuz; siz, bunları yapmak zorunda olduğunuz için yapıyor
sunuz, böyle davranıyorsunuz ve sizin elinizde, ülke, felaketin içine, millet açlığa doğru sürük
leniyor. Yapmanız gereken, bir an önce, "biz bu işi yapamadık" deyip, bu işi bırakmaktır. (SP 
sıralarından alkışlar; DSP sıralarından gülüşmeler) Gülmeyİn değerli arkadaşlarım. Bu millete 
yapacağınız en büyük iyilik budur ... 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, yasa tekniği açısından da gerçekten komikliklerle doludur. 66 
ncı maddeyi lütfen bir okuyun. Anayasaya aykırı, mevcut İçtüzüğe aykırı. Deniliyor ki "eğer bir 
değişiklik yapacaksanız, mutlaka bu yasa kapsamında yapacaksınız, başka türlü yapamazsınız." 
Böyle bir yasa maddesi koyma hakkınız yok ki. Sizin, telaşla, son zamanlarda çıkarmış olduğunuz 
yasaların tamamında, yasa tekniği konusunda çok ciddi problemler var. 

Bir daha tekrarlıyorum: Bu yasa tasarısında şeffaflık yok, kamu yararı yok, yolsuzluğu önleme 
araçları yok, kamu denetimi yok. Esasen bu tasarının bir vizyonu, bir felsefesi yok; aynen hükümet 
gibi. Bu hükümetin bir vizyonu, bir felsefesi yok. Yarın ne olacak; bir sene sonra ne olacak; ülke 
nereye gidiyor; eğer Irak'a müdahale edilirse ne yapacağız? Sayın Başbakan diyor ki: "Umarım 
edilmez." Ya edilirse Sayın Başbakanım?! Ya edilirse ne yapacağız? Bu ülkenin, bu hükümetin A, 
B, C planları, vizyonu, felsefesi nerede değerli arkadaşlarım? (MHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi kızıyorsunuz; ama, bu hükümete, bu ülke nasıl emanet edilebilir değerli arkadaşlar?!. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)- Kızılacak bir şey söylemiyorsun!.. 
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MEHMET BEKAROGLU (Devamla)- Bu h:Ukümeti oluşturulan partiler; yani, sizler, millete 
. verdiğiniz sözlerden hiçbirini yerine getirmediniz. Bu hükümetin yaptığı yanlışlıktarla ülke 
ekonomisini batırdıktan sonra, şimdi, IMF ve Dünya Bankası ile uluslararası güç odaklarının is
tediği her şeyi yapıyorsunuz. Ülkemizin zenginliklerini, yok pahasına yabancılara veriyorsunuz; bu 
ihale Yasa Tasarısı da bunun için çıkıyor; saydamlık maydamlık yok, milleti aldatmayalım değerli 
arkadaşlar. 

Bu yapılanlar, asla dışa açılma, serbest ve sağlam ekonomiye geçme değildir kesinlikle ve bu 
tasarının iki tane amacı var; bir daha tekrar ediyorum sözlerimi bitirirken: Yabancılara piyasayı aç
mak; bir şey demiyorum, bu bir tercihtir; ama, çıkacaksınız dürüstçe diyeceksiniz ki, biz yaban
cılara açıyoruz. Efendim, saydamlık getiriyoruz, yolsuzluklar dUzelecek ... Niye milleti aldatıyor
sunuz?! Umuda kapılıyor bu gariban millet. Hayır, bunu açıkça söyleyeceksiniz ve yabancılar gel
diRten sonra neler olacak bunları da söyleyeceksiniz. 

İkincisi ve en önemli amaç, ı O milyar dolardır değerli arkadaşlarım. Hükümet "ı O milyarı 
alayım da gerisi tufan" diyor. Gerisi gerçekten tufan değerli arkadaşlarım. Elinizi vicdanımza 
koyun, gerisi gerçekten tufan. Bu yasayı kabul ederek, bu yasanın, tartışılmadan, bir günde geç
mesini sağlayarak bu tufanı hazırlıyorsunuz. Uyumlu olmak böyle olmaz değerli arkadaşlarım. 
Uyumlu olmak, uzlaşma aramak böyle değildir. Muhalefetle uzlaşma böyle aranmaz, toplumla uz
laşma böyle aranmaz. Hayır, teslimiyete, uzlaşma demeyin ... 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Kimse teslim olmadı. 

MEHMET BEKAROÖLU (Devamla).; Bunlar, oturulur, günlerce konuşulur, tartışılır sivil top
lum örgütleriyle. Siz, 200 000 mühendisi yok saydınız. 200 000 üyesi olan TMMOB'u yok saydınız. 
Böyle bir toplumsal uzlaşma olmaz. Teslimiyet istiyorsunuz siz; teslimiyetten başka bir şey değil 
bu sizin yaptığınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 

MEHMET BEKAROÖLU (Devamla) -Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

2 tane sloganla sözlerimi bitiriyorum; bir zamanlar, bu ülkenin gök kubbesinde çınlayan 2 tane 
sloganla: "Yaşasın, AtatOrk'Un kurduğu tam bağımsız Türkiye" deniliyordu. Başka bir şey daha 
deniliyordu: "Güçlü devlet, milli iktidar." 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana)- Sen de desene .. 

MEHMET BEKAROGLU (Devamla)- Ama, nasıl; milli iktidar, güçlü devlet nasıl olunur; 
AtatOrk'Un kurduğu tam bağımsız TOrkiye nasıl olunur; milleti refaha ulaştırarak, hak ve özgürlük
lerini garanti altına alarak mı, yoksa milleti açlığa mahkOm ederek mi, hak ve özgürlUklerini 
budayarak, gasp ederek mi? 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana)- Bunu, ezberden söyleyecek kadar bile bilemiyorsun. 

MEHMET BEKAROÖLU (Devamla)- Evet, ben, tekrar ediyorum: Yaşasın AtatOrk'Un kur
duğu tam bağımsız Türkiye. (SP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul)- Yine, takıyye yapıyorsunuz, takıyye ... 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana) -Kağıda bakmadan söyleyemiyordun; ancak, oradan 
okudun. 

BAŞKAN - Beşinci Bölüm üzerinde 2 önerge vardır, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüş~lmekte olan 794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısının 56 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının birinci satırında yer alan "tedarikçi" kelimesinden sonra gelen "ya da" kelimesinin kal
dırılarak, yerine "veya" kelimesinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Yener Yıldırım Adnan Fatin Özdemir Mücahit Himoğlu 

Ordu Adana Erzurum 

MUkerrem Levent · Birol BUyüköztürk 

Niğde Osmaniye 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, 50 maddeye verilen önerge bu mu, söyleyin; 50 
madde için iktidarın verdiği önerge bu mu? 

BAŞKAN - Siz verseydiniz Sayın Polat; yani biz ne yapalım, geleni okuruz. 

ASLAN POLAT (Erzurum)- Valiahi yazık! 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye BUyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmektc olan 794 sıra sayılı Kamu İlıale Kanunu Tasarısınin 63 üncü maddesinin yedin
ci satırında yer alan "yararlanamaz" kelimesinin yerine "yararlanamazlar" kelimesinin konmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Levent 

Niğde 

Adnan Fatin Özdemir 

Adana 

Mücahit Himoğlu 

Erzurum 

Metin Ergun Yener Yıldırım 

Muğla Ordu 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana)- Önergeleri geri çekiyorum Sayın Başkanım. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Çekmeyin, çekmeyin ... Oylayalım. 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana) - Sayın Polat dediği için geri çekiyorum. 

BAŞKAN - Önergeler çekildi. 

Beşinci Bölümü oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Beşinci Bölüm kabul 
edilmiştir .. 

Oyunun rengini, 86 ncı maddeye göre belirtmek isteyen iki arkadaşımı çağıracağım. 

Lehte, Sayın Masum Türker? .. Yok. 

Aleyhte, Sayın Orhan Bıçakçıoğlu; buyurun.(MHP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum)- Aleyhte konuşacaksınız, dikkat edin!.. 

ORHAN BIÇAKÇIOÖLU (Trabzon) - Hayırlı konuşacağım. 

BAŞKAN - SUreniz 2 dakika efendim. 

ORHAN -BIÇAKÇIOÖLU (Trabzon) ~ Tamam Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1983 tarihli, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu, biraz son
ra, kanunlar mezarlığındaki yerini alacaktır. Bayındırlık ve İskan eski Bakanımız Sayın Koray Ay
dın, Haziran 1999'da, bakanlıktayapmış olduğu açıklamada, öncelikli yapacağı işin, Devlet ihale 
Kanununu değiştirmek olacağını söylemişti. Bu gerçek ortadayken, hala, muhalefet sözcülerinin 
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hepsinin, bu yasa tasarısını, IMF'nin dayatması veya Sayın Derviş'in isteği gibi kamuoyuna lanse 
. etmeye çalışmalarını anlamakta zorluk çekiyorum. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Bu acele niye peki?! 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Devamla) - On saattir, burada, Kamu İlıale Yasası Tasarısından 
çok, ABD'den -Ailah'a şükür- lrak'a kadar, ne varsa, muhalefet sözcülerimiz dile getirdiler. Ben, 
burada, oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Sayın Aydın'a, Sayın Akcan'a ve 
Maliye Bakanımız Sayın Sümer Oral Beye, bugün, bu yasa tasarısına vermiş oldukları destekten 
dolayı, yapmış oldukları çalışmadan dolayı, teşekkürlerimi, millet adına sunuyorum. 

21 inci Dönem Parlamentosunun çıkardığı 400 civarındaki yasa arasında, en önemlilerinden 
biri de bu olacaktır. Muhalefet sözcülerimiz, bu yasa tasarısının, saydamlığına mı karşılar; yoksa, 
rekabet ilkesi getiriyor, ona mı karşılar ... 

MEHMET BEKAROGLU (Rize)- Gizlilik getirmesine karşılar. 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Devamla) - ... eşit muameleyi getiriyor, ona mı karşılar; gizliliği 
getiriyor, ona mı karşılar; kamuoyunun denetimini getiriyor, ona mı karşılar; anlamakta zor
lanıyoruz. 

BAYlNDlRLlK, İMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Sivil toplum örgUtlerini unutma ... 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Devamla)- Ödeneği olmayan işlerin ihalesinin yapılamayacağını 
getiriyor. Ön projeyle ihaleye çıkılma yasağını getiriyor. 

ASLAN POLAT (Erzurum)- Çıkılmaması, çıkılması değil. .. 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Devamla)- Millet, neye karşı olduğunuzu, sizi anlamadı veya siz 
anlatamadınız. 

Ben, bu yasanın, milletimize, devletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum ve bu yasa 
tasarısına hayırlı bir oy vereceğimi söyleyerek, Yüce Heyetinize teşekkür ediyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum)- Sayın Başkanım, sözcü, oyunun rengini belirtirken, bu tasarıyı 
anlayamadığı anlaşıldı; onu da ben belirtmek isterim. 

BAŞKAN - Lehte, Sayın Türker; buyurun efendim .. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 2 dakika efendim. 

MASUM TÜRKER (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum ve ilk söz olarak, bu yasa tasarısına lehte oy 
vereceğimi belirtiyorum. 

Burada, biz, bugün, sabahtan beri, kanun tasarısıyla ilgili çeşitli tartışmaları dinledik Bu tar
tışmaların temelinde, ayıklanınca, Türkiye'de, önemli bir değişime karşı, büyük bir direnç ol
duğunun da işaretleri ortaya çıkacaktır; ·çünkü, bu yasayla birlikte, öteden beri, yolsuzluk diye 
konuştuğumuz, en büyük haksızlıkların; daha doğrusu, devlet eliyle rant dağıtmanın, sermaye 
birikimi oluşturmanın yoluna son verilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, 1936 yılında, Halide Edip Adıvar'ın yazdığı son romanın adı "Yol Palas 
Cinayeti" dir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakanlarınız nerede!.. Nerede bakanlarınızl.. Onu söylesene ... 
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MASUM TÜRKER (Devamla) - Bu roman I 937 yılında yayımlanmıştır ve o günden bugüne, 
Türkiye'de, sermaye birikimine, hakça bir düzenin olmamasından kaynaklanan tartışmalara yer 
verilmiştir. Bugün, bu Yüce Heyet, bunu sağlıyor. 

MEHMET BEK.AROGLU (Rize)- Bunu bir anlatın, hangi madde bunu sağlıyor Sayın Tür
ker?! 

MASUM TÜRKER (Devamla) -Eğer, biz, bu konuda geleceği yakalamak istiyorsak; eğer, biz, 
bu konuda, yalnız belli bir grubun sözcüsü değil, tüm toplumun sözcüsü olmak istiyorsak, bir yıl 
içerisinde, tartışılmaya, incelenmeye ve üzerinde fikir yürütülmeye müsait olan bu tasarı üzerinde 
lüzumsuz, belli yerlerde yerimizde oturup gülümseyerek değil, içinin hakkını vererek tanıtmak, 
yarını yakalamak hepimizin görevidir; ama, tabii ki, yarını yakalarken, belirli çıkarları kaybolan
ların ya da belirli çıkarı kaybolanlar adına düşünenterin buna "hayır" demesi, rahatsızlık duyması 
mümkündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - 1 dakika içerisinde topartar mısınız efendim. 

MASUM TÜRKER (Devamla) -Ama, ben inanıyorum ki, 2 ı inci Dönem olarak, Türkiye'yi 
yeni bir yapıya kavuşturmaya başladığımız, dönüşüm ve değişim sağladığımız bir ortamda, eğer, 
biz, yarını yakalarsak mutlu birer milletvekili olacağız. Buna muhalefetin, iktidarın ihtiyacı vardır; 
çünkü, çok iyi biliyorsunuz ki, Türkiye'de, milletvekili müessesesinin yanlış, doğru olmayan 
kamuoyu yoklamalarıyla güçsüz, güvensiz gösterildiği dönemi yaşıyoruz. Bu, demokratik bir yapı 
içinde değişim dönemini hazmedemeyenlerin davranışlarıdır. Eğer, biz, bunların bilincinde olursak, 
vereceğimiz "evet" oyuyla, hayırlı bir iş yaptığımız vicdanımıza, bizi yaratan Allahımıza bor
cumuzu ödediğimizi biliriz. 

Saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul etmeyenler.:. Tasarı kabul 
edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun efendim. 

Gündemde yer alan 795 sıra sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

8. -Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır-
ma ve Turizm Komisyonları Raporları (11931) (S. Sayısı: 795) (1) 

BAŞKAN- Komisyon? .. Hazır. 

Hükümet? .. Hazır. 

Komisyon raporu 795 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 3. ı .2002 tarihli 46 ncı Sirteşiminde alınan karar gereğin
ce, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilen bu kanun tasarısının tümü üzerinde grup
lar, komisyon ve hükümet adına yapılacak konuşmalar 20'şer dakika, kişisel konuşmaların 1 O'ar 
dakika; bölümler üzerinde, gruplar, hükümet ve komisyon adına yapılacak konuşmaların 20'şer 
dakika olması; 

Maddeler okunmaksızın, sadece bölümterin ayrı ayrı oylanınası ve bölümler üzerinde verilen 
önergelerin kabulü halinde, o bölümün, kabul edilen önergeyle birlikte oylanması, 

(1) 795 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölümler üzerinde komisyon ve hükümetin ı 'er, milletvekillerinin de 2'şer önerge verebitmesi 
kabul edilmişti. 

Bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminin iç kapağında da yer almak
tadır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Doğru Yol 
Partisi Grubu adına, Sams~n Milletvekili Sayın Kemal Kabataş; Saadet Partisi Grubu adına, Ankara 
Milletvekili Sayın Zeki Çelik; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili 
Sayın Dengir Mir Fırat; şahısları adına, Sayın Aslan Polat, Sayın Nihat Gökbulut, Sayın Masum 
Türker ve Sayın Sacit Günbey. 

İlk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Kabataş'a aittir. 

Buyurun Sayın Kabataş. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADlNA KEMAL KABATAŞ (Samsun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
795 sıra sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk bütçe sisteminde, kamu finans yönetiminde çok özel bir yeri olan, 
Türk kamu harcama sisteminin çok önemli bir altyapısını oluşturan ihale sistemi üzerinde yoğun bir 
tartışma ve çalışma gündemindeyiz. Bu tasarı, Devlet ihale Kanunu diye bilinen 2490 sayılı 
kanunun, daha sonra, çok eski olmayan bir dönemde, ı 983'te yenilediğimiz 2886 sayılı Kanunun 
getirdiği sistemin yerini alacak, iki parçalı, iki bölümlü bir sistem içeriyor. 

Genel Kurulun biraz önce kabul ettiği Kamu ihale Kanunu Tasarısı, ihale sisteminde bugün yer 
alan ana hükümleri, temel hükümleri, ihalenin hazırlığı ve sözleşme aşamasına getirildiği tarihe 
kadar, aşamaya kadar olan işlemleri düzenliyordu. Bu tasarıyla sistemi ikiye ayırıyoruz. Yüce Mec
lis, bu aşamayı; yani, daha önce kabul edilen tasarıyla, ihale sistemiyle ilgili düzenlemeleri bir tasarı 
içerisinde düzenledi; ihalelerin sonucunda hazırlanması, imzalanması ve uygulanması esas olan söz
leşmeleri e ilgili hükümleri de ayrı bir tasarı halinde hazırlayarak, Yüce Heyetin gündemine getirdi. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarılarin gerisinde ne var; Türkiye, niçin ihale sisteminden rahatsız, 
Türkiye'yi bu tartışmaların içerisine taşıyan argOmanlar neler, bunların doğru teşhis edilmesi ve 
değerlendirilmesi ihtiyacı var. Türkiye, son yıllarda kamuda, devlette harcamaların hızla yükseltil
diği, büyütUldüğU, bütün iddiaların aksine, yeni bir dönem yaşıyor. Kamuda harcamaların yüksel
tilmesi, kamudan daha çok kaynak ayrılması, bu ihaleler le ilgili, alımtarla ilgili ciddi yolsuzluk, şef
faf olmayan uygulamalar iddialarını gündeme getiriyor. 

Dünya Bankasının tespitlerine göre, Türkiye'de yaratılan toplam kaynakların yüzde 56'sını 
kamu kullanıyor. Türkiye'nin konsolide kamu bütçesi, yaratılan her ıoo liranın 56 lirasını devlet 
kullanıyor. Bu oran, dünyada eşi benzeri olmayan bir oran ve bu oranla bağlant~lı olarak dünyada 
çok prestijli, çokuluslu bir denetim firmasının Türkiye ile ilgili yaptığı bir incelemede ortaya koy
duğu çok ilginç bir sonuç var; Türkiye'de kamunun kullandığı kaynakların çok önemli bir kısmı, 
şeffaf olmayan, olumsuzluk çağrıştıran bir görüntü sergiliyor. Bu, güvenilir bir uluslararası 
kuruluşun tespiti ve bu rakamın boyutu, Türkiye'de toplanan yıllık vergi gelirlerinin üçte 1 'inden 
daha fazla, yüzde 36'sı oranında bir kaynak, bir şekilde, sorgulanabilir, açık, net kullanımdan uzak 
bir yapıda yönetiliyor, harcanıyor. 

BUtUn bunlar, son günlerde, son yıllarda hızla büyüyen ve kamuoyunda herkesin kafasında is
titham yaratan bu yolsuzlukların boyutu ne, bu yolsuzluklarla Türkiye daha ne kadar yoluna devam 
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edecek sorularını gündeme getiriyor. Bu, işin, gerçekten, Türk sistemiyle ilgili hukuki altyapısında 
sorunlar olduğunu, yönetiminde sorunlar olduğunu ortaya koyan bir tablo. 

Ancak, olayın bir başka boyutu daha var. Türkiye'de, kamunun, sadece "yatırım" adı altında 
2002 yılında harcayacağı kaynak 15 katrilyon Türk Lirası. Bu 15 katrilyon, işte, üzerinde çalışmak
ta olduğumuz harcama, daha doğrusu, kamu ihale sistemi içerisinde, devletin kasasından birilerine 
aktarılacak kaynağın tutarı. Bu kaynak, bugünkü yapı içerisinde, çok büyük ölçüde, Türk sistemine 
dahil müteahhitlik sektörü tarafından kullanılıyor. Harcayanı devlet ve bu işleri yapanı da, milli 
kuruluşlarımız çoğunlukla. 

Uzun zamandır, Türkiye'nin gündeminde yabancı taahhüt sektörü, Avrupa Birliği üyesi olan 
kuruluşların müteahhitleri ve uluslararası sermayenin Türkiye'deki temsilcileri, Türk pazarını, hız
la, uluslararası standartlar dediğimiz, Avrupa standartları dediğimiz sisteme taşımaya çalışıyorlar. 
Burada da diretiyorlar. Bu diretimin, bu anlatırnın sözcülüğünü yapan da, IMF programı içerisinde, 
önümüzde herkesin bildiği, hükümetin de imzasını taşıyan, Sayın Derviş'in de imzasını taşıyan .ek 
niyet mektubu. Bu ek niyet mektubunda, bu tasarının zamanı da belirtilerek yasalaşması gerektiği 
konusunda hükümetin açık, net taahhüdü var, IMF'nin de takip ve ısrarı var. Bu tsrarın gereği olarak 
bu tasarıyı bugün görüşüyoruz ve bu tasarının bu Mecliste, bu aşamada, tartışmalardan uzak ve saati 
de belirlenrnek suretiyle onaylanması gerekiyor. Yapılan, bir ev ödevi; bunu ifade etmek istiyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin bu konuda bir yenileşmeye, bir serbestleşmeye, bir şeffaflığa ihtiyacı var; ama, bu 
tasarı bu şeffaflığı getiriyor mu, bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeteri kadar tar
tışıldı mı; hepiniz vicdanınızla karşı karşıya gelirseniz ve hesabı yaparsanız böyle olmadığı 
sonucuna benim gibi varırsımz; çünkü, böylesine önemli, bu kadar uzun bir tasarıyı, bir günlük bir 
seansta temel tasarı olarak görüştük. Tasarı, bütçenin çok temel bir tasarısı olması rağmen, bütçey
le bağlantısı 100 üzerinden 80 olmasına rağmen, Plan ve Bütçe Komisyonunda bile görüşülmedi, 
tali komisyon olarak geldi. Burada teşkilatlar kuruyoruz, maaşlar tespit ediyoruz, kadrolar 
veriyoruz, unvanlar veriyoruz; bu, tam anlamıyla mali sistemin bir temel tasarısı olmasına rağmen, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmedi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Türkiye'yi, küçültme iddiası, şeffaftaşıırma iddiası altında büyüt
meye devam ediyoruz. Bakınız, bize, Avrupa Birliği kurumlarının dayatması sonucu olarak bir 
Kamu ihale Kurumu oluşturtuluyor. Doğrudur, biz, bağımsızlıktan, şeffaflıktan ve bu harcamalarda 
hesap verilebilirlikten yanayız. Kime verecek hesabı; ilke şudur: Dünyada kamu adına yapılan har
camaların hesabını, kamu adına milleti temsil eden kurumlar, parlamentolar alıyor. Hesabın par
lamentoya verilmesi lazım. Şeffaflığın ölçüsü, şeffaflığın uygulanabilirliğinin sonuçlarım dünyanın 
her ülkesinde parlamentolar izliyor ve alıyor. Bu tasarıyla getirilen sistemde parlamento yok, par
lamentoya hesap vermek yok; alıştığımız, bildiğimiz, artık, şablon haline getirdiğimiz idari ve mali 
özerkliğe sahip, dokunulmaz, yeni bir kuruma vereceğiz. Bizim adımıza, millet adına, böylesine bir 
bürokratik organizasyon bu işi yapacak. 

Değerli arkadaşlarım, nasıl yapacak? Bugün bu yapılınıyor mu; bir ölçüde yapılıyor. Bugünkü 
harcama sistemi içinde, ihaleleri, Maliye Bakanlığı denetliyor. Maliye Bakanlığının denetlemesi, 
ciddi, güvenilir, inanılır bir denetlemedir. Büyük ihaleler, önemli ihaleler Maliye Bakanlığının 
vizesinden geçer; mali kontrolün bir parçasıdır. 

BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Yine geçiyor. 
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KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Doğrudur, yine geçiyor; ama, bu kurul ne işe yarayacak; o 
noktaya gelmek istiyorum. 

Tabii, Türkiye BUyük Millet Meclisi adına da ihale sözleşmelerini Sayıştay tescil ediyor, in
celiyor, değerlendiriyor. BUtUn bunlar devam ediyor, biz, şimdi, arada, bütün bu sisteme dokun
madan, yeni bir organ yaratıyoruz; Kamu ihaleleri Kurumu. Peki, hani küçülecektik devlette? O 
zaman, diğer benzeri ülkelerde olduğu gibi, her şeyden bu kurum sorumluysa, Sayıştayın fonk
siyonu ne olacak, Sayıştayın ilgili birimleri ne olacak, Bütçe Genel Müdürlüğünün bu işlerle görev
li organları ne olacak? Biz, artık, hepsini bir arada istiyoruz; çünkü, küçülmek aklımızdan geçmiyor. 
Birisi bize diyor ki "dünyada böyle bir kurum var, siz de kurun." Kuruyoruz. Peki, dünyada, acaba, 
o ülkelerin Sayıştayları ne iş yapıyor, o ülkelerin Maliye Bakanlıklarının da böyle fonksiyonları var 
mı; bütün bunlara bakmıyoruz. Bizim elimizde bir şema var; şemaya bakıyoruz, şemaya göre de 
kurumları oluşturuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir şey daha var: Bakıyoruz; bu kurul ne yapacak; bu kurul bir 
dilekçe komisyonu, şikayeti olan bu kuruma gidecek. Peki, bu şikayetçilerin şikayetlerini bu kurul 
sonuçlandırabiliyor mu; hayır. Bu kurul, anlatım olarak, bağımsız, layüsel, dokunulmaz, kimseden 
emir almaz; ama, Türkiye'de idari işlemlerin tümünün, Anayasaya göre yargı denetimi dışında kal
ması mümkün mU? Başka ülkelerde de bu sistem var mı? Siz, kurul olun, bakan olun, bakanlık olun, 
ne olursanız olun, aldığınız her karar, idari yargının denetimine tabi. 

Acaba, sadece bu şikayetleri incelemek ve bir dilekçe komisyonu mantığıyla çalışacak bir 
kurum için böylesine iddialı hedefler ortaya koymanın sistem açısından bir mantığı var mı; pratik
te yok. 1 O insan; kaç tane daire kurulacak, kaç tane kadro alınacak, kaç lira ücret verilecek, nasıl 
çalışacak? .. Bütün bu çalışmalardan sonra da, dilekçe sahipleri, oradan sonra da yargıya gidecek, 
yargı da, son sözü söyleyecek. Bütün bunlarda şeffaflık nerede oluşuyor, hesap verilebilirlik nerede; 
ben, doğrusu, tümüyle çözebiimiş değilim. 

Değerli arkadaşlarım, tabii ki, sistemin bütünlüğünü korumak lazım. Bir ölçüde, bu tasarı, sis
temi konsolide ediyor; yani, kamudaki tüm ihale sistemiyle yapılacak harcamaları buradaki temel 
esaslara bağlıyor, ama, çok önemli uygulamaları da sistemin dışına taşıyor. 

Bakınız, bugün Türkiye'de, özelleştirme kapsamında yapılan ihaleler, yap-işlet-devret modeli 
kapsamında yapılan ihaleler ve devlet taahhüdü içeren yurtdışı kredilerle finanse edilen ihaleler bu 
sistemin dışında kalıyor; çünkü, biz, sistem üzerinde gerçekten çalışmış, fikir imal etmiş, sistemi bir 
bütün içinde ele almış değiliz. TUrkiye'de, şu ana kadar yapılmış yaklaşık 8-1 O milyar dolarlık, dış 
finansmanla, dış kaynakta finanse edilmiş, yükümlülükleri kamuya ihale olarak yansımış uy
gulamalar var ve bu, devam edecek. Buralarda şeffaflık nasıl oluşuyor, ihaleyi kim yapıyor, kamu 
adına bu hesabı kim soruyor; bunları bilmiyoruz. Yap-işlet-devrede oluşturduğumuz milyar dolar
lık yükümlülUklerimiz var ve burada devam edip etmeyeceğimizi bilmiyoruz. Özelleştirme kap
samında milyar dolarlık varlıklarımızı satacağız veya birtakım şeyleri alacağız. Bütün bunlarla il
gili, bu tasanda hiçbir temel ilke yok. Peki, bunlar, kamunun kaynağı değil mi? Bütün bunların 
olabilirliğini, yapılabilirliğini, fiyatlarını, açıklığını, şeffaflığını, gizliliğini, eşitlik ilkesine uyma 
açısından ilkelerini kim sorgulayacak? Onlar, bahsi diğer. Onların bahsi diğer olmaması lazım. Çün
kü biz, bu tasarı üzerinde, gerçekten bizim düşUndUğümüz anlamda bir bütünlük, bir emek ve bizim 
özgüvenimizi yansıtan ilkeleri yansıtmak, bulmak ve buraya taşımak isteseydik, bunları yapardık; 
ama, iş, bir anlamda ev ödevi yapmaktan öteye bir ciddiyet taşımadığı için, bütün bunları bu 
tasarının içine koymadık. Şimdi ayaküstü, üzülerek görüyorum, elden ele kağıtlar dolaşıyor, Sayın 
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Başkan dahil, birtakım önergeler okutuluyor, bunlar ne anlama geliyor, neyi değiştiriyor, neyi kal
dırıyor, neyi düzeltiyor; hepimiz, biraz da, hayretle izliyoruz. Salıiden ne değişiyor?! Bunları im
zalayanlardan başka ve bir de komisyon ve hükümet adına el kaldıranlarda başka ne anlama gel
diğini Sayın Genel Kurul ve değerli üyelerimiz izieyebiliyorlar mı? Biz, kanun yapıyoruz. Bu 
tasarıya "evet" veya "hayır" diyerek işlerlik kazandırıyoruz. Yani, işin, zaman boyutu dışında fazla 
bir ciddiyeti olduğunu, maalesef, ifade etmek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla getirilen sistem, ihale sistemi, kendi içinde önemli; ama, 
amacınız, Türkiye'de ekonomide yolsuzluktarla mücadele ve çağdaş değerlere uygun bir yatırım 
yönetimi, ihale yönetimiyse, bunu, yasalarla bir ölçüde sağlamanız mümkün, ama, çok büyük öl
çüde sağlamanız mümkün değil. Bu işin bir yönetim işi olduğunu, bir kamu yönetiminde standart
ları yükseltmek ve etkinliği artırmak meselesi olduğunu anlamamız gerekiyor. Ne olacak yani, ön
yeterlik ihalesi yapacağız; ihalenin kendisini doğru yapamıyorsak önyeterliğini doğru mu yapacağız 
yani? Bunu yapacak idareler, bunların güvenilirliği, bunların etik değerlerinin yüksekliği ve bun
ların işlemleri açısından sistemin hesap verilebilir bir yapıda oluşması çok daha önemli. Kanunlara 
istediğimiz her şeyi yazabiliriz; bundan kolay, bundan daha da basit bir iş yok; ama, uygulamanın 
ne olduğu ve bu uygulamanın nasıl izleneceği, nasıl denetleneceği, nasıl hesap verilebilir, nasıl şef
faf bir yapıda götürüleceği meselesine gerçekten kafa yormuş değiliz. Bunlar her yerde var. 

Bakın, burada yeni kavramlar üretmiş iz. Bunlar, tercüme kavramlar, birtakım ülkelerin kanun
larından ... İşte, şeffaf olacak, rekabeti öngörecek, saydam olacak vesaire vesaire ... Bunlar, gerçek
ten, hepsi, pek çok ülkede inanılarak sisteme monte edilmiş uygulamaların bize tercüme olarak yan
sımasıdır. Bunların nasıl işleyeceği, kimlerin hangi kadrolarla bunları işletebileceği konusunda, bu 
tasarıda, üzülerek görüyorum ki, hiç bizim bir katkımız yok, sadece, bir şablonu, bir şemayı aldık 
ve bir takvimi işletiyoruz ve bunu da yürürlüğe koyacağız ve hep beraber göreceğiz 2003'ten 
itibaren Türk kamu sisteminde bu ihaleler nasıl yapılacak, bu şeffaflık nasıl sağlanacak. 

Değerli arkadaşlarım, iki temel kurumu zedelemememiz lazım. Bizim sistemimizde gelenekler 
var. Maliye Bakanlığının mali kontroldeki rolünü güçlendirmiyoruz, öldürüyoruz. Bütün dünyada 
Sayıştay, Meclis adına, millet adına bu işlerin hesabının sorulmasında, izlenmesinde ve denetlen
mesinde temel fonksiyon icra eden kurumdur ve Sayıştay aracılığıyla da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu ülkenin kaynaklarının doğru, yerinde, açık, net, şeffaf, verimlilik içinde ve rekabet il
kelerine uygun kullanılıp kullanılmadığını sorgulamak hak, yetki ve görevine sahiptir. Bütün bu 
tasarının özünde bu ilişkiyi öne çıkaran, bunun altını çizen hiçbir yaklaşım yok değerli arkadaş
larım. Aklımızda ve fıkrimizde, sadece Avrupa Birliğine uyum adına, onlardan buraya tercüme 
yoluyla aktardığımız ilkeler var; ama, unutmayalım ki, Avrupa Birliğinin aklından geçen, Türk 
pazarına girmektir. iddianın ve tsrarın gerisinde olan budur; ama, burada, mütekabiliyet yoktur 
değerli arkadaşlarım. Eşik değer olarak getirdiğiniz 17,5 trilyon, kimi ve nasıl koruyacak? 

Değerli arkadaşlarım, bizim de çok gelişmiş bir dış müteahhitlik sektörümUz var. Bu tasarıda, 
acaba, kendi müteahhitterimizin de önünü açacak hiçbir yaklaşım, hiçbir arayış var mı; olması 
gerekmiyor mu? Biz de, bu rekabetçi sistemin içinde, kendi varlığımızı, kimliğimizi koruyacak il
keleri burada telaffuz etmek durumunda değil miyiz? Avrupalı bize bunu diretirken, acaba, biz de, 
onlara, bir karşı diretme içinde olacak durumda değil miyiz? Dünya Bankasının, buradaki, herkese 
akıl satan uzmanları bunu görmüyor mu? Benim vatandaşımın, bırakın işçimin, müteahhidimin bile 
Avrupa kapısından geçmek için vize almakta bile blokajı var, vize engeli var. BUtUn bunları, bir 
şekilde, bir denge içinde müzakere etme ihtiyacında değil miyiz; mutlaka, müzakere etme ihtiyacı 
içindeyiz. Dolayısıyla, şeffaflık adına, kavramlar adına, sloganlar adına önümüze getirilen metni 
tartışırken, çeşitli boyutlarını, farklı boyutlarını, mutlaka, birlikte değerlendirme ihtiyacımız var 
idi... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, bir dakika içinde toparlayınız. 

KEMAL KABATAŞ (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

0:2 

Bu ihtiyacı, bu gerekliliği yerine getirmeden, bu tasarıyı, bir şekilde, işimizi tamamlamış ol
mak, takvim e uymuş olmak adına getirdik, gündeme koyduk. Yine de, temel yaklaşımı içinde doğ
rular vardır. Biz, bu doğrutarla birlikte, daha sonra da, benim ifade etmeye çalıştığım ilkeler içinde 
düzeltilme şansı doğacağı temennisiyle, beklentisiyle, her şeye rağmen, hayırlı olmasını diliyorum 
ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kabataş. 

Saadet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik; buyurun. (SP sıralarından 
alkışlar) 

SP GRUBU ADlNA MEHMET ZEKi ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletvekil
leri; 795 sıra sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısının geneli üzerinde Saadet Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamhyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyeliğinin yanı sıra, IMF ve Dünya Bankasıy
la yaptığı görüşmelerde vaat edilen Kamu İlıale Yasa Tasarısını ve Kamu ihale Sözleşmeleri 
Kanunu Tasarısını görüşüyoruz. Aslında, bu iki kanunun birbirinden farkı yok, niçin ayırdıklarını 
da bilmiyorum; çünkü, bu kamu ihale yasasında ne yapıyorsanız, neticede, bunu bir sözleşmeye 
bağlıyorsunuz. Bu, buna bağlı bir hadisedir, burası doğru ise o da doğrudur, bu yanlışsa bu da yan
lıştır. 

Tabii, Türkiye'nin önündeki en önemli birinci tehdit, bize göre, yolsuzluklardır. Yolsuzluklar, 
baştan aşağı tüm sistemi tehdit eder hale geldi ve bugün, en küçük ruhsat alma işinden başlayın, 
kredilerin tahsisine kadar yolsuzluktarla karşı karşıyayız. Artık, yolsuzluk, sanal boyutta devam 
ediyor. 

Değerli arkadaşlar, yolsuzluklar sadece ihalelerde mi oluyor; hayır. Bakınız, Milli Güvenlik 
Kurulunda yaşanan tartışma sonrası ekonomik krizde 3,2 milyar dolar zararta milletin cebinden 
çıkan para nedir? 21 Şubat krizinde Türkiye'nin yaşadığı 3,2 milyar dolar zarar da bir çeşit yolsuz
luktur, Türkiye ekonomisi için bir felakettir ve dalgalı kur sistemine geçmeden bu kadar dövizi satın 
alan kişilerin mutlaka açıklanması lazım. Hep soruyoruz, diyorlar ki, ticari sırdır, bu konuyu, sadece 
Baş bakana, sorarsa, söyleriz; ·bunun dışında bir açıklama yapmamız mümkün değil. Peki, bu kriz
den önce döviz alanlar çok mu akıllıydı, yoksa, birileri mi haber verdi? İşte, şeffaflık savunuluyor
sa, yolsuzluklam karşı ciddi mücadele verdiklerini iddia edenlerin, bu tasarıyı getirenlerin, mutlaka, 
bunları ortaya koyması lazım. 

Değerli arkadaşlar, bozulma, kişilerden mi, yoksa, mevcut yapıdan mı kaynaklanıyor; buna bir 
bakmak lazım. Bize göre, sistemden kaynaklanıyor. Ancak, yapısı suiistimale uygun olan kişiler de 
bu durumu kullanıyorlar. Bir süre haksızlıklara direnenler olsa dahi, sonra, alabora oluyorlar ve sis
temin kontrolüne giriyorlar. 

Bu sistem nedir; devletin, piyasadaki paranın yüzde 60-70'ine sahip olmasıdır. Parayı veren 
devlet, tahsil eden yine devlet ... Tabii, ruhsatı, teşviki veren, kredilendirmeyi yapan da devlet olun
ca, denetim de devletin elinde olunca, krediyi verenler de denetlerneyi yapınca, bu işler, hep, kar
ma-karışık hale geliyor. 

Maalesef, hükümet de bu yolsuzlukların içerisindedir. Hükümetin içerisinde dürüst insanlar da 
var; ancak, hükümetin kendini yolsuzluklardan arındırdığını zannetmiyörum; kendilerini ak-
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layamazlar da ... Televizyon ekranlarında "yolsuzlukların üzerine gidiyoruz" demeçlerini izlemeye 
devam ediyoruz; ama, sokağa çıkıp sorduğumuzda, hükümetlerin yolsuzlukların içerisinde olduğu 
görUşU ağır basıyor. Vatandaşın vicdanında, hükümet, yolsuzlukların içine batmıştır. Türkiye'nin 
bUtçesi yaklaşık 60 milyar dolardır; batık bankalar, borsa krizi, Milli Güvenlik Kurulu krizinin top
lam maliyeti 40 milyar dolardır. Millete harcanacak para çarçur edilmiş, birilerinincebine girmiş
tir. 

Değerli arkadaşlar, denetim mutlaka özekleştirilmelidir. Doğrudan siyasi otoritenin hakim 
olabileceği yapı kırılmalı; ancak, Sayıştay denetimi dışına da çıkarılmamalı dır. Denetimden kaçırıl
mamalıdır. Bu tasarılarla, denetimden kaçılıyor ve kaçırılıyor. 

Bakınız, kamu bankalarının görev zararlarının I 5-20 milyar dolar olduğu açıklandı. Görev 
zararına neden olan bankalarda bu batık krediler nedir, kime verilmiştir? Bu görev zararı özel ban
kaların 2 katı olduğuna göre -3-4 kişinin koluna kelepçe takmakla, bazılarını içeri almakla bu işin 
çözUlmediğini görüyoruz- peki, bu krediler, kime, ne kadar, kimin vasıtasıyla verilmiştir? Bunlar
dan, götürdüklerine karşılık geriye ne alabildiniz; bir hiç!.. Yapanın yanına kar kalıyor. Bakınız, 
kurtarılacak bankalarta ilgili yeni bir kanun tasarısı getirmeye çalışıyorsunuz. Bu, kurtarılacak ban
kaların karlı işleri var; onları satıp, parasını bankalarına koysun lar; kendileri satmıyorsa, devlet bun
ları sattırsın, götürdüğü parayı yerine koysun. 

Kamu ile yapılan işlere bir göz attığınız zaman; örneğin, Emlakbankı göz önüne alalım. 
Bakınız, o kuruma iş yapan m üteahhitlerin hepsi, Türkiye'nin en büyük müteahhitleri olmuş; ama, 
Emlakbank batmış, trilyonlarca lira zarara uğramıştır. Ayrıca, çok kıymetli gayrimenkullerini~ çok , 
cüzi kiratarla belli şahıslara uzun yıllar, 49 yıllık, 99 yıllık sürelerle kiralandığını görüyoruz; yani, 
burada büyük bir peşkeş söz konusu. Petrol Ofisinden, Mersin'den bir akaryakıt nakliyesi yapılıyor; 
Diyarbakır'a gidinceye kadar, bir bakıyoruz ki, yolda tırtıklanmış! Gemiler le giden fuel-oil hortum
lanınışi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yurt dışında şirketler kurmuş, batırmışlar. Bir Özelleş
tirme İdaresi var ki, zaten, o, evlereşenlik! Kendi bakanı ifade ediyor ve "Özelleştirme İdaresi bir 
fiyasko olmuştur" diyor. Tekel, işte TUtUn Yasası yeni görUşüldü, sigara üretecek yerde özel sektöre 
çanak tutuyor; elinde tuz kalmadı, içki kalmadı, sigara kalmadı; ama, Eskişehir Yolunda ikiz 
kuleleri orada dimdik duruyor. Bu, neyin nesidir, bu israfın önüne nasıl geçeceğiz? Tabii, burada, 
nasıl iflah olacağımızın da ortaya konulması lazım. 

Değerli arkadaşlar, depremde de altyapı ihaleleri şeffaflıktan uzak olarak yapılmış ve maalesef, 
denetimden kaçırılmıştır. Devlet Hava Meydanlarının ihalelerine bakıyorsunuz yüzde 1 000 artış
tarla bu işleri götürüyorlar. İstanbul Havaalanı öyle, Antalya Havalimanı öyle, dış hatlar terminal
lerine yapılan ihalelerin hepsinde, bu şekil, birtakım uygunsuz, usulsüz işler görUlüyor. Telekom bir 
uydu yapacağım dedi, bir firma ile ortaklığa girişti, orada bile, maalesef, sözleşme dışında birtakım 
şeyler yapıldı. TEAŞ'ın, TEDAŞ'ın yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli ile imtiyaz sözleş

melerine aykırı olarak birtakım ihaleleri yapıldı. Tabii birçok termik santral ihaleleri nasıl verildi, 
nasıl, müteahhitlere peşkeş çekildi, bunların hepsi biliniyor; ama, işler yürümeyince bankalar bun
lara el koydu ve hala bu işler sürüncemede; ama, bunlar da, şu anda bu ihale Kanunuyla hala bu sis
temin dışında götürUlmeye çalışilıyor. 

Ben demek istiyorum ki, devletin şu anda üç tane çıkınazı var. Bir tanesi, devletteki akıl almaz 
boyutlardaki hırsızlık ve yolsuzluklardır. İkincisi, gene akıl almaz boyutlardaki israfıdır ve bu 
ikisinin sonunda üçUncU olarak, içine dUşülen faiz bataklığıdır. Tabii ki, bu sarmalın içerisinde de 
her geçen gün borçlarımız büyümektedir. 
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Değerli arkadaşlar, bu tasarı, 2886 sayılı Kanunun yerine getirildi. Bu kötü bir kanun değildi 
bana göre ve ilk çıktığında, en çok kırana veriliyordu ihaleler. Sonra da, çok fazla kırımlar yapılıyor, 
devlet zarara llğruyor, işler yürümüyor diye, tuttular, üstte yüzde 20 kırım sınırı getirdiler. Burada 
da bir başka binlik çıktı ortaya; kim çok yüksek puan alırsa -çünkü, herkes aynı kırımı yapıyor, yüz
de 20 gibi, onun dışında bir kırım yok- işi götürüyor. O da olmadı dediler. Bu sefer, ağırlıklı or
talama puan ve ağırlıklı ortalama rakamları getirdiler ve ondan sonra, birsürü değişiklik. 

Bakınız arkadaşlar, bütün mesele gelip insana dayanmaktadır. Siz hangi kanunu getirirseniz 
getirin, mutlaka bu işin bir püf noktasını, bir açığını yakalayacaklardır. Eğer, siz, dürüst, liyakatli, 
ehliyetli yöneticilerle bu işi götürmezseniz, mühendislere, mimarlara gerekli ehemmiyeti verip de 
sorumlulukların karşılığı olan ücreti ödemezseniz, idari personeli bu konuda eğitmezseniz, hukuk
çuları ve teftiş ekibini de gerçekten vicdan muhasebesi yapacak insanlardan seçmezseniz bu işler 
zaten düzelmez. 

Bu yasayla, yapımişlerinde anahtar teslimi ve mal ve hizmet alımında götürü bedel esas alın
mış; ancak, uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi ihale yapılacağına yer verilmiş ise de, 
uygulama projesi olmadığı gerekçesiyle, bunun yerine, teklif alma, birim fıyat sistemini uy
gulayarak mevcut düzenin devamı sağlanabilecektir. 

Belli istekler arasında davet usulü gene devam etmektedir. Peki, ne değişti veya ne değişecek? 
Bakınız arkadaşlar, biraz evvel görüştüğümüz ve kanunlaşan Kamu ihale Kanununun 20 nci mad
desine bakıyoruz. Bu madde de -yani,konuştuğumuz belki farklı bir şey; ama, bunlar, ikisi ~irbirine 
bağlı, biraz evvel de ifade ettim- yapılacak önyeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet 
edilen istekliler teklif götürecek. Bunlar için 25 günlük bir müsaade süresi var. Daha sonra, bunların 
yeterlik alanları kendilerine tebliğ edilecek, 40 günlük bir teklif süresi verilecek, 5 fırmadan az ol
mayacak ve 3 tekliften az olmayacak. Eğer, bu, 3 tekliften az olursa, bu sefer ihale iptal edilecek, 
daha önce girenler bir daha davet edilmiş olacak. Yani, burada, çok net şeyler ifade etmiyorsunuz. 

Bakınız, geçtiğimiz günlerde KİT Komisyonunda Toplu Konutla ilgili bir konu görüşülüyordu. 
Orada, kendilerinin yeterli gördüğü Türkiye çapında zannediyorum 108 civarında müteahhit olduğu 
ifade ediliypr, 7-8 tane de grubu ihale ediyorlar, her gruba da, 8-10 müteahhit davet ediyorlar; ama, 
neticede, kalan, 3 müteahhit. Bunlar da kendi aralarında antaşıyorlar ve istedikleri fiyatlarla istedik
leri işi alabiliyorlar. 

Yani, hangi kanunu getirirseniz getirin, eğer, insana vicdani bir sorumluluk yüklemiyorsanız, o 
insanlar, hakikaten, içerisinde bu milletin geçmişinde, geleceğinde hakkı olanları düşünmüyorsa, 
mutlaka bir açık kapı bulacak ve buna göre bu işleri değerlendirecektir. 

Arkasından, pazarlık usulünü getiriyorsunuz; çok acil işler diyorsunuz; işte, devletin ihtiyacı 
olan işler diyorsunuz, bazı afet halleri, falan filan ... Zaten, hep, bu kılıfların arkasına sığınılarak 
bunlar ortaya çıkarı lıyor. 

Değerli arkadaşlar, bunlara dikkatimizi çekmemiz lazım. Tabii, bu işlerin teklifleriyle ilgili 
olarak, işte, yine aynı maddenin devamında şöyle ifade edilmektedir: "İsteklilerin vermiş oldukları 
bütün bu teklifleri bir komisyon değerlendirecek" Yani, bunu kaç kişiyle, ne kadar sürede, ne kadar 
zamanda yapacaksınız? Bunlar hiç düşünülmeden, bir değerlendirmesi ortaya konulmadan,·böyle, 
hazırlanmış ortaya konulmuş birtakım -bana göre-indi mütalaalardır. 

Arkadaşlar, tabii ki, gerçekten, bugün Türkiye'de yaşanılan sıkıntılar belli bir keşfe dayandınl
madan ve hakikaten, kaça mal olacağı belirtilmeden, afaki, işte, ya o günün siyasi haskılarına 
veyahut da işte, şu işi ihale edelim, bu kadar ödenekle yapalım anlayışıyla bugünlere gelinmiştir ve 
bunun için de şu anda elimizde çok büyük rakamlarla havaalanları, baraj lar, kamu binaları, demir
yolları gibi bir yığın inşaat, birer ölü yatırım olarak elimizde beklemektedir. 
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Değerli arkadaşlar, bu ölü yatırımların bitmesi için çok büyük sürelere, çok büyük paralara ih
tiyaç var ve bunun için de, gerçekten, devletin, bu konuda bir program uygulaması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunla ilgili olarak, tabii ki müteahhitterin yaşadıkları sıkıntılar da var. 
Bakınız, daha önce olanların dışında, en son, Kentbank, Sitebank, Toprakbank, Egebank gibi ban
kalara el konuldu. Bu 4 bankada kredisi olan bir müteahhidi düşünün. Bu bankalar, Fona geçtiğin
den mektup vermiyorlar, kredi de vermiyorlar. Teminatları bağlanmış vaziyette. Halbuki, bu ban
katarla iş yapanlar, uzun süreli iş yapacaklar diye, bunlara kontrgaranti, pul, vergi, ipotek masrafı 
gibi birsürü masraflar yapmışlar ve bir defaya mahsus olarak değil, bu bankayla yıllarca çalışacak-· 
lar diye yapmışlar. Şimdi, bu adamlar ne yapacaklardır? ipoteklerini çözemiyorlar, çözmek için 
"mektubu getir, çözelim" diyorlar. Devam eden işin teminatını da çözmek sizin için mümkün değil
dir. Düşünün, siz, Türkiye'nin en büyük firmasısınız, sonsuz da bir kameniz var, araç gereciniz, 
makine ekipmanınız ve yapmış olduğunuz işler var; ama, ihalelere katılamıyorsunuz; çünkü, eliniz
de teminat mektubu verme imkanınız yok. 

Arkadaşlar, gerek Kamu İlıale Kanunu Tasarısında, gerek Kamu İlıale Sözleşme Kanunu 
Tasarısı gerekçesinde "bu kanunu ikiye ayırdık" denilmesine ve ayrı ayrı yapılmasına rağmen, bu 
794 sıra sayılı Kamu ihale Kanunu Tasarısının -ben değerli bakanlarımızı burada ikaz etmek 
mahiyetinde söylüyorum- 46 ncı maddesindeki "İhalenin sözleşmeye bağlanması" bölümünün, 
Kamu ihale Sözleşme Kanunu Tasarısında da yer alması uygun olur. 

Ayrıca, gene bu tasarının, yani şimdi görüştüğümüz Kamu İlıale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci 
maddesinde, sözleşmede yer alması zorunlu olan hususlar içerisinde ortak girişimiere yer verilmemiş
tir. Bunun değerlendirilmesi gerekir. Çünkü, 18 inci maddede ortak girişimden bahsediyorsunuz; 
ama, 7 nci maddede buna yer vermemişsiniz. Bu eksikliğin telafi edilmesini sizlere arz ediyorum. 

Bu arada, tekrar ediyorum -biraz evvel ettiğimin yanında- Kamu İlıale Kurumunun, idarenin 
içinde yer aldığından dolayı, bağımsız bir kurum olan Sayıştay gibi tarafsız davranması bek
lenemez. Bu, büyük bir eksikliktir ve zaten hep kaçırıyordunuz, şimdi tamamen kaçırdınız. Bu 
kurumu oluşturan kişiler bari Meclis tarafından atansın diye bir öneri getiriyorum. 

Değerli arkadaşlar, işi bilen herkes "anahtar teslimi" kavramının önemine değiniyor. Yani, 
anahtar teslimi olarak, bu işler, belirlenen kriterler çerçevesinde bir fiyatta, müteahhitlere, yapılması 
için verilecektir. Bu, tabii ki, güzel bir uygulamadır. Burada, devletin de rahatlıkla hesabını yapması 
lazımdır. İşin uzamasından kaynaklanan zararlar devlete yazılmayacaktır ve bürokratik avantalar, en 
azından, azalacaktır; ancak, bunların yapılabilmesi için, tabii, Türkiye gibi, daha yarınımızı 

göremeyeceğiz bir ülkede fıyat istikrarı olmalı ki, kriz ve enflasyona karşı zora girilmemelidir. 

Bakınız, şu anda yapılmaya çalışılan deprem konutları var, Milli Eğitim Bakanlığının ilköğ
retim okulları var. Bunlar, götürü bedel üzerinden, anahtar teslimi olarak ihale edilmiştir; ama, tabii 
ki, bu fiyatı veren müteahhitter, belki, çok ucuza almış olmalarına karşılık, bir an evvel işi bitirmek 
için malzeme bağlantılarına girmiş ve bu işleri bir an evvel bitirmek için hızlı çalışmaya başlamış
ladır; ancak, bir anda, misal olarak söylüyorum, kilogramı I 00 000 lira olan demir 200 000 liraya 
çıkmıştır; bir anda, 600 000 lira olan dolar 1 500 000 liraya yükselmiştir. Şimdi, bu durumda, siz, 
gerçekten büyük bir riske girmiş oluyorsunuz ve zarar etmiş oluyorsunuz. Yani, bunun da mutlaka 
önlenecek bir tarzda yapılması lazımdır. 

Ayrıca, fiyat farkı çıkarıldı bu sıkıntıya giren müteahhitler için; kendilerine, şu tarihe kadar 
yapanlar için fıyat farkı verileceği ifade edildi. Burada da büyük bir haksızlık yapıldı. Süratti bir 
şekilde işini tamamlamaya çalışan ve belki yüzde 70-SO'ine ulaşmış m üteahhitler, fiyat farkından is
tifade edemediler; ama, işini geciktiren veyahut da tembellik edenlere, siz, mükafat olarak, faz
ladan, ilave fark verme durumunda oldunuz. Halbuki, bunun böyle olmaması lazım. Hakkaniyet ve 
adalet esaslarına bakarsanız, o yapılmış olanın da takdir edilmesi, kendisine bunun yapılması lazım. 
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Geçen günlerde, deprem bölgelerindeki vergi ve faizlerin aifedilmesiyle ilgili çıkarılan yasada 
da aynı hata işlendi. Tahakkuka bağlanmış, ödenmemiş olanları tehir ediyorsunuz, onları ortadan 
kaldırıyorsunuz; ama~ daha önceden ödemiş olanlara, bundan sonraki, belki, vergi borçlarına mah
suben olsun diye dahi bir uygulama getirmiyorsunuz; yani, kaptığınızı kar kabul ediyorsunuz. Böy
lesi bir devlet anlayışı, böylesi bir haksızlık olmaz. 

Bu arada, işini zamanında yapan, işini zamanında götüren, borcunu zamanında ödeyen namus
lu insanları, bir noktada, cezalandırmış oluyorsunuz ve siz de, aynı öbürlerinin yaptığı gibi yapın 
demeye çalışıyorsunuz. Tabii, diğer işlerde de böyle. Diyelim ki, bazı kurum ve kuruluşların, yani 
özel sektörde, müteahhitlerin veyahut da devlete iş yapan kuruluşların devletten alacağı var ve 
alamıyorlar; ama, devlete de borcu var; vergi borcu, sigorta primi borcu, elektrik enerjisi borcu 
vesaire. Siz, zamanında parayı ödemediğiniz için, devlet olarak, onlara bir fark ödemiyorsun uz; an
cak, devlet olarak, siz, onlardan alacağınızı tahsil edemediğinizde, ödemedikleri takdirde, derhal, 
Uzerine gecikme faizi uyguluyorsunuz ve büyük haksızlık yapıyorsunuz. Şöyle yapılması lazım: 
Parasını zamanında ödeyemiyorsanız, ya onlara da fark verin veyahut da hiç olmazsa, bir mahsup 
işlemine gitmek suretiyle bu zararı telafi etme noktasında bir adalet ortaya koymuş olun. 

Değerli arkadaşlar, tabii, işin özü bu anlattığımız şekilde; ama, çabalarımız, gerçekten, iyi bir 
yasa çıkarmak mı, yoksa, Sayın Başbakanın, Amerika'ya giderken, koltuğunun altında dosyatarla 
hazır gitmesi mi? Çünkü "onbeş gün içinde 15 yasa çıkarsa, taze para için ilk umutlar da belirmeye 
başlamış olacak" dediniz; çıktı, ne oldu?! Şimdi yaptığınız da bu ... Aceleniz var; fakat "bu yasaların 
içeriğinde ne var, ne getiriyor, ne götürüyor" sorusuna kafa yoran da yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET ZEKi ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 1 dakika içinde topariayın efendim. 

MEHMET ZEKi ÇELİK (Devamla) - Bir I 5 lafıdır gidiyor; kardeşim, çalışsın şu Meclis, biraz 
işe yarasın, 15 Ocağa yasalar yetişsin ... Daha önce de "onbeş günde 15 yasa" demiştiniz; çık
mayacağını bildiğiniz için, İçtüzük oyunlarıyla muhalefetin sesini kısmıştınız. Herhalde, bunların 
neler olduğunu da hatırlıyorsunuz. 

1 

Evet, değerli arkadaşlar, Türkiye'de çıkacak yasa, uygunluk kontrolU için Avrupa Birliği 
onayına sunuldu, sonra huzurlarımza geldi; çünkü, bu tasarıyla, kamu ihaleleri, Avrupa Birliği fir
malarına da açılıyor ve biraz evvel diğer arkadaşlarımızın da ifade ettiği tarzda, gerçekten, Türkiye, 
önemli bir taviz almadan, kamu ihalelerini Avrupalı şirketlere açma kararı alıyor. 

Bu noktada, tabii, söylenecek çok şey var; ama, zamanımız da doldu. Bunun için, gecenin bu 
saatinde sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. (SP sıraların-
dan alkışlar) · 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 

Sayın milletvekilleri, 00.25'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 00.07 

----·----
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 00.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY 

0:3 

KA TİP ÜYELER : Levent MISTIKOGLU (Hatay), Mehmet BATUK (Kocaeli) 

----0----
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin Üçün

cü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN 

GELEN DiGER iŞLER (Devam) 

8. -Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, imar, Ulaştır-
ma ve Turizm Komisyonları Raporları (11931) (S. Sayısı: 795) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Sayın Fırat; buyurun. 

AK PARTi GRUBU ADlNA DENGiR MİR MEHMET FlRAT (Adıyaman)- Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmektc olan Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı, biraz evvel kanuniaşmış olan 
Kamu ihale Yasasının bir mütemmim cüzüdür. Aslında, her iki yasanın neden tek bir yasa olarak 
ele alınmadığını anlamak zor. Her ne kadar, gerekçede, AB normlarına uygun olmaması nedeniyle 
iki yasa şeklinde huzurlarımza getirildiği ifade edilmekte ise de, bu kadar, AB normlarına uygun
luk için iki yasa halinde getirilmesini, kabul edebilmek mümkün değil. 

Daha evvel, Kamu ihale Kanunu görüşülUrken burada konuşmuş olan bütün arkadaşları dik
katle dinledim. Özellikle, muhalefet milletvekillerinin, yasadaki noksanlıklar konusundaki temas
ları, bence tamamen doğrudur ve tümüne de iştirak ediyorum. Zaten, bu iki yasa tasarısının hazır
lanması sırasında, tarafbulunan Maliye Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Hazine, Dış Ticaret Müs
teşarlığı, IMF ve Avrupa Birliği temsilcileri arasında çok uzun müzakereler olduğu, basma intikal 
eden haberlerden görülmüştür. Dolayısıyla, bu beşli içerisinde bir anlaşmanın, tam bir mutabakatın 
var olduğu söylenemez. Özellikle, Hazine, Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı -ki, bunlar, bir şekilde, 
hükümeti temsil eden Uç partininbakanlarıdır-arasında tam bir mutabakat hasıl olmamıştır. Özel
likle Bayındırlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında, ihale kurumunun atanmasıyla ilgili ve 
atanacak olan kişilerin hangi kurumlardan alınacağı ve hangi bakaniıkiara ait olacağı konusunda 
uzun süre ihtilaf yaşandığı bilinmektedir. 

Ancak, şunu söylemek mümkün ki, şu anda karşımızda duran şey, yarı dolu olan bir bardaktır. 
Muhalefet milletvekillerinin söylediği noksanlıkların tümünü içinde taşımakla beraber, bu yasa 
tasarısı çok daha geliştiritme imkanına sahipken; ancak, çok kısa bir süreç içerisinde, özellikle 
komisyonlarda ve Genel Kuruldaki görüşmenin kısa tutulması, bu noksanlıkların giderilmesine 
mani olmuştur. 

Ancak, Türkiye'nin, uluslararası bazı kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan bazı istatis
tiklerde, yolsuzluklar konusunda üçüncü sırayı işgal etmesi de, bizleri üzmektedir. Ümit ediyoruz 
ki, ekonominin yüzde SO' sine hakim olan devletin, dolayısıyla, mal alımlarında ve ihalelerde, yapı m 
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ihalelerinde ağırlığı olan devletin, usulsüzlüklerden, az da olsa, bazı imkaniarta dışarı çekilebil~ 
mesiyle, belki, bizim için pek övünç kaynağı olmayan o sıralamalardan daha alt sıralara düşürebil~ 
me imkanına sahip olacağız. 

Ancak, şunu belirtmek isterim ki, yolsuzlukların önlenmesi, temel gerekçesinin ortadan kal
dırılması, yasalarla mümkün değildir. Eğer, öyle olabilseydi, bu sıralamalarda çok altlarda olan bir 
ülkenin yasasını getirip Türkiye'de monte eder veya tercüme eder, bize alırdık ve bu illetten de kur
tulmuş olurduk. Demek ki, yasa yapmakla, yasada cezalar getirmekle veya bağımsız kurum ve 
·kuruluşlar oluşturmakla usulsüzlükleri ortadan kaldırabilmek mümkün olmuyor. Her şeyin ötesin~ 
de, devletin, en kısa sürede, ekonomik hayattan mümkün olduğu kadar dışarı çekilmesi lazım. Eğer, 
2000 bütçesi içerisinde 1 O milyar dolara yakın miktardaki bir parayı mal alımlarına ve yapım 
ihalelerine ayırabiliyorsak, uluslararası kurumların belirttiği yüzde 35'lik usulsüzlük payını da 
nazara aldığımızda, yıllık 3,5 milyar dolarlık bir bedelin birilerin cebine gittiğini söyleyebilmek 
mümkün olabiliyor. Bunu kaldırabilmenin bir yolu var; çünkü, yolsuzluğu yapan, bu ihaleyi alan 
kişinin cebine giden bir para değildir. Onun iki tane ayağı daha vardır; biri bürokrasi; diğeri siyaset 
ayağıdır. Bu üçlü ayağın arasındaki bağı kaldırmadığımız süre içerisinde usulsüzlüklere mani 
olabilmek mümkün değildir. Şu kısa parlamenter hayatım içerisinde gördüm ki, 57 nci hükümette 
en büyük yatırımcı iki bakanın bu ihalelerdeki usulsüzlükler nedeniyle istifa etmek mecburiyetinde 
kalışı da, gerçeği, bir yerde ortaya koyabilmektedir. Ancak, bu yasanın, bu yüzde 35 olan payı, ümit 
ediyoruz ki, en azından yarıya indirebilmesi mümkündür. Bunun da, bu devlet için, bu millet için 
bir kar olacağı kanısındayım. 

Bunların tümüyle kaldırılabilmesi mümkün değildir yahut bir yerlerden, birilerinin dayatması 
nedeniyle alınacak veya getirilecek olan yasaların yürürlüğe konulmasıyla da mümkün değildir. Ön
celikle, sistemin gözden geçirilmesi gerekir. Kamunun, kamu idaresinin denetlenebilmesi, bu denet
lemenin de, k~sin olarak, halka karşı sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ona niyabeten 
hareket eden Sayıştayın güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu dönem içerisinde giderek artan ve özel
likle Amerika sisteminin bir montaj ı olarak Türkiye'ye ithal edilen bağımsız kurum ve kuruluşların 
birebir, motamo olarak Türkiye'de tatbik edilmesinin bu usulsüzlükleri ve bu yapısal bozuklukları 
değiştirebilmesi mümkün değildir. Öncelikle, her şeyin ötesinde, bir an önce, sistemin yeniden göz
den geçirilmesi ve bu sistemin kendi kendini kontrol edecek mekanizmalarının ortaya konulması 
gerektiği kanısındayım. Ancak, şunu belirtıneden geçemeyeceğim. Bozuk bir saat dahi, günde iki 
defa doğruyu gösterir. Bence, bu yasa da, o günde iki defa doğrulardan birisidir; ama, bunun 
haricinde, birçok yanlışlıklar yapılmıştır. Özellikle, dün çıkarılmış olan Tütün Yasası ve ona benzer 
yasalar, maalesef, yanlıştı ve dolayısıyla da, buna sonuna kadar muhalefet ettik ve bir süre sonra 
buraya getirilecek olan bankalarla ilgili yasaya da, değişiklikler yapılmadığı takdirde, aynı neden~ 
lerle karşı çıkacağız. Ancak, bınmn doğru olduğunu, ehvenişer olduğunu kabul ettiğimiz için de, 
AK Parti olarak buna destek verdik; ama, iktidarımız zamanında, iktidara geldiğimiz zaman da, 
bunun yeterli olmadığını, sistemin tümünün gözden geçirilmesi ve sistemin ayakları üstüne oturtul~ 
ması gerektiğini belirtiyor ve bunu da, inşallah, en kısa sürede yapacağımızı belirterek hepinize say~ 
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Fırat. 

Şahısları adına, Sayın Aslan Polat; buyurun. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 
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Bu geç saatiere gelince,-tasarıyı hemen bitirelim deniliyor; ama, mademki çalışmak istiyor
sunuz, biz de görüşlerimizi belirteceğiz. Yalnız, isterdik ki, iktidar kanatları da burada olsun. 

BEKiR GÜNDOGAN (Tunceli)- Beş gün de katılsak, söylediklerinizi tekrar tekrar söyleyip 
duracaktın ız. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Hayır, bizim konuşmamız değil, sizin isteğiniz şu olacaktı; 

diyecektiniz ki: Bu tasarıyı bir günde değil, iki üç günde bitirelim; hep beraber, normal saatlerde 
görüşelim. Önergelerle de bu maddeleri doldurmayacaktınız, bizim vereceğimiz haklı önergelere de 
bir yer açacaktınız ve bu önergeleri de düşünecektik. 

BEKiR GÜNDOGAN (Tunceli) -Ne fark eder ki?!. Komisyonda tartıştık ... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Bakın arkadaşım, şimdi, bu tasarı, Türkiye'de, en az 30-40 yıl, 
yılda 20-30 milyar dolar alım satım yapacağımız işlerde kullanacağımız bir tasarıdır. O halde, 
bunun, biraz, istediğim şekilde olması da iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Şimdi, bu kanun tasarısıyla, kamu ihale sözleşmelerini düzenliyorsunuz. Bu tasarı, Kamu ihale 
Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler 
sonucunda düzenlenecek sözleşmeleri kapsıyor, şu anda görüşeceğimiz kısımda. 

Burada, önemli olan birkaç konu üzerinde görüşlerimizi belirtmek istiyorum. Bunlardan bir 
tanesi, müteahhidin, kesin kabulden sonra I 5 yıl müddetle sorumlu olması dı~. Eskiden bu 1 O sen ey
di, daha önce de 5 seneydi. 15 yıla çıkarılması bir bakıma da doğru olmuştur; çünkü, yapan insanın, 
en az 15 yıl gibi bir müddet içerisinde, her bakımdan, yaptığı işlerin bir hatası varsa, mesuliyetine 
katlanması doğrudur. 

Yalnız, burada esas olan -zaten bu tasarının maddelerinde de var- bunun kontrolüne çok önem 
veriliyor ve bunu kontrol eden idare elemaniarına verilen cezalar düzenleniyor. Şimdi, bunu kim 
kontrol ediyor; mühendisler kontrol ediyor. Şimdi, mühendisler bunu kontrol ettiği zaman, mühen
dislerin bunun kontrolünü tam yapmasını istiyoruz, en ufak bir hatasında hemen cezaları veriyoruz; 
ama, mühendisiere de asgari ücret gibi bir ücret verildiğini dile getirdiğimiz zaman da ... Hatta, biraz 
önce, bir iktidar partisine mensup arkadaşımızca, bunun düzeltilmesi için son derece ciddi, devlete 
hiç yük getirmeyen, sadece müteahhitlerden kesilecek bir meblağ ile bunları kontrol eden mühen
dislerin şartlarının biraz olsun düzeltilmesi için önerge verildiği zaman, nedense, hükümet kanadı 
yine buna karşı çıktı; ben bunu da anlayamadım. En çok anlayamadığım da şu olmuştur: Emekçiler
den yana tavır takınan Demokratik Sol Partinin, bir mühendis emekçilerinin ücretlerine karşı çık
masını anlayamadım; yani, bunu ben hayatta hiç anlayamadım; çünkü, burada getirilen önerge, 
tamamıyla, mühendislerin yaptıkları işlerin, emeğinin karşılığının verilmesine yönelikti. 

Şimdi, sizin, bu tasanda muvaffak olmanızın tek şartı şudur: İster danışmanlık hizmetlerinde 
olsun, ister teknik hizmetlerde olsun, ister kontrollük hizmetlerinde olsun, eri ·az müteahhitler kadar, 
bunu kontrol eden, bunu denetleyen kuruluşun da dengeli olarak büyümesi lazımdır. Bir taraftan, 
müteahhitler milyarlık, trilyonluk işleri yapıp, bunlar üzerinden büyük karlar alırken, bu işleri kontrol 
eden mühendis kesiminin, son derece cüzi şartlarda, 300 000 000 lira, 400 000 000 lira, 500 000 000 
lira gibi paratarla trilyonluk işleri denetlemesini düşünmek yanlıştır. Bunlar her bakımdan yanlıştır; 
başka bakımlardan da yanlıştır. 

Şimdi size bir şey söyleyeyim: 100 trilyonluk bir işin başına alınacak mühendisler, mutlaka, 
önemli miktarda maaş alıyorlar ve bunlar, piyasada seçilen çok özel mühendislerden oluşuyor. Bu 
özel mühendislerin karşısında, kamunun hakkını koruyacak mühendisler de en az onlar kadar yet-
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kili olmak zorundadırlar; ama, siz onları 200 000 000-300 000 000 liralık maaşlara layık görürseniz, 
onlar da bu kammun uygulanmasında gereken başarıyı gösteremezler. 

Bir başka konu daha var. Mühendis odaları, sUrekli olarak itiraz ediyorlar; diyorlar ki: "Bu 
kamu kuruluşuna, niye, Odalar Birliğini aldınız, TİSK' i aldınız da, mühendis odalarından bir kişiyi 
almadınız?" Bunu ben bir tUrlU anlayamadım, hakikaten anlayamadım; çUnkU, bu işte iki kesim var
dır; bir, yapan müteahhit kesimi, bir de onu kontrol eden mühendis kesimi vardır. Ee, bu kurullar
da ikisi de eşit olmak zorundadır. Peki, siz TİSK'i, Türkiye Odalar Birliğini aldınız -ben almayın 
demiyorum- ama onların karşısında siz mühendis odalarından bir kişiyi oraya almadığınız zaman, 
denetim noksan kalır; noksan kaldığı zaman da, işin dengesinde bir uyumsuzluk meydana gelir. 

Yine, burada, bizim, bu tasarıda, karşı oyumuzda da belirttiğimiz gibi, işi yapamayanların 

sadec_e teminatlarının alınması ... Eskiden nama ihale ediliyordu. Sadece kesin teminat alınmasıyla 
tasfiyesinin de getireceği bazı mahzurlar olacağından dolayı bizim bir endişemiz var. Bunu, biz, 
zaten karşı oyumuzda da belirtmiştik. 

Burada, hem artısı hem de eksisi olan; fakat, gerek burada gerekse komisyonlarda tartışmak is
tediğimiz konulardan birisi, kati teminatın yüzde lO'dan yüzde 6'ya düşürülmesidir. Bu, hem doğru 
olmuştur hem de artısı ve eksisi olan bir durumdur. 

Şimdi, kati teminatın fazla olması, yani 6'dan ı O'a çıkarılmasının gerekçesi şuydu: İşi alan 
müteahhit fırma, artık, bu teminatının gerekçesi olarak işi mutlaka bitirmeye çalışacak; çünkü, şu 
anda, piyasada da çok görüyoruz, bazı müteahhit firmalar, kesin teminatlarının, bilhassa geçici 
teminatlarının düşük olmasından dolayı, ihaleye önde giriyor, bir afaki tenzilat atıyor, ondan sonra 
"benim kesin teminatımı irat kaydedin, ben bu işi yapmıyorum" deyip çıkıyor ve kamunun işlerinin 
aksamasına büyük bir sebebiyet veriyordu. Şimdi, bu kati teminatın 6'dan ı O'a çıkarılması, alan 
müteahhitlerin, ciddi müteahhitterin işe girmesi yönünden doğruydu; ama, bir eksik tarafı da var ki, 
o da çok önemliydi, o da şundan dolayı önemliydi: Şimdi, kamudan iş alan müteahhit firmalar, iki 
yılda, üç yılda bitirilecek işleri altı yılda on yılda bitiremiyor. 

Mesela, bizim Erzurum'dan bir misal vereyim, Enerji Bakanımız burada mı; bilmiyorum. 
Burada ysa ... 

DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Ben buradayım ... Ben buradayım ... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Tamam, söylüyorum. 

Mesela, Hınıs Başköy barajı var. Hınıs Başköy barajı, şu anda, 20 kUsur trilyonluk bir iştir; bu 
sene 250 milyar ödeneği var, geçen sene ı5o milyar ödeneği vardı. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- İspir'in yolu ne oldu? 

ASLAN POLAT (Devamla)- İspir'in ki... Sağ olsun, yine aynı ödeneği koymuştunuz da, Sayın 
Devlet Bahçeli, özel olarak oraya 500 milyar verdi, ondan dolayı, o biraz ilerledi. Onda ben ken
disine teşekkür ettim, yine de ederim. 

Şimdi, burada anlatmak istediğim konu başkaydı. 250 milyar lirayla 20 trilyonluk işi 

bitiremiyorsunuz. Bitiremeyince, yıllar geçiyor, iş yüzde ı, yüzde 2'lerde kalıyor. Müteahhidin de 
önemli bir teminatı orada bağlanmış olarak kalıyor. Kaldığı zaman, bunlar, yeni alacakları işlere 
teminat bulamıyorlar. Birinci aksaklık buydu. 

İkincisi de, bankaları fon denetimine aldınız çoğu zaman. Şimdi, vatandaşın fon denetimine 
alınan bir bankadaki teminatını çözmesi için, bir başka bankadan, yine teminat göstermesi, bir mülk 
göstermesi, gayrimenkul göstermesi ve yeni mektup alıp o mektubu değiştirmesi, en azından, icap 
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ediyor. Bu sefer, mevcut olan işin 2 katı kadar teminat gösterebilmesi gerekecek ki, mektup alabil
sin; bu da zorluklar meydana getiriyordu. Bir başka özellik daha vardı ki, bu işlerin çok devam et
mesinde, iş bitirme arıyorsunuz. Son on yılda,· onbeş yılda bitirdiğiniz işleri getiri.n, bize verin 
diyorsunuz; fakat, son yıllarda, ödenek koyamadığınız için müteahhit iş yapamamış, iş bitirememiş. 
Şimdi, bilhassa büyük işlerde, yabancıların verecekleri iş bitirmeler karşısında, Türk müteahhitlerin 
vereceği iş bitirmelerde noksanlıklar olacaktır ve bu noksanlıklardan dolayı da, Türk müteahhitleri 
yabancılar karşısında eşit şartlarda yarışamayacaklardır. 

Yine, burada, çok önemli olarak gördüğüm konulardan bir tanesi de, mühendis odalarının -her 
ne kadar, Demokratik Sol Partili arkadaşım, biz, mühendis odalarıyla anlaştık diyorsa da- bir iki 
i tirazından bahsetmek istiyorum. En önemli itirazlardan birisi de, yine, mühendisler odası diyor ki, 
projelerin gerçekçiliği üzerinde de tartışılmalı. Bir proje ihaleye çıktığı zaman, buna lüzum var mıy
dı, yok muydu, şimdi ihtiyacımız var mı, yok mu, bunu da tartışalım ve bu şeffaflaşsın diyor. (DSP 
sıralarından gürültüler) 

Efendim, bakın, burada, mühendis odalarının beyanları var. Bunlar size de gelmiştir mutlaka; 
isterseniz bakar, cevap verirsiniz. Beni bir dakika dinlerseniz ... Sizde de var, okursanız da görür
sünüz. 

Şimdi, burada, önemli olan ne var? Mesela, İzmit'in bir Yuvacık Barajı var. Sayıştay, bunu, 
defalarca raporunda belirtti, ben de burada defalarca söyledim. İzmit Belediyes-i bu işi alırken, 
benim bu suya ihtiyacım yok, İstanbul'a satma şansım yok; hem kendi ihtiyacım yok hem satma 
şansım yok diyor hem de bunu Devlet Su İşlerinden alıyor; ben, bunu, yap-işlet-devretic bir yaban
cı firmayla yapacağım diyor. İşi bitiriyor; Türkiye'ye, her sene 240 milyar dolardan iki senede 480 
milyar dolar; kullanamadığı, işleternedİğİ suyun bedelini, devlete, Hazine garantisiyle ödettiriyor. 
(DSP sıralarından gürültüler) 

Sayıştay raporu bu efendim, Sayıştay raporu ... Açın bakın ... Bu seneki Sayıştay raporu ... 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) ~ Miktar ne kadar? .. 

ASLAN POLAT (Devamla) - 240 milyon, 240 milyon daha; iki yılda 480 milyon dolar. 

YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Milyar dedin de onun için. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Özür dilerim, milyon dolar. 

Şimdi, burada aqlatacağım başka bir konu var. Mesela havaalanları var. Şu anda bitmiş 
havaalanları var. Havaalanları var; fakat, uçak indirilmiyor. Peki, bu niye yapıldı? Bunların üzerin
de de mühendis odalarının itirazı var. Bakın, mühendis odalarının, bu alanlardaki işlerin kamu 
yararı, kanunun amacında, en azından "kamunun ihtiyacını karşılamak üzere ve kamu yararı sağ
lamak amacıyla" ibarelerinin bulunması gerekirdi diye çok büyük itirazı var. Devam ediyor; ama, 
okumak vakit almasın diye burada okumuyorum. 

Bir de, mesela, Bolu tüneli var, benim bir türlü hazınedemediğim konu var. Bolu'da pir deprem 
oluyor. Depremden sonra, hakikaten MTA, son derece enerjik bir şekilde, on gün sonra bunun hak
kında rapor yayınlıyor, bize de gönderdi. Bunun Uzerine, ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın -o zamanki bakan- yüzüne karşı, yahu, bak, MTA "ben 
araştırdım, çatlak var; toz vardı, tünelin içerisine kadar giremedim. Acaba araştırdınız mı, bu tünel
de de bir çökme olmasın" diyor dedim. Cevap veriyor bana "hayır efendim, hiçbir şey yok, kap
lamada hiçbir şey yok; sadece toprak olan yerlerinde biraz çökme var. Bu her zaman olabilecek bir 
şey" diyor. Bir müddet sonra -hepimiz gazetelerde okuduk- çökme var diye o tünelden vazgeçiliyor. 
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Ben bakanlığa soruyorum "peki, bu depremden sonra, siz, o tOnelde hiç inşaat yaptınız mı" diye. 
Cevap veriyorlar "evet, ı O milyon dolarlık harcama yaptık." Yahu, ı O milyon dolarlık harcamayı 
niye yaptınız kardeşim?! Bunun hesabını birisi vermeli; vermedikten sonra olmaz. 

Son olarak, size, yine bu; .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Polat.-

ASLAN POLAT (Devamla) - Demokrat Sol Partili arkadaşlarıma, inşaat mühendisleri... 

M. ZEKi SEZER (Ankara) - Demokratik Sol Parti... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Hayır, siz yıllarca "biz sol gruptanız, emekçilerle beraberiz" 
dediniz; onların itirazlarının hepsini okuyacağım, rahatsız olsanız da okuyacağım. 

M. ZEKi SEZER (Ankara) - Partinin adını yanlış söylediniz de ... 

ASLAN POLAT (Devamla) - İnşaat mühendisleri odası genel sekreterinin bize gönderdiği 
yazıda -size büyük sitemini okuyorum burada- "ayrıca, önceki tasarıda olmayan, istisnalar 
bölümündeki madde 3/c'yle uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansmanla yaptırılacak 
olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin bu kanuna tabi olmadığını görmek, yasanın, 
yabancı kuruluşlara ve fınans kuruluşlarına kolaylık sağladığının göstergesi. Demek oluyor ki, hiç
bir kamu kurumu, sağladığı uluslararası kredi yatırımları, kamu ihale kanunu kapsamına dahil et
meyecek" diye çok önemli bir itirazı var. Bunu da, burada, sizlere iletiyorum. 

Neticede, çıkacak olan bu kanunun, her şeye rağmen hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Polat. 

Sayın Nihat Gökbulut, buyurun. 

NiHAT GÖKBULUT (Kırıkkale)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 795 sıra sayılı Kamu 
ihale Sözleşmeleri Kanun Tasarısı üzerinde, kişisel olarak söz almış bulunmaktayım. Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiatıyla, gecenin bu geç saatinde, vaktinizi fazlaca almak istemiyorum; ama, bir iki husus
ta, temel konulara değineceğim. 

Yasalaşan, kamu ihaleleriyle ilgili kanun tasarısı, kamunun mal ve hizmet alımı ile yapım iş
leri hakkındaki hükümlerini içermektedir. Şu anda müzakeresini yaptığımız Kamu ihale Sözleş
meleri Kanunu Tasarısı ise, ihaleyle ilgili sözleşme hükümlerini içermektedir. Az önce yasalaştır
dığımız Kamu ihale Kanunuyla mülga haline gelen 2886 sayılı Devlet ihale Kanununda, hem kamu 
ihale hükümleri hem de sözleşme h ilkilmleri birlikte mUtalaa edilmişti. Şimdi ise, sözleşme bükUm
lerini ayrı bir kanun tasarısı şeklinde m Uzakere ediyoruz, görUşUyoruz. 

Kanun tasarısının en önemli özelliği ve yeniliği, ihale tekliflerinin, anahtar teslimi götUrU bedel 
ve birim fıyat Uzerinden verilmesidir. Birim fıyat fizerinden teklif verme, artık tamamıyla kalkmış, 
tabiri caizse, tarihe karışmıştır. Anahtar teslimi götUrU bedel usulU, enflasyonun yilksek olmadığı 
ekonomilerde isabetli ve mOspet neticeler vermiştir; ancak, ülkemizdeki enflasyonİst ekonomik 
yapı, anahtar teslimi götUrü bedel usulünde, uygulamada, tabiatıyla, olumsuz etkiler doğuracaktır. 
Ancak, kanun tasarısının 8 inci maddesi, bu olumsuzluğu gidermek amacıyla, Bakanlar Kurulu 
kararıyla fiyat farkı verilmesini amirdir; ancak,· değerli arkadaşlar, uygulamada, bu fıyat farkının 
hangi esaslarda ve hangi oranda verileceği, mutlaka, tartışma konusu olacaktır. Sözleşmelerde taraf 
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olan kamunun -yani, devletin- taraf olmaktan çıkıp, tarafsız bir konumda, Bakanlar Kurulu 
konumuyla fiyat farkı vermesi, adalet ilkeleriyle çelişecektir. Bu hareket, aslında, sözleşmelerde 
esas olan, haklarda ve yükümlülüklerde eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil edecektir. Fiyat farkının 
hangi usullerde ve hangi şartlarda nasıl verilebileceği kanun tasarısında hüküm halinde olsaydı, zik
rettiğimiz muhtemel tartışmaların, şüphesiz, önüne geçecekti. Anahtar teslimi götürü bedelde 
ihalesi yapılan senetere sari inş~atlarda, yıl içi ödeneği düşülerek bakiye ihale bedeli yeniden değer
lendirme oranında artırılarak kanun maddesi haline getirilip, bu sorun, ileride tartışmalara sebebiyet 
vermeyecek şekilde çözülebilirdi kanaatindeyim. Kamu ihale sözleşme tasarısı, 2886 sayılı Devlet 
ihale Yasasının sözleşmelerle ilgili bölümlerini şekil olarak korumaktadır. 2886 sayılı Yasada uy
gulamada karşılaşılan soruniarın bu tasarıda çözümtendiğini de müşahede etmek rnemnuniyet 
verici dir. 

Değerli arkadaşlar, burada, her partiye mensup kıymetli hatipler görüşlerini belirtti. Şunu açık
lıkla ifade etmek istiyorum ki, hükümetin Medisimize sevk ettiği ve komisyonlarda görlişülen 
kamu ihale kanunu ve şu anda görüşmektc olduğumuz kamu ihale sözleşmesi kanun tasarısı mut
laka yasalaşacak, Türk ekonomisine büyük katkıda bulunacaktır. Kabaca şunu söyleyebilirim: Bu 
uygulamayla, kamu, yılda en az 1,5 katrilyon, ı milyar dolara yakın tasarruf sağla.yacaktır. Bu 
kanun tasarısının yasalaşmasından rahatsız olanlar, mevcut düzenlerinin devamını isteyenlerdir. Bir 
örnek vermek isterim. 5 trilyonluk, yaklaşık, bir yapı m ihalesinin kesinhesabı ı 6 000- ı 7 000 say
fadır. Az önce değerli arkadaşım da ifade etti. Ayda 300 000 000-400 000 000 lira verdiğimiz tek
nik elernanlar ve mühendisler, ı6 000-17 000 sayfayı, sağlıklı bir şekilde kesinhesabı incelernesi 
mümkün değildir. Birim fıyat usul ünde, siz, 5 000-1 O 000 dolara ücretli olarak tuttuğunuz şantiye 
mühendisleri, 300 000 000-400 000 000 liraya çalışan mühendise her şeyi kabul ettirir; ama, götürü 
bedel, sabit fıyat, anahtar teslimi işlerde bu sirkülasyonun olması mümkün değildir. 

Gerçekten, devrim niteliğindedir. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Kanunun hazırlanmasın
da emeği geçen, Bayındırlık Bakanına, Maliye Bakanırnıza, Bayındırlık ve Maliye Bakanlığı rnen
suplarımıza, komisyon başkanına ve komisyon üyelerine, huzurlarınızda takdir ve teşekkürlerimi 
arz ediyorum. Kanun tasarısının hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla selarnlıyorurn. 
(ANAP, DSP, MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gökbulut 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geÇilmesini oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci bölüm, 1 ila 24 üncü maddeleri kapsamaktadır. 

Bu bölüm üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çelen; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADlNA SALiH ÇELEN (Antalya) - Sağ olun Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısının ı ila 24 ün
cü maddelerini kapsayan birinci bölümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade et
mek üzere huzurlarınızdayırn. Hepinizi saygıyla selarnlıyorurn. 

Sayın milletvekilleri, 57 nci hükUmeti oluşturan üçlü koalisyon partilerinin son İcraatı olarak 
önlimüzde bulunan bu kanun tasarısının temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin yapılan oy
lamanın üzerindeki şaibe ortadan kaldırıtmadan tasarıyı görüşüyoruz. Bunu üzülerek belirtiyorum. 
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Üçlü koalisyon partileri, bu dönemde, Meclisimizin geçmiş dönemlerinde görülmemiş bir şekilde, 
muhalefetin sesini kesmek, milletin oylarıyla milletin sesi olmak için bu Meclis çatısı altına gelmiş 
olan muhalefet milletvekillerinin milletin kürsüsünden konuşma haklarını ellerinden almak amacıy
la içtUzUğU değiştirmişler, önerge verme hakkını kısıtlamışlardır. Meclise sevk ettikleri kanun 
tasarılarını, neredeyse hiç görüşülmeden Meclisten geçirmek için şekilden şekile sokmuşlar, değiş
tirdikleri kanunları evirip çeyirip, tekrar tekrar, Meclisin gündemine getirmişler, yasaları yazboz 
tahtası yapmışlardır. Temel kanun oylaması konusundaki tereddütlU, şaibeli durum da bu anlayışın 
ürünüdür diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekillerim, daha önce vermiş olduğumuz ve fevkalade isabetli devlet ihale 
kanunu teklifinin kabul görmemesine, yine bu kanun tasarısının az sonra açıklayacağımız konular- -
daki -bize göre- aksak yönlerine rağmen ve hatta, bu aksaklıkların giderilmesi için verdiğimiz öner
gelerin reddine rağmen, mevcut tasarının olumlu yanları nedeniyle, biz, Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak, tasarıya olumlu oy kullanıyoruz. Nitekim, az önce, maddelere geçilmesinde de olumlu oy 
kullandık; ancak, tutanaklara geçmesi bakımından, aşağıdaki hususları, Yüce Türk Milletinin önün-
de yeniden açıklamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, idarenin araç gereç satın alma, artık ihtiyaç rluymadığı malları satma, 
taşıma, kiralama ve her çeşit yaptırma konularına ve bu arada bayındırlık işlerine ilişkin sözleş
meleri, özel hukuk hükümlerine tabidir. Dolayısıyla, ilk bakışta, her özel hukuk sözleşmesinde ol
duğu gibi bu sözleşmelerde de, idarenin, sözleşme yapmak i steyeceği kişiyi serbestçe seçme ve söz
leşmenin içeriğini de, karşı tarafın iradesiyle uyum sağlayarak, serbestçe belirleyebileceği düşünül
mektedir, düşünülebilir; ancak, bu sözleşmelerde kamu parası harcanacağından ya da bu sözleş
melerin uygulanmasıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesi önemli derecede etkileneceğinden, bu söz
leşmelerin yapılmasının belli husul kurallarına bağlanması ve böylece kamu yararının gerçekleş
tirilmesi amacıyla, idarenin sözleşme yapma yetkisinin, yani, karşı tarafı seçme ve sözleşmenin 
içeriğini belirleme yetkisinin kısıtlanması zorunludur. Bir başka anlatımla, idarenin özel hukuk söz
leşmelerinin dahi, yapılmalarından önceki aşamalarında kamu hukuku kurallarına tabi tutulması 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, gerek uzun süre yQrUrlükte kalan 2Haziran 1934 tarih
li ve 2490 sayılı ihale Kanunu gerekse 1 Ocak 1984 tarihli ve 2886 sayılı ihale Kanunu, idarenin 
özel hukuk alanında yapacağı sözleşmeleri belirli usullere tabi tutmuştur. Bu usullerle güdülen 
amaç, sözleşme konusu işi en uygun bedel karşılığında ve en iyi bir biçimde yapacak olan kişinin 
belirlenınesini ve böylece kamu yararının gerçekleşmesini sağlamaktır. Her iki tasanda aleniyet, 
açıklık, şeffaflık ve serbest rekabet temel ilkeler olarak ifade edilmiş olmasına rağmen, yeterli verim 
alınamamış, özellikle 1999 ve 2000 yıllarında, yani, bu koalisyon hükümeti döneminde yolsuzluk 
had safhaya ulaşmış ve neticede, Türkiye, yolsuzlukta dünyanın zirvesine oturmuş, dünya 4 UncUsil 
olmuştur. 

Yine, aynı dönemde, yani, ı 999 ve 2000 yıllarında toplanan vergilerin yüzde 36'sı yolsuzluğa 
gitmiş; yani, her ı 00 liralık verginin 36 lirası, maalesef, bu hükümet döneminde uçmuştur. Yolsuz
luğun had safhaya ulaşması Uzerine, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Merkezi ve Avrupa Bir
liği, Türkiye'ye kredi verilmesinin önkoşulu olarak, görüştüğümüz Kamu ihale Yasasının ve Kamu 
ihale Sözleşmeleri Yasasının çıkarılmasını dayatmıştır. 

Değerli milletvekiileri, esasen, Yüce Atatürk'Un "hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir" 
veeizesinde ifadesini bulan, Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık anlayışı açısından, bu tes
limiyetçiliğin, benim ve Partim tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. iktidarı oluşturan par
tilerin de, sadece bu yasa tasarısıyla ilgili olarak değil, daha önce bu Meclisten geçirmiş oldukları 
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gerek Tütün Yasası gerek Şeker Yasası olsun, bütün İcraatlarında bu anlayışa ne ölçüde uyduk
larının hesabını yapmasını ve hiçbir zaman unutmamasını, unuturlarsa da Yüce Türk Milletinin 
bunu unutmayacağının bilinmesini dikkatierinize arz ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlardan daha acı ve üzücü olanın, Türk hükümetine, IMF, Dün
ya Bankası, diğer kuruluşların ve ülkelerin güvenmemeleridir. Gerçekten, deniliyar ki: "Şu şu 
yasalan çıkarın, öyle gelin, yoksa, size kredi yok." Diyoruz ki: Tamam kamu ihale yasalarını 
çıkaracağız, aceleye getirmeyelim; kredileri verin. Buna rağmen "olmaz, önce yasaları çıkarın, son
ra gelin" diyorlar. İşte, bu fevkalade üzücüdür. 

Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz bu tasarı, iki yıl bakanlıklarda görüşülmüş; iki yıl, kah 
Bayındırlık Bakanlığında kah Maliye Bakanlığında görüşülmüş bir anlaşma sağlanamamış. Ne 
zaman ki Sayın Başbakan ABD'ye gidecek oluyor, o zaman alelacele tasarı Meclise geliyor, Sayın 
Başkan tasarıyı asli komisyon olarak Bütçe ve Plan Komisyonuna göndermesi gerekirken Bayındır
lık Komisyonuna gönderiyor ve orada tasarı alelacele geçiyor. İşte, bu, bizce olmamalı. Dahası var ... 
Tasarı Aralığın 26'sında Bayındırlık Komisyonunda, iki gün sonra da Bütçe ve Plan Komisyonun
da görüşülüyor ve yılbaşı tatili nedeniyle bir hafta sonra Genel Kurula geliyor. Demek ki yılbaşı 
tatili olmasa, bir gün sonra Genel Kurula gelecek ve bugün olduğu gibi bir günde kanun çıkacak. 
Neden bu acele sayın milletvekilleri? Şayet bu kadar acil bir konu ise, neden bakanlıklarda iki yıl 
bekletildi? 

Değerli arkadaşlar, denilebilir ki, bunların hepsi yanlış, hatta bundan daha kötüsü olamaz. 
Hayır, bundan daha kötüsü var, hem de bu tasarıda. Nedir daha kötüsü biliyor musunuz; daha 
kötüsü, kanunun yürürlük tarihinin bir yıl sonra olmasıdır. Böylesine kusurlu, böylesine kasıtlı ve 
manevi değerlerin tamamına aykırı bir anlayışı herhalde dünyanın hiçbir yerinde görmek mümkün 
değildir. Gerçekten de, bir hafta içerisinde oldubitti ye getirilip çıkarılan bu kanunun yürürlük tarihi 
niye tam bir yıl sonra, 1 Ocak 2003 tarihidir? Böyle bir şey olabilir mi değerli milletvekilleri?! 

Bu kanun gerekli değilse neden çıkarıyorsunuz; yok, bu kanun gerekliyse, neden hemen değil 
de bir yıl sonra yürürlüğe giriyor? Bunları anlamak mümkün değil. Hiçbir şey de bunun inazereti 
kabul edilemez. Sayın bakanlarımızın bu kanunun neden bir yıl sonra yürürlüğe gireceğini açık
lamalarını burada bekliyoruz. 

Şimdi, denilebilir ki, iktidarın henüz bitiremediği işler vardır, yapacağı işler vardır, yakınlarına 
vereceği ihaleler vardır; bu kanun yürürlüğe girmeden, önümüzdeki bir yıl içerisinde onları 

yapacak, ihaleleri vesaire verecek; ama, neden bu acele? Madem bir yıl sonra yürürlüğe girecek, bu 
kanunu da altı ay sonra çıkaralım. Gerçekten de, neden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor; bu hususun 
açıklanmasını bekliyoruz. 

Az önce iktidar adına konuşan bir sözcil dedi ki: "Bu kanunun neyine karşısınız; şeffaflığına 
mı, denetimine mi?" Hayır sayın sözcü, biz burada, öncelikle, kanunun, bir yıl sonra yürürlüğe 
girecek oluşuna karşıyız; denetimine de karşı değiliz, şeffaflığına da karşı değiliz, getirdiği ilkelere 
de karşı değiliz. Eksikliklerini burada söylüyoruz; ama, bu kanun, bir yıl sonra değil hemen yürür
lüğe girmeliydi; bizim karşı çıktığımız da budur. 

Değerli milletvekilleri, tasarı, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve 
belediyeler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişilerle birlikte kamu ik
tisadi teşebbüslerini ve sosyal güvenlik kuruluşlarını ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri de kapsamına almaktadır. 
Böylece, ihale Kanununa tabi idareler açısından kapsam genişletilmekte ve çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarının farklı ihale mevzuatına ve farklı usul ve esaslara tabi tutulması önlenmiş olmaktadır. 
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Bu açıdan bakıldığında, tasarı olumlu görülebilir; ancak, tasarı, 2886 sayılı Kanundan farklı 
olarak, kapsamı içindeki idareterin sadece mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleş
melerini, tasanda belirtilen usullere tabi tutmaktadır. Böylece, satım, kiralama, trampa, mülkiyetten 
gayri ayni hak tesisi söz konusu olduğunda, tasanda öngörülen usuller uygulanmayacaktır. Bu 
nedenledir ki, 2886 sayılı Kanunda öngörülen artırma usulüne tasanda yer verilmemiştir. Bu açıdan 
tasarı, 2886 sayılı Kanun kapsamından daha dar bir alanda uygulanabilecektir. 

Daha somut belirtirsek: Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınır ya da 
taşınmaz malların satımı ya da kiraya verilmesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetin
de bulunan taşınmazlar üzerinde mülkiyetten gayri ayn1 hak tesisinde ihale usulleri uygulan
mayacaktır ki, bu durum, keyfi uygulamalara, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan 
malların haraç mezat satılmasına, kiralanınasına ya da bu mallar üzerinde mülkiyetten gayri ayni 
hakların tesisine yol açabilir; bu konuya da, Sayın Maliye Bakanımızın cevap vereceğini 

umuyorum. 

Değerli milletvekilleri, kanun, belli istekliler arasında ihale usulü öngörmektedir. İlk bakışta, 
tasarının, bu usulü açıklık ve serbest rekabet ilkelerine uygun hale getirdiği söylenebilir. Şöyle ki: 
Bu usulün uygulanacağı ihaleler için çağrılacak kişi ya da firmalar, artık, 2886 sayılı Kanunda ol
duğu gibi doğrudan doğruya ve herhangi bir araştırma ya da soruşturma yapılmaksızın, ilgili idare 
tarafından belirlenmeyecektir. Tasarı, aleniyetİn ve rekabetin sağlanması amacıyla, en az 25 gün 
süre tanınmak suretiyle bir ön yeterlilik ilanı yapılmasını ve bu ilanda da değerlendirme kriterlerinin 
belirtileceğini öngörmektedir. İdare, bu değerlendirme kriterleri uygulanarak, en az 5 aday belir
leyecek ve bu belirlenen 5 adaydan teklif alacaktır. 

Ancak, 2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 
istisna! bir usul olarak öngörülmüş ve bu usulün uygulanacağı işler sayılmış iken, tasarı, 20 nci 
maddesinde, işin özelliğini uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesinde değil, açık ihale 
usulünün uygulanamadığı tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalesinin belli istekliler 
arasında ihale usulüyle yaptırılabileceğini öngörmek suretiyle, açıklık ve serbest rekabet ilkelerinin 
sınırlandırıldığı usulü, adeta, temel ihale usulü haline getirmektedir. 

2490 sayılı Artırma, Eksiitme ve ihale Kanunu, teklif edilen bedellerden en düşük olanın ın, ek
siltmelerde en uygun bedel olacağı ilkesini benimsemişti; ancak, eksiitmelerde sadece işin en ucuz 
bedelle değil ve/fakat aynı zamanda iyi, güvenilir ve gereklerine uygun bir biçimde yaptırılması da 
esas olduğundan, eksiitmelerde en düşük bedelin en uygun bedel olacağı ilkesi, eksiitmelerden bek
lenen amacın her zaman gerçekleştirilmesini mümkün kılmamaktaydı. Bir başka anlatımla, işin, en 
düşük bedeli teklifedene yaptırılması, çoğu kez, istenilen nitelikte yapılmaması ya da hiç yapıl
maması sonucunu doğuruyordu. Bu nedenle, 2886 sayılı Yasa, eksiitmelerde en düşük bedelin her 
zaman uygun bedel olamayacağı ilkesinden hareketle, teklif edilen bedellerden idarece tercihe layık 
görülenin en uygun bedel olacağını kabul etmiş ve böylece, idareye, en uygun bedelin belirlen
mesinde takdir yetkisi tanımıştır. Ancak, idareye tanınan bu takdir yetkisinin keyfi bir biçimde kul
lanılmasını engellemek amacıyla da, uygun bedelin belirlenmesinde kullanılacak olan kriterler ile 
eksiitmelerde kabul edilecek azam1 indirim oranı veya miktarların, işin niteliği, nevi ve miktarı, 
birim fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans miktarı ve isteklinin buna benzer teknik ve mal1 
yeterliliğiyle ilgili hususlar da göz önünde tutularak, her yıl, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
koordinatörlüğünde, çeşitli bakanlıktarla birlikte tespit edilmesini ve Resmi Gazetede yayımlan
masını öngörmekte idi. Tasanda ise "en avantajlı teklif'' deyimine yer verilmektedir; ancak, en 
avantajlı teklifın belirlenmesinde kullanılacak olan kriterler, somut olarak ortaya konulmamıştır. Bu 
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durumun da, keyfi uygulamalara yol açacağı inancındayım. Bunun da, sayın bakanlarımız tarafın
dan açıklanmasını bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla yapılmak istenilenleri çok genel olarak değerlendirdiğİrniz
de şunu görüyoruz: Tasarı kapsamına girecek işler açısından, Devlet ihale Kanununun uygulan
mayacağı anlaşılmaktadır. Böylece, doğrudan, kamu kurumları ile kamu iktisadi kurumları ve ik
tisadi devlet teşekkülleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin, bu kanun kap
samında yapacağı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale esasları, bu kanunla düzentenrnek 
istenilmektedir. Yine, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki kamu bankaları da, kısmen bu kanun kap
samına alınmış bulunmaktadır. Bunu olumlu karşılamakla birlikte, Devlet ihale Kanununun, bu iş
ler açısından, yani, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri açısından, mevcut hükümlerinin neden 
yürürlükte bırakıldığını anlamak mümkün değildir. Aslında, 2886 sayılı Yasanın, bu kanun kapsamı 
dışında tutulan satım, kiraya verme, trampa gibi husustarla ilgili hükümlerinin de, revize edilerek 
bu kanun içerisine alınması daha uygun olurdu. Böyle yapmadığımız için, ihale mevzuatını, bir de, 
sözleşmelerle ilgili olarak görüşmektc bulunduğumuz 795 sayılı yasa tasarısını da içerisine alırsak, 
değerlendirirsek birlikte, üç ayrı kanunun, parçalı bir şekilde yürürlükte olduğunu görürüz ki, bunun 
da, uygun olmadığı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, sadece bu yasa tasarısıyla ilgili olarak değil, yeni bazı kurum ve kurul
lar oluşturulmasını öngören yasaların çıktığını görüyoruz. Bunları, Türkiye'nin meselelerine 
konulan bir yanlış teşhisin sonuçları olarak görüyoruz. Türkiye'nin meselesi, yeni kurum ve kurul
ların oluşturulması ihtiyacı değildir. Türkiye'nin, doğru yönetUmeye ihtiyacı vardır. Bu tasanda da, 
eski ihale mevzuatından farklı olarak, kamu ihale kurumu ve kamu ihale kurulu oluşturulması ön
görülmektedir. Şuna inanıyoruz ki, bir meseleyi çözmek için yeni kurum ve kurulların oluşturulması 
çare değildir. Biliyorsunuz, nerede çokluk, orada kargaşa vardır. Siz, eğer, ihale kanunlarının ihale 
komisyonlarını, görevlerini gereği gibi yapacak nitelikte insanlardan oluşturursanız ve mevzuatınızı 
iyi oluşturursanız, temiz bir yönetim anlayışını da benimsemişseniz, insanlar doğru ve yerinde 
görev yapıyorsa, inanın, bu kurum ve kurulların hiçbirisine ihtiyacımız olmayacaktır. Bunlar, ön
celikle, ihaleyi teslim ettiğiniz ihale komisyonlarına güvensizliktir; o zaman, bunlara gerek yoktur, 
bu kuruma verirsiniz bütün görevleri, bu kurum bütün ihaleleri sonuçlandırır. Bu, yönetimin, ihaleyi 
yasalara uygun olarak ve dürüstçe sonuçlandırmak üzere görevlendirilen ihale komisyonlarına 
güvensizliğinin ifadesidir, bürokrasiyi artırmaktan başka gerçek anlamda fayda sağlayacağını da 
düşünmüyoruz, devlete getireceği kurumsal ve personel olarak maliyetleri de düşünmek durumun
dasınız. Meselelerio doğru çözümü, ihalelerdeki yolsuzlukların ortadan kaldırılmasının öncelikli 
yolu, doğru yönetimdir. 

Devletin ihale rejimi içerisinde her zaman tartışmalara yol açan ve üzerinde en çok spekülas
yon yapılan bir ihale yöntemi olarak, doğrudan temin yöntemi adı altında, eski adıyla davet usulü 
ihaleyi bu tasanda da görmekteyiz. Yalnız, bu yöntemi, gerçekte amaçlanan, teknik şartların önp
lana çıktığı bir ihale yöntemi olması gerekirken, maalesef kayırmaların ve suiistimallerin en çok 
görülebildiği ihale yöntemi olarak da değerlendirmek durumundayız. Görülmektedir ki, eski 
yasadan daha geniş olarak, bu tasanda bu yöntemlere yer verilmiş bulunmaktadır. 2886 sayılı Yasa 
açısından istisnai bir uygulama olan bu ihale usulü, kapsamı genişletiterek -yalnız yapım işleriyle 
sınırlıyken- bu tasarıyla, mal ve hizmet alımları açısından da öngörülmüş olmaktadır. Bunun gerçek 
amacına uygun olarak kullanılabilmesi için, gerekli denetimin de eksiksiz yapılmasını sağlayacak 
bir mekanizmanın öngörülmesi gereklidir. 
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Değerli arkadaşlarım -sürem de az kaldı- tasarı da, ihale sisteminin temel ilkeleri olarak, ihaleye 
çıkacak idarelerden, saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, gUvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu 
denetiminin, ihtiyaçların uygun şarttarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kul
lanılmasının gözetilmesi istenmektedir. 

Şunu ifade etmemiz gerekir: Burada, gizlilikten daha çok, kamuoyu denetiminin gerçekleş
mesini sağlayacak en önemli unsur, ihalelerin kamuoyuna açık yapılmasıdır. Bunu sağlayacak yön
temlerin daha açık olarak ortaya konulması gerekmektedir. Maalesef, tasanda bunu, kamuoyunu tat
mine yönelik bir temenni olarak görmekteyiz. Gerçekten, böyle bir amaçla hareket ediliyorsa, 
tasanda bunu sağlayacak en geniş düzenlernelerin de yer almış olması gerekirdi; bunu da, maalesef, 
tasanda göremiyoruz. 

Kanun tasarısının, hep söylenildiği üzere -son olarak tekrar edeceğim belki ama- IMF ve 
AB'nin istekleri doğrultusunda mı hazırlandığı, yoksa, gerçekten ülke çıkarları açısından gerekli bir 
düzenleme mi olduğunu tartışmamız gereken haklı gerekçeler vardır. Bu gerekçelerden bizce en 
önemlisi, hükümetin bu kadar acele ettiği bir kanunu yürürlüğe koymak için neden 2003 yılını bek
leyeceğini anlamanın zorluğudur; bunu anlamak mümkün değildir. Bunun bu kadar ileri bir tarihte 
yürürlüğe gireceğini öngörmek, Sayın Başbakanın Amerika seyahati öncesi apar topar çıkarılmaya 
çalışılan bu tasarının tamamen IMF ve diğer dış etkenler nedeniyle çıkarıldığını net bir şekilde or
taya koymaktadır; bunu da kabul etmek mümkün değildir. 

Bu dUşUncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelen; ancak, Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı 
değil, siz, Kamu ihale Kanunu Tasarısı üzerinde konuştunuz, bana öyle geldi; çünkü, buna ilişkin 
hiçbir ifadeniz olmadı; bu hususu belirteyim, bundan sonraki arkadaşların da o konuya itibar et
melerini diliyorum. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Başkanlar yorum yapmaz ... 

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Cemil Tunç; buyurun. (SP sıralarından 
alkışlar) 

SP GRUBU ADlNA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısının birinci bölümü üzerinde Saadet Partisi 
Grubu adına söz aldım; bu mUnasebetle, gecenin bu ilerlemiş saatinde hepinize saygılarımı iletmek 
istiyorum. 

Meclis, gerçekten, çok önemli bir konuyu görüşUyor. Konu, kamu ihaleleri olunca, daha büyük 
bir önem kazanıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, hem ihale işlemlerine ilişkin esas ve usulleri 
hem de yapılan ihale sonucunda imzalanacak sözleşmelerle ilgili hususları dUzenlemektedir. 2886 
sayılı kanunun, günümUzUn ihtiyaçlarına cevap vermediği, uygulamada meydana gelen aksaklıkları 
gidermede yetersiz kaldığı, bu kanunun bUtun kamu kuruluşlarını kapsamadığı; ayrıca, Avrupa Bir
liğine giriyoruz, her sahada uyum kanunları yapıyoruz, dolayısıyla, bu sahada da uyum göstermenin 
zorunluluğunun ortaya çıktığı, uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermeli kanaatiyle, 
dUşüncesiyle hazırlanmış tasarı. Bu hususlar, hem ihale Kanununda hem sözleşmelerde yapılan 
değişiklikler göz önüne alınarak bu tasarı düzenlenmiştir. Bundan dolayı, yapılacak ihaleler 
sonucunda düzenlenecek sözleşmelerle ilgili hususlarda bir boşluğa düşmernek için, bu kanunda da 
yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, Kamu ihale Kanununa göre yapılan ihaleler
deki etkinliğin ve denetimin devam ettirilebilmesi için, sözleşmelere ilişkin düzenlemeler ve uy
gulamalarda birliktelik sağlanması da hedeflenmiştir. 
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Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, Bayındırlık ve kamu ihaleleri söz konusu olunca, 
durum daha bir önem kazanıyor. Böyle önemli bir konunun Genel Kurulda enine boyuna tartışıl
ması gerekirdi; gruplar, her konuda kendilerini ifade edebilecek imkanı bulmalıydılar; milletvekil
lerinin de, kanunla ilgili görüşlerini, kanaatlerini ifade etme imkanına sahip olmaları gerekirdi. Böy
lece, hem kanunun daha sağlıklı çıkarılması temin edilir hem varsa tereddütler de gideritmiş olur 
hem de bu vesileyle, kamuoyu doğru ve doğrudan bilgilenme imkanına ·sahip olurdu. Dolayısıyla, 
bu kanunun temel kanun olarak kabul edilmesi ve böyle görülmesi yanlıştır, doğru değildir. 

Değerli arkadaşHırım, aslında, hem ihale Kanununun hem de ihale sonucunda yapılacak söz
leşmelerin değiştirilmesi, güncelleştirilmesi zorunluluğunu hepimiz biliyoruz. Hiç kimse, bu kanun 
böyle kalsın, değişmesin, gelmesin, yasalaşmasın dUşüncesinde, iddiasında değil; ancak, kanun 
tasarısının böyle çıkması yanlıştır. Bizim için çok önemli olan bu tasarının dahi, IMF kanunu 
tasarısı hüviyetine bUründürülmesi, Sayın Başbakanın Amerika seyahati öncesinde çıkarılarak, 

hUkümetin görevini eksiksiz yaptığı şeklinde bir imaj ın dağınasına sebep olması ... 

Sayın Başbakan Amerika'ya gidince, işte size Tütün Kanunu, Türkiye içpazarını yabancı ser
mayeye açıyorum; alın, . size ihale kanunu, bu kanunla da ihaleler, yabancı firmalara açık hale 
geliyor, bunun karşılığında da, Türkiye'nin muhtaç durumda olduğu, IMF'nin Türkiye'ye sağ
layacağı krediler ... Aksi takdirde, bu kanun, böyle dar bir zamana sıkıştırılmayacak, aceleyle getiril
meyecek, bugün olduğu gibi, geç saatlerde görüştürülmeyecek ... 

Böyle olmasaydı, yani, Avrupa Birliğinin ve IMF'nin gölgesi olmasaydı, bu kanun tasarısının 
yürürlük maddesine "Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer" denilmeyecekti. 

Aslında, ben bunları söylerken, öyle peşin bir muhalefet anlayışıyla değil de, Sayın Başbakanın 
seyahati öncesi bu kanun tasarısının çıkması şık olmamış, doğru olmamıştır diye düşünüyorum; 
bunu böylece ifade etmeye çalışıyorum. Böyle olmasaydı, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı 
Sayın Kemal Derviş ile Bayındırlık ve İskan Bakanı arasında, bu konuyla ilgili, polemik de yapıl
mayacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, acaba, bu Meclis, bu kanun tasarısını, IMF ve Avrupa Birliğinin gölgesi 
olmadan, kendi iradesiyle çıkaramaz mıydı? Eğer, IMF dayatması dışında olsaydı ve bu Mecliste 
görüşülseydi hem ülkenin kaynaklarının israf edilmeden değerlendirilmesi hem literatürümüze yeni 
geçmiş hortumlamaların önünün alınması, yolsuzlukların önünün alınması, haksız kazancın önüne 
geçilmesi mümkün olacak hem de kamuoyunda bütün bunların sebebi olarak gösterilen siyasetçiler, 
kamuoyu nezdinde güven tazeleyebilir, güvenilirliklerini artırabilirlerdi; ancak, bu görüşme şekliy
le, bunu temin etmek, ne yazık ki, mümkün olmamıştır. 

Halk öyle bir kanaate sahip olmuştur ki, yolsuzlukların temelinde siyasetçiler vardır, hükümet
ler vardır. Aslında, halkın vardığı bu kanaat çok yanlış falan da değildir. Bakıyoruz, korkunç bir 
dengesizlik var, gelir dengesizliği var. Yine, bakıyoruz, devletle çalışanlar, devlete iş yapanlar, çok 
kısa sürede varlıklı hale geliyorlar. Bakıyoruz, iktidariara yakın olanlar ihalelerde kayrılıyor. Adam, 
yıllarca kendi işinde çalışıyor, çiftliğinde çalışıyor; geçimini temin edemiyor, evinin ihtiyaçlarını 
karşılayamıyor; ama, öbür taraftan adam, Çankaya'ya bir büro açıyor, kısa zamanda hayatı 

değişiyor. İşte, halk, bütün bunları izliyor ve bunların düzeltilmesini istiyor. 

Uluslararası düzeyde bir araştırma yapılmıştı. Yapılan bu araştırmada Türkiye'nin durumu iç
ler acısıydı. Orada deniliyordu ki "Türkiye'nin milli hasılası kadar, Türkiye'de bir de kayıtdışı var
dır." Böyle bir ülkede, yani, kayda alınan milli hasılası kadar bir de kayıtdışı varsa, orada hukuk 
çalışır mı, adalet çalışır mı?! Yine, yapılan bu araştırmada, yolsuzlukta, yolsuzluklarda, Türkiye'nin, 
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galiba, dördüncü beşinci sırada olduğu; yine, rüşvetlerde falan, Türkiye'nin, sıralamanın ön tarafın
da olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla, bütün bunların devletten, sistemden, Parlamentodan, siyaset
ten kaynaklandığı, halk arasında yaygın bir kanaattir. İşte, halk bütün bunları izliyor ve bizden bun
ların düzeltilinesini istiyor. 

Şu anda halkın vardığı kanaat şudur: İşsizlik varsa ve şu anda Türkiye'de bir sefaJet yaşanıyor
sa, şu anda var olan ekonomik sıkıntının kaynağının yolsuzluk olduğuna inanıyor, soygun olduğuna 
inanıyor, vurgun olduğuna inanıyor. Bu ülkede ihalelerin kime verileceğine dair noter tasdikti ih
barların önceden nasıl tespit edildiğini burada yaşadık biliyoruz. Yine, bu ülkede ihalelerin müteah
hitler arasında nasıl bölüştürüldüğünü de biliyoruz. Bu Mecliste hükümet ve bakanlara yönelik 
Meclis soruşturmalarının ihalelerden dolayı Meclisi ne hale getirdiğini de biliyoruz. Yine, bu Mec
liste, ihale yolsuzluklarından dolayı bakanların görevlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını, hatta 
hükümetlerin ihale yolsuzluklarından dolayı istifa etmek zorunda kaldıklarını da biliyoruz. Bunun 
için, diyorum ki, keşke bu tasarıyı, IMF ve Avrupa Birliği tavsiyeleriyle değil, kendi ihtiyacımız ol
duğu için Mecliste hep beraber görUşseydik; bu olumsuzlukları, bu ayıpları, bu vurgunları kendi 
irademizle ortadan kaldırsaydık; ama, görünen o ki, buradan bir zorlama olmadan kanun çıkarmak 
çok fazla mümkün olmuyor. Böyle olmasaydı; yani, eğer, bu Meclis gündemine hakim olsaydı, ki, 
hakimdir; ancak, istenen kanunların zamanında çıkmarlığını da görüyoruz; on yıldır Meclisin gün
deminde bekleyen bir Mahalli İdareler Yasa Tasarısı var. Bütün siyasi partiler bu tasarının Meclis
te görüşülmesin i, yasalaşmasını istiyor; ama, on yıldır bunu Genel Kurula getirernedik Belediyeler, 
çok bUyük sıkıntı içinde, hizmet üretemiyor, piyasaya olan borçlarını ödeyemiyor, bayramlarda dahi 
personeline maaş ödeyemiyor; bu kanun çıkmış olsa, bUtUn bu sıkıntılar gideritmiş olacak; yine, 
vilayetlerimizin, il özel idareterimizin sıkıntıları gideritmiş olacak, hizmet üretebilir hale gelmiş 
olacaktı; hem hizmetlerin önü açılacak hem de kaynak israfı önlenmiş olacaktı. Türkiye, yeniden 
yapılanacak, hizmet Uretecekti; ancak, bu kanunu bir türlü görüşemiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben fazla vaktinizi almadan, sözlerimi bitirmek istiyorum; 
ancak, bir iki hususu daha ifade etmek istiyorum. Kanunlar, demokratik hukuk devletinde çok 
önemlidir; ancak, bu kanunları uygulayacak olan insanlar çok daha önemlidir. Bakıyorsunuz, bir 
kurumun başına birisi geliyor, kurum saat gibi çalışıyor, yolsuzluk yok, vurgun yok, soygun yok; 
ama, bir bakıyorsunuz, aynı yasalar meriyette, aynı kurumun başına bir başkası geliyor, 
dedikodudan geçilmiyor, pislikten geçilmiyor. Dolayısıyla, sadece kanunlar çıkararak, bu pislikler
den kurtulamayız. Kanunların yanında, ahlaki değerlerin de, ehliyet, liyakat, dUrüstlUk gibi değer
lerin de idarede bir anlamı olsun istiyoruz. Şimdi, hakkında "bu adam mali işlerde kullanılamaz, 
çalıştırılamaz" diye müfettiş raporu olan bir adam, üçlü karamameyle, böyle bir makama, mevkie 
getirilirse, siz, hangi kanunlan koyarsanız koyun, bu adamın doğru dürüst çalışmasını temin 
edemezsiniz; onun olduğu yerde, pislik olur, yolsuzluk olur. Dolayısıyla, kanunlarla beraber, insan 
unsurunu da unutmamak gerekir. Liyakat, ehliyet, dürüstlUk gibi ahlaki donanımların, bu işlerde 
çalışanlarda aranması gerekir. 

Bu kanun tasarısı, hem komisyonlarda hem Genel Kurulda yapılan görüşmelerde, zamanın ver
diği imkanlar ölçüsünde tartışılıyor; eksikleri, yetersizlikleri ifade ediliyor ve yine suiistimallere 
açık olduğu da ifade ediliyor; ancak, bir söz var; kanun ne kadar mükemmel olursa olsun, onu uy
gulayacak olan insan çok önemlidir. Dolayısıyla, kaldı ki, mükemmel bir kanun olsa dahi, bu 
kanunun, bu alandaki sorunları tek başına ortadan kaldırması mümkün değil. Mal ve hizmet alım
larında duyulan ihtiyaç, acaba, sağlıklı bir şekilde tespit edilecek midir? .. ihale konusu olan hizmete 
acaba, gerçekten ihtiyaç var mıdır? .. 
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Türkiye'nin çeşitli yerlerinde -hep biliyoruz bunları, yaşıyoruz- partizan amaçlarla, maksatlar
la ihaleleri yapılmış, temelleri atılmış, şahsa özel yatırımlar var. Projesiz, plansız, programsız 

yapılan bu yatırımlar bir türlü bitmiyor; çünkü, bunlara ödenek ayrılmıyor. Türkiye'nin birçok 
yerinde kültür merkezlerinin temelleri atılmış, bir defaya mahsus olmak üzere kaynak ayrılmış; an
cak, ondan sonra bir daha ödenek ayrılmadığı için, Türkiye'nin her tarafında serpilmiş, yatıyor; Tür
kiye'nin, bu tür kaynak israfına ... Bu tür partizan maksatlarla bir çok işler birden başlatılıyor; ancak, 
bunların bitirilmesi bir türlü mümkün olmuyor. Düşünün ki, ı 00 milyar liraya bir iş ihale ediliyor; 
ancak, o iş, bugün ı 00 trilyon olmuş, ama, daha bitirilememiş. 

Bu şekilde, bu kaynak israflarıyla, Türkiye'nin bir yere varmasının da mümkün olmadığını 
ifade etmek istiyorum. Daha fazla vaktinizi almamak için, sözlerimi bitiriyor ... 

AHMET KABiL (Rize)- Zaman bitti zaten! .. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla)- 5 dakikarn var daha ... 

Sözlerimi bitiriyor ve bu kanunun, bUtUn eksikliklerine rağmen, Türkiye için hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Tunç. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Sayın Ramazan Toprak; buyurun. 

AK PARTi GRUBU ADlNA RAMAZAN TOPRAK (Aksaray)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Eskiden dervişterin hikmeti olurdu, şimdilerde hükümeti var. Eskiden dervişterin hikmetli söz
leri olurdu, şimdi, dervişterin sözleri hükümet sözü oluyor. Nasıl mı: 

Değerli milletvekilleri, önümde 3 Mayıs 2001 tarihli ek niyet mektubu var, Sayın Derviş'in ver
diği bir sözdür, peşine hükümet takılmıştır. Bu niyet mektubunun 15 inci sayfasının ikinci parag
rafında "Birleşmiş Milletler standartlarıyla uyumlu bir kamu ihale kanunu I 5 Ekim 200 ı tarihine 
kadar Parlamentoya sunulacaktır" diye bir cümle var. Bu tarihe kadar sunulmayınca, bu kez, ül
timatoma dönüştü. 20 Kasım 2001 tarihli niyet mektubunda ise "Avrupa Birliği standartlarıyla 
uyumlu bir kamu ihale kanunu 20 Kasım 200ı tarihinde Meclise sunulmuştur" ibaresi mevcut. 
Biraz gecikmeyle hemen Ultimatom geliyor. Sayın Başbakanın Amerika seyahati yaklaşınca, bu ül
timatom Uzerine, aletacele bu tasarı gündeme getiriliyor. 

Uzun yıllardır altyapısı oluşturulmaya çalışılan bu kanun, temel bir kanundur, gerçekten, bir
takım iyileştirmeler getirilmekiedir. Bu kadar alelacele getirilmeseydi, daha da olgunlaştırılmış 
olacaktı. Ben, bu anlamda hiç değinilmemiş birkaç konuya temas etmek istiyorum. Örneğin, bir ön
ceki kamu ihale kanununun ı O uncu maddesinde ihaleye katılımda yeterlilik şartları belirlenirken, 
gerçekten, sağlıklı kriterler getirilmiş. Daha önce bunun yerine öyle basit kriterler vardı ki, örneğin, 
benim seçim bölgem olan Aksaray'da Bayındırlık MüdUrlUğU 6 parça iş için ihale açıyor, 36 fırma 
müracaat ediyor, 30 fırmanın yeterliliği kabul edilmiyor; pulu noksan, dilekçesi yanlış, evrakların 
fotokopileri tasdiklenmemiş gibi sudan bahanelerle 36 dosyanın 30'u kabul edilmiyor, 6 parça iş, 
6 dosya kabul ve 6 kişiye ihale. Bu, Türkiye'nin pek çok yerinde örneğine çokça rastlanan bir sorun
du, bu anlamda, ı O uncu madde bir iyileştirme getiriyor, bu tür suiistimallerin önüne geçitmiş 
oluyor. 

Bir diğeri, her iki tasanda da gündeme gelmemiş, ben, burada, Sayın Bakanın bilgisine 
sunuyorum: Özellikle, bakanlıkların, il müdürlüklerinin yaptıkları ihalelerde belli limitlerin üzerin
de valiliklere onay imkfuu getirirseniz, bir tUr denetim, bir tür vazgeçirme yoluyla pek çok suiis-
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timalin önü alınmış olur. Belki bu düzenleme yasal düzeyde olmadı; ama, daha alt bir düzenlem ey
le, belki yönetmelik, belki bir genelgeyle bu düzenleme yapılmak suretiyle daha da olgunlaştırılmış 
olur. 

Değerli milletvekilleri, her iki tasanda da şu ana kadar dile getirilmeyen, ilgili bürokratlarla 
yaptığım temaslarda da maalesef bu konuda gerçek bir boşluk olduğunu düşündüğüm bir husus var: 
I 999 yılında anayasa değişikliğini gerçekleştirerek uluslararası tahkimi içhukukumuza katmış ol
duk. Takip eden iki yıl içinde, önce Adalet Bakanlığının getirdiği Uluslararası Tahkim Yasasıyla 
usul, yöntem, kurallarını belirleyen bir uyum kanununu kabul ettik. Akabinde, Enerji Bakanlığının 
getirdiği esasa ilişkin Uluslararası Tahkim Yasası ile açık adıyla kamu imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerinden doğan anlaşmazlıkların, uzlaşmazlıkların çözümlenmesiyle ilgili kanun. Her iki uyum 
kanunun uygulanması, bu kamu ihale kanunu için de söz konusu olacaktır. Yani, kamu ihalelerinde 
bir taraf yabancılık unsuru taşıdığı, diğer taraf sözleşmeye taraf olduğu zaman, uluslararası tahkim 
yoluyla, bu sözleşmeler, (x) ülkesinde bir hakemin önüne veya tahkim kurulunun önüne götürütmek 
suretiyle iç hukuktan kaçırılmış olacak; maalesef, bu, her iki yasada da, gözardı edilmiş bir düzen
lemedir. Bu, alelacele getirilmiş olmasından kaynaklanan gerçek bir boşluktur. Daha alt bir düzen
lemeyle yapılması, idarenin elemanlarının bu konudaki keyfiliğini, takdir hakkını zaman zaman 
kötüye kullanımını engellemesi mümkün olmayacaktır; bu, yasal bir düzenlemeyle getirilmesi 
zorunluydu. 

Yine, sürekli, AB üyelik sürecinde AB müktesebatından bahsediyoruz; ancak, Kamu ihale 
Kanununun AB müktesebatıyla ne kadar uyuştuğu, ne kadar ayrıştığı konusunda hiçbir bilgi sahibi 
değiliz. Bu konuda da, alelacele getirilmiş olmanın, herhalde, biraz, faturasını ödüyor gibiyiz. 

Değerli milletvekilleri, sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Başbakan ayın ı 6'sında 

ABD Başkanı Sayın Bush'la görüşecek. Eylül ı 999 yılında Sayın Başbakan Amerika'ya gittiği 
zaman, hafızalarımıza kazınmış bir fotoğrafı hiç unutmuyorum. Sayın Clinton koltuğun köşesine 
ilişmiş bir öğretmen edasıyla, Sayın Başbakan, karşısında, sözlü sınava çıkmış bir öğrenci gibi. Bu 
fotoğraf, hepimiz hatırlıyoruz, günlerce, medyamızda sürekli verildi ve ben bir Türk olarak o fotoğ
rafı her gördüğUrnde başımı öne eğdim. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Ne alakası var? 

RAMAZAN TOPRAK (Devamla)- Şimdi, Sayın Başbakandan iki istirhamım var: Birinci is
tirhamım, başımızı öne eğdirecek bir duruş sergilemesin. İkinci istirhamım, koltuğunun altında 
götürdüğü Kamu ihale Kanunu içerisinde, umarım, Kuzey Irak'ı da ihale etmeden döner. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Birinci bölüm üzerinde, biri hükümete, ikisi sayın milletvekilierine ait 3 önerge 
vardır; okutup, işleme alacağım. 

Tü'rkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmektc olan 795 sıra sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısının 1 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Amaç 

Ahmet Kabil 
Rize 

Madde 1.- Bu Kanunun amacı, Kamu ihale Kanunu uyarınca yapılan ihalelere ilişkin sözleş
melerin düzenlenmesi ve uygulanma alanlarının tespitiyle ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 
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BAŞKAN- Sayın Kabil? .. 

AHMET KAB İL (Rize) - Önergemi çekiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kabil önergesini geri alıyor. 

Diğer önergeyi okutuyorum ... 

AHMET KABiL (Rize)- Sayın Başkan, bu önergemi de çekiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kabil bu önergesini de çekti. 

Sayın Hükümetin önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

0:3 

Görüşülmekte olan Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısının 24 üncü maddesindeki "% 
50 oranının" ifadesi ile "ilk sözleşme bedelinin" ifadelerinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Abdülkadir Akcan 

Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Sümer Oral 

Maliye Bakanı 

BAŞKAN - Evet, daha önceki tasarıya uyum sağlamak bakımından. 

Sayın Hükümet önergesine zaten katılıyor. 

Sayın Komisyon? .. 

BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon takdire bırakıyor. 

Genel Kurulun oyuna sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci Bölümü, kabul edilen bu önerge istikametinde oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 25 ila 4 ı inci maddeleri kapsamaktadır. 

Ancak, ben, bir hususa dikkat çekmek istiyorum, bundan sonraki sözcüler bunu da açıklasın
lar; acaba, IMF veya onun destekçiteri Türkiye'deki ihalelere hazır değil mi; Sayın Bakanım, bu 
tarihi niye ı. ı .2003 yaptınız, onu, doğrusu merak ediyorum. Acaba, ihaleye IMF de mi hazır değil, 
yoksa, IMF'nin önerisi değil miydi; onu da bir belirtirseniz iyi olur. 

BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
GÜL (Elazığ) - Bravo Başkan ... 

BAŞKAN - Çünkü, bütün sözcüler, IMF gelecek, ihalelere girecek ... Ama, IMF, ne hikmetse, 
bir yıl sonraya atıyor, onu anlayamadım ben. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - IMF istediği için değil, siz istediğiniz için. IMF istemedi, siz is
tediniz. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Kim söyledi IMF ihaleye girecek diye?! 

BAŞKAN - Ben hükümet~ soruyorum efendim, tarihi... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Ek niyet mektubunda IMF'nin böyle bir isteği yok; o, sizin is
teğiniz. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Kim söyledi bunu?! Kim diyor yahu?! 
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RlZA AKÇALI (Manisa) - IMF, ihale kanunu bir an önce çıksın istiyor. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - O "çıkarın" diyor. 

0:3 

BAŞKAN - Tarihine karşı çıkıyorsunuz kardeşim. IMF hazır değil mi acaba diyorum ben de. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Tabii, tabii... 

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Geçer; buyurun. 

SP GRUBU ADlNA MUSTAFA GEÇER (Hatay)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 795 
sıra sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısının ikinci bölümü üzerinde Saadet Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinize ve televizyonları başında bu 
saatte bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı sunuyorum. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Televizyonları başında kimse yok bu saatte. 

MUSTAFA GEÇER (Devamla) - izliyorlar, merakhlar; çünkü, önemli şeyler görüşülüyor 
burada. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmektc olduğumuz 795 sıra sayılı tasarı, aslında, az 
önce Meclisten geçmiş olan Devlet ihale Kanununun bir tamamlayıcı cUzU halinde. Aslında, bunun 
ayrı bir kanun olarak düzenlenmesi, belki, hukuk tekniği açısından bir eksiklik diye düşünüyorum; 
zira, bu tasarı, daha çok, Kamu ihale Kanununun usul işlemlerini, yasakları, sorumluların cezal 
sorumluluklarını ve sözleşme yapılma şekil ve usullerini içermektedir, o alanları düzenlemektedir. 

Şu anda özellikle üzerinde konuşacağım ikinci bölümde, 25 inci maddeden 41 inci maddeye 
kadar olan kısımda, yasaklar, yasak fıiller, ihalelere katılma yasakları, yükleniciterin cezal sorum
lulukları, görevlilerin cezal sorumlulukları, yaptın işlerinde yükleniciterin ve alt yükleniciterin 
sorumluluğu, yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu, danışmanlık hizmeti sunucularının sorum
luluğu, tedadkçilerin sorumluluğu, hizmet sunucularının sorumluluğu, teminatlar düzenleniyor ve 
bu yasada hüküm bulunmayan hallerde diğer yasalara -Borçlar Kanunu ve diğer kanunlara- atıflar

da bulunuluyor. Geçici madde var, daha önce yürürlükte olan 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 
hangi durumlarda yürürlükte devam edeceği var ve daha sonra, yürürlük tarihi 1.1.2003 olarak 
burada belirlenmiş. İkinci kısım bu alanları düzenlemektedir. 

Elbette ki, Devlet ihale Yasası, daha önceki 794 sıra sayılı Devlet ihale Yasa Tasarısında belir
tildiği gibi, kamu harcamalarının, devletin mal ve hizmet alımlarının hatta satımlarının, devletin 
yapı, inşaat işlerinin yaptınlmasına ilişkin esasları düzeniernekte idi. 

Elbette, bu alanda devletin harcamaları az değildir. Günümüze kadar -daha önceki yasanın uy
gulanmasıyla birlikte- devlet ihalelerinde birtakım yolsuzlukların olduğu, usulsüzlükterin olduğu, 
birtakım ihalelere fesat karıştmlarak haksız kazançlar temin edildiği yönünde kamuoyunda da çok 
büyük şikayetler olmuştu. Burada -belki, bu şikayetleri giderici boyutta olmasa bile- Kamu ihale 
Yasa Tasarısını görüştük, Meclis kabul etti, şu anda da 795 sıra sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri 
Tasarısını görüşüyoruz. Bu tasarının daha çok kamu ihaleleri yapıldıktan sonra, yapılacak sözleş
meye ilişkin düzenlemeler getirdiğini, daha önce de belirtmiştim. 

Devlet harcamaları, özellikle, yatırım, mal ve hizmet alımlarına yöneliktir; ama, Devlet ihale 
Kanununda, 794 sıra sayılı tasanda ve burada, özellikle, mal ve hizmet alımlarının, yapım işlerini 
kapsarlığını görüyoruz; ama, bunun yanı sıra-DYP'nin sayın konuşmacısı da burada izah ettiler- ar
tırma ve eksiltmelerde, satım, kira gibi, yani devlete ait menkul ve gayrimenkullerin satışlarıyla il
gili, kiralanmasıyla ilgili ve bunların mülkiyetten gayri diğer ayni hakiarta ilgili devirlerinin nasıl 
yapılacağı ve bunların kapsamları burada pek zikredilmemiş durumda. Burada kanun koyucunun, 
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bilerek mi sustuğu veya bunu başka bir yasayla mı düzenleyeceği noktasında birtakım şüphelerimiz 
var. Doğrusu, bugün, devletin elinde bulunan gayrimenkul ve menkullerin satışları da eksiitme ve 
artırma şeklinde, daha çok artırma şeklinde ihalelerle, yapılmakta, müzayedelerle yapılmakta. B un .. 
ların nasıl düzenleneceği, hele şu anda, kamuoyuna ait, devlete ait, Hazineye ait gayrimenkullerin 
ihaleyle satışı aşamasında; bunların satışları ayrı bir düzenlemeyle mi yapılacak, yoksa daha önceki-· · 
ihale kanunuyla mı yapılacak? Şu anda yürürlüğe girecek -gerçi, 2003'te yürürlüğe girmesi ön
görülen- bu tasarılar yasalaştığı zaman, Sayın Cumhurbaşkanı imzalayıp, Resmi Gazetede yayım
landıktan sonra ve 2003 yılında yürürlüğe girdikten sorira mı bu uygulanacak? Bunlar kapalı olarak 
bırakılmış. 

Kamu kaynaklarının en fazla israf edildiği veya birtakım yolsuzluklarla, ihalelerde yapılan 
usulsüzlüklerle birtakım kişilere usulsüz yönde aktanldığı ve bu noktada birtakım haksız kazanç
ların temin edildiği noktasında büyük şikayetler vardı. Gerçekten de, devletin harcamalarının büyük 
bir kısmını oluşturan ihalelerle aktarılan kaynakların, bu ihalelere yolsuzluk ve usulsüzlük karış
tırılarak veya fesat karıştırılarak veya ihale makamındaki sorumlu kişilerle veya ihaleye katılan 
müteahhitlerle yapılan birtakım, daha önce, ihale öncesi yapılan usulsüz görüşmelerle devletin aley
hine sonuçlandığını ve herkesin de bundan şikayetçi olduğunu biliyoruz. 

Bu yasal düzenlemelerin, Devlet ihale Kanununun, bu gibi yolsuzlukları veya devlet kaynak
larının haksız yönde başkalarına aktarılmasını önleyici yönde bir vasıf taşıyıp taşımadığından da 
burada biz şüpheliyiz. Gerçekten, bu ihaleler yapılırken birtakım etik değerlere, ahlak değerlerine 
gerçekten saygılı olunacak mı; oluşturulan kurumlar bu noktada gerekli hassasiyeti gösterecekler 
mi; bu noktada gerçekten şüphelerimiz var; zira, kanunların tek başına, yani, ahiakın olmadığı bir 
ortamda veya ahlak kurallarına riayet edilmediği bir ortamda çok işe yaramaclığını da biliyoruz. 
Türkiye'de bu alanların ve altyapının oluşturulmasında, gerçekten, ahlaki kurallara, görev ahlakına 
bağlı olmayan kişiler hakkında yapılacak cezai kovuşturmalar olmasına rağmen, bu fiilierin veya bu 
haksızlıkların veya bu kanuna aykırı davranışların tespitinde, ancak kanuni müeyyidelerin uy
gulanabileceği göz önünde bulundurulduğunda, aynen, ekonomide "kayıtdışı ekonomi" dediğimiz 
gibi, kayıtdışı birtakım yanlış davranışlar, hukuka aykırı davranış ve fiiller tespit edilemediğinde 
hangi kontrol mekanizması devreye girecektir diye sorduğumuzda, elbette ki, bu alanda devreye 
girecek olan, ahlak yapısıdır. Bugün Türkiye'de bunun altyapısı oluşturulmakta mıdır? Maalesef, 
bugün, ahlaki yönden insanları yüceltecek alanlarda, eğitim alanlarında çalışmaların ne derece 
yapıldığını ... Türkiye'de şunu söyleyebiliriz: Ekonomik krize rağmen, bir ahlak krizinin de ol
duğunu burada maalesef vurgulamak zorundayım; zira~ ahlak krizinin olduğu bir yerde, bunun 
neticesi olarak ekonomik krizler de doğacaktır. Bugüne kadar yapılan yolsuzlukların temelinde, bu 
ahlaka aykırı davranışların yattığını kimse inkar edemez. Zira, ahlaklı davranan bir insan, devletten 
almış olduğu kredilerin üzerine yatmak gibi veya yapmış olduğu görevi ahlaka aykırı olarak 
kanunun da tespit ederneyeceği alanlarda kendi lehine, elindeki yetkileri kendine menfaat temin 
edecek şekilde kullanmasını kim önleyecek? Elbette ki, ahlaki değerlerin yükseltilmesi noktasında 
yapılacak çalışmaların da, bunu, takviye etmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de şu anda hükümetin, özellikle 57 nci 
hükümetin yapmış olduğu yasama çalışmalarında veya yürürlüğe giren yasalarda, hükümete ait 
tasarıların yürürlüğe girmesi noktasında ve kanunların yapılış tekniğinde birtakım sıkıntıların ol
duğunu da görüyoruz. Diğer konuşmacı arkadaşlarım ız da, bunları vurguladılar aslında. 

Yani, yasalar yapılırken o yasayla ilgili olmayan, o yasayla uzaktan yakından münasebeti ol
mayan başka maddeler de bu yasaların içerisine konularak, adeta, milletten bir şeylerin kaçınlmaya 
çalışıldığı gibi bir imaj uyandırılmakta ve kaçınlmaktadır da. 
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Bunlar, toplumun talep ettiği, gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yasalar çıkarılırken, o 
alanı düzenleyen yasa metni, yasanın bütünlüğü içerisinde başka bir şeyler sokuşturularak, adeta, o 
yasa ... Topluma karşı da bu alanda böyle bir düzenleme yapıyoruz, yani, ihalelerde, artık, yolsuz
luk yapı lmayacak, hortumlama yapılmayacak; devletin kaynakları daha optimum şekilde, daha ras
yonel kullanılacak, daha adil kullanılacak ve o kaynaklarta millete daha çok fayda temin edilecek 
denilirken, bunların içerisine sıkıştırılmış kavram veya maddelerle, adeta, bu kanundan beklenen 
neticeden başka bir şeyler bekleniyormuş imajı verilmektedir. 

Mesela, geçenlerde çıkarılan deprem bölgesindeki ı 999 yılına ait vergilerin terkin edilmesine 
ilişkin yasanın 7 nci maddesinde olduğu gibi. Aslında, o yasayla hiç ilişkisi olmayan bir madde 
sokuşturularak, olağanüstü hal bölgelerinde uygulanacak 2002'nin sonunda yürürlüğe girecek olan 
bir Teşvik Yasası, adeta, ortadan kaldırtlmaya çalışılmıştır. Biz, bu yasalarda da inceliyoruz metin
leri,· buna benzer bazı alanlar mı var; yani, burada düzenleme yapılırken, artırmal ar, satım lar, 
kiralamalar; bunlar niye düzenlenmiyor? Acaba bu yasalar düzenienirken kanun koyucu kamu men
faatını temin noktasında hangi amacı güdüyor, Sayın Hükümet hangi amacı güdüyor? Bu yasalar 
yapılırken yürürlük tarihlerinin de bu tarzda abes bir şekilde konulmasından beklenen amaç nedir? 
Bunları anlamak da gerçekten zor. Yani, burada, şu yasanın 40 ıncı maddesinde "yürürlük tarihi 
ı. 1 .2003" derken, hangi amaç güdülüyor allahaşkınal Bunu izah etmek de zor. 

Acaba daha önceki ihale yasasının adil bir ihale yapmayı temin etmediği noktasında eksiklik
leri olduğu gerekçesiyle gündeme getirilen bu yasayla daha adil bir ihale yapılacağı, kamu kaynak
larının daha iyi harcanacağı, ihalenin millet menfaatına yapılacağı iddia edilirken, eski yasanın bir 
yıl daha yürürlükte kalmasından beklenen kamu menfaatı nedir; bunu sormak istiyorum. Diğer hatip 
arkadaşlar da bunu sordular aslında: "ı .1.2003 tarihinde yürürlüğe girer." Yani, çok acele miydi bu 
cumartesi, pazarı kullanarak veya Meclisin normal çalışma saatleri dışına çıkılarak bu yasanın 
aletacele çıkarılması? Arkasına da "2003 yılında yürürlüğe girer" denilm esindeki amaç nedir; bunu 
da anlamak zor. Yani, burada birilerine verilmiş taahhütler mi yerine getiriliyor? Hemen, günü dol
madan veya ... Burada, eski ihale yasası bir yıl daha devam etsin, bu ihalelerden menfaat temin eden 
kesimler biraz daha menfaat temin etsin diye mi düşünülmüş? Niye bunun yayımı tarihinde yürür
lüğe girmesi düşünülmemiş? 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - O zamana kadar kurullar oluşturulacak. 

MUSTAFA GEÇER (Devamla)- Bu da gerçekten bu yasanın içine sokuşturulmuş adeta bir 
tuzak madde. 

Aslında diğer yasalarda da, böyle, toplumun önüne konulmuş, adeta Türkiye'yi mayın tarlası 
haline getirmiş, mayın hükmünde bazı maddeler ve kavramlar var. 

ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Afganistan mı burası? 

MUSTAFA GEÇER (Devamla)- Nasıl bunu bu şekilde koyabiliyoruz, hükümet bunu hangi 
gerekçeyle koyuyor; bunu anlamak da mümkün değil. 

Evet, şu anda, gerçekten toplumun talepleri varken, Türkiye'nin gerçekten ihtiyaç duyduğu 
yasalar yapılmaya çalışılırken, başka odaklara, Avrupa Birliğine, Avrupa Birliği müktesebatının 
Türkiye'ye taşınması adına verilen taahhütleri yerine getiriliyor. IMF'ye verilen taahhütler yerine 
getiritme adına bu yasal düzenlemeler yapılıyor; ama, burada bunlar yapılırken, gerçekten, bazı 
yapılan yasalarda da birkaç ay sonra tekrar yeni düzenlemeler, yeni kanunlar konulmasına veya 
sayın hükümetin, bazı alanda yapmış olduğu düzenlemelerin, bir sene· sonra, tam tersine bir düzen
leme yapmaya kalkmasına da burada şahit oluyoruz. Yani, Sosyal Güvenlik Yasasında, iki yıldan 
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daha fazla süresi kalan çalışanların emekliliginin beş yıl ötelenmesi, on yıl ötelenmesi adına, yani, 
çalışanlar emekli olmasın, sosyal güvenlik kurumları biraz daha nefes alsın diye bir yasa yapılırken, 
bugün, kamu çalışanlarının daha erken emekli olması noktasında, adeta, onların emekli olmasını 
teşvik edecek birtakım davranışlara girilmesini de anlamak mümkün degil. Yani, Türkiye'nin 
yeniden yapılanması amacına uygun bunlar yapılıyorsa, bu iddiayla yapılıyor ve bu kadar kısa 
süreli, gerçekten, Türkiye'nin, birtakım, aciliyetle, bekleyen sorunlarını halletmeyecek bu yasaların 
çıkartılıp bir sene sonra tekrar kaldırılması, bir sene sonra önemli maddelerinin degiştirilmesindeki 
amacı da anlamak mümkün değil. 

Burada, aslında, şu anlaşılıyor: Yani, sayın hilkilmet, toplumun bir temsilcisi olarak, burada, 
yasama Meclisinde çoğunluğu elinde tutan bir iktidar olarak yapmış olduğu yasalarda, yasa metin
lerinde, adeta, toplumun taleplerini değil, başka odakların, sanki, taleplerini burada gündeme 
getirerek yasalaştırmaya çalışıyor. Bunun aksi iddia ediliyorsa şayet, bu yasanın da 2003 yılında 
neden yürürlüğe girmesi gerektiğinin burada izah edilmesi lazım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasada eksik olan ve şu anda görüştüğümüz ikinci 
kısımda dikkatimi çeken konulardan birisi de ... Şu anda genel şeylere ... Tabii ki, işin ruhu budur; 
yani, kanun yapma amacına ilişkin, bükilmetin gerçek iradesi çok önemlidir burada. Yani, yasa 
niçin yapılıyor, hangi kamu menfaatını dOzeniemek için veya temin için yapılıyor,. bunlar çok önem
li, onlara değinmeden geçemeyiz; ama, şu anda teknik açıdan da, mesela, 26 ncı maddede, ihaleye 
katılmaktan yasaklanmalarda -burada bir eksiğin olduğunu ben görüyorum- yasaklanan şahıs şirket
lerinde, yani şahıs şirketi şeklinde tüzelkişiliklerde, kolektif şirketlerde, komandit şirketlerde, his
seli komandit şirketlerde, 25 inci maddeye aykırı davranmaktan dolayı ihaleden yasaklananları 
düzenleyen 26 ncı maddede, şahıs şirketleri ve şahıs şirketlerinin tilm ortakları ihaleden yasak
tanıyor; yani, herhangi bir şahıs şirketi, ihaleye fesat karıştırmış, yasaklamayı gerektiren bir fiil iş
lemişse veya taahhildünil yerine getirememişse, 25 inci maddede sayılan şartları yerine getirmemiş
se, burada hem şahıs şirketi ihaleden belli bir süre yasaklanıyor hem de şahıs şirketinin tüm ortak
ları yasaklanıyor; ama, bu ihaleyi alan şirket, müteahhit şirket, sermaye şirketiyse, bu sermaye şir-~ 
keti de yasaklanıyor tüzelkişiliği olarak; ama, bu sermaye şirketinin ortakları olan gerçek kişiler ve 
tüzelkişiler, ancak bu şirkette yüzde 50 ve daha yukarı hisse sahibiyse bunlar yasaklanıyor; yani, bir 
tüzelkişilik, şahıs şirketi değil de sermaye şirketi halinde teşekkül etmiş ve ihale almışsa, burada da 
yasaklamayı gerektiren bir hatayı yapmışsa, yaniışı yapmışsa, suçu işlemişse, burada bu şirket 
yasaklanırken, yüzde 50 ve daha fazla hissesi olan bu şirketin ortakları da yasaklanıyor. Peki, şir
ketlerde yüzde 50 ve daha fazla hissesi olan ortak yoksa; yani, 9 veya ı O ortaklı bir şirket, yüzde ı O 
ve 12 hisselerle bu şirketi kurmuşsa, buradaki şahıslar yasaklanmayacak mı; yani, ancak, sermaye 
şirketinde yüzde 50 ve daha fazla hissesi olan kişiler mi yasaklanacak? Yani, böyle bir şirkette his
sesi bulunan, yüzde 50'den daha az hissesi olan bir şahıs veya tüzelkişilik, başka bir işletmesiyle 
veya şahsi işletmesiyle devlet ihalelerine girebilecek mi? Yani, burada, daha yüksek hissesi olanlar 
yasaklanırken, daha az hissesi olanlar yasaklanmıyor, sadece şirket yasaklanıyor. Aslında, buradaki 
yüzde 50'nin biraz daha aşağı çekilmesinde daha çok fayda olacağı kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, devlet ihaleleri yapıldıktan sonra, kamunun ödeyeceği ödenekler şayet yoksa; 
yani, yapılan ihalede -bir inşaatsa, bir yapı ihalesiyse- normal şartlarda işin bitim süresi içerisinde 
devlet buna ödenek ayıramayacaksa veya müteahhidin hakedişlerini ödeyemeyecekse, bu yapım iş
leri gerçekten savsaklanmaya bırakılıyor; yani, iki yılda bitirilecek iş, on yılda, onbeş yılda 

bitiriliyar adeta ve burada hem kamunun zararı oluyor hem de aslında müteahhit işletmenin ve 
müteahhidin zararı oluyor. 
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Aslında, daha önce çıkarılan Kanıulaştırma Kanunundaki "istihkak bedelleri yatırılmamışsa, o 
. şahıslara ait taşınır veya taşınmaz mallar istimtak edilemez" hükmünün de burada konulması, bu 
alanda düzenlenmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Zira, müteahhit, belli bir keşif bedeliyle ihale 
edilen bir inşaat işini alıyor -aslında, onu bir yılda bitirebilir- ama, belli bir aşamaya geldikten son
ra, hakedişlerini alamıyor; hakediş alınamayınca iş duruyor. İş durduktan sonra, enflasyonİst bir or
tamda, gerçekten, yeniden keşifler yapılıyor, yeniden hakedişler belki düzenleniyor veya orada, en 
azından, müteahhit fırınanın enflasyon karşısında ugramış oldugu zararların giderilmesi noktasında 
bir niza çıkarılıyor, bir dava açılabiliyor. Burada, bitirilecek işlerin -normal süresi içinde- hakediş

lerinin verilmesi veya en azından bütçede o ödenegin ayrılması noktasında bir düzenlemenin yapıl
ması gerekirdi; maalesef, bu yapılmamış. Ülkemizin en büyük kanayan yarası olan ihalesi yapılmış 
işlerin çok uzaması, yani, müteahhide hakedişin ödenmemesinden kaynaklanan çok uzamalar, sav
saklamalar ve vadesinde bitirilememe gibi birtakım sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik bir 
dÜzenleme de yapılmamış durumda; bunlar da yapılsaydı, çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum; 
çünkü, bizim bölgemizde de -her alanda bu böyle-bir sulama ihalesi vardı; bu ihaleye, ı 999'da 4,5 
trilyon civarında bir ödenege ihtiyacı varken 245 milyar ayrılmıştı. Daha sonraki yıllarda da büt
çede ı 'er lira -yani, devlet muhasebesinde yeri kaybolmasın diye- gibi çok küçük komik ödenekler
le ileri yıllara ötelendi; ödenek yoklugundan bu yatırımlar yapılamadı. Bu yatırımların 

yapılamaması hem o yatırımı yapan müteahhidi hem de o bölgede bu yatırımdan hizmet bekleyen 
veya kamuya birtakım hizmet üretecek vatandaşlarımızı da magdur etmiştir. Şayet devletin ödenegi 
yoksa veya hakedişler gününde ödenemeyecekse, bu alanda normal süresinde bitmeyecek, ödenek
sizlikten bitirilemeyecek ihalelerin de yapıbnası noktasında ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -Sayın Geçer,buyurun. 

MUSTAFA GEÇER (Devamla)- ... bir düzenleme getirilmesi yerinde olur diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, iyi geceler diliyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederiz Sayın Geçer. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul Yalçınbayır. 

Buyurun Sayın Yalçınbayır.(AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTi GRUBU ADINA ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Bursa)-Sayın Başkan, degerli 
milletvekilleri; devlet ihale sistemi, öteden beri özel yasalarla düzenlenmiştir. ı 857 tarihli Nizam
name, ı 925 tarihli 66 ı sayılı Müzayede Münakasa ve İhalat Kanunu, ı 934 tarihli 2490 sayılı Kanun 
ve 8 Eylül ı983 tarihli 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve bu kanun 1.1.1984'te yürürlüge girdi ve 
yürürlüge girdikten kısa bir süre sonra da tartışılmaya başlandı.Hükümetin Resmi Gazetelerde 
yayımlanan yıllık programlarında, sürekli, İlıale Kanununda degişiklik yapılacagı yazıldı. Bu 
nedenle, bu kanun, IMF kanunu degildir, onların beklentisi dogrultusunda çıkarılan bir kanun da 
değildir; ancak, kanunlaşma süreci, belki, usule uygun olarak, demokratik katılıma, halkın bilgi 
edinmesine uygun olarak yapılmamıştır; belki, şuradaki tartışmalar dahi, bu kanunun hizmet 
edecegi temiz toplum, temiz siyasete de hizmet etmemektedir; çünkü, burada haklar suiistimal 
edilerek, muhalefetin hakları gözardı edilerek bir çalışma da yürütülmektedir. 

Yıllık programlar itibariyle, 27 Nisan ı998 tarihinde sordugumuz soruya, Sayın Yaşar Topçu, 
Türkiye-AT ilişkilerinin ve gümrük birliginin saghkh işlemesi açısından; Sayın Sümer Oral, 3 
Kasım ı 999 tarihinde sordugumuz soruya, topluluk ihale mevzuatına uyumu saglamak için, yine, 
·Maliye Bakanı, 5.1.2000 tarihli sorumuza verdiği cevapta, ı 998 yılı Mayıs ayında çalışmaların baş-
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ladİğını, kasımda bitirildiğini; ancak, seçim nedeniyle bunun yasalaştırılamadığını ve yine 1999 yılı 
nisanında bu konuda çalışmalara başlandığını ifade etmiştir. 

Yine -biz, soruları, hep denetim itibariyle soruyoruz- Sayın Bahçeli'ye sorduğumuz soruya, 
Sayın Bahçeli, 14.11.2001 tarihinde cevap vermiş ve cevabın ekinde, Temmuz 2001 tarihli 2000 
Yılı Programı Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler İzleme Raporunu ibraz ederek, orada şu değer
lendirmeyi yapmıştır: "Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi üyesi bulunduğumuz ulus
lararası kuruluşların ihale mevzuatına uyum sağlamak ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun uy
gulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları gidermek üzere yürütülen çalışmalar tamamlanarak, yeni bir 
devlet ihale kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınıp, söz konusu 
tasiağa son şekil verilmektedir ve nitekim bu taslak, 20. ı ı .2001 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiştir." 

Yine biliyoruz ki, 24 Mart 2001 tarihli ulusal programımızda, kamu ihaleleriyle ilgili, aynı 
gerekçeyle beyanlar vardır ve yine, 28 Ekim 2001 tarihli Resmi Gazetede, yıllık programda bu 
beyanlar tekrar edilmektedir. 

Bunları söylememin nedeni, bu konularla ilgili, iktidar partilerinin veya hükümetin, kamuyu 
bilgilendirme çalışmalarını yeterince yapmamaları, bu kürsüye gelip beyanda bulunmamalarıdır 
zamandan kazanma uğruna. Bu, bir demokratik eksikliktir, demokratik ayıptır. Halkın, kanunun 
neyi getirdiğini bilme hakkı vardır, bunun, IMF'nin dayatması, diretmesi olup olmadığını bilme 
hakkı vardır. Bu nedenle, belki bazı arkadaşlarımız, hUkümetin söylemesi gerekeni niye sen söy
lüyorsun diyeceklerdir. Kamunun doğruyu bilme hakkı var. Hükümet yapmıyorsa, gerekirse biz 
yaparız. 

Değerli milletvekilleri, 795 sıra sayılı kanun tasarısının genel gerekçesi, demin belirttiğim 
gerekçeler aynen tekrarlanmak suretiyle arz edilmiştir. Kanun tasarısının içeriğine baktığımızda, 
benim konuşma yapacağım kısımla ilgili, Üçüncü Kısımda, yasaklar ve sorumluluklar, yasak fıil ve 
davranışlar zikredilmiştir; bununla, toplam kaliteye ulaşılması, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlen
mesi de amaçlanmıştır. 

Sürenin kısıtlı olması nedeniyle, bunları tek tek saymak oldukça zordur. 

Yine, ihalelere katılmaktan yasaklama vardır. Yine, yükleniciterin ceza sorumluluğu söz 
konusudur ve ayrıca, görevlilerin ceza sorumluluğu, bilgi ve belgeleri açıklama yasağı vardır. Bil
gi ve belgeleri açıklama yasağını, siz, şeffaflıkla, açıklıkla, denetimle, bilgi edinmeyle nasıl bağdaş
tırabilirsiniz?! 

Yapım işlerinde, yükleniciterin ve alt yükleniciterin sorumluluğu 15 yıl süreyle sınırlandırıl
mıştır; bu, bir yeniliktir. Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu ile danışmanlık hizmeti 
sunucularının sorumlulukları da, 15 süreyle ve müteselsilen sorumluluktur; tedarikçiler de aynı 
şekilde sorumludurlar. 

Sayın milletvekilleri, görevlilerin ceza sorumluluğu kısmında, ceza kovuşturmasının yanı sıra, 
idari takibatın da yapılacağı, zarar ve ziyanın genel hükUmlere göre görevlilerden tazmin ettirileceği 
yazılıdır. Anayasamızın 129 uncu maddesinin beşinci fıkrasında "memurlar ve diğer kamu görev
lilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu 
edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine 
açılabilir" denilmektedir. Ancak, yine sorduğumuz bir soruya Maliye Bakanının verdiği cevap: 
"Bugüne kadar, kamu görevlilerinin verdiği zararlardan dolayı, kendilerine hiçbir şekilde rücu edil
memiştir." 
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Sayın milletvekilleri, arkadaşlarımız soruyor: "Niye bu 2003'te olacak?" Bunu, niye, gelip, 
burada açıklamıyorlar? Geçici ı inci madde, tip sözleşmelerin ilgili kurum ve kuruluşların görUşü 
alınarak Kamu ihale Kurumu tarafından kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanıp, Resmi 
Gazetede yayımlanacağını emretmektedir. Bu, oldukça karışık, uzun ve zor bir iştir; belki, süre, 
bunun içindir; ari-ıa, bundan sonra da, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, bu kanunun birkaç 
defa değiştirileceğini, kuvyetle tahmin ediyoruz. 

Bu kanunun, kamu yatırımlarının sürelerini kısaltınasını ümit ediyoruz. Ortalama otuz yıla 
kadar varan kamu yatırım süreleri var. Kamu yatırımlarındaki enflasyonun, kalan stokların tamam
lanmasının, yeni ihale kanunuyla mümkün olabileceğini de düşünüyoruz. Yine, bu kanunun, şun
lara da hizmet etmesini isteriz. Maliye Bakanına sordoğumuz ve 9. 7. ı 999 tarihinde verdiği cevap
ta, Maliye Bakanı şunu diyor: "Rüşvet, giderek yaygınlaşmıştır, kullanılan bedelierin boyutları 
alabildiğince büyümüştür ve hatta, rüşvet kurumsallaşmıştır." Bu, bir bakanın, zabıtlarda olan 
ifadesidir ve yine, Sayın Bakana ... 

NURAL KARAGÖZ (Kırklareli)- Tarihi kaç? .. Senesi kaç? .. 

ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Lütfen, bakın, 9.7.1999 tarihli ve 11809 sayılı 
yazılı soruya cevap. Tutanakları size arz ederim. 

Yine, aynı soruda, Ulkemizdeki yolsuzluğun boyutu sorulmuş, bunun haritası sorulmuş ve 
alınan cevap, şüphesiz ki, düşündürücüdür. En fazla suçun vergi kaçakçılığı, sahtecilik, dolan
dırıcılık, gümrük kaçakçılığı, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye 
fesat karıştırma vesaire ... Bunlar, devletin resmi kayıtlarında var olan hususlardır. Lehte veya al ey h
te, bunlar, objektif olarak var ve onların iradeleri sonucudur. 

Yolsuzluklada mücadele gereklidir ve· bu mücadelede, biz, niye yolsuzluğa karşı devletler 
grubuna hala girmedik, gireceğimizi söyledik ve hala girmedik ve yine, biz, Yolsuzluklar Hakkın
da Ceza Hukuku Sözleşmesini niye imzalamadık ve niye Yolsuzluklar Hakkında Medeni Hukuk 
Sözleşmesini imzalamadık?! Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, programımızda, bunları 

yapacağımızı taahhüt ettik, somut olarak belirttik. 

NURAL KARAGÖZ (Kırklareli) - Parti değiştirerek mi?! 

ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Devamla)- Biz, mevcut bilgilerimizi ve tecrübelerimizi ortaya 
koyduk, arkadaşlar bir araya geldik; bu bir yeniliktir, bu bir değişi md ir. Siz, acaba, eski fikirleriniz 
karşısında veya hah'i muhafaza ettiğiniz fikirleriniz karşısında, geceleri rahat uyuyabiliyor 
musunuz?! 

Yolsuzluk sorunu ve çözüm önerileri önemli. Dünyanın her ülkesinde yolsuzluk, rüşvet, suiis
timal şikayetleri vardır. Bunlar, devlete ve devletlere arız olmuş hastalıklardır. Bunların panzehiri 
nedir; açık rejim, şeffaflık, demokrasi, halkın bilgi edinmesi. 

Gerçekten, yolsuzluk sorunu sadece ülkemize has değil, tabii, sadece Arjantin'e de has değil. 
O boyutlara vardığında, 8 000-9 000 dolar olmasına rağmen, ı O 000 dolar olmasına rağmen, halk 
isyan etti, yolsuzluk diz boyuydu. Bizde, acaba ondan aşağı mı?! 

O zaman, bu kanunun yanı sıra, biz, eş zamanlı olarak, demin söylediğimiz uluslararası sözleş
meleri süratle imzalamalıyız ve yine, Adalet Komisyonumuzun gündeminde bulunan 1/773 esas 
numaralı kanun tasarısını da, süratle, bazı kanunlarda değişiklik öngören, Uluslararası Ticari İşlem
lerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesine uyum yasasını da 
çıkarmak durumundayız. Şeffaflık, mal bildirimi ve ihale sistemi... 
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Sayın Hüsamettin Cindoruk diyor ki: "Hukuk yoluyla yolsuzluğu önlemek mümkün değildir." 
Hukuk işlerse, belki yolsuzluk yapanların bir bölümü cezaya çarptırılabilir. Yolsuzlukla hukuk 
arasındaki ilişkinin pratiği budur. Özellikle demokrasinin yerleştiği ülkeler, bu olguyu siyasal ahlak 
kuralları koyarak aşmaya çalışıyor, ahlak kurallarına normatİf değerler kazandırıyor. Kamu 
yönetimindeki siyasetçi ve bürokrat ikilisi, görevleri, etki ve yetkileri nedeniyle yolsuzluğa son 
derece yatkındır. Rüşvet ve çıkarı önleyici ahlak kuralları, son yıllarda, pek çok ülkede peş peşe 
yürürlüğe giriyor; biz, bu konuda gecikiyoruz. 

Geçen dönem, Adalet Komisyonunda, iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla Sayın Akar
calı'nın, siyasi ahlak komisyonu kurulmasına dair kanun teklifi nasıl reddedildi acaba?! Umarım ki, 
bu süreçten ders aldık, umarım ki, demokrasiyi tüm unsurlarıyla birlikte; halkın bilgi edinmesini, 
açıklığı, denetimi sağlarız; ama, biz bu denetimi Mecliste sağlayamıyoruz, binlerce soromuza 
bakanlar cevap vermedi, Başbakan cevap vermedi; bunlar da resmi kayıtlarda mevcut. Bilgi edin
me hakkını, denetim hakkını, demokratik katılım hakkını ben kullanamıyorsam bu vatandaş ne 
yapacak?! 

Saygılarımla. (AK Parti, DYP ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçınbayır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, İçel Milletvekili Sayın Turhan Güven. 

Buyurun Sayın Güven. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar [!]) 

DYP GRUBU ADlNA TURHAN GÜVEN (İçel) -Bu konuşmaların başlangıcını ben yapmış-
tım, sonunu da ben yapıyorum; ama, uygun olur, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN - Sonu dervişterin efendim. 

NURAL KARAGÖZ (Kırklareli) - Sana yakışıyor! 

TURHAN GÜVEN (Devamla)- Bana her şey yakışır tabii, merak etme. 

Seni de bu Meclise, gecenin bu saatinde, gelene gidene laf atasındiyemi gönderdiler canım! .. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray)- Başka bir şey beceremiyor zaten. 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakın, şimdi, Tür
kiye'de, bir süratli kanun çıkarma dönemi başlamıştır. Güzel kanunlar da çıkıyor zaman zaman; 
ama, çok sUrati i çıkınca, farkına varılınadan da büyük yanlışlıklar yapılıyor. 

Şimdi, birileri kalkıp da efendim, biz kimseden talimat almayız, bilmem ne gibi laflar ederler
se, yanlıştır; çünkü, biz, kendimiz talimat almaya talip oluyoruz. Elimizde, Sayın Bakanın imzasını 
taşıyan bir ek niyet mektubu var. Burada deniliyor ki: Ben, şu süre içerisinde falan falan kanunları 
çıkaracağım; yani, taahhütte bulunuyoruz. Kim bulunuyor; bugünkü hükümetimiz bulunuyor. Onun 
için, bu taahhütlerde bulunup, sonra, kalkıp da "efendim, biz kimseye bir şey de söylemedik, bir şey 
yapmıyoruz" demek yanlış olur; ama, benim size bir tekliflm var. Bakın, herkesin uykusu da artık 
açıldı, rahatladık. Elimiz değmişken, şu sıradaki, taahhüt ettiğimiz kanun tasarı ve tekliflerini de 
gelin, beraber çıkaralım. Hiç değilse, beş on gün daha rahat dinlenme imkanına belki sahip olur
sunuz .. Gelin, beraber çıkaralım. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Çıkaralım. 

TURHAN GÜVEN (Devamla)- Saat 03.00 oldu. Önümüzdeki hafta görüşeceğiniz 5-6 kanun 
tasarısı daha var, onları da çıkarırız, daha rahat ederiz. İyi olmaz mı; olur gibi geliyor bana. 

ORHAN BIÇAKÇIOÖLU (Trabzon)- Olur ... Olur ... 
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TURHAN GÜVEN (Devamla) - Ama, bakın, olay o değil. Olay o değil değerli milletvekilleri. 

Siz bir şeyi taahhüt etmişseniz, mutlak çıkaracağınızı söylüyorsanız, onu yerine getirmekle 
kendinizi mükellefhissedebilirsiniz. Acaba, millet, onu böyle hissediyor mu? Taahhütleriniz arasın
da doğalgaza artış da var. Ek raporda var bu. Ondan sonra, kavgasını yapıyoruz. Vay efendim, 
belediye başkanları mı suçlu; hükümet mi suçlu?! 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Belediye başkanları .... 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Sana göre ... 

Ama, bu mektupta öyle denilmiyor. Bu mektupta "artırmayı taahhüt ediyorum, ben ar
tıracağım, yüzde 15 de KDV koyacağım" deniliyor. O zaman, suçlunun kim olduğunu millet takdir 
ediyor. Alamaz hale geldiğinden beri, doğalgaz için de hatta LPG için de neyin doğru neyin eğri ol
duğuna, herhalde, biz değil de o değerli millet, kendisi karar verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu kanun geldi, 2 kanun geldi, geçti. Evvela, bunların görüş
meleri hukuka uygun muydu, İçtUzüğe uygun muydu; Anayasaya uygun muydu? Bir işin şekil 
hukukundan başlamak lazım. İşin şekil hukuku yoksa, esasa girmeniz mümkün değildir. Bu, hukuk
ta genel ilkedir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Genel ilkeleri çiğnemeniz size bir şey kazandırmaz; 
kaybettirir. Şekil hukukuna riayet etmezseniz, esası nasıl inceleyeceksiniz, irdeleyeceksiniz? 

Şimdi, dün, şekil hukuku üzerinde gerekeni yaptık biz; ne yaptık; dedik ki, bakın, şu aceleyle 
getirilen kanunları biz istiyoruz, biz de çıkmasını istiyoruz, bir reform gibi görülüyor. Aslında, siz, 
bunu prezante ederken, tabii, bir reform diye takdim edebilirdiniz; ama, bu şekilde değil. 

Sayın Meclis Başkanı gönderiyor; kimlere gönderiyor; Anayasa Komisyonuna gitmiyor; ama, 
Adalet Komisyonuna gidecek bu, gönderilmiş, var burada, okuyorsanız, tabii, okuma imkanınız ol
duysa. 

M. ZEKi SEZER (Ankara) - Okuyoruz, okuyoruz. 

TURHAN GÜVEN (Devamla) -Ha, olduysa ... Ama, şu tasarının içerisinde Adalet Komisyonu 
raporu var mı; yok; niye yok; acelecilik var da ondan. Komisyona gönderiyorsunuz, yarım saat son
ra siz kendiniz toplanıyorsunuz, tali komisyonu bırakıyorsunuz bir tarafa, asli komisyondan karar 
çıkarıyorsunuz ve tabii, aceleyle ne çıkarıyorsunuz, bakın; iki tane önerge geldi, geçti geçen kanun
da -aceleciliğin en güzel örneği- birinde, değerli grup başkanvekilieri imzalamışlar, veriyorlar, 
diyorlar ki: "Kamu ihale Kanunu Tasarısının 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesini 
çıkarın." Niye; aceleyle, matbaa, komisyonda verilen bir önerge Uzerine bu maddeyi çıkarmış, ikin
ci cümleyi; ama, basımda olmamış, basımda aynen kalmış. Aceleye bakın yani, sürate bakın yani; 
ama, buraya gelince farkedilmi ş, Sayın Başkan da izah etti, ifade etti bunu. Dedi ki "bu, yanlış basıl
mış." Ha, ne yapalım o zaman, tekrar çıkaralım m etinden. İyi ya, tamam, güzel. Peki, hükümet ne 
yapmış; hükümet de bunu tekrar koymak için önerge verdi ve siz, bunu kabul ettiniz. Neyi kabul et
tiğinizin farkında mısınız? Size soruyorum değerli milletvekilleri, neyi kabul ettiğinizin farkında 
mısınız? 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Öğrenecekler bunları. 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Eğer farkındaysanız, o ikinci önergeyi nasıl imzaladınız ver-
diniz? 

Ha, şimdi, bakın, kanun yapmak ciddi bir iştir. 

AYDIN TÜMEN (Ankara)- Kim imzaladı? .. 

TURHAN GÜVEN (Devamla)- Senin de imzan var. 
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Şimdi, beni, sabahın bu saatinde konuşturmayın. 

Değerli milletvekilleri, bakın, imzalar, imzalar ... (DSP sıralarından "seçmen dinlemiyor" sesi) 
Seçmen dinlemesin; ben, size hitap ediyorum zaten canım "sayın seçmenlerim" falan, filan da 
demedim. Dinleyeceğini umut ettiğim için söylüyorum; çünkü, her konuşmadan belki bir şey çıkar 
da, işin doğrusunu buluruz diye konuşuyorum; yoksa, bu saatte, çıkıp da nutuk atmak falan gibi bir 
niyetim de yok. 

Olay şu: Neyi kabul ettik, neyi etmedik? .. Çok süratle geçiyor. Bu kadar süratle geçirdiğiniz bir 
kanun tasarısından, iki kanun tasarısından sonra, siz, niye birini sonra uygulamaya sokacaksınız? 
Biri de çıksın, bunu izah etsin canım! Eğer, bu kadar süratle çıkmasını istiyorsanız, daha doğrusu, 
taahüdünüzü yerine getirmek istiyorsanız -ki, getirmeye çalışıyorsunuz- niye bir yıl sonra? .. Efen
dim, bir yıl içerisinde ancak kurullar kurulurmuş, bir yıl içerisinde bilmem ne olurmuş, yönetmelik 
çıkarmış! .. Canım, teknolojinin bu kadar ileriediği bir çağda, bir yıl, insan ömründe çok uzun bir 
süredir. Niye "üç ay" demiyorsunuz, niye "iki ay" demiyorsunuz bunlar için?! Ha, siz bile çıkar
dığınız kanunun ne getirdiğinin farkında değilsiniz de, olabilir ki, okuma imkanına sahip olursunuz; 
onun için bir yıl istiyorsunuz. Olayın aslı, biraz da o gibi geliyor bana; ama, ben size şunu söy
leyeyim değerli milletvekilleri: Bir yıl sonra, o yönetmeliği çıkaracak insanlar, belki siz ol
mayabilirsiniz, birileri gelir onu çıkarır. 

Gelelim işin usulüne: Dün akşam, dün geceyarısı, Sayın Meclis Başkanlığına bir dilekçe ver
dik. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum)- Sayın Başkan!.. 

TURHAN GÜVEN (Devamla)- Usul efendim; bu kanun için de geçerli. Temel kanun kabul 
ettiniz bu kanunu da, şu anda görüştüğümüz kanunu da temel kanun kabul ettiniz; tek kanunu kabul 
etmediniz, dikkat edin! Aldığınız karardan ya haberdar değilsiniz ya da kastı mahsusla laf karış
tırıyoruz. 

Dün yapılan oylama, pek sağlıklı bir oylama olmamıştır. Salonda olmayan bir değerli ar
kadaşımız bugün dilekçe veriyordu; şu ana kadar da belki vermiş olabilirler "ben salonda değildim, 
benim adıma kim kabul oyu verdi" diye soruyor Meclis Başkanlığından. 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Onun, sizin tarafınızdan verilmediği ne malum?! 

TURHAN GÜVEN (Devamla) -Kabul oyu vereceğim!.. Aman Allahım, aman Allahım! .. 
Niye, ben? .. Ben, temel kanun olmasını istemediğim şeye niye kabul oyu vereyim? 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Ortalığı karıştırmak için ... 

TURHAN GÜVEN (Devamla)- İsteyen sizsiniz, ben değilim. 

MÜKERREM LEVENT (Niğde)- Daha önce de böyle bir suiistimal olmuştu; aynı suiistimal 
yine olmuş olabilir. 

TURHAN GÜVEN (Devamla)- Daha evvel de oldu, yapanlar da belliydi, evet... 

MÜKERREM LEVENT (Niğde)- Bu suiistimal, muhalefetten de vardı. 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Şimdi, bakın, bir kere bunlarla falan akıl çelemezsiniz, karış
tıramazsınız ... 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Biz burada kimseyi suçlamıyoruz ... 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Bir insan kabul oyu veriyorsa, bu, temel kanun olsun diyedir; 
temel kanun olmasın diyen insan, burada kabul oyu verir mi; ret oyu verir. Bir arkadaş gelip de 
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"benim yerimekim kabul oyu vermiş" diyorsa "ben salonda yoktum" diyorsa, o zaman kalkıp da, 
buna siz "siz verdiniz" derseniz, sizi ayıplamazlar da, sadece güler geçerler size. Onun için, 
bırakın ... 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul)- Biz kimseyi suçlamıyoruz da, sizin mantığınızı suçluyoruz. 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana) - Sizin dediğinize göre, 550 kişinin hepsi suçlu bu işte ... 
550 kişinin hepsi suçlu olabilir Sayın Güven; yani, bu durumda "siz" diye, sadece iktidarı suç
layamazsınız. 

TURHAN GÜVEN (Devamla)- Neyse ... Siz söyleyeceğinizi söyleyin, zapta da geçsinler de, 
ileride bunun takdirini okuyanlar versin. 

Şimdi, bakın, önemli olan şu: İçtUzUk çok açık; I 3 UncU madde çok açık, 72 nci madde çok 
açık. Buna rağmen, Sayın Meclis Başkanının, Başkanlık Divanını top laması, müspet veya menfı bir 
karar vermesi gerekirdi. 

M. ZEKi SEZER (Ankara)- Çok açık; hiç öyle bir şey yok. Tam tersi... 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Var ... 

M. ZEKi SEZER (Ankara) - Hayır ... Başka bir şey yok ... 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Var ... Var ... 

Bu Başkan değil, Sayın Meclis Başkanının, bu konuda, Başkanlık Divanı üyelerini çağırması, 
toplantı yapması; ama olumlu ama olumsuz bir karar vermesi söz konusudur, mecburiyettir; ama, 
yok, siz, buna da "hayır, anlamadık" diyorsanız, o zaman, benim diyecek bir şeyim kalmaz size. O 
zaman, tavsiye ederim; zaten durmadan değişen İçtUzUk, kanun, anayasayı bastırıp duruyoruz iki 
ayda bir ... (DSP sıralarından "gerisi geliyor" sesi.) Gerisi geliyor mu; aman, ne güzel... Gelecek de, 
nerede uyum kanunları, kaç ay oldu Anayasayı değiştireli siz?! Hani, ölüm cezasını kaldırdınız, 
nerede uyum kanunu?! Binlerce dosya bekliyor sizin yUzUnUzden, biliyor musunuz?! Böyle bir
takım kanunlarla uğraşırken uyum kanunlarını unuttunuz. Vatandaşı mağdur ediyorsunuz, vatandaşı 
mağdur etmeye hakkınız yok. Bakınız, çek dosyaları bekliyor, ne olacağına siz karar vermediniz; 
çünkü, sizin uğraşacağınız meselelerin çok daha değişik olduğu anlaşılıyor. (DSP sıralarından 
gUrUitUler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lUtfen ... 

M. ZEKi SEZER (Ankara) - Bu Anayasayı biz değiştirmedik mi?! 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Sayın Başkan, bırakın, laf atsınlar canım, benim gücüm yeter 
onlara, artar bile hatta; yalnız yetmez, artar hepsine. Siz, hukuka saygın ız varsa çıkardığınız anayasa 
değişikliğinin kanunlarını çoktan çıkarmalıydınız. Binlerce insanı mağdur eden bir zihniyetin hiç
bir yerde ... 

BEKiR GÜNDOGAN (Tunceli) - Daha iki yılımız var ... 

BAŞKAN - Efendim, lUtfen, karşılıklı olmasın. 

TURHAN GÜVEN (Devamla)- Daha iki yıl adam yatacak cezaevinde. Bakın, işte, zapta geç
sin bu: "Daha iki yıl vaktimiz var" diyor. İki yıl daha vatandaşı yatıracağım diyen zihniyet bu işte. 
İşte bul.. Bu ... Sen!.. Millet seni görsün. Millet seni görsUn işte. Sen, vatandaşı haksız yere iki sene 
yatıracaksın ha! Kanun çıkarmayacaksıni 

BEKİR GÜNDOGAN {Tunceli)- Bu çıkarılan kanunlar değil mi?!. 
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TURHAN GÜVEN (Devamla) - Bırak canım sende! Hadi canım sende! Bırak Allah'ını sever
sen! Siz, bırakın ... Sizin hukuka saygınız varsa bu lafları sen söylemezsin; ama, hukuku bilmeyenin 
hukuka saygısı olmaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Evet, Sayın Güven'i dinlediniz değerli arkadaşlar. Eğer, hükümetimizin çalışmak 
gibi bir kararlılığı varsa Sayın Güven'in önerisini oylarımza sunacağım. "Beş yasa tasarısını daha 
çıkaralım, önümUzdeki hafta çalışmayalım" diyor. isterseniz, bunu bir öneri olarak ... ("Kabul" ses
leri) 

Sayın Güven, çalışmaya devam etme konusundaki önerinizde kararlı mısınız? 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Topla Danışma Kurulunu, çağır. Oyla bakalım! Hadi oyla! 
Kararlıyım ben. Ben onbeş gün burada kalırım. 

BAŞKAN - Efendim, İkinci Bölümü oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
İkinci Bölüm kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce, 86 ncı maddeye göre lehte ve aleyhte söz istekleri vardır. 

Lehte, İstanbul Milletvekili Sayın Masum TUrker; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 2 dakikadır. 

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ne hikmetse, burada bir kanunu tartışırken, kanunun içeriğinden, kanunun niteliğinden çok, 
nasihat alıyoruz. Aldığımız nasihate baktığımız zaman, bu konuda fikir beyan etmemizi gerektiriyor 
ve o nedenle, bu tasarıya lehinde oy veriyoruz; neden oy veriyorum; çünkü, bu tasarı, aslında, bel
ki de, gelecekte veya geçmişte, bütün kanunların, hiç olmazsa, uygulama tarihlerini belli bir süre 
sonraya bırakıyorsa, kamuoyunun da buna hazırlanma imkanı sağlanmış olur. 

Bu konuda değerli arkadaşlarımızın bu saate kadar gösterdiği sabra, ben, bir ortak olarak teşek
kür ediyorum; çünkü, bu sabrı birlikte gösterdik ve sanıyorum ki, burada, topluma, bu konuda oy 
verirken yapılacak tek şey, lütfen, bizi izleyen varsa, ileride izieyecek kişiler varsa, bu kanunları iyi 
okusunlar; çünkü, Türkiye'de, artık, devlet eliyle rant haksız bir şekilde dağıtılmayacaktır. 

Bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Türker. 

Sayın Güven, Sayın Meclis Başkanımız, sizin itirazımza yönelik yazılı metni hazırladı; bu 
arada, ben, size, en kısa sürede, gerekçeleriyle birlikte tebliğ edileceğini bilgilerinize sunmuş 
olayım. 

TURHAN GÜVEN (İçel) .- Kanun çıktıktan sonra tabii... Kanun bitti ya!.. 

BAŞKAN - Aleyhte, Sayın Nidai Seven. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Seven, buyurun efendim. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 795 sıra sayılı tasarıyla ilgili 
aleyhte söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, bu iki kanun tasarısını hep dinledim ve komisyon üyesi olarak sabah saat I O.OO'dan gece 
saat Ol.OO'lere kadar çalıştım; fakat, gördUm ki,-burada konuşanların hiçbiri merak edip de, gelip 
komisyonda neler oldu diye bakmadılar; çok üzüldüm. 

Şimdi, yine, keşke diyorum ... 
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ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, aleyhte nasıl konuşuyor?! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, komisyon üyesi aleyhte konuşamaz. 

NİDAİ SEVEN (Devamla) - Aleyhte konuşuyorum Sayın Kamer Genç. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Konuşamazsın, komisyon üyesisin. 

NİDAİ SEVEN (Devamla) - Siz, bana öğretemezsiniz; ben konuşurum. 

0:3 

TURI-IAN GÜVEN (İçel) - Efendim, muhalefet şerhi yoksa konuşamaz ki... Ama, sen konuş
turursun. 

BAŞKAN - Efendim, biz, bu Genel Kurulda lehte söz isteyip de aleyhte konuşanı da gördük; 
aleyhte söz ... 

ASLAN POLAT (Erzurum)- Aleyhinde nasıl konuşuyor? .. 

BAŞKAN - Siz buyurun Sayın Seven. 

NİDAİ SEVEN (Devamla) - Peki, ben buyuruyorum; muhatap atmıyorum. 

Keşke, görev zararları her yıl bütçeye ödenek konulsaydı da, Türkiye, bu duruma getirilmemiş 
olsaydı. Keşke, rastgele bankacılık izni verilmeseydi de, Türkiye, bugün, tabeta bankacılığıyla kar
şı karşıya gelmeseydi. Keşke, çiftçi, köylüye günübirlik politikalar yapılmasaydı da, bugün, çift
çimiz ... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir say bakalım o bankaları ... 

NİDAİ SEVEN (Devamla)- Efendim? .. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir say bakalım, o bankalara hangi dönemde kimler izin ver
mişler? .. Söyle bakalım, kim vermiş o bankalara izin? .. 

NİDAİ SEVEN (Devamla) - Sayayım mı; Etibankı siz özelleştirmediniz mi? Sümerbankı siz 
satmadınız mı? .. Sayayım mı daha? .. Sayayım mı daha? .. Neyse ... 

BAŞKAN - Sayın Seven, lütfen, siz, Genel Kurula hitap edin. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Söylediğinle verdiğin cevap, farklı şeyler bunlar ... Hayret 
edilecek şeyler ... Ne cehalet! .. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Banka kurma izni başka, banka satma başka canım ... 

NİDAİ SEVEN (Devamla) - Müsaade edin arkadaşlar ... Bir müsaade edin, lütfen ... 

BAŞKAN - Sayın Seven, I dakika içinde ... 

NİDAİ SEVEN (Devamla) - Ben, burada kimseyi suçlamıyorum. Bakın, keşke diyorum ... 
Kimseyi suçlamıyorum. Keşke ... 

BAŞKAN - Sayın Seven, lütfen, oyunuzun rengini belli edin, zamanımız sınırlı ... 

NİDAİ SEVEN (Devamla)- Tamam, müsaade edin ... 

BAŞKAN - Bitiyor efendim. 

Buyurun. 

NİDAİ SEVEN (Devamla) - Keşke, 77 fon disiplin altına alınmış olsaydı, bugün, kaynaklar is
raf edilmemiş olsaydı. Keşke, tüm kamuoyuna mal olan ihale Yasası, yıllar önce çıkarılsaydı da, 
Türkiye'de yolsuzluklardan bahsedilmesiydi. Keşke, seçmene selam vermek için "ihale K~nunu 
derhal çıksın" deyip de, bugün aleyhinde konuşmasaydınız ... 

-160-



T.B.M.M. B :47 4. ı. 2002 0:3 

Hepinizi saygıyla selamhyorum. · 

Teşekkür ederim. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, Sayın Nidai Seven aleyhinde söz aldı ... Niye aley-
hinde söz aldı? .. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, siz, ne zaman İçtUzUğU hatırlayacaksınız? 

BAŞKAN- Sayın Seven, aleyhte mi, lehte mi? .. 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Aleyhtedir canım! .. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı)- Oyumun rengini belirtiyorum: Türkiye'nin lehine olan bu kanun, çok 
güzel bir kanun olduğu için, lehte oy kullandığıını beJirtmek istiyorum. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Hayda!.. Olur mu efendim?!. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Olur mu yahu!.. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Hayda!.. Bu da zapta geçsin ... Bu da zapta geçsin ... İlerde Anayasa 
Mahkemesine gidildiği zaman görUIUr bunlar ... Böyle şey var mı!.. Meclisi Meclis olmaktan 
çıkarıyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, bakın ... 

TURHAN GÜVEN (İçel)- Neye bakacağız?l. 

SALiH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan ... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bir dakika ... 

Bugün veya dün ... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, kuralların ve uygulamaların yozlaştırıtmaması 
lazım. \ 

BAŞKAN - Şimdi, ben, sayın sözeUnUn ne beyan edeceğini nereden bilebilirim, mUneccim 
değilim. 

SALiH KAPUSUZ (Kayseri) - Ama, başka bir şey var ... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Aleyhte söz almadı mı?!. 

BAŞKAN - Efendim, onu bilemem, ama, burada, lehte söz alıp ... 

SALiH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan ... 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Kapusuz ... 

Dün, burada, lehinde söz alıp, aleyhte oy kullanan grup başkanvekilierini de biliyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) .:. Siz, dün de mUdahale edecektiniz, bugün de ... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - O grup başkanvekili başka canım ... 

BAŞKAN- Evet, tasarının tUmUnU oylarımza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir; hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 8 Ocak 2002 Salı gUnU saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 02.35 

----·----
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\j (tt .-SORULAR VE CEVAPLAR 

A)Yazılı Sorular ve Cevaplan 

4. ı. 2002 0:3 

1.- istanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın, Manisa Ceza infaz Kurumları ve 
Tutukevleri izleme Kuruluna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı 
(7/5174) 

TURK!YE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımı n Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanı tl anmasını 

diler, saygılar sunarım. 27.11.2001 

Av.İsmail AYDINLI 

J\ ~ 
\ 1 1 

DSP İstan~~Milletve~ili 

1- Manisa Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kuruluna , Manisa 
Barosu 1 nun önerdiği kişilerin alınmadığı doğru mudur, doğruysa bunun nedeni 

nedir? 

2- İzieme Kuruluna Manisalı Gençler Davası diye bilinen davada, işkence 

yaptıkları iddiasıyla yargılanan polisleri savunan iki avukatın alındığı iddiası 

doğru mudur? 

3- İzleme Kuruluna konuyla ilgisiz kişilerin alındığı iddialarına ne 

diyeceksiniz? 

4- İzleme Kuruluna seçilenleri Manisalı Gençler Davası'nda polisleri 
suçsuz gören ağır ceza yargıcı Mehmet YILMAZ' ın başkanlığını yaptığı komisyonun 

belirlediği doğru mudur? 

5- İzleme Kuruluna ·~eçimde taraflı davranan Mehmet YILMAZ 1 la ilgili bir 

soruşturma yapılmakta mıdır, yapılması düşünülmekte midir? 

6- Manisa Barosu' nu ve Manisa Tab ip Odası' nı, meslek ve kamu kurumu nite
liğindeki kuruluşları dışıayarak oluşturulan tartışmalı İzleme ... Kur.ulunun 

sağlıklı çalışma yapacağına inanmakta mısınız? 

7- İzleme Kuruluna seçilen kişilerin mesleki ve nesnel ölçütlere uygun 
olmadığı iddiaları karşısında Bakanlık olarak .ne gibi bir inceleme yaptır-

mayı düşünüyor$unuz? 
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T.C. 
ADALET DAKANLIGI 

Bakan: 
\~S'-' 

B: 47 4. ı. 2002 0:3 

ANKARA 
:u.tı:ı.tzooı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLICHNA 

İLGi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/12/2001 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5174-12395/29573 sayılı yazınız. 

b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifade li, 21/12/2001 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-12361 sayılı yazımz. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandınlması 
istenilen 7/5174-12395 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap ömeği iki 
nüsha halinde ilişilde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sayın 
Av.İsmail AYDINLI 
İstanbul Milletvekili 
T.B.M.M. 

Prof.Dr.Hikinet Sami TÜRK 
· Bakan 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve 
istediğiniz 7/5174-12395 Esas No.lu 
sunulmuştur: 

yazılı olarak cevaplandırılmasım 
soru önergesinin cevabı aşağıda 

Bilindiği üzere, 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme 
Kurulları Kanununun 2, 3, 4 ve 5. maddelerinde, ceza infaz kurumları ve 
tutukevleri izleme kurullannın kuruluşu, üyelerinde aranacak nitelikler, bu 
kurullara seçilemeyecek olanlar, üyelerinin seçimi ve andiçmesine ilişkin 
konular düzenlenmiştir. Kanunun 5. maddesinde, izleme kurullannın üyelerinin, 
3 ve 4. maddelerde yazılı şartlara durumlan uygun olan kişilerden re'sen veya o 
yerdeki ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın görüşleri 
alınarak ya da o yerin en büyük mülki amirinin yardımıyla belirlenecek olanlar 
ile dogrudan başvuranlar arasından adli yargı adalet komisyonunca oy birliği ile 
seçileceği belirtilmiş olup, adli yargı adalet komisyonlannın, izleme kurulu 
üyelerini re'sen seçme yetkileri bulunmaktadır. 

Bu düzenlemeler doğrultusunda Manisa Adli Yargı Adalet 
Komisyonunca, Baro Başkanlığından, Valilikten, Belediye Başkanlığından 
Kanundaki şartlardan söz edilerek izleme kurulu üyeliğine aday olabilecekterin 
isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Ayrıca, doğrudan başvuru yapmak 
isteyenlerin müracaat yeri ve şekli 21/09/2001 tarihinden itibaren Adiiye 
Divanhanesinde ilan edilmiştir. Söz konusu ilan 22/1112001 tarihine kadar asılı 
kalmış, bu süre içerisinde herhangi bir kişisel başvuru olmamıştır. 'Adli Yargı 
Adalet Komisyonu, Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile aday adayları hakkında 
Kanunun aradığı şartlar bakımından araştırma yaptırmış, sonucunda bu şartlar 
göz önüne alınarak en uygun oldukları kanaatine varılanlar oy birliği ile 
belirlenerek izleme kurulu oluşturulmuştur. 

Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bir yargılamada sanıklar vekili 
olarak görev yapan avukatların izleme kuruluna seçilmesine yasal engel 
bulunmamaktadır. 
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468 ı sayılı Kanunun 3. maddesinde, izleme kurullarına başkan ve üye 
seçilebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel 
şartlara ek olarak, otuzbeş yaşını doldurmuş olmak, tıp, eczacılık, hukuk, kamu 
yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri 
alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denldiği 
kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve 
mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 
on yıl çalışmış bulunmak, kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve 
ahl&dı olarak tanınmış olmak, herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya 
ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak gibi şartlar yer almaktadır. Bu 
çerçevede Manisa Adli Yargı Adalet Komisyonunca izleme kuruluna seçilen iki 
üye hukukçu, iki üye Üniversite öğretim üyesi (biri sosyal bilimler tarih 
Profesörü, di~eri tıp fakültesinde Doç.Dr.) bir üye ise Manisa Ticaret Odası 
Genel Sekreteri olup iktisatçıdır. 

Öte yandan, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ı 13. 
maddesinde,. adli yargı adalet komisyonlannın başkan ve bir asıl, bir yedek 
üyesinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek hakimler ile o yer 
Cumhuriyet başsavcısından oluşacağı öngörülmüştür. Buna göre Manisa Adli 
Yargı Adalet Komisyonunun Illikim üyeleri Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca belirlenmiş olup, önergede adı geçen hakimin di~er üyelerle birlikte 
izleme kurulu üyelerini belirlemesi Kanundan kaynaklanmaktadır. Söz konusu 
kişi hakkında yapılmakta olan bir soruşturma bulunmamaktadır. 

Manisa Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu çalışmaya 
yeni başlamıştır. İzleme kurulu üyeliğinin sona ermesi ve kurul üyelerinin cezai 
sorumlulukları Kanunda belirtilmiş olup, buna göre işlem yapılması mümkün 
bulunmaktadır. ~ 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikınet Sami TÜRK 
Bakan 

. . . 2.- Aksaray MilJetvekili Ramazan Toprak'ın, İmralı Kapalı Cezaevinin koşullarına 
ılışkın sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/5162) ,.... 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşagıdaki sorulamnın Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami TÜRK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasıru delaletlerinizle arz ederim. 20. ı ı .200 ı 

AÇIKLAMA: f~( 
1 ı. ı 1 .2001 günü bir kısım medya organlarına yansıdı~ı üzere, Bakanlı~ıruzın 

"PKK terör örgütü bölUcUbaşına ait Almanya'da bir gazetede yayınlanan cezaevi 
fotograflarının Bakanlıgıruzca çekilerek AİHM'ne _gönderildjgi, bölücübaşının hükümlll 
olarak kalmakta oldu~u İmralı Kapalı Cezaevindeki odanın uluslararası standartiara 
uygun oldugu" belirtilmiştir. 

Malumlarıruz olduğu Uzere, bölücübaşı, 30.000 vatandaşımızın öldürülmesinden 
sorumlu tutulmuş, yapılan yargılama sonucu idam cezasına mahkum edilmiştir. 

1984 yılından beri idam cezasının uygulanmaması yolundaki fiili morataryum 
nedeniyle söz konusu idam cezasının infazının mümkün olamayacağı görUlmektedir. 

Ulusal Programda ve yargı reformuna yönelik çalışmalarda idam cezası yerine 
ağırlaştırılmış milebbet hapis cezasının getirilmesi öngörillmektcdir. 

Bu bilgilerden hareketle, 
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SORULAR: 

1. Bölücübaşı hakkındaki idam cezası infaz edilemeyeceğine ve henüz kabul 
edilmemiş ağırlaştınlınış müebbet ağır hapis cezası uygulanamayacağma göre, 
ulusal medya organlarımıza yansıdığı üzere, bölücübaşının içinde bulunduğu 
cezaevi şartları ile aynı cezaya mahkum diğer hükümlülerin cezaevi şartlannın 
aynı olduğunu söylemek mümkün müdür ? 

2. Aynı cezaya mahkum hükümlülerden çok daha iyi şartlarda bulunduğu sıkça 
ifade edilen bölücübaşı konusunda dış baskı gruplarının etkili olduğu iddialarını 
doğru buluyor musunuz ? 

T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Dakan:2. 

ANKARA 
01/IJJ./2001. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/12/2001 tarihli ve 
A.O 1.0. GNS. 0.1 O. 00.02-7/5162-12361/29459 sayılı yazınız. 

b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21/12/2001 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12361 sayılı yazınız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 
7/5162-12361 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde 
ilişilde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Sayın 

B: 47 

Ramazan TOPRAK 
Aksaray Milletvekili 
T.B.M.M. 

4. ı. 2002 0:3 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve 
istediğiniz 7/5162-12361 Esas No.lu 
sunulmuştur: 

yazılı olarak cevaplandınlmasını 
soru önergesinin cevabı aşağıda 

Soru önergesinde adı geçen İmralı Kapalı Cezaevi hükümlüsü olan kişinin 
içerisinde bulunduğu cezaevi şartları ile oda sistemine geçilmiş olan tüm ceza 
infaz kurumlarmdaki cezaevi şartları arasmda herhangi bir farklılık 
bulunmamakta olup, uluslararası cezaevi standartlarının öngördüğü şekilde bu 
odada yatak, tuvalet, duş, masa, sandalye ve kitaplık bulunmaktadır. 

Adı geçen hükümlü ile aynı konumda bulunan diğer terör ya da çıkar 
amaçlı suç örgütü mensupları da F tipi cezaevlerinde aynı standartiara sahip 
odalarda banndınlmaktadır. Avrupa Konseyi üyesi olan ve Avrupa İnsan 
Haklan Sözleşmesine taraf olan Ülkemiz, Avrupa Konseyi Cezaevi Kurallarında 
öngörülen standartları, ceza infaz kurumlannda uygulamaktadır. Herhangi bir 
tutuklu ve hükümlüye ayrıcalıklı muamele yapılması ve önergenin (2) numaralı 
bölümünde belirtilen durumun varlığı söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

3.- Konya Milletvekili Lütfi Yalİnan'ın, İşsizlik v~ Meslek Kazandırma Projesinde 
görevli uzmanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/5205) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasıru arz ederim. 03.12.2001 

1- "İşsizlik ve Meslek Kazandırma Projesi" alanında uzman'· elemrui istihdamı için ne 
zaman ve hangi gazetelertı iian verilerek uzman elemanlar temin edildi? Bu 
elemanlar kimlerdir? Eğitimiere ve uzmaniık alanlan nelerdir? Hangi eleman, ne 
kadar maaşla istihdam edilmiştir? 

2- «işsizlik ve Meslek Kazandırma Projesinde,. istilidjı.m. __ edile.ıı. uzmaiı ... elemanlar 
hangi prosedür çerçevesinde işe başlatılmışlardır? Maaş artışlarının dolara endeksli 
olarak gerçekleştiriJdiği ve kendilerine çok yüksek miktarlarda maaşlar ödendiği 
iddiaları doğru mudur? 

3- Yüksek maaş verilerek istihdam edilen şahısların, projenin uygulanması noktasında 
ne gibi katkıları olmuştur? Proje şu anda ne aşamadadır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI :8.02.0.006/0~- oJ.O 
KONU : 7/5205-12457 esas sayılı 

Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI :11.12.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-12455 sayılı yazın ız. 

0:3 

..:31.1.. /2002 

Konya Milletvekili Lütfi YALMAN'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
7/5205-12457 esas sayılı soru önergesine ilişkin cevap ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme idaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖIB.0.65.00 8 6 4 2 
KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLI~INA 
(Sn. Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU) 

ILGi: 12.12.2001 tarih ve 2583 sayılı talimatınız. 

2 B Aralık 2001 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi YALMAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na tevcih edilen, 7/5205-12457 esas sayılı soru önergesinde yer alan sorular ve 
cevapları aşağıda sunulmuştur. 

SORU 1- "işsi;/lk ve Meslek Kazandtrma Projesi" alanmda uzman eleman istihdamt 
için ne zaman ve hangi gazetelere Ilan verilerek uzman elemanlar temin edildi? Bu 
elemanlar kimlerdir? Eğitimleri ve uzman/tk alanlan nelerdir? Hangi eleman ne kadar 
maaşla istihdam edilmiştir? 

CEVAP 1- özelleştirme Idaresi Başkanlığı'nca, "Işsizlik ve Meslek Kazandırma Projesi" 
adıyla yürütülen bir proje bulunmamaktadır. Ancak, T.C Hazine Müsteşarlığı lle Dünya Bankası 
arasında imzalanmış bulunan ve 22 Aralık 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4587-TU sayılı Ikraz Anlaşması çerçevesinçle, Özelleştirme Idaresi Başkanlığı'nın 
koordinasyonunda, "Özelleştirme Sosyal Destek Projesi". uygulaması devam etmektedir. 
Özelleştirme Sosyal Destek Projesi, Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen Ülke Yardım Stratejisi, 
Ekonomik Reform Programı ve halihazırda yürütülen Ekonomik Kalkınma Kredisi uygulamaları ile 
doğrudan bağlantılıdır. 

Proje iki bölümden oluşmaktadır: 

a) Iş Kaybı Tazminat Ödemeleri 
b) Iş Gücünün Yeniden Yapılandırılması 
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Proje bölümlerinin uygulanmasında gerekli olan teknik yardım ve danışmanlık hizmetlerinin 
alınabilmesi için ilgili Ikraz Anlaşması ve Proje Uygulama Klavuzunda belirtildiği üzere, Dünya 
Bankası Satın Alma Esas ve Usullerine göre uluslararası ihaleye çıkılmış ama henüz 
sonuçlanmamıştır. 

Ihalenin neticelandirilmesi ile beraber, Proje'nin "Iş Kayb; Tazminat Ödemeleri" ve "Iş 
Gücünün Yeniden Yapılandırılması" başlıkları altındaki çalışmalarını yürütmek üzere, bir Iş Gücü 
Destek Grubu oluşturulacaktır. 

Bahse konu Ikraz Anlaşmasına istinaden, Iş Gücü Destek Grubu'na bir baŞkanlık edecek 
kamu görevlisi ve görevlendirilecek uzman danışmanlar ise "Iş Gücünün Yeniden 
Yapılandırılması için Planlama ve Değerlendime Çalışmaları", "iş Kaybı Tazminat Ödemelerinin 
Düzenlenmesi ve Eğitimle ri" konularında hizmet vereceklerdir. 

Bu çerçevede, yukarıda arz edilen çalışmaların yürütülmasini teminen dar.ışman fırmanın 
tutulabilmesi amacıyla, 19-20·21 Şubat 2001 tarihlerinde sırasıyla. Hürriyet, Resmi Gazete ve 
Financial Times gazetelerine ilan verilerek kısaca "iş Gücü Destek Grubu başlığı ile anılan 
faaliyetler kapsamında hizmet surırnak isteyen yerli ve yabancı firmalardan ilgi bildiriminde 
bulunmaları" talep edilmiştir. 

· Özelleştirme Sosyal Destek Projesi, Proje Koordinasyon Birimi'nde 5 uzman görev 
yapmakta ve proje kapsamında yer alan faaliyetlerin, satın alma işlemlerinin ve ödemelerin ilgili 
Ikraz Anlaşması ve proje dökümanlarında belirtilen Dünya Bankası Esas ve Usullerine göre 
yürütülmesine ve koordinasyonuna destek vermektediri er. Söz konusu uzmanların istihdamı. için · 
28 Ocak 2001 tarihli Hürriyet Gazetesi Insan K~ynakları Eki'nde ilan verilmiştir. Proje Koordinasyon 
Birimi'nde bir mali uzman (net ücreti 3000 ABD Doları), bir satın alma uzmanı (net ücreti 2000 ABD 
Doları), bir iletişim ve raporlama uzmanı (net 1100 ABD Doları) ve bir yönetici sekreteri (net ücreti 
800 ABD Dolan) görev yapmaktadırlar. Söz konusu uzmanlarda asgari üniversite mezunu olmaları 
ve çok iyi derecede ingilizce bilmeleri ve başvurdukları pozisyonlara ilişkin iŞ tecrübesine sahip 
olmaları şartları aranmış ve bu şartlara haiz adayların arasından en uygun bulunanlar yukarıda 
belirtilen ünvanlarla istihdam edilmişlerdir. Söz konusu uzmanlar. Dünya Bankası Projeleri'nde 
uygulanmakta olan maaş oranları ile paralel olarak ü'cretlendirilerek, maaş ödemeleri de proje 
kapsamında yer yapılmaktadır. 

SORU 2- "işsizlik ve Meslek Kazandırma Projesinde" Istihdam edilen uzman 
elemanlar hangi prosedür çerçevesinde Işe başlatJimişlardJr? Maaş art1şlarmm dolara 
endeksli olarak gerçekleştlrildiği ve kendilerine çok yüksek miktarlarda maaşlar ödendiği 
iddialan d_oğru mudur? 

CEVAP 2· Yukarıda arz olunduğu üzere, Özelleştirme Sosyal Destek Projesi'nin 
uygulanmasını teminen Dünya Bankası Satın Alma Esas ve Kurallarına göre ihaleye çıkılr.ıştır. 
ihale süreci devam etmektedir. Teknik şartnarnede belirtilen faaliyetler için danışman fırmanın 

. teklifinde istihdam etmeyi önerdiği danışmanların özgeçmişleri, ilgili iş tecrübeleri eğitimleri gibi 
kişisel bilgilerice değerlendirmeye tabi olacaktır. 

Proje Koordinasyon Birimi'nde şu anda görev yapan uzmanlar ise, Hürriyet insan 
Kaynaklarında Gazetesinde ç:kan ilana başvuruda bulunan adaylar arasından, ÖIB bünyesinde 
oluşturulan değerlendirme komisyonunca seçilerek, Dünya Bankası'nın onayına sunulmuştur. 
Bankanın onayının alınmasına mütakip söz konusu danışmanlar ile DC:nya Bankası Standart 
Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme gereği uzmanlara maaşları Dolar karşılığı TL olarak 
ödendiğinden ayrıca maaş artışı uygulanmamıştır. Ekonomik kriz scr.rası TL 'nın ABD Doları 
karşısında değer kaybetmesi nedeniyle. döviz kurlarında oluşabilecek ani artış ve düşüşlere 
maruz kalınmasını önlemek amacıyla uzmanların maaşlarının TL olarak sabitlenmesi için Dünya 
Bankası ile görüşülmüştür. 
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SORU 3- Yüksek maaş verilerek Istihdam edilen şah1slann, projenin uygulanmasi 
naldasmda ne gibi katk1/an olmuştur? Proje şu anda ne aşamadad1r? 

CEVAP 3· özelleştiime Sosyal Destek Projesi kapsamındaki "Iş Kaybı Tazminat 
Ödemeleri" ve "iş Gücünün Yeniden Yapılandırılması" çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulacak 
"iş Gücü Destek Grubu"nda istihdam edilecek danışmanlar; 

"Iş Gücünün Yeniden Yapılandırılması" programlarını geliştirilerek, idari çerçevenin 
oluşturulması ve sürdürülmesi, 

Lider kuruluşlar tarafından, işsiziere verilecek olan hizmetler çerçevesinde, kredi 
kaynaklarının Proje Koordinasyon Birimi ile koordinasyon içinde kullanılması, 

işçiler için organize edilecek olan, işyerinde yeniden yapılandırma değerlendirme ve 
planlama tpplantılarında diğer iki lider kuruluş, sendikalar, KiT yönetimi ve sivil toplum 
örgüt temsilcileri ile iş birliği içerisinde düzenleyici olunması, 

iŞKUR'un vereceği iş danışmanlığı, eğitimler, t9plum yararına geçici olarak çalışma 
hizmetleri ile KOSGEB'in vereceği küçük işletme eğitim destekleri ile · inkübatör 
hizmetlerini de kapsayan, "Iş Gücünün Yeniden Yapılandırılması" programının, 
kurumlar arası protokoller çerçevesinde yönetilmesi ve uygulanmasının sağlanması, 

konularında faaliyette bulunacaklardır. 

Proje Koordinasyon Birimi'nde görevli uzmanlar, proje kapsamında ihale edilecek 
hizmetlere ilişkin ihale dökümanlarının hazırlanması ihalelerin Dünya Bankası Usullerine göre 
yürütülmesi, Ikraz'dan karşılanacak tazminat ödemelerine ilişkin rapor ve verilerin hazırlanması, 
faaliyetlerin başlaması öncesi uygulayıcı kuruluşlar ile yürütülen hazırlık çalışmalarına destek 
verilmesi proje dökümanlarının Türkçe'ye çevrilmesi, Proje Mali Yönetim Sistemi kurulması gibi 
tüm hazırlık çalışmalarının yürütülmesinde, öncü ve yürütücü kuruluşlara Banka presüdürleri ile 
ilgili bilgi verilmesinde, Hazine, öiB, KOSGEB, iŞKUR arasında koordinasyon sağlanmasında 
görev almışlardır. 

Proje bölümleri bazında20 Aralık 2001 tarihi itibariyle gelinen aşama aşağıda özetlenmektedir: 

a) iş Kaybı Tazminat Ödemeleri: 

Özelleştirilen KlT'Ierde işten çıkartılan işçilere ödenecek kıdem ve iş kaybı tazminatları ile 
erken emekli olmayı talep eden devlet marnuriarına yapılacak %30 artışlı emeklilik ikramiyelerinin 
bir bölümünün Ikraz'dan karşılanması için Dünya Bankası ile mutabık kalınan kriterler çerçevesine 
uygun KlT'Ierin belirlenmesi çalışmaları sürr:··::rülmektedir. 

b) Yeniden Işe Yerleştirme Hizmetleri: 

Bu alanda özelleştirme Idaresi Başkanlığı bünyesinde kurulu Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi Koordinasyon Birimi ile KOSGEB ve iŞKUR birlikte hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. 
Ihalenin neticefendirilmesi sonrasında aktif uygulama başiatı Iacaktır. 

c) Sosyal Etkilerin Takibi: 

T.C. Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile teknik işbirliği 
içerisinde yürütülen bu bölüm kapsamında; "Ekonomik Reform Programı'nın E;tkilerinin Izlenmesi", 
"Ulusal Yardım Sistemi Oluşturulması" ve "Özelleştirmenin Sosyal Etkilerinin Izlenmesi" başlıklı 
çozümlemeli çalışmaları gerçekleştirecek fırmaların belirlenmasini taminen Dünya Bankası Satın 
Alma Esas ve Usullerine göre ihaleye çıkılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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4.- Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın, Çorum İlinde yeni bir üniversite 
kurulup kurulmayacağına ilişkin sonısu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 
(7/5253) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCioGLU'nun aşağıdaki sorumu '-(Cı.tılı 

yüksek delaletlerinizle cevaplamasını arz ederim. 

Saygılarımla. 10.12.2001 

1-Çorum ilinde 3 fakUlte, 2 meslek yilksek okulunda toplam 1791 

öğrenci tahsil görmektedir. Ayrıca kuruluşu yapılmış 1 fakülte, 4 yüksek 

okul mevcut olup, öğrenime henüz başlamamıştır. Bu Fakülte ve meslek yük

sek okulları Ankara Gazi Üniversitesinin bir kampüsü olarak hizmet ver

mektedirler. İlimizdeki yüksek okullarda ve fakültelerde görevli öğretim 

üyesi ve öğretim görevlisi elemanlar ders vermek için sürekli Ankara'dan 

Çorum'a gidip gelmekteler. Yine öğrenciler bürokratik işlemlerinin büyük 

bir bölümUnU Ankara'ya gelerek Gazi Üniversitesinde halletmek zorundalar. 

o\cu,.ak 

Bundan daha önemlisi Çorum'daki okulların bUtUn idari, hukuki ve 

personelle ilgili yazışmaları için hemen hemen haftanın hergünü görevliler 

Ankara-Çorum arasında adeta me~ik dokuyorlar. 

Gorum'a bağımsız bir üniversite kurularak bu sorunlar tamamen 

halledi lemezmi? 

2-İki hatta bir faktil te, birkaç meslek yüksek ~k~lı;ıy,la· Un i ver si te 

olarak hizmet veren Türkiye'de kaç üniversite mevcuttur? 

3-Ekonomik olmadığı için bölge müdürlüklerinin lağvedilmesinin söz 

konusu olduğu bugünlerde Çorum'a bir üniversite kurulması, üstelik bütün 

altyapısı, arsası hazır olduğu halde bu kadar zormu dur? 

Çorum-AnkHra aras1nda tilketilen akaryakıt, personele ödenen harcJrah 

kaybedilen zaman, Çorum iline bir Universite kurmaktan daha ekonomik midir? 

Arz ederim. SaygılarJ.mla. 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIG I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S/\ YI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ lg 
KONU :Soru Önergesi 

:J 11 1200L 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

i LGi : T.B.M.M Başkanlığının 14.12.2001 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O. I 0.00.02-12526-7/5253-
12526/29974 sayılı yazısı. 

Çanını Milletvekili Sayın Melek Denli KARACA'nın, "Çorum İlinde yeni bir 
iiniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bilindiği üzere Anayasanın 130. maddesinde; "Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına 
day n nan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan .gücü yetiştirmek amacı 
ile: ortaöğretiine dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
damşmanit k yapmak. ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu 
liizell\i~iliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından Kanunla kurulur. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 
vakıl1ar tarafindan. Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir. 

Kanun. iiniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir." hükmü 
yer almaktadır. 

Ru bağlanıda yeni üniversite kurulmasına ilişkih öneriler, Yükseköğretim Kurulu 
tarallndan değerlendirilınektedir. 

2. Ülkemizde "iki hatta bir fakülte, birkaç meslek yüksekokuluyla" faaliyette bulunan 
liniversite mevcut değildir. 

3. Yeni üniversite kumlmasına ilişkin öneriler değerlendi ri li rken Çorum'da da bir 
ii niversite kurulması hususu ele alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

c.:.~~LU 
Milli Eğitim Bakanı 
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5.- Tekirdağ Milletvekili Nihıı;"İlgün'ün, Tekirdnğ-Hnyrabolu'daki tarihi Osmanlı 
Köprüsüne ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M.İstemihan Talay'ın cevabı (7/5260) 

10.12 .. 20®1 

Aşağıdaki sorulanmuı .f.Jiltür Halmnı Sayın İstc.>mihan '1:1\J ... AY taı·a:findan ya:!:ılı olaratı 
e~'v::ıplandırılması lnı!rumnu tcnsiplcrinize arz c~dcrim. 

Saygdarunta. 

SORlJ 1 : B~1lmnlıi~uu~wa T(ıtdnJa[~ VaHHı;~i''rtc gi.>ndıırihın 22.0~LH>95 tarih. 16'78 sayılı 
ya~r.ıda, 197.5 yılmda H:ıyraholu' da I<antyoU~tt·ı'ı.ıca gömülmüş olan tm·ihi Or,~ruıtılt kl>pıiir~i 
lmıtamı~ı kmr.tst YarHlm::ı.tu talimabmı. nıjŞncn, hu işl(mt bngiiru' kadaı· neden gm'ç~~ı~~4ışuuımiştiı·? 

SORU ı : Tadhi Osmmılı lı:lSprütıüuii yol çatıı~ımıhwı ~ı:.:ınn:mıda gö.mmı I{amyolları :l. 
:Bi>lD'-: :Müdü.rlüğü lmk1mıda., 2f.W3 ::mydı B:ültüı· vıı T::ıhiat Vnrlıtdamu :Konııxm Kanunu''ımn 5'/. 
1\t.T.ı:ıdd~!tıiııe rmıhah!fetbııı hu2w.ki bit· somşbmna açdr.ruş rrudır'? 

S.<:;r:m:; :~ : Hngii:n yah:h~ştk 30 (:rn topt•ak altında bnhınat:t 42.5 yılhlı:: 0~7maulı köpı·üt~iinü.t'.t 
çılmnlr.mısırıa., Balmrılıı~ınmın aşan.mclığı D(l gibi (IDg~,ıı~~~· t:mlunmaktadıı· '? 

T.C 
KÜLTÜR BAKANLI(}I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başknnhğı 

SAYI : B.16.0.APK.0.12.00.01.940- yo<..ı-.r 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

.2 8 112.. /2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 14 Aralık 2001 gün ve 
A.O 1 .O.GNS.O. 10.00.02-30003 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan İLGÜN'ün "Tekirda~-Hayrabo1u'daki tarihi 
Osmanlı Köprüsüne ilişkin" 7/5260-12539 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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CEVAP 1: Tekirdag İli, Hayrabolu Ilçesi, Alpullu Yolu üzerinde yer alan, Hayrabolu 
Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlü~ünce yapılan çalışmalar sonucunda toprak ile 
gömülmesine neden olunan Erken Osmanlı Dönemine ait Köprü ile ilgili olarak Tekirda~ 
Müzesi Müdürlügünce yerinde 06.02.1995 tarihinde inceleme yapılmıştır. 

Söz konusu inceleme sonucunda hazırlanan raporda, 161 0-1620 yıllarına ait iki 
köprüden birinin 1974 yılında dönemin belediye başkanının iste~i üzerine Karayollan 
tarafından gömülerek üzerinden yol geçirilmiş oldugu daha sonra da köprünUn eski eser olup 
olmadıgı hususunda tartışma başlatıldığı ifade edilmiştir. 

Anılan köprünUn fotograflarından 7 gözlll bir Osmanlı Köprüsü olduğu, o dönemde 
yürürlükte olan 1710 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince köprüler ve kitabeler eski eser 
kapsamında bulunduğu, hiç bir uzman görüşü alınmadan köprüyü görneoler hakkında 
soruşturma açılması gerektiği ve köprünUn açığa çıkarılarak o çevre için yeni bir planın 
yapılmasının gerekli olduğu aynı inceleme raporu ile belirtilmiştir. 

Konunun Edirne Kültür ve Tabint Varlıklarını Koruma Kurulunda 
değerlendirilmesiyle alınan 24.02.1995 gün ve 2242 sayılı kararda; Hayrabolu'daki Vakıf 
eserlerinin bir parçası olarak yapılmış olan köprünUn en kısa zamanda Hayrabolu Belediyesi 
ve Karayolları işbirliği ile Tekirdağ Müzesi tarafından ortaya çıkarılması, köprünUn gömülü 
bulunduğu süre içinde gördüğü tahribatın özgün durumuna uygun olarak. onartlması ve 
hazırlanacak çevre düzenleme projesinin koruma kuruluna sunulması istenilmiştir. 

Alınan karar ilgili Koruma Kurulu Müdürlüğünün 01.03.1995 gün ve 151 sayılı yazısı 
ekinde Hayrabolu Belediye Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayollan Genel Müdürlü~ü. 
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlü~ü ile Karayolları 17. Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Edirne Kültür ve Tabint Varlıkl~ını Koruma Kurulunun 09.05.1996 gün ve 3098 
sayılı kararı ile; Alpullu Caddesi güzergahında yapılmak istenilen imar planı· tadilatı uygun 
bulunmuş ve 24.02.199512242 sayılı kararın devamlılığına da karar verilmiştir. · 

02. 1 2.1998 gün ve 5623 sayılı yazımız ile tarihi köprüye ilişkin kurul kararının 
uygulanması açısından yeni çevre yolunun yapımının en kısa sürede tamamlanarak trafi~e 
açılması ve tarihi köprünün trafiğe kapatılarak kazı çalışmalanna başlanılması, 2863 sayılı 
Yasa ve kurul karanna uyulmaması durumunda yasal işlem yapılması istenilmiştir. 

Söz konusu karar ile istenilen çalışmanın gerçekleştirilemediğinin Tekirda~ 
Valiliğince Bakanlığımıza bildirilmesi üzerine 21.02.2000 gün ve 765 sayılı yazımızile 2863 
sayılı Yasanın 57. maddesi gere~ince koruma kurulu kararının yerine getirilmesi ve 
gelişmelerden bilgi verilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü, Valilik ve ilgili Belediyeden 
istenilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan 19.04.2000 gün ve 2172 sayılı yazıda 
köprünün yerel yönetim tarafından yol haline getirildi~i. yolun üst yapısı, asfalt işleri ile yol 
dolgusunun reglajının Karayollarınca yapıldığı. kurul kararı ile istenilen çalışmanın 2000 yılı 
tarihi köprü çalışma programında bulunmadığı belirtilmiştir. 

CEVAP 2: Hayrabolu Belediye Başkanlığı da 15.06.2000 gün ve 497 sayılı yazısı ile 
Karayollarına köprünün doldurolması şeklinde talimat vermediklerini, bu tür yetkilerinin de 
olmadığını belirtmiştir. 

Söz konusu yazılar Uzerine 23.08.2000 gün ve 4191 sayılı yazımız ile; 2863 sayılı 
Yasanın 57. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler açıklanarak, bu maddelere aykın hareket 
edenler hakkında uygulanacak cezai işlemlere ilişkin 65. maddenin bulunduğu, koruma kurulu 
kararlarına uyulmasında gerekli duyarlılığın gösterilmesi, Yasa ve kurul kararlanon 
uyulmaması durumunda sorumluları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, sonucundan 
Bakanlığımız Kültür ve Tabint Varlıklarını Koruma Genel Müdürlügüne bilgi verilmesi 
Bayındırlık ve İskan Bakanlıgı, Karayolları Genel Müdürlügü, Vakıflar Genel MUdürlügU, 
Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu Kaymakamlığı, Hayrabolu Belediye Başkanlığı ve Edirne 
KUltür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlügünden istenilmiştir. 

CEVAP 3: Hayrabolu Belediye Başkanlıgının Edirne Kültür ve Tabint Varlıklarını 
Koruma Kurulu Müdürlüğüne hitaplı 19.03.2001 gün ve 206 sayılı yazısında; Gömülü olan 
köprünUn ortaya çıkarılması için köprünUn bulunduğu yerde koruma amaçlı imar planı 
yapılmasına karar verildiği, bu karara istinaden yaptınlmış bulunan koruma amaçlı imar 
planıyla ilgili görüşün belediyelerine bildirilmesi istemiyle planların Karayolları Genel 
Müdürlügüne iletildigi, ilgili görüşler tamamlandıktan sonra düzenlenmiş bulunan koruma 
amaçlı imar planının koruma kuruluna sunulacağı belirtilmiştir. 

09.05.2001 gün ve 2888 sayılı yazımızile ilgili birimlerden yapılan işlemler hakkında 
bilgi istenilmiştir. 
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6.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, enerji ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/5268) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşag-ıdaki sonılanının aracılıg-uuzla Enerji Bakanı Zeki Çakan 
tarafindan yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

~" 

1. Türkiye 'nin önümüzdeki dönemde elektirik enerjisi yönünden bir 
krize girmesi söz konusu mudur? 

2. Türkiye'nin bir eleh.'irik enerji krizine girmemesi için ne gibi 
tedbirler alınmaktadır? 

3. Türkiye'nin şu andaki elektrik enerji üretimi ile kendi kendine 
yeterliği söz konusu mudur? 

4. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı nasıl karşılanacak? 
5. Enerji ihtiyacı için devam eden yatınnılar nelerdir ve ne zaman 

devreye girecek, her birinin yatınm deg-eri nedir? 
6. Yeni planlanan yatınmlar var mıdır? Bırnlar ne zaman yapınuna 

başlanacak, ne zaman bitirilecek ve yatının deg-eri nedir? 
7. Bu projelerin realize edilmesi için kaynak var mıdır, kaynag-ı nasıl 

temin etmeyi plaıılamaktasınız? 
8. Ülkenin enerji kullanımı Eylül 2001 itibari son beş yılda yıllara göre 

dag-tlımı nedir? 
9. Yıllar itibari ile enerji kullanunının artması ve eksilmesi.nin nedeni 

nedir? 
T.C. 

ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B.15.0.APK.0.23.300 ·- ~ 'g - •--; \ g 
Konu :Yazılı Soru önergesi ~ · Oc.<"ıl Z.or.ı-z 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI~INA 

ILGI: T.B.M.M Başkanlığı'nın 19.12.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5268-12550 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki ÇELIK'in tarafıma tevcih ettiği 7/5268-12550 esas no'lu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. Iç Tüzüğünün 99'ncu maddesı gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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ANI<ARA'MiLLETVEKiLI SAYIN ZEKi ÇELiK'iN 
YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVABI 

(7/5268·12550 Esas No'lu) 

0:3 

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde elektrik enerjisi yönünden bir krize girmesi söz 

konusu mudur? 

Cevap 1: 

Son yıllarda barajiara gelen su miktarlarındaki azalma ve 1999 yılı kış aylarında 

yaşanan doğalgaz eksikliği nedeniyle doğalgaz santrallarında üretilmeyen enerji hidrolik 

santrallardan karşılanmaya çalışılmış ve zaten su geliri az olan barajlı santrallarımızın göl 

seviyeleri 2001 yılı sonlarına doğru minimum seviyelere yaklaşmıştır. 

2002 yılının ilk çeyreğinde Yap-Işlet Modeliyle yapılmakta olan Gebze (1540 MW) 

ve Adapazarı (770 MW) Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallarının işletmeye geçmesi 

beklenmektedir. Planlanan tarihte bu santralların işletmeye geçmesiyle ve su gelirlerinin 

başlangıcı olan MarU2002 tarihinden sonra 2006 yılına kadar elektrik enerjisinde herhangi 

bir krizin sözkonusu olması beklenmemektedir. 

Türkiye'nin bir elektrik enerji krizine girmemesi için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

Cevap 2: 

Yapımı sürdürülen ve 2002 yılının Şubat-Mart aylarından itibaren işletmeye geçmesi 

beklenen santralların devreye alınması ile birlikte ülkemizin elektrik enerjisi talebinin 

karşılanması açısından 2006 yılına kadar rahat bir dönem yaşanacaktır. Diğer taraftan 

enerji tasarrufu ile ilgili önlemlerin uygulanması takip edilmektedir. 
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Bunun yanısıra termik santralların sürekli olarak azami kapasitede çalıştırılması 

ve en küçük üretim tesislerinin dahi devreye konulmasına çalışılmakta ve barajlarda 

bulun~n suyun en ekonomik şekilde kullanılmasına özen gösterilmektedir. 

Türkiye 'nin şu andaki elektrik enerjisi üretimi ile kendi kendine yeterliliği söz konusu 

mudur? 

Cevap 3: 

Türkiye, elektrik enerjisi üretimi açısından halen kendine yeterli değildir. Bu nedenle 

2000 yılında net 3 milyar 354 milyon kWh elektrik enerjisi ithal etmek zorunda kalınmıştır. 

Ancak 2002 yılının Şubat-Mart aylarından itibaren inşaatı süren santrallarının devreye 

alınması ile birlikte elektrik enerjisi ithalatı bir zorunluluktan ziyade ekonomiklik temelinde 

değerlendirilebilecektir. 

Bugün itibariyle Türkiye kurulu gücü 16.597 MW Termik, 11,673 MW Hidrolik, 19 

MW Rüzgar olmak üzere toplam 28.299 MW'dır. Kurulu gücün yaklaşık %40'ı hidrolik 

kaynaklı olduğundan, hidrolik santral üretimleri de su gelirlerine bağlı olduğundan 

beklenen miktarda su geliri olmadığı dönemlerde sıkıntılar yaşanmaktadır. 2002 yılında 

işletmeye geçmesi planlanan 4955 MW ilavesiyle Türkiye kurulu gücünün 33.710 MW 

olması ve 2002 yılının ilk yarısından sonra talebi karşılayarak belli miktarda enerji yedeği 

oluşacağı beklenmektedir. 

Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı nasıl karşılanacak? 

Cevap 4: 

Ülkemizin artan elektrik enerjisi talebinin karşılanabilmesi amacıyla bugüne kadar 

olan süreçte kamunun yanısıra özel sektörün de yatırım yapmasına olanak sağlayan 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden sonuncusu 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe 

giren 4628 sayılı elektrik Piyasası Kanunu'dur. Elektrik Piyasası Kanunu ile özel hukuk 

hükümlerine göre işieyecek bir piyasa yapısı öngörülmekte olup yeni piyasa yapısı 

dahilinde özel sektör tarafından yapılacak yatırımların ve DSI Genel Müdürlüğü tarafından, 

hükümetler arası işbirliği kapsamında sürdürülen hidroelektrik santralı projelerinin, ihtiyacın 

karşılanmasına yetmemesi durumunda Elektrik üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 

yeni üretim tesislerinin yaptırılması öngörülmektedir. 
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2002 yılında işletmeye girecek santraliara ilave olarak inşaatları devam eden 

kamuya ait santralların kurulu gaç toplamı 1725 MWdır. Bu santralar ile birlikte yatırımı 

devam eden veya yatırım kararı verilmiş özel sektör santrallarının da (toplam 4765 MW 

gacande) öngöralen işletmeye giriş tarihlerinde devrede olmaları durumunda 2003-2005 

döneminde elektrik enerjisi talebini karşılamada herhangi bir darboğaz göranmemektedir. 

Enerji ihtiyacı için devam eden yatırımlar nelerdir ve ne zaman devreye girecek, her 

birinin yatırım değeri nedir? 

Cevap 5: 

Halen özel sektör tarafından Yap-Işlet-Devret ve Yap-Işlet Modeli kapsamında 

kurulmakta olan elektrik aretim tesislerinin yanısıra Elektrik Üretim A.Ş. Genel Madorlüğü 

tarafından da anahtar teslimi olarak yatırımı sürdürOimekte olan elektrik üretim tesisi 

projeleri bulunmaktadır. 

Yap-Işlet-Devret Modeli kapsamındaki projeler: 

ProjeAdi Işletmeye Alim Yat1nm Tutan 

Tarihi (ABD Dolan) 

Lemas-Gökler HES 2002 99.000.000 

Dilek-Güroluk HES 2005 14.330.000 

GazllerHES 2002 505.400.000 

Yamula HES 2004 601 .000.000 

Yap-Işlet Modeli kapsamındaki projeler: 

ProjeAdi Işletmeye Alim Yat1nm Tutan 

Tarihi (ABD Dolan) 

ızmir DoOal Gaz Santralı Haziran 2002 897.000.000 

Gebze Doğal Gaz Santralı Mart2002 854.000.000 

Adapazarı Doğal Gaz Sant. Nisan 2002 449.000.000 

Ankara Doğal Gaz Santralı Kasım 2003 490.000.000 

ıskenderun Termik (Ithal Körnar Sant.) Kasım2003 1.500.000.000 

Elektrik üretim A.Ş. Genel MOdOriOğO Projeleri: 

Proje Ad1 Işletmeye Alim Yat1nm Tutan 

Tarihi (ABD Dolan) 

Afşin-Eibistan B Termik Sant. I.Unite Şubat 2004 1.621.000.000 

IV.Onite Mayıs 2005 

Çan Termik Santralı I.Unite Ağustos 2003 379.000.000 

ll. ünite Ekim 2003 
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1x100 MW gücündeki Şırnak/Silopi Termik Santralında yakıt (asfaltit) yakma 

tesisleri tamamlanmış olup; etüd ve şartname hazırlık çalışmaları Elektrik üretim A.Ş. 

Genel Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. 

Bunların yanısıra DSI• Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü hidroelektrik santral 

projeleri Ek: 1 'de, 2002-2013 yılları arasında işletmeye girmesi planlanan hidroelektrik 

santral projeleri Ek:2'de, hükümetlerarası ikili işbirliği çerçevesinde kredili olarak yapımı 

ele alınan baraj ve HES'ler EK: 3'de verilmektedir. Ayrıca DSi Genel Müdürlüğü'nün 

yatırım programında yer alan projelerin karakteristikleri, proje tutarı ve muhtemel bitiş 

tarilıleri Ek: 4'te verilmektedir. 

Bunların dışında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 8. Maddesine 
_/ 

göre 2002 yılı sonuna kadar işletmeye geçmeleri kaydıyla Hazine Garantisi verilebilecek 

toplam kurulu gücü 1.379 MW olan 29 adet Yap-Işlet-Devret Projesinin hayata geçirilmesi 

için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yeni planlanan yatırımlar var mıdır? Bunlar ne zaman yapımına başlanacak, ne 

zaman bitirilecek ve yatırım değeri nedir? 

Cevap 6: 

_Bu yıl yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, özel hukuk hükümlerine 

göre işieyecek elektrik enerjisi piyasasında faaliyetle bulunulması için Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu'ndan lisans alınmasını zorunlu kılmaldadır. Bu bağlamda elektrik 

üretim tesisi kurulması için de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alınması 

gerekecektir. öngörülen yeni yapı, elektrik enerjisi sektörünün tekel konumuna son 

verecek olup yeni yapı içerisinde, eskiden olduğu gibi santral bazında planlama 

yapılmayacaktır. Ancak, ileriki yıllarda ülkemizin elektrik enerjisi talebinin güvenilir bir 

yedek kapasite ile sağlanabilmesi için uzun dönemli makro üretim-tüketim planları 

yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı işletmeye girmesi öngörülen üretim tesislerinin 

kapasitesinin, zamanlamasının ve kombinasyonunun tespit edilmesidir. 
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Bu projelerin realize edilmesi için kaynak var mıdır, kaynağı nasıl temin etmeyi 

planlamaktasınız? 

Covap7: 

Bu projelerin öncelikle özel sektör tarafından finanse edilmesi esas alınmaktadır. 

Soru 4'ün cevabında da ifade edildiği üzere, ihtiyacın karşılanmasında yetersizlik 

sözkonusu olduğu takdirde kamu yatırımları devreye girecektir. 

Ülkenin enerji kullanımı Eylül 2001 itibari son beş yılda yıllara göre dağılımı nedir? 

Cevap8: 

Elektrik enerjisi talebi ekonomik daralma paralelinde bu yıl içerisinde geçen yıla 

kıyasla geçici sonuçlara göre %1 oranında azalarak 2001 yılı sonu Itibariyle 127.2 milyar 

kW-saat olarak gerçekleşmiştir. 

Son beş yılda ülkenin enerji kullanımını, gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 

TOrkiye Toplama K!§_l Bqma 
Yali ar Brüt Talep (Gwh) Not Tüketim (Gwh) Brüt Talep (Gwh) Not Tüketim (Gwh) 

1996 94.789 74.157 1.540 1.205 

1997 105.517 81.885 1.678 1.303 

1998 114.023 87.705 1.797 1.382 

1999 118.485 91.202 1.840 1.417 

2000 128.276 98.726 1.964 1.512 

2001* 127.148 97.857 1.889 1.459 

* 2001 yılı değerleri geçicidir. 
TOrkiye Elektrik lletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 1996 yılından günümüze kadar 

Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi üretim-Ithalat-Ihracat ve Talebinin Gelişimi ile ilgili tablo Ek: 

S'de verilmektedir. 

Yıllar itibari ile enerji kullanımının artması ve eksilmasinin nedeni nedir? 

Cevap9: 

Ülkemizin elektrik enerjisi talebinde son 20 yılda yıllık bazda ortalama %8,5 artış 

kaydedilmiştir. Elektrik enerjisine olan talep nüfus artış hızı, ekonomik büyüme ve 

toplumsal refah artışından kaynaklanmaktadır. 2001 yılı içerisinde ise yaşanan ekonomik 

kriz nedeniyle elektrik enerjisine olan talepte %1 'lik azalma olduğu görülmektedir. 
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HiDROELEKTRiK PROJELERiMiZiN MEVCUT DURUMU = a: 
~ 

(Ocak 20021 
i 

Ortalama Yalhk Toplam 
Adet Kurulu Güç (MW } Üretim { GWh } Potansi}!elin Yüzdesi {%} } 

= .. 
1 ) Işletmede Olanlar 129 12177 35 

.;::.. 
44035 .....:J 

2 ) Inşaatı Devam Edenler 33 3 075 9 933 8 

... 
QO 

3 ) Ara Toplam 162 15 252 53 968 43 
Q 

4 ) Inşaatma Henüz Geçilemeyenler 389 ı 20 230 71860 57 

5 ) Toplam Potansiyel 551 35 482 125 828 100 
.;::.. 

... 
6 ) Hükümetler Arası Ikilllşbirliği N 

Çerçevesinde Kredili Olarak Q 
Q 

Gerçekleştirilmek Üzere Ele N 

Alınan Projeler 
7 ) Hükümetler Arası Ikili Işbirliği 

29 7719 25 638 20 

Çerçevesinde Kredili Olarak 
GerçekleşUrlirnek Üzere Ele 
Alınan Projelerden Henüz 
Sözleşmesi Yürürlüğe 
Girmeyenler (Müzakere 1 Onay 1 
Kredi /vize aşamasındakiler ) 25 6445 21 :ıas 17 

8 ) Işletmede Olanlar+ Inşaatı o 
Devam Edenler+ Hükümetler .. 
Arası Ikili Işbirliği Çerçevesinde ~ 

Yürütülen Projeler ( 1 +2 + 7 ) 187 21 697 75353 60 
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EK 2 DSİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

2002-2013 YILLARI ARASINDA iŞLETMEYE GiRMESi PLANLANAN IIİDH.OELEKTRİK SANTRALLAR 

SIRA HIDROELEKTRiK 
KURULU ORTALAMA 

li'İNANS 
NO SANTRALlN ADI 

iLi GÜÇ ÜRETİM NOT 
(MW) (GWh). 

M Ol> ELi 

-------- -----

llİTİŞ YILI: 2002 

-----

BÜTÇE 
1 BATMAN BATMAN 198 483 + Baraj bitmiştir 

KREDi 

··---- --- -- - ·---·------ ----- - -·----- -·· --- -------· ------· 

2 
MERCAN-OVACIK 

19,2 78 ll ÜTÇE 
YHkleme havuzu 

TUNCELİ + 
KREDi 

ve rcgiilatör 
tamamlanmıştır. 

TOPLAM 217,2 561 

BİTİŞ YILl : 2003 

BÜTÇE 
3 KÜRTÜN GÜMÜŞIIANE 85 198 + 

KREDi -- ---.. --~ 

TOPLAM 85 198 

~ = a: 
~ 

= 
.c;ı.. 

~ 

.c;ı.. -
N = s 

o 
~ 



BİTİŞ YILI : 2004 

4 ALPASLAN 1 MUŞ 160 488 

-----.-----

5 ÇiNE AYDIN 39,5 118 

6 HACILAR 
(GÖKPJNAR) 

MALATYA 13,5 89 

ŞANLIURFA 
Ş. URFA 

7 TÜNEL 
so 124 

-~ 1 TOPLAM 2(•J HI') 
ı 

BİTİŞ YILI: 2005 

8 AKKÖPRÜ MUG LA 115 343 

9 
BORÇKA 

ARTVİN 
(İnşaat+EM Teçhizat 

300 1039 

Temini) 

10 KILAVUZLU K. MARAŞ 54 100 

BÜTÇE 
+ 

KREDi 

BÜTÇE 
+ 

KREDi 

BÜTÇE 

BÜTÇE 
+ 

KREDi 

BÜTÇE 
+ 

KREDi 

KREDiLi 

-
BÜTÇE 

+ 
KREDi 

Ödenek 
temininde sorun 

çıkarsa 

___g_ecikebilir. 
Ödenek 

temininde sonm 
çıkarsa 

-~cikcbilir. 
Üdcnckte sorun 
çıkarsa 

gecikebilir. 

Ödenek 
temininde sorun 

çıkarsa 

geeikebil ir. 

ödeneğinde sorun 
çıkarsa 

geeikebil ir. 

Ödenek 
temininde sorun 

çıkarsa 

gccikebilir. 

~ = 
~ 
~ 

= 
~ 
-....1 

~ -
~ = = ~ 

o 
~ 



-QO 
~ 

ı 

ı ı 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

KUMKÖY 

MURATLI 

(İnşaat+EM Teçhizat 
Temini) 

OBRUK 

TORUL 

UZUNÇAYIR 

TOPLAM 
L__ __ 

------ ~---·----

DİTİŞ YILI : 2006 

AKÇAY 

CiNDERE 

DERİNER(inşaat + 
EM Teçhizat Temini) 

.SAMSUN lO 

ARTViN 115 . 

ÇORUM 200 

GÜMÜŞIIANE 103 

-·· 

TUNCELI 7•1,3 

971,3 

AYDIN 27.8 

DENiZLi 29,3 

ARTViN 670 

.. 

65 U ÜTÇE 

444 KREDiLi 

BÜTÇE 
473 + 

KREDi 

322 KREDiLi 

BÜTÇE·I 
317 KREDi 

3103 

95 BÜTÇE 

BÜTÇE 
88 + 

KREDi 

2118 KREDil.i 

Ödenektesorun j 

çıkarsa , 
geeikebilir 1 

Kumulaştırma ı 
ödeneğinde sortın 1 

çıkarsa ] 
gecikebilir. , 

-

%100 kredili 
olnnık ihale 
edilmiştir. 

Ödcncktc sorun 
çıkaı·sn 

geeikebilir 

Ödenekte sorun 
çıkarsa 

~ecikebilir. 

Ödenek 
temininde sorun 

çıkarsa 

gecikebiliı·. 

Su altında 
kalacak yolların 
yeniden yapımı 

. __ g~rckmektedir . 
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22 

DİM ANTALYA 

MANYAS BALIKESiR 

SÜREYYAllEY YOZGAT 

----

TOPÇAM ORDU 

--·---

TOPLAM 

38,3 123 

19,5 59 . 

12 so 

-----

60 200 

---··- ----

856,9 2733 

BÜTÇE 
+ 

KREDi 

13ÜTÇE 
+ 

KREDi 

BÜTÇE 
+ 

KREDi 

-
BÜTÇE 

+ 
KREDi 

--. 

Ödenek 
temininde sorun 

çıkarsa 
gccikebilir. 

Ödenek 
temininde sorun 

çıkarsa 

ge,cikcbilir. 

Ödenek 
teminiilde sorun 

çıkarsa 

gcdkebilir. 

Ödenek 
temininde sorun 

çıkarsa 

gecikebilir. 
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BİTİŞ YILI : 2007 

BAYI'f~M 

(Kesin Proje+İnşaat+ 
Elektromekanik'EM' 

teçhizat temini) 
BAÖLIK(Kesin 
Proje+ İnşaat+ 

Elektromekan ik • EM • 
teçhizat temini) 

ERMENEK 

{lnşaat+EM Teçhizat 
Temini) 

GÜRSÖGÜT 

(İnşaat+EM Teçhizat 
Temini) 

KAR Gl 

(İnşaat+EM Teçhizat 
Temini) 

KIGI 

TOPLAM 

ARTVİN 81 

ARTVİN 67 

KARAMAN 309 

---- --· --- --·----- --

ESKİŞEHİR 279 

ESKİŞEHİR 214 

BİNGÖL 140 

1 

1090 

265 KREDiLi 

. 
238 KREDILi 

1187 KREDiLi 

- ------------------- ------·---

322 KREDiLi 

281 KREDiLi 

O ÜTÇE 
423 + 

KREDI 

--

2716 

-------- ... -- ------ --- --

--

Ödenek 
tcıninindc sonın 

çıkarsa 
gecikebilir. 

-------

! 
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~ 
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BİTİŞ YILI: 2008 

YUSUFELi 

29 <l~şaat +EM Teçhizat 
ARTVİN 540 

Temini) 

ALPASLAN ll 

30 (Kesin Proje + MUŞ 200 
inşaat+EM Teçhizat 
Temini) 

HAKKARİ 

-QO 
Q'l 

31 (Kesin Proje + IIAKKARi 208 
iıışaat+EM Teçhizat 
Temini) 

ı 

ULUABAT-
, 

32 ÇINARCIK 
D URSA 120 

TOPLAM 1068 .. 
BİTİŞ YILI :2009 

CiZRE(İnşaat+EM 
33 Teçhizat Temini) ŞIRNAK 240 

ILIS U 
34 (İnşaat+EM Teçhizat ŞIRNAK 1200 

Temini) 

1705 

. 

714 

(,25 

548 

3592 

1208 

-----------

3833 

Su altında 
kalacak yerlerin 

KREDiLi yeniden iskan 
konusunun 

çözümlenmesi 
J.?,crcknıcktedir 

KREDiLi 

KREDil j 

Ödenek 
temininde sonın 

BÜTÇE çıkaı·sa 

g,ccikcbilir. 

KREDILI 
Yapıma 

ba;;laııılımısı llısu 

projesine bağlıdır. 

llasmıkcfy 

KREDiLi kuııusııının 

çOzllınU 

gcı·ckmcktcdiı·. 
---- ... 
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KONAKTEPE 

(Kesin Proje + TUNCELi 
İnşaat+EM Teçhizat 

Temini) 

TOPLAM 

BiTiŞ YILI : 2010 

ARTVİN(Inşaat+EM -
Teçhizat Temini) ARTViN 

t 

DEREKÖY-
DEMiRKAPI(K~sin 

RİZE Proje+ iıişaat+EM 
Teçhizat Temini) 

KAYRAKTEPE İÇEL 

LALELi(Kesin Proje 
+ İnşaat+EM Teçhizat ERZURUM 
Temini)) 

TOPLAM 

·----

901-48 

157H 

332 

105 

290 

99 

776 

2901-289 

5620 

KREDiLi 

ÇED 
Raponından 

kaynaklanan 
gecikme olabilir. 

·-- ---· .. ·- -----------------

1026 KREDiLi 

- --------

366 KREDiLi 

768 BÜTÇE 

245 KREDiLi 
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BİTİŞ YILI: 2011 

ÇUKURCA(Pianlama 
Raporu+ Kesin 

HAKKARi Proje+İnşaat+G,M 
Teçhizat Temi11i) 

DOÖAN LI(Pianlama 
Raporu+Kesin HAKKARi 
Proje+İnşaat+EM 
Teçhizat Temini) 

ÇETlN(Pianlama 
Raporu+ Kesin 

SiiRT Proje+l nşaat+EM 
Teçhizat Temini 

TOPLAM 

BİTİŞ YILI :2012 

ERİÇ 

(Planlama 
Raporu+Kesin Proje ERZiNCAN 

DURAK(Planlama 
Raporu+Kesin Proje RiZE 
Hazırlanması) 

·. 

2•15 79() 

-·------··-·---

462 1327 

-------------

350 1237 

-----

1057 3360 

170 703 

120 347 

KREDiLi 
. 

KREDiLi 

K REDİLİ 

K REDİLİ 

KREDiLi 
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PERV ARİ(Pianlaına 
· Raporu+Kesin Proje 

SİİRT 
Hazırlanması) 

MUT(Kesin Proje 
hazırlanması) İÇEL 

TOPLAM 

BiTiŞ YILI : 2013 

TAŞODA-ELMALI 
Baraj ları ve 
BÜYÜKDÜZ 

GÜMÜŞI-IANE HES(Kesin Proje 
+lnşaat+EM Teçhizat 
Temini) 

KALEKÖY(Pianlaına 
Raporu+Kesin Proje DiNGÖL 
Hazırlanması) 

BEYI-IANI(Pianlnma 
Raporu +Kesin Pa·oje ELAZIG 
1-lazl_rlanması) 

FINDIKLI-ARHA Vi 

(Planlama Raporu ARTViN 
+Kesin Proje 
Hazırlanması) 

TOI'LAM 

ANA TOPLAM:-

192 635 

91 270 . 
573 1955 

. ----------~ 

. -------------- ----

60 174 

293 1293 

--------------

300 1•135 

---

ıso 574 

--------

803 3·t7(ı 
1----- ____ .,. ___ -----

9356.4 30 538 
-------------

1 

K REDİLİ 
ı 

KREDiLi _=] 
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KREDiLi 
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KREDiLi 
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T.B.M.M. B: 47 4. ı. 2002 o :3 

HÜKÜMETLERARASI IKiLI işBiRLiGI ÇERÇEVESINDE KREDILi OLARAK YAPIMI ELE ALINAN 
BARAJ VE HES'LER 

Depolama 
Kurulu Ortalama 

Kredi tutan Protokol Proje adı ili' GOç Üretim 
(hm3) 

(MW) (GWhlyıl) 
(bin$) yapılan Ülke 

YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELER 26075 5181 16481 7157 591 

• Sakarya-Kargı Barajı ve HES Eskişehir 45 214 281 213 274 ABD 

• Sakarya-GOrsöQOt Barajı ve HES Eskişehir 1103 279 322 213 274 ABD 

• Ermenek Barajı ve HES Karaman 4582 309 1187 550 000 AVUSTURYA 

• Laleli barajı ve HES Erzurum 969 99 245 160 000 KANADA 

• Konaktepe l.ve ll.barajı ve HES Tunceli 450 138 579 210 000 ABD 

• Cizre barajı ve HES Şırnak 360 240 1208 330 000 KANADA 

özel Bakanlar 
• llısu barajı ve HES Mardin 10410 1200 3833 1 600 000 Kurulu Kararı 

gere~ ince 

• Hakkari barajı ve HES Hakkari ô68 208 625 335 000 ABD 

• Alpaslan ll. Barajı ve HES Muş .2431 200 714 310 000 ABD 

• Karkamış barajı ve HES Şanlıurfa 157 189 652 230 672 AVUSTURYA 

• Deriner barajı ve HES Artvin 1969 670 2118 669 983 RUSYA 

• Yusufeli barajı ve HES Artvin 2130 540 1705 790 000 FRANSA 

- Artvin barajı ve HES Artvin 167 332 1026 450 000 FRANSA 

• Borçka barajı ve HES Artvin J:g 3CC 1039 314 365 AVUSTURYA 

• Muratlı barajı ve HES Artvin 75 115 444 191 023 AVUSTURYA 

• Bayram Barajı ve HES Artvin 133 67 238 400 000 RUSYA 

• BaQiık Barajı ve HES Artvin 7 81 265 190 000 RUSYA 

2002 YILI YATIRIM PROGRAMI ETUO VE PROJE 4181,56 2538 9157 3 533 095 
KAPSAMINDA YER ALANLAR 

• Mut barajı ve HES !çel 1682 91 270 160 000 ABD 

- Eriç barajı ve HES Erzincan 94 170 703 240 000 ABD 

- Beyhanı barajı ve HES ElazıQ 31 300 1435 410 000 AVUSTURYA 

- Kaleköy barajı ve HES Bingöl 563,5 293 1293 400 000 AVUSTURYA 

• GAP (Pervari barajı ve HES) Siirt 237 192 635 250 000 ABD 

• GAP (Çetin barajı ve HES) Siirt 732 350 1237 460 000 KANADA 

• Zap (Çukurca barajı ve HES) Hakkari 142,87 245 796 340 000 AVUSTURYA 

• Zap (OoQanlı barajı ve HES) Hakkarı 631,52 462 1327 610 000 AVUSTURYA 

• Taşoba,Eimalı barajlan ve BOyOkdOz GOmOşhane 27,66 60 174 105 000 KANADA 
HES 

• Demköy barajı ve Demirkapı HES Rize 13,21 105 366 140 000 KANADA 

• Durak barajı ve HES Rize 16,8 120 347 180 000 ABD 

• Fındıklı-Arhavi Rize 10 150 574 238 095 NORVEÇ 

TOPLAM 30256,56 7719 25638 10 690 686 
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T.B.M.M. B: 47 4. ı. 2002 o :3 

EK 4 

DSI GENEL MÜDÜRLÜGÜ YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN ENERJi PROJELERI 

PROJE IŞIN BAŞ. 
PROJEADI ILI KARAKTERISTIK TUTARI BITIŞ 

(1000 $) TARIHi 

DSI GENEL MUDÜRLUGÜ TOPLAMI Depolama : 83284 hm3 15 614 813 
Kurulu Gilç : 9732,8 MW 
Ort.Oretim : 32117,07 GWh/yıl 

1· ETÜT-PROJE IŞLERI 146 670 

ll-PROGRAMDA YERALAN PROJELER Depolama : 83284 hm3 15146 964 
Kurulu Güç : 9732,8 MW - Ort.Oretlm : 32117,07 GWh/vıl 

a) Inşaatı Devam Eden Projeler Depolama : 54306 hm3 5 615 826 
Kurulu Gilç : 4372,7 MW 
Ort.Oretim : 15039 GWhlyıl 

Emel-Orhaneli l.merhale Bursa Kurulu Güç : 120 MW 127 599 1995- 2007 
(Çınarcık barajı ve Uluabat HES) Ort. üretim : 548 GWh/yıl 

Obruk barajı ve HES Çorum Depolama : 661 hm3 252 453 1994 - 2005 
Kurulu Güç : 200 MW 
Ort. üretim : 473 GWh/yıl 

Kumköy HES Samsun Kurulu güç : 10 MW 38 733 1999 - 2004 
Ort. üretim : 76 GWh/yıl 

Aş.Çekerek (Çekerek barajı ve HES. Amasya Kurulu güç : 25 MW 64 510 1999 - 2006 
lncesu HES) Ort. Üretim : 98 GWh/yıl 

Ordu Ordu Depolama : 133 hm3 121 247 1995- 2005 
(Topçam bar. ve HES,Darıca I.HES) Kurulu Güç 139 MW 

Ort. üretim 491 GWh/yıl 
Darende-Gökpınar Malatya Kurulu güç 13,5 MW 39 423 1998- 2004 
(Hacılar HES) Ort. üretim 89 GWh/yıl 

Kığı barajı ve HES Bingöl Depolama : 508 hm3 226 830 1997 - 2007 
Kurulu Güç : 140 MW 
Ort. üretim : 450 GWh/vıl 

Peri-Munzur (Mercan HES) Tunceli Kurulu Goç : 19MW 47 818 1984- 2002 
Ort.Oretim : 78 GWh/yıl 

Munzur-Uzunçayır Tunceli Depolama : 308 hm3 167 460 1993- 2004 
(Uzunçayır barajı ve HES) Kurulu Güç : 74,3 MW 

Ort. üretim 317 GWh/vıl 
Kralkızı-Dicle Diyarbakır Depolama : 1919 hm3 288 424 1981- 2002 
(Kralkızı ve Dicle barajı ve HES) Kurulu Güç : 204 MW , 

Ort. Üretim : 444 GWh/yıl 

Batman l.merhale Batman Depolama : 1250 hm3 154 634 1985. 2003 
Diyarbakır Kurulu Güç : 198 MW 

Ort.Oretlm : 483 GWh/yıl 
Alanya ll.merhale Antalya Kurulu GOç : 36 MW 135 650 1994. 2005 
(Olm barajı ve HES) Ort üretim : 126 GWh/yıl 

Aş.Frrat l.merhale Şanlıurfa Depolama : 48700 hm3 2675 671 1975 •· 2004 
KuruluGüç : 2450 WMI 
Ort. üretim : 9024 GWh/vıl 

A) Atatürk barajı ve HES Depolama : 48700 hm3 2 329197 1975- 2003 
Kurulu GOç : 2400 MN 
Ort.Oretim : 8900 GWhlvıl 

B) Şanlıurfa tOneli Kurulu Güç : 50MW 346 474 1977- 2004 
Ort.Oretim : 124 GWh/yıl 

Orta Ceyııan Menzelet ıt.merhale K. Maraş Kurulu Güç : 54 MW 78 508 1993- 2005 
(Kiavuzlu barajı ve HES) Ort. üretim : 100 GWh/yıl 

Çine Aydın Kurulu gOç : 45 MW 207 212 1996. 2007 

(Çira ve Gökbel barJjı v•ı: lE. S ! :t ü·e:iM ı ı:: CV't:y 
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TABLO: 4 
DSI GENEL MÜDÜRL0G0 YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN ENERJI PROJELERI 

PROJE IŞIN BAŞ. 
PROJEADI ILI KARAKTERISTIK TUTARI BITIŞ 

(1000 $) TARIHI 

Akçay·Bozdogan (Akçay HES) Aydın Kurulu güç : 28 MW 53 671 1999 • 2006 
Ort. Üretim : 

.. 
95 GWh/vıl 

Büyük Menderes Cindere Denizli Kurulu güç ; 74,4 MW 90059 1998. 2006 
(Cindere bar. ve HES, Yenicekent ve Ort. üretim : 251 GWh/yıl 
Adıgüzeiii.HES) 

Aş. Dalaman MuQia Depolama : 364 hm3 225 410 1995. 2006 
(Dalama~ Akköprü barajı ve HES) Kurulu Güç : 115 MW 

Ort. Üretim : 343 GWhlvıl 
Dogu Karadeniz Harşit l.merhale Gümüşhane Depolama : 260 hm3 471 895 1977 ~ 2008 

Giresun Kurulu Güç : 336 MW 
Ort. üretim : 1132 GWh/yıl 

Filyos-Köprübaşı Zonguldak Depolama : 163 hm3 96 677 1999. 2007 
(Köprübaşı barajı ve HES) Kurulu güç : 70 MIN 

Ort. Üretim : 212 GWh/vıl 
Manyas barajı ve HES Balıkesir Kurulu gOç ; 19,5 MW 49 744 1996 • 2005 

Ort. üretim : 66 GWh/yıl 

b) ikili işblrli{ıi Çerçevesinde Depolama : 28978 hm3 9 209 959 
Kredili Olarak Yürütülen Kurulu GOç : 5341 MW 
Projeler Ort. Üretim : 16969 GWh!yıl 

Sakarya • Kargı Baraıı ve HES Eskişehir Depolama 45 hm3 268 215 2000. 2005 
Kurulu güç : 214 MW 
Ort. üretim : 281 GWh/yıl 

Sakarya • GOrsöQüt Barajı ve HES Eskişer.ir Depolama : 1103 hm3 301 732 2000. 2005 
Kurulu güç : 279 MW 
Ort. üretim : 322 GWh/yıl 

Emıenek Barajı ve HES Karaman Depolama : 4582 hm3 646 039 2000. 2006 
Kurulu güç : 309 MW 
Ort. üretim : 1187 GWh/yıl 

Yk.Çoruh Havzası l.merhale Erzurum Depolama : 969 hm3 199 192 1995. 200i 
(Laleli barajı ve HES) Kurulu Güç : 99 MW 

Ort. üretim : 245 GWh/yıl 
Munzur-Konaktepe Tunceli Depolama : 450 hm3 254 763 1994 • 2006 
(Konaktepe ı. ve li.barajı ve HES) Kurulu GOç : 138 MW 

Ort. üretim : 579 GWh/vıl 
Cizre barajı ve HES Şırnak Depolama : 360 hm3 437 934 1996. 2008 

Kurulu güç : 240 MW 
Ort. üretim : 1206 GWh/yıl 

llısu barajı ve HES Mardin Depolama : 10410 hm3 1 632 295 1996. 2006 
Kurulu gilç : 1200 MW 
Ort. üretim' : 3833 GWh/yıl 

Zap Hakkari Depolama : 666 hm3 423 840 1996. 2007 
(Hakkari barajı ve HES) Kurulu Güç : 208 MW 

Ort. Üretim : 625 GWhiYıl 
Alpaslan 1 ve Alpaslan Muş Depolama : 5334 hm3 709 999 1991 • 2007 
ll barajı ve HES Kurulu GOç : 360 MW 

Ort.Oretlm : 1202 GWh/vıl 
SınırFırat Şanlıurfa Depolama : 157 hm3 224130 1993. 2003 
(Karkamı' barajı ve HES) Gaziantep Kurulu Güç : 189 tml 

Ort.Oretlm : 652 GWh/vıl 
Deriner barajı ve HES Artvin Depolama : 1969 hm3 956 755 1993 • 2007 

Kurulu Güç : 670MW 
Ortüretım : 2118 GWh/vıl 

Yusufeli barajı ve HES Artvin Depolama : 2130 hm:1 1 ('51784 1997 • 2008 

ı <un.:lıo Güç : 5·C ı./ 

'• .. :. ' 
l----------------------------l----~-~~~~~-n-------~;~~~-------~-------~ 
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TABLO: 4 
DSi GENEL MÜDÜRLÜGÜ YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN ENERJi PROJELERI 

PROJE IŞIN BAŞ. 
PROJEADI ILI KARAKTERiSTiK TUTARI BITIŞ 

(1000 S) TARiHi 

Artvin barajı ve HES Artvin Depolama : 167 hm3 ı-._ 557 470 1997 • 2008 . , 
Kurulu Güç : 332 M#• : 
Ort. üretim : 1026 GWh/yıl 

Borçka barajı ve HES Artvin Depolama : 41~ hm3 370 761 1997 • 2005 
Kurulu Güç : 300 MW 
Ort. üretim : . ·ı 039 GWh/yıl 

Muratlı barajı ve HES Artvin Depolama : . 75 hm3 244 442 1997 • 2006 
Kurulu Güç : '15MW 
Ort. üretim : 444 GWhlyıl 

Bayram Barajı ve HES Artvin Depolama : 133 hm3 495 630 2000. 2006 
Kurulu güç : 67 MW 
Ort. üretim : 238 GWh/yıl 

Sa~ lık Barajı ve HES Artvin Depolama : 7 hm3 232 957 2000. 2006 
Kurulu güç : 81 MW 
Ort. üretim : 265 GWh/yıl 

III·YENI PROJELER Kurulu güç : 19,1 MW 97667 
OrtÜretim : 109,07 GWh/yıl 

Atasu HES Trabzon Kurulu güç : 4,5 MW 54 689 2002 • 2005 
Ort. üretim : 27.14 GWh/yıl 

Kirazlıköprü Bartın Kurulu güç : 14,6 MW 42 978 2002 • 2006 
Ort. üretim : 81,93 GWh/yıl 

IV· DIGER YATIRIMLAR 223 511 

Tamamlama Muhtelif Tamamlama 19 591 1983. 2006 

Tesisler Muhtelif 29848 1977. 2005 

Makina. teçhizat ve diQer Satınalmalar Muhtelif 90 989 1991. 2003 

Akaryakıt ve yao giderleri Muhtelif 50447 2001. 2003 

DSI Network Bilgisayar aQı kurulması 5795 2000. 2004 

Baraj rezervuarlarının aQaçlandırılması Muhtelif 20956 2002. 2006 

Ta~ıt alımlan Muhtelif T·16 (10 adet) 222 2002. 2002 

Yılı içinde bitmeyen işler Muhtelif 2443 2002. 2002 

Bakımonarım Muhtelif 166 2002. 2002 

DiOer giderler Muhtelif 3054 2002. 2002 

Not : Tablo 2002 yılı fiyatlarına göre dOzenlenm1ş olup, 1 $ = 1 801 000 TL olarak alınmışıt1r. 
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EK 5 

TORKIYE BRÜT ELEKTRIK ENERJISI ÜRETIM-ITHALAT-IHRACATVETALEBININ YILLAR ITIBARIYLE GELIŞIMI 

ULUSAL ÜRETIM 

BULOA· 
YILLAR TERMIK HIDROLIK JEOTER.+ROZ TOPLAM AR.TI$'1. RlsTAN 

1996 54302,8 4(0475.2 83,7 94861,7 10,0 25,7 

1997 63396,9 39815,1 82,8 103295,8 8,9 1863,1 

1998 68702,9 42229,0 90,5 111022,4 7,5 2317,2 

1999 81651,0 34S77{J 101,4 116439,9 4,9 1798,4 

2000 93934,2 30878,5 108,9 124921,6 7,3 3296,9 

2001• 73176,7 17860,7 112,2 91149,6 2809,3 

1 )Brüt Talep=Eiektrlk Gereldl!lği=GörOnen TOkeUm=Br01 Orellm+lthalat-lhracat 
• EyflJI sonu ltibariyie 

ITHALAT 

AZERBAYCAN OÜRCIS-

rNAHCIVANI TAN 

173,8 16,0 

0,0 459,4 

0,0 779,2 

0,0 239,2 

0,0 204,7 

0,0 454,7 

Blrlm:GWh 

IHRACAT BR0TTALEP111 

ı 

G0Rcls- AZERBAYCAN 
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7.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 yılında Kayseri'ye yapılacak 
yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı 
(7/5325) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdal<i sorumun Devlet Bakanı sayın Recep ÖNAl tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını, saygılarımla arz ederim. 12.12.2001 

~ ·9 
Salih KAPUSUl ~ 

l(ayseri Milletvekili 

Bal<anlığınızca 2002 yılında Kayseri'de yapılacak olan yeni ve devam eden yatırımlar 

nelerdir? Ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : B.02.0.004/(16)C>~ O:lt.Ql./2002 

KONU: 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI~INA 

ILGI: a) 26.12.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.O. 10.00.02-7/5325-
12622/30154 sayılı yazınız. 

b) 02.01.2002 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12.01/34688 sayılı yazı. 

Kayseri Milletvekili Salih KAPUSUZ tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
7/5325-12622 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız Ozerine 
yatırımcı niteliği bulunmayan Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet Personel 
Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI . : B.02.l.DPB.O.l2.01/ 34 /'[)&" 
KONU: 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Sn. Recep ÖNAL) 

İLGi: 27.12.2001 tarih ve B.02.0.004/ (16) 1899 sayılı yazınız. 

o :3 

ANKARA 
cıL ,0, 1ıooE 

İlgi yazınız ekinde alınan, Kayseri Milletvekili Sayın Salih KAPUSUZ'un Türkiye. 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hitaben Devlet Bakanı Sayın Recep ÖNAL tarafından yazılı~ 
olarak cevaplandırılması istenilen ve Başkanlığımızca 2002 yılında Kayseri' de yapılacak olan 
yeni ve devam eden yatırımlar ile ayrılan ödenek miktarı ne kadar olduğu hususundaki yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, Başkanlığımız 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu 
hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi; Devlet Personel 
rejiminin temel ilke ve politikasının, Devletin ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilat, 
görev ve yetkilerinin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışacak 
memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin; memleketin kültür, 
sosyal ve ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi, 
perspnel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda 
görülecek aksaklıkların giderilmesi mevzuatın değişen şartlara göre geliştirilmesi, Kamu 
personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve bu konulardaki uygulamanın 
takip ve denetlenmesi; kullanılan idari usul ve metodların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 
için gerekli bütün mevzuat çalışmalarının ilmi ve tarafsızlık esaslarına göre yürütülmesinde 
görevli ve yetkili olmak üzere kurulmuş olup soru önergesinde istenilen bilgi ve belgeler 
Başkanlığımızda bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

C\ ~A \;\iL tl 
Jakt.AYGÜL 

Devlet Personel Başkan Vekili 

-196-



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

•• • 
GUNDEMI 

47 NCİ BİRLEŞİM 

4 • 1 . 2002 CUMA 

Saat: 14.00 

KlSlMLAR 
ı 

L &®~IYI!lm~§bıt1!ID!I!&fftmi!@!.IAtm 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
r~ır!RI'ff~~;ıJ\YJE'w~!f3illtll@ 

f~~~ij~Jı"!lmiDlf~ 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 

Komisyonlardan Gelen Diğer İşierin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir

leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(GeneLKurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERi 

1. - 3 Ocak 2002 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 794 Sıra Sayılı 

Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler Kısmının 8 inci sırasma, 795 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu sırasına alın
ması; 2 Ocak 2002 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 790 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden· gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 

Gelen Diğer İ şler Kısmının 1 O uncu sırasına, 789 Sıra Sayılı Kanun Tasarısmın ll inci sırasına, 792 
Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 12 nci sırasına, 791 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü sırasma ve 
793 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü sırasına alınınası önerilmiştir. 

2. - Genel Kurulun 3 Ocak 2002 Perşembe günü 15.00-19.00, 20.00-24.00; 4 Ocak 2002 
Cuma günü, 8 Ocak 2002 Salı, 9 Ocak 2002 Çarşamba, 10 Ocak 2002 Perşembe ve ll Ocak 2002 

Cuma günleri 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasmda çalışması; 4 Ocak 2002 Cuma günü gün
demin 10 uncu sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmelerine kadar; ll Ocak 
2002 Cuma günü de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 8 Ocak 2002 Salı günü sözlü soru
lar ile diğer denetim konularının göıüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 9 Ocak 

2002 Çarşamba günü de sözlü soruların görüşülmemesi, 3 Ocak 2002 Perşembe günü gündemin 8 
inci sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin saat 24.00'e kadar tamamlan
maması halinde görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması; ll Ocak 2002 
Cuma günü saat 24.00'e kadar gündemin 15 inci sırasma kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşmelerinin tamamlanmaması halinde, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 

uzatılınası önerilmiştir. 

3.- İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsammda değerlendirilen, Gündemin Kanun Tasarı ve Tek

lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmmın 8 inci sırasında yer alan 794 Sıra Sayılı 
Kamu İhale Kanun Tasarısı ile 9 uncu sırasında yer alan 795 Sıra Sayılı ihale Usul Kanun 
Tasarısının üzerinde yapılacak görüşme ve oylamalarda; 

a) 794 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; 5 bölüm halinde; 1 ila 14 üncü maddesine kadar 1 inci 
bölüm, 14 ila 28 inci maddesine kadar 2 nci bölüm, 28 ila 42 nci maddesine kadar 3 üncü bölüm, 42 
ila 56 ncı maddesine kadar4 üncü bölüm ve 56 ila 70 inci maddesi 5 inci bölüm halinde görüşülmesi; 

b) 795 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, iki bölüm halinde; (1 ve 2 nci kısımlarında yer alan 1-24 
üncü maddelerinin birinci bölüm, 3-5 inci kısımlarında yer alan 25-41 inci maddelerinin ikinci 
bölüm) olarak görüşülmesi; 

c) Tasarıların tomü üzerinde Gruplar, Hükümet ve Komisyon adma yapılacak konuşmaların 

20'şer dakika, kişisel konuşınaların lO'ar dakika; bölümler üzerinde Gruplar, Hükümet ve Komis

yon adına yapılacak konuşınaların 20'şer dakika olması; 

d) Maddeler okunmaksızın sadece bölümterin ayrı ayrı oylanınası ve bölümler üzerinde verilen 

önergelerin kabulü halinde o bölümünkabul edilen önerge ile birlikte oylanması, 

e) Bölümler üzerinde Komisyon ve Hükümetin birer, milletvekillerinin de 2 önerge verebil
mesi, önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.1.2002 tarihli 46 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
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8 -KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER iŞLER 

1. - Kamu Kırrum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkmda 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1153) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) (*) 

2. - Sosyal Güvenlik Kurumu TeşkiHitının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Karaınamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık. 
Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 11689, 2/699) (S. Sayısı : 
666) (Dağıtma tarihi : 7.5.2001) 

3. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanun 
Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) 

4. - Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuıumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporlan (11756, 1/69ı)(S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 15.5.2001) 

5. -Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Karaınamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporlan (1/753, 1/690)(S. Sayısı : 685) (Dağıtma tarihi: 29.5.2001) 

6. -İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldırım' ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232,2/286,2/307,2/310,2/311,2/325,2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: ı.ı0.2000) 

7. -Kamu İlıale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık. İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporlan (11930) (S. Sayısı: 794) (Dağıtma tarihi : 3.1 .2002) 

8. - Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, lmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonları Raporları (1/931) (S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 3.1.2002) 

9. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri İmal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11939) (S. Sayısı: 
790) (Dağıtma tarihi : 2. ı .2002) 

10. - Endüstri Bölgeleri Kanunu Tasansı ve Sanayi, Ticaret, Eneıji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (11906) (S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 2. ı .2002) 

11. X - Mali Sektöre Olan Borçlarm Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/938) (S. Sayısı : 792) 
(Dağıtma tarihi : 2.1.2002) 

12. X - Terörizmin Finansmanımn Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasmın Uygun 
Buhmduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S.Sayısı 791) (Dağıtma tarihi: 
2. 1.2002) 

13. X - Terörist Bombalamaların Ortadan Kaldırılması Hakkmda Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/816) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 2.1.2002) 

(.A) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
(*) Hii'kümet bulıoıamadığmdcm görüşmeleri birdefaya mahsus ertelenmiş/ir. 
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8 -KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN Dİ GER iŞLER 

14. - 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelierin Sayıştay Başkanlığına Ait 
Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/846) 
(S. Sayısı: 670) (Dağıtma tarihi: 1 1.5.200ı) 

15. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı 
Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı : ıoo) (Dağıtma tarihi : 
3.8.ı999) 

ı6. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

ı 7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Eneıji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/667) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

ı 8. X - Vatandaşlık Belgesi V eritmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.200ı) 

ı9. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (11813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.ı999) 

21. X- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pomografisi ile 
İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/842) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 3 1.5.200ı) 

22. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(ıl786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi : 23.2.2001) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatınmların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (11750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

24. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapan Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 
7.6.2001) 

25. X - Alıvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kadianınasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlan raporları 
(11787) (S. Sayısı : 6ı6) (Dağıtma tarihi : 23.2.2001) 

26. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (ıl788) (S. Sayısı : 6ı7) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Hukuki 
ve Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/591) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2000) 

29. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11319) (S. Sayısı : ı 1 7) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

30. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 
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31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

32. -Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılınasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İınar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/593) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi : 1 1.4.2001) 

33. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

34. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (11732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

35. X- Hayvanlan Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30.7.ı999) (*) 

36. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (11470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

37. -Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Bayındırlık, !mar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (11638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

38. -Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

39. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'ın, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (ı/767, 2/246, 2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.200ı) 

40. - Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi : 25.2.2000) 

41. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulınazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

42. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 14. 1.2000) 

43. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulınazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

44. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulınazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 1 1.2.2000) 

45. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 1 1.2.2000) 

46. - istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığinın Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 1 1.2.2000) 

47. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 1 1.2.2000) 

48. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulınazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : ı 1.2.2000) 

49. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulınazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : ı 1.2.2000) 

-6- 47 NCİ BİRLEŞİM 



8 -KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN Dİ GER İŞLER 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

5 1. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal işler ve Dışişleri Komisyonları Raporlan ( 1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

52. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatınmların Karşılıklı Teşviki ve Konın
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

53. -Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
8.3.2000) 

54. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Koıunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11597, 1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasansı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

56. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'ııın, Siyasi Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2175) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

58. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Rapoıu (11390) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 26. 7.1999) 

59. -Hazır Gıda iaşesi Kanunu Tasansı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (11439) 
(S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7. 1999) 

60. X -Uluslararası Sergitere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (11273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

61. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporlan (11266) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

63. X- Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Asısubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve İçişleri ve Milli Savunma 
Komisyonları Raporlan (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

64. -Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi : 12. 8.1999) 

65. -Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11385) 
(S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

66. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (11469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 14.8.1999) 

67. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

68. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

69. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 
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70. - Elazığ Milletvekili Alırnet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: ı9.ı0.1999) 

71. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (11511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

72. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (11542) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi: 25. ıo.I999) 

73. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (l/48ı) (S. Sayısı : ı87) 
(Dağıtma tarihi: 25.ıO.l999) 

74. - Şanlıuıfa Milletvekili Zülfükar izol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/ı8) (S. Sayısı : ı92) (Dağıtma tarihi: 2.1 1.1999) 

75. - Askeri Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Rapoıu (11384) (S. Sayısı : ı93) (Dağıtma tarihi : 
4.ı ı. ı999) 

76. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Milli 
Savunma Komisyonları Raporları (11381) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : ı 7. ı 1.1999) 

77. X - Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(l/541)(S. Sayısı : 208)(Dağıtma tarihi : 18.1 1.1999) 

78. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119)(S. Sayısı : 213)(Dağıtma tarihi : 25.1 1.1999) 

79. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kumıniarı 
TeşkiHitı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

80. - Konya Milletvekili Teoınan Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkihltının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/ 4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi : 8.12.1999) 

81. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

82. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

83. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzterin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

84. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenınesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetieki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
11571, 11572, 2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999) 

85. -Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
11573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi : 21. ı2.1 999 ) 
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86. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İl de Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül ı993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin ı inci Maddesinin ı inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

87. -Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battatgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 24. 12. 1999) 

88. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11565) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tarihi: 24. ı2. 1999) 

89. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

90. -Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.ı999) 

91. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonlan Raporları (11566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

92. -Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi : 26. 1.2000) 

93. -Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Milli Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (11387, ı/414, 11462) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 26.1.2000) 

94. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi : 28. 1. 2000) 

95. - Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 

Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi : 28. 1.2000) 

96. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı : 321) 
(Dağıtma tarihi: ıı.2.2000) 

97. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yas ama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün ı33 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 22ı'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

98. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yas ama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : ı4.2.2000) 

99. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

100. -Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1 72) (S. Sayısı : 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 
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ı O 1. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün ı33 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/ı74) (S. Sayısı: 226'ya ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: ı4.2.2000) 

ıo2. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atalıan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün ı33 üncü 
Maddesine Göre Raporahirazı (3/ı75) (S. Sayısı: 227'ye ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: ı4.2.2000) 

ıo3. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün ı33 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/ı 76) (S. Sayısı : 228'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : ı4.2.2000) 

ıo4. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kaıma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün ı33 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/ı77) (S. Sayısı: 229'a ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: ı4.2.2000) 

ıo5. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/ı86) (S. 
Sayısı : 234'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : ı4.2.2000) 

ıo6. -Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

ıo7. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakaıılık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kaı·ma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

108. -Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

109. -Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün ı33 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

ı 10. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/35ı) (S. 
Sayısı: 272'ye Unci Ek)(Dağıtma tarihi: ı8.2.2000) 

ll 1. -Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün ı33 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e ı inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

112. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/4ı3) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : ı8.2.2000) 

ı 13. -Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 4ı Sayılı Kanun 
Hükmünde Karamamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi : 21.2.2000) 

114. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 
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115. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/ı8ı) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

ı 16. -Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 25.2.2000) 

117. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapom 
(3/329) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

ı ı8. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'm Yasama Dokunulınazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karına Komisyon Rapom 
(3/252) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

119. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon Rapom 
(3/ı 78) (S. Sayısı : 36ı) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

ı20. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapom 
(3/169) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

121. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapom 
(3/167) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

122. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 4ı 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve ı90 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

123. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kumlu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kumluşu ve işleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11626) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 6.3.2000) 

124. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile ı85 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı : 379) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.2000) 

125. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş,iklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğmdan Gündeme Alınma ünergesi (2/263) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 7.3.2000) 

126. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karına Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

127. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arahacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

ı28. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karına Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün ı33 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

129. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Naınık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arahacı'nın İçtüzüğün ı33 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı : 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

130. -Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 
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131. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başhakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtü~üğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

132. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

133. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 28.3.2000) 

134. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) ' 

135. -Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

136. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici MaddelerEklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayisı : 392) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

137. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

138. -Trabzon Milletvekili ŞerefMalkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi : 1 1.4.2000) 

139. -Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi : 13.4.2000) 

140. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/100) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 17.4.2000) 

141. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

142. - Erzurum Milletvekilleri İsmailr Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi TeşkiHitının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

143. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşıııın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 3 7 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) 

144. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (11647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

145. X - Özel Karayolu Taşıtlannın Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleıi Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 
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146. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi : 1.5.2000) 

ı47. -Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir İl (İnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 4ı9) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

ı48. -Bursa Milletvekili Alırnet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, inegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, 
Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 

149. -Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/ı73) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

ı50. -Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 23.5.2000) 

ı 51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(11648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

ı52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

ı53. -Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.2000) 

154. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

ı55. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasansı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilieri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (11559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

ı56. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

157. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 44ı) (Dağıtma tarihi : 5.6.2000) 

ı 58. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

159. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/66ı) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

ı6o. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka
bad'da Diplomatik Temsilcilikterin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 8.6.2000) 

161. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri ve Milli Savunma Komisyonlan Raporları (11581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi : ı2.6.2000) 
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ı62. -Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları TeşkiHi.tı 
Hakkında 4ı Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve ı90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi : ı4.6.2000) 

ı63. -Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 
ı90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

ı64. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/67ı) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: ı9.6.2000) 

165. - İzmir Milletvekilleri Suha Tanık ve !şılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı : 498) (Dağıtma tarihi : 19.6.2000) 

ı66. - Amasya Milletvekili Alırnet İyimaya'nın, 24.2. ı983 Tarih ve 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 21.6.2000) 

ı67. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enedi, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Tekıloloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

168. -Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 4ı Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Arıtaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

169. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11579) 
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

ı70. -Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardırnlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

ı 71. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

ı 72. X- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanw1 Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

173. - Devlet İlıale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 28.6.2000) 

ı 74. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1. 10.2000) 

175. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1. 10.2000) 

176. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün ı33 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e ı inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

ı77. -Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün ı33 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye ı inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 
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ı78. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

179. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürüdülden Kaldıolmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (ını ı) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

180. -Avda ve SpordaKullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundumlmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (11420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 

181. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılınazyıldız'ın, Devlet Memurlan Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

ı82. -Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

183. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (11665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

184. -Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtına tarihi: 1.10.2000) 

185. - istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtına tarihi: 13.10.2000) 

186. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Banşçıl Amaçlı Kullanıını İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : 16.10.2000) 

187. -İzmir Milletvekilleri Suha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 15. ı 1.2000) 

ı88. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11427, 11426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
ı 7. ı 1.2000) 

ı89. -Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 20.11.2000) 

190. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 54ı) (Dağıtma tarihi : 
21.1 1.2000) 

191. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokollin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtına 
tarihi : 24.11.2000) 

192. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 
Y ardımiaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

193. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi : 29.1 1.2000) 
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194. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raponı 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.1 1.2000) 

195. -Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları TeşkiHitı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kaımnun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğnıdan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

196. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 5.12.2000) 

197. -Çanakkale Milletvekili Nevfet Şahin ve 5 Arkadaşının, Karnııda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistterin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
iyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 5.12.2000) 

198. - Milliyetçi Hareket Partisi Gnıp Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

199. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kunımları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnarnelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüği\n 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

200. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

201. -Çanakkale Milletvekili Nevfet Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkarlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğnıdan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

202. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOZüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

203. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raponı (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

204. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raponı (1/602) (S. 

' Sayısı: 590)(Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 
205. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kunımları Teşkilatı Hakkında 41 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtOZüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/3 13) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29. 1. 2001) 

206. -Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kunımları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

207. - Milliyetçi Hareket Partisi Gnıp Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcm Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 
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208. -Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasansı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.200 ı) 

209. -Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.200ı) 

210. -İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve·Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (11804) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 29. 1.200ı) 

211. -At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım,Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağ~tına tarihi: 6.2.2001) 

212. -Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 4ı Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilere k Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/ı4) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

213. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilere k Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

214. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

215. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılınası Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

216. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.200ı) 

217. -İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven' in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun ı inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı : 6ı2) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

218. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılınasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

219. X - Alıvali Şahsiye Cüzdaniarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(11799) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.2.2001) 

220. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Eneıji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

221. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

222. -Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 62ı) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

223. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve LÜtfi Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 
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224. - Uzman Jandanna Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (11810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

225. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (11802) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

226. -Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşımn, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkmda 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

227. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

228. - Türk Ceza Kanunu, Cezalarm infazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili !şılay Saygın'ın Türk Ceza Kaııunu ile 
Cezaların infazı Hakkında Kanıında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğıu Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve 5 Arkadaşmm Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arahacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

229. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Almmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

230. -Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı : 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

231. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi : 27.3.2001) 

232. - Atıkara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara iline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

233. -Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 3 7 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

234. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasınallişkin Önergesi (2/116)(S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

235. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara iline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğıudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

236. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi : 12.4.2001) 

237. - İzmir Milletvekili Suha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 
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238. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkılrlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 

239. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlannda Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınınada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatınmların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtiizüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasınaİlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

240. -Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırınak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

241. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurnınları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı : 657) (Dağıtma tarihi : 25.4.2001) 

242. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

243. X - Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

244. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/829) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 1.5.2001) 

245. -Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurnınları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılınası Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2001) 

246. - Hatay Milletvekili Naınık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurnlması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

247. -İçel Milletvekili İstemihan Talay ve ll Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl 
(Tarsus) Kurnlması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma İlişkin Önerge 
(2/545) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 1.5.2001) 

248. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezaliınler ve Soykırımların Tanınması Haklanda Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilieri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili İsınail Köse ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Şandır'ın, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırtınlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/669, 2/671, 2/672, 2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

249. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (11613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2001) 

250. - Aydm Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma İlişkin Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 11.5.200 1) 

251. -Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler .Günü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğnıdan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 11.5.200 1) 

-19- 47 NCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER İŞLER 

252. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınınasma İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

253. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılırnma İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasınm 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları ( 1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 23.5.2001) 

254. X - Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kanm Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi 
İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/773) (S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001) \ 

255. -Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiritıesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/852) (S. Sayısı 686) (Dağıtma tarihi : 28.5.2001) 

256. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Ka.n~n Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor K misyonu Raporu ( 1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarıhı: 28.5.2001) 

257. - Siva..c; Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan pündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) i 

258. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692~)Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

259. - Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Yükse öğretim Kımımiarı Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne air Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değiş!klik Y~pılması Hakkında Kanun Tek ifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına Ilişkin ünergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi : 31.5.200 1) 

260. -İçel Milletvekili Ali Er' in, 2924 Sayılı Orman IKöylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılisına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin ,· nergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 

261. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali ~zunırmak'm, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37nci Maddesine Göre Doğrudan Gün~eme Alınmasına İlişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) .. 1 

262. - Adana Milletvekilleri M. Halit Dağlı, Musa O~türk ve Ali Halaman'ın, Bir İl K~lması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğıudan Gündeme Alınmasına İlişkin ünergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) ! 

263. -Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaş nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilere Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7 .. 2001) 

264. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleş k Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat aptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapoıu (1/830) (S. ayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

265. - Doğıu Yol Partisi Gıup Başkanvekili Anka a Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzürın 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Almmasına İlişkin Önergesi (2/1 15) (S. Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

266. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 ~~kadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tekİifl ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı : ~05) (Dağıtma tarihi : 12.6.2001) 

267. -Tokat Milletvekilleri H. Hüseyin Balak, Lütfıl Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh) 
Kumlması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci !Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı: 706) (Dağıtma tarihi : ~.6.2001) 

268. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyo · venlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışına ve Sosyal işler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/831) (S. Sayısı: 709)(Dağıtma tarihi: 13.6.20

1

01) 
i 
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269. X- Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (11805) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 18.6.2001) 

270. X- Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (11853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

271. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Ortaklar) Kumlmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

272. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

273. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Anndırılması ve Bunların Gelecekte Smır Koruma An1acıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanlll Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (11867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi : 28.6.2001) 

274. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (11868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

275. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleıi 
Komisyonu Raporu (11871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

276. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (11872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

277. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887)(S. Sayısı: 740)(Dağıtma tarihi: 15.10.2001) 

278. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu RaportJ (11891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi: 15.10.2001) 

279. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

280. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzi\ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

281. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/614) ·(S. Sayısı: 744) 
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001) · 

282. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (11762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) · ' 

283. - MilllSavunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutaniıkiarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

284. -İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 
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285. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 4ı Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve ı90 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılınası Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/682) (S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

286. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ve Milli Savunma 
Komisyonları Raporları (11864) (S. Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi : 1. ı 1.200 ı) 

287. -Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 75ı) (Dağıtma tarihi: 5.11.200ı) 

288. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk ve 35 Arkadaşınm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5. ı 1.200 ı) 

289. -Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 756) (Dağıtma tarihi : 8. ı 1.200 ı) 

290. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışına ve Sosyal İşler 
ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (11863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.200ı) 

291. -Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Eneıji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (2/571) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi: 12.1 1.2001) 

292. X -Kadınlara Karşı Her Türlü Aynıncılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (11896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.1 1.2001) 

293. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11916) (S. Sayısı: 
760) (Dağıtma tarihi: ı3. ı ı .200 ı) 

294. X- Türkiye-Efta Oı1ak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (119ı9) (S. Sayısı: 76ı) (Dağıtma tarihi: 
13.11.2001) 

295. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın İlinde Kozcağız ve Kuınluca Adlan ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

296. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioğlu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroğlu'nun, 
Yükseköğretim Kunımları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriterek 
Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/508) 
(S. Sayısı: 763)(Dağıtma tarihi: 13.ı 1.200ı) 

297. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Atıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi: ı3.11.2001) 

298. X - Her Türlü Irk Aynmcılığının Ortadan . Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/913) 
(S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

299. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasma Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11926) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

300. X- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtma tarihi: 26.1 1.2001) 

301: - Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (11928) (S. Sayısı: 775) (Dağıtma tarihi: 
26.1 1.200 ı) 
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302. X- Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (11877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
30.11.2001) 

303. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal işler Komisyonları Raporları (11907) (S. Sayısı: 778) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

304. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/909) (S. Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) · 

305. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

306. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(11924) (S. Sayısı: 782) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

307. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (11910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

308: X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

309. -Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasansı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

310. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik 
İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 
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Dönem: 21 Yasama Yılı : 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 795) 

Kamu İlıale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Thrizm Komisyonları 

Raporları (1/931) 

Not: Tasarı. Başkaniıkça Adalet, Plan ve Bütçe ve Bayındırlık. imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyon/arına hava/e edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.O.J0/101-382/5382 

20.11.2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Baş
kanlığımza arzı Bakanlar Kurulunca 1.11.2001 tarihinde kararlaştırılan "Kamu ihale Sözleş
mcleri Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

GENEL GEREKÇE 

Bülent Ecevit 

Başbakan 

8.9.1 983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu, hem ihale işlemlerine ilişkin esas ve usul
leri hem de bu ihaleler sonucunda imzalanacak sözleşmelerle ilgili hususları düzenlemektedir. Bu 
Kanunun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan 
aksaklıkları gidermedc yetersiz kaldığı, bUtUn kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve 
uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermediği görüldüğünden, kamu ihaleleri ile ilgili 
geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmıştır. Ancak Kamu ihale Kanununda, uluslararası mevzuat 
gereği sadece sözleşmelerin imzalanmas ma kadar olan ihale süreci ile ilgili hükümlere yer verilebil
miştir. Bu çerçevede, yapılan ihaleler sonucunda dUzenlenecek sözleşmeler ile ilgili hususlarda bir 
boşluğa neden olunmaması için, bu konu ile ilgili hUkUmlerin ayrı bir kanun ile düzenlenmesine ih
tiyaç duyulmuştur. 

Bu Kanunda, Kamu ihale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından sözkonusu Kanun 
hükümlerine göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas 
ve usullerin Kamu ihale Kanununda olduğu gibi tek bir yasal dOzenierne ile belirlenmesi amaçlan
mıştır. Böylece Kamu ihale Kanununa göre yapılan ihalelerdeki etkinliğin ve denetimin devam et
tirilebilmesi için sözleşmelere ilişkin düzenlemeler ve uygulamalarda birliktelik sağlanmış olacaktır. 

Uluslararası uygulamalara paralellik sağlamak üzere; anahtar teslimi götürü bedel, götürü 
bedel ve birim fıyat sözleşme olmak üzere uç sözleşme türü belirlenmiştir. Uygulama birliğini ger
çekleştirmek için de iş türleri dikkate alınarak Tip Sözleşmelerin hazırlanması ve idarelerce bu Tip 
Sözleşmelerin esas alınması öngörülmüştür. 
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Sözleşmelerin mevcut uygulamada usulsüzlüğe sebebiyet verecek şekilde devredilebildiği dik
kate alınarak, sözleşmeierin devredilebitmesine sınır getirilmiştir. 

Mevcut mevzuattaki hükümlerin yeterli olmaması nedeniyle uygulamada ortaya çıkan ihtilaf
ları gidermek amacıyla, sözleşmelerin feshine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 

Kamu yapılarının fen ve sanat kurallarına uygun ve sağlam bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
denetim eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilecek can kaybı ve hasarların oluşmaması için gerekli ted
birleri almak ve buna rağmen herhangi bir hasar oluşması durumunda da devletin zararını önlemek 
amacıyla yapım ve denetim sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve sözleşmelerin etkin bir şekilde uy
gulanmasını sağlamak amacıyla, kamu taahhütlerinde sorumluluğunu yerine getirmeyen yük
leniciler ve idare görevlileri hakkında cezai yaptırımlar etkinleştirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Kanunun hazırlanma amacı belirtilmiştir. 

Madde 2.- Kanunun kapsamının, Kamu ihale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından 
sözkonusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeler olduğu 
hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla; 

-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli İdareler, özel idare ve belediyeler, 

-Bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tilzel kişiler, 

-Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, kamu ik-
tisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan bütün kamu iktisadi teşebbüsleri, 

-Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi 
verilmiş tilzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, 

-Yukarıda belirtilen daire, idare, kuruluş ve teşebbüslerin sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, 

bu Kanun kapsamındadır . 

. Ancak, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar bu Kanun kapsamı dışındadır. 

Madde 3.:- Kamu ihale Kanunundan farklı tanımlamalara yer verilmesine ihtiyaç bulun
madığından, bu Kanunun uygulanmasında Kamu ihale Kanununda yer alan tanımların geçerli ol-
duğu belirtilmiştir. ' 

Madde 4.- Kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilebilmesi için, taraflar arasında ihtilaf
lara neden olunmaması açısından düzenlenecek sözleşmelerde ihale dokümanında bulunan şartlara 
aykırı hükümlere yer verilmemesi, Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde 
değişiklik yapılmaması ve ek sözleşme düzenlenmemesi ilke olarak benimsenmiştir. 

Madde 5.- Kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulama birliğini sağlamak üzere, iş tür
lerine göre farklı Tip Sözleşmelerin hazırlanacağı ve idarelerce yapılacak sözleşmelerde bu Tip Söz
leşmelerin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6.- İşierin özelliği dikkate alınarak; anahtar teslimi götürü bedel, götürü bedel ve birim 
fıyatşeklinde üç sözleşme türüne göre teklifalınması ve sözleşme düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 7.- İhtiyaçların Kanuna uygun bir şekilde karşıtanmasını sağlamak üzere, sözleşmeler
de yer almasİ zorunlu görülen. hususlar belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 795) 
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Madde 8.- ihale yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek ve maliyeti etkileyebilecek fıyat değişik
liklerinin dikkate alınabilmesi için, sözleşme türlerine göre fıyat farkı verilebilmesine ilişkin esas 
ve usulleri tespit etmeye Kamu ihale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu 
düzenlemesi getirilmiştir. 

Madde 9.- Ortaya çıkabilecek riskiere karşı koruma sağlanması ve işin planlanan sürede 
bitirilebilmesi amacıyla, yapım işlerinde işyerierindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hiz
met makinaları, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, işe başlama tarihinden kesin 
kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yan
gın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi riskiere karşı yüklenici tarafından ihale dokümanın
da belirtilen şekilde "All Risk" türü sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 10.- Mevcut Kanunda yer almaması nedeniyle idarelerce farklı uygulandığının tespit 
edilmesi üzerine Kanun hükmü olarak düzenlenmesi gerekli görülen mücbir sebepler ve şartları 
belirlenmiştir. 

Madde 11.- Taahhüdün istenilen şekilde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için, idarelerce 
kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonlarının görevlendirilmesi öngörülmüştür. 

Bu komisyonlar tarafından yapılacak işlemlerin, mal veya yapılan işin idareye teslimi üzerine 
başlaması esası benimsenmekle birlikte, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorum
luluğunu ortadan kaldırmaması şartıyla, imalat veya üretim süreci gerektiren işlerde; geri dönüşü 
olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve 
hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla işin ihale dokümanında belirlenen kalite ve 
özelliğe uygun üretilip üretilmediğinin üretim aşamasında denetlenmesine de imkan tanınmıştır. 

Madde 12.- Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, artan iş veya fıyat farkı 
olarak ödenecek bedelin % 1 O' u oranında ek kesin teminat alınması gerekli görülmüştür. 

Madde 13.- Yüklenicinin yükümlUlüğünü sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun 
olarak yerine getirmesi ve bu işten dolayı i dareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi 
üzerine, teminatların hangi şarttarla geri verilebileceğine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

Yüklenim nedeniyle yüklenicinin i dareye ve diğer kamu kuruluşlarına borcu bulunduğu takdir
de, teminatın paraya çevrilerek borçlarına karşılık olarak alıkonulması ve kalanının iade edilmesi 
sağlanmıştır. 

Madde 14.- Kesin teminatların uzun yıllar süresince saklanmasındaki sorunları gidermek ve bu 
sürede değer kaybetmesini önlemek üzere, idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi 
nedeniyle iade edilemeyen kesin teminatların gelir kaydedilmesi öngörülmüştür. 

Madde 15.- Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve karşılıklı anlaşıl
ması kaydıyla, işin yerinde, süresinde ve buna bağlı olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılmasına 
imkan tanınmıştır. 

Madde 16.- Sözleşmenin zorunlu hallerde ihale yetkilisinin izni ile başkasına devri mümkün 
görülmekle birlikte, taahhüdünü yerine getirme konusunda sorumlu davranabilecek isteklilerin 
kamuya karşı yüklenirnde bulunmasını sağlamak üzere aynı yüklenici tarafından isim ve statü 
değişikliği gereği yapılan devirler hariç, üç yıl içinde birden fazla sözleşmenin devredilemeyeceği 
veya devir alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme uymayanlar hakkında ihalelere katılmak
tan geçici yasaklama kararı verilmesine ilişkin hükmün uygulanması ve izinsiz devir yapılması 
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halinde de sözleşmenin feshedilmesi öngörülmüştlir. Bu maddenin uygulanmasında, ortak girişimi 
oluşturan yüklenicilerin herhangi birinde değişiklik olması da sözleşmenin devri olarak değerlen
dirilecektir. 

Madde 17.- Yliklenicinin öllimli, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkfımiyeti durumun
da uygulanacak hlikümler belirlenmiştir. 

Madde 18.- Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde ortak girişimi oluşturan kişilerden 
birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması 
veya dağılmasının sözleşmenin devamına engel olmayacağı belirlenerek, yapılacak işlemlerin neler 
olduğu dlizenlenmiştir. 

Madde 19.- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yliklenicinin ağır mali 
güçlükler içerisinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyebileceği dikkate alınarak, 
sözleşmenin feshine ve yapılacak işlemlere ilişkin hüküm düzenlenmiştir. 

Madde 20.- Akde bağlanan bir taahhüdün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde, 
Borçlar Kanununun 106 ncı maddesine uygun olarak sözleşmenin süreye bağlı bildiri ml i fesh i ile 
yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında Kanunda beliı1ilen yasak fıil veya davranışlarda 
bulunduğunun tespiti halinde bildirim yapılmaksızın fesih düzenlenerek, protesto çekmeye ve karar 
almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür. 

Madde 21.- Sözleşme yapıldıktan sonra, yüklenicinin ihale sürecinde Kamu ihale Kanununa 
göre yasak fıil veya davranışlarda bulunmuş olduğunun tespit edilmesi halinde de sözleşmenin fes
hi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. Ancak, taahhüdün en az 
% 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırıjmasında kamu yararı bulunması kaydıy
la, maddede sayılan durumlar için sözleşme feshedilmeden taahhüdün tamamlanmasına imkan 
tanınmıştır. Yasak fıil veya davranışta bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyidelerin tamamlan
ma aşamasında bulunan taahhüdü aksatmaması amacıyla bu düzenleme yapılmış olmakla birlikte, 
yüklenici hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi ve kesin teminat tutarında ceza 
tahsil edilmesine ilişkin müeyyidelerin uygulanması gerekli görülmüştür. 

Madde 22.- 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshi halinde idarelerce yapılacak iş
lemler belirlenmiştir. Teminatlardaki değer kaybını önlemek üzere, sözleşmenin feshi halinde bu 
teminatların değerinin güncellenmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 23.- Kanunda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle sözleşmenin feshi halinde işin tas
fiye edileceği ve kesin teminatının iade edileceği açık olarak düzenlenmiştir. 

Madde 24.- Hizmet veya yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin söz
leşme bedelinin % 50 oranını aşmayan bir artışla tamamlanabileceğinin tespiti halinde dahi, taah
hüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirileceği doğaldır. Artan 
işin ise, doğrudan temin usulüne göre ihale edilmek ve yeni bir sözleşme imzalanmak suretiyle ay
nı yükleniciye yaptırılabileceği Kamu ihale Kanununda düzenlenmiştir. İşin bu oranın üzerinde bir 
artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde de, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine 
uygun olarak yerine getirilmesinin zorunlu olduğu açık olarak belirtilmiştir. Bu durumda sözleş
menin gereği yerine getirilmiş ancak iş tamamlanmamış olacağından, tasfiye işlemi yapılması 

gerektiği hükme bağlanmıştır. İşin tamamlanamayan kısmı için ise, yeni bir ihale yapılması gerek
li olacaktır. 
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Madde 25.- Bu madde ile sözleşmenin yürütülmesi sırasında yasak olan fıil veya davranışlar 
belirlenın iştir. 

Madde 26.- Kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmelerin uygulanması sırasında 

idare! erin zararına sebep olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını ger
çekleştirmek amacıyla; yasak olan fıil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, fıil veya 
davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan 
bakanlık tarafından haklarında maddede belirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama 
kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Yasaklananların başka bir yöntem izleyerek do lay lı olarak kamu ihalelerine teklif vermesini 
önlemek üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları 
şirketler veya ortaklarına da sermaye veya şahıs şirketi ayrımı yapılarak aynı müeyyidenin. uy
gulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Yasaklama kararlarının yürürlüğe girmesinin zaman alacağı gözönüne alınarak, bu fıil veya 
davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar ay
nı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri düzenlenmiştir. 

İdareler tarafından verilen yasaklama kararlarının gecikmeye neden olunmadan işleme konul
masını sağlamak üzere yapılacak işlemler için süre belirlenerek; yasaklamayı gerektiren fıil veya 
davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde idarece yasaklama kararı verileceği, 
verilen bu kararların Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç 15 gün içinde gönderileceği ve 
yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 

Bu uygulamanın etkin olarak yürütilimesini sağlamak üzere, yasaklama kararlarının Kamu ihale 
Kurumu tarafından izlenmesine ve bu konuda sicil tutulmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Madde 27.- 25 inci maddede belirtilen fıil veya davranışlardan bazılarının Türk Ceza 
Kanununa göre suç teşkil etmesi ve cezai müeyyidesi bulunması nedeniyle, bu fıil veya davranışta 
bulunan gerçek veya tilzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilieri hakkında ceza kovuşturması yapıl
ması gerektiği belirtilmiştir. Kovuşturma sonunda hUkmolunacak cezanın yanısıra bu fıil veya dav
ranışta bulunanlar ile o işteki ortak veya vekillerinin, geçici yasaklama kararının bitiş tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere bir yılla üç yıl arasında kamu ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıy
la yasaklanmaları da gerekli görülmüştür. 

Ayrıca, yargılama sonunda suçun sabit görülme olasılığı dikkate alınarak yeni ihtilaflara yol 
açılmaması için, yargılama sonuna kadar ilgililerin kamu ihalelerine katılmaları önlenmektedir. Suç 
işlerneyi alışkanlık haline getirenierin kamuya karşı mesleklerini gerektiği şekilde yapamayacakları 
gerekçesiyle de bu fıil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmelunanlar ile 
bunların şirketlerinin mahkeme kararıyla sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklan
maları hükme bağlanmıştır. Bu maddede düzenlenen hükümlerin uygulamasının sağlıklı olarak 
yapılmasını sağlamak üzere de ilgili merciiere bildirim yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır. 

Madde 28.- Sözleşmenin yapılmasından taahhüdün tamamlanmasına kadar olan süreçteki her 
aşamada görev alan idare görevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerine getirmelerini sağlamak 
amacıyla; yasak fıil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gerekiere uygun veya 
tarafsızlıkla yapmadıklarının veya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu 
hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde disiplin cezası uygulanması, fıil veya davranışlarının 
özelliğine göre ceza kovuştunnası yapılması ve kamu davası açılmasına karar verilenierin yar
gılama sonuna kadar görevlerinden uzaklaştırılması gerekli görülmüştür. 
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Ayrıca, bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza veril
miş olanların, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve il
gili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev 
alamayacakları dUzenlenmiştir. 

Madde 29.- Kamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanların yerine getirdikleri hizmetin 
gerektirdiği sorumluluğun bir parçası olarak sözleşmenin uygulanma sürecinin hangi aşamasında 
edinilirse edinilsin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayamayacakları ve bundan yarar 
sağlayamayacakları hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, bu hükme uymayanlar hakkında uygulanacak 
müeyyideler belirtilmiştir. 

Madde 30.- Kamu yapılarının sağlam ve teknik gerekiere uygun olarak yapılmasını sağlamak 
ve yapım işi bittikten sonra telafısi güç olan zarar ve ziyanların ortaya çıkmasını önlemek üzere 
yükleniciler ile alt yüklenicilerin 15 yıl süreyle müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, meydana gelecek zarar ve ziyanın yüklenici ve alt yüklenici! ere ikmal ve tazmin ettiril
mesi ile haklarında ceza kovuşturması yapılması hükmü getirilmiştir. 

Madde 31.· Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasında yüklenici sorum
luluğunun yanısıra yapı denetim görevlilerinin de aynı sorumluluğa sahip olması gerektiği dikkate 
alınarak, denetim görevinin eksiksiz yapılmasını gerçekleştirmek üzere yapı denetim görevlileri 
yüklenicilerle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur. 

Madde 32.- Danışmanlık hizmetlerini yerine getiren hizmet sunucuları üstlendikleri işlerde; 
tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürür
lükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve 
deneyimin idare yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelebilecek zarar ve ziyan
dan doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulması halinde ise yapım müteahhidi ile birlikte 
müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Ayrıca, bu işler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararları önlemek 
üzere zarar ve ziyanın ikmal ve tazmini ile haklarında ceza kovuşturması yapılması hükmü getiril
miştir. 

Madde 33.- Tedarikçilerio sorumluluğu düzenlenerek, yaptıkları işlerle ilgili ortaya çıkabilecek 
zararları önlemek üzere zarar ve ziyanın ikmal ve tazmini ile haklarında ceza kovuşturması yapıl
ması hükmü getirilmiştir. 

Madde 34.- Hizmet sunucularının sorumluluğu düzenlenerek, yaptıkları hizmetlerle ilgili or
taya çıkabilecek zararları önlemeK üzere zarar ve ziyanın ikmal ve tazmini ile haklarında ceza 
kovuşturması yapılması hükmü getirilmiştir. 

Madde 35.- Yerine getirilecek taahhütlerin farklı nitelikte olması nedeniyle 30, 31, 32, 33 ve 
34 üncü maddelerde ayrı sorumluluklar düzenlenmiştir. Ancak, bu taahhütlerin yerine getirilmesi 
sırasında sorumlulukların ihlali sonucunda ağır yaralanma veya can kaybına sebebiyet verilmesi 
halinde ihlalin ağırlığı dikkate alınarak, Türk Ceza Kanununda öngörülen cezaların bir misli ar
tırılarak uygulanması ve bu cezaların ertelenmemesi ve paraya çevrilmemesi gerekli görülmüştür. 

Madde 36.- Teminatlarla ilgili genel hükümler Kamu ihale Kanununda düzenlendiğinden, bu 
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde sözkonusu Kanun hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Madde 37.- Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek üzere, Kanunda yazılı 
sUrelerin hesaplanmasında hUküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu büktimlerinin uygulanması 
öngörUlmüştür. 
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Madde 38.- Bu Kanuna göre yapılacak tebligatlar için bazı maddelerde özel süreler öngörül
mekte birlikte, bükilm olmayan hallerde yapılacak tebligatlara açıklık getirmek amacıyla Tebligat 
Kanunu hükümlerinin uygulanması benimsenmiştir. 

Madde 39.- Kamu kurum ve kuruluşlarının bu Kanuna göre yapacakları sözleşmeler için tek 
bir yasanın öngörülmüş olması ve uygulamacıların bu Kanunla ilgili tüm değişiklikleri izieyebil
mesi için, bu Kanun hükümlerine ilişkin değişikliklerin sadece bu Kanunda yapılması hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 40.- Uluslararası uygulamalara paralellik sağlamak üzere Kamu ihale Kanunu kap
samına alınan işlerle ilgili dilzenlenen sözleşmeler açısından bu Kanun hUkUmleri uygulanacağın
dan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile diğer kanunların 2886 sayılı Kanundan muafiyet tanıyan 
hükümleri ve bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde ı.- Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak Tip Sözleşmelerin il
gili kurum ve kuruluşların görfişleri alınarak Kanunun yilrilrlllğe gireceği tarihe kadar hazırlanması 
ve Kanunla birlikte yilrllrlüğe konulması öngörülmüştilr. Ayrıca, bu düzenlernelerin yilrilrlüğe 

konulmasına kadar geçen sürede idareterin işlemlerini aksatmamak için mevcut esasların ve yönet
melik hükUmlerinin uygulanmasına izin verilmiştir .. 

Madde 4 ı.- Kanun, Kamu ihale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin dUzen
lenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek üzere hazırlandığından, Kamu ihale 
Kanunu ile aynı tarihte yürürlüğe girmesi gerekli görillmüştilr. 

Madde 42.- YUriltme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca mUştereken hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu tarafından 20.1 1.200ı tarihinde TOrkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Baş
kaniıkça 26.11.200 ı tarihinde esas komisyon olarak Bayındırlık, imar, . Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonuna, tali komisyon olarak ise, Adalet Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilen 
"Kamu ihale Sözleşmeleri Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 25.12.2001 tarihinde yapmış olduğu 
20 nci birleşimde, Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan ve Maliye 
Bakanı Sürner Oral ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu hem kamu ihalelerine ilişkin esas ve usulleri, 
hem de ihaleler sonucu imzalanacak sözleşmelere ilişkin usulleri düzenlemektedir. Sözkonusu 
Kanunun günümüzün değişen ihtiyaç ve koşullarına yeteri kadar cevap verem ediği, uygulamada or
taya çıkan aksaklıkların giderilmesinde yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsayamadığı, 
uluslar arası ihale uygulamalarına paralellik sağlamadığı düşüncesinden hareketle kamu ihalelerine 
ilişkin olarak geniş kapsamlı bir mevzuat hazırlanmış, ancak, uluslar arası mevzuat sadece ihale 
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sUrecine ilişkin dUzenlemelere cevaz verdiğinden sözleşmelere ilişkin dUzenlemelerin ayrı bir 
kanun şeklinde hazırlanması gerekmiştir. Tasarı, sözleşmelere ilişkin olarak doğabilecek herhangi 
bir hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- Kamu ihale Kanununa tabi kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerin sonucunda im
zalanacak sözleşmelerin dUzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesinin, 

-Uluslar arası uygulamalara paralel olarak; anahtar teslimi götUrU bedel, götUrU bedel ve birim 
fıyat sözleşme olarak üç tUr sözleşme belirlenmesinin ve bunlara ilişkin Tip Sözleşmelerin idarece 
hazırlanmasının, 

- Sözleşmelerin devredilebilmesine sınır getirilmesinin, 

- Sözleşmelerin feshine ilişkin dUzenlemelerin ayrıntılı bir şekilde belirlenmesinin, 

- Kamu yapılarının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapımını sağlamak Uzere yapım ve 
denetim sorumluluğuna ilişkin dUzenlemelerin belirlenmesinin, 

Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerinde yapılan görUşmeleri ve HUkümet adına yapılan 
tamamlayıcı açıklamaları takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görUşülmesine geçilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesi sırasında Komisyonumuzda, Tasarının; 

- 5 inci maddesinin; yapılacak işlerden dolayı Tip Sözleşmelerin Resmi Gazetenin yanı sıra in
ternet ortamında da yayınlanabilmesini teminen yeniden dUzenlenmesinin, 

- 9 uncu maddesinde; yapılacak işlerden dolayı çevreye karşı verilecek zararların da sigorta 
kapsamına alınıp alınmayacağı hususunun değerlendirilmesinin, 

- I O uncu maddesinin; birinci fıkrasının (a) bendi nin, doğal afetierin kapsamının yangın 
felaketini de kapsayacak şekilde düzenlenmesinin, 

- 28 inci maddesinin; birinci fıkrasının son cümlesin in, mevzuatımızdaki mevcut hUkümlerin 
yeterli olacağı düşUncesiyle metinden çıkarılmasının, 

- Geçici 1 inci maddesinin; 5 inci maddede önerilen değişikliğe paralel olarak, Tip Sözleş
melerin internet ortamında da yayınianmasını teminen yeniden dUzenlenmesinin, 

- Kanunun yayımlandığı tarihte ihalesi sonuçlanmış, ancak, sözleşmeye bağlanamam ış işlerin 
tasfiyesine ilişkin olarak bir geçici madde dUzenlenmesinin, 

Daha uygun olacağı kanaatİ hasıl olmuştur. 

Raporumuz, esas komisyon olan Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna sunul
mak Uzere Yilksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 

Metin Şahin Hayrettin Özdemir 
Antalya Ankara 
Katip Üye 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu Dengir Mir M. Fırat 

Bartın Adıyaman 

Türkiye BilyUk Millet Meclisi 

Sözeli 
Ahmet Kabil 

Rize 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 

(S. Sayısı : 795) 
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Üye Üye Üye 
Sait Açba M Zeki Sezer Cengiz Aydoğan 

Afyon Ankara Antalya 
Üye Üye Üye 

M Güven Karahan Hüseyin Arahacı Hayati Korkmaz 
Balıkesir Bilecik Bursa 

Üye Üye Üye 
Oğuz Tezmen M. Altan Karapaşaoğlu Hakkı Duran 

Bursa Bursa Çankırı 

Üye Üye Üye 
Aslan Polat Mehmet Sadri Yıldırım S. Metin Kalkan 

Erzurum Eskişehir Hatay 
(itirazım ızla) (Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye Üye Üye 
Aydın Ayaydın Masum Türker NesrinNas 

İstanbul İstanbul İstanbul 

Üye Üye Üye 
Celal Adan Hasan Çalış Arslan Aydar 
İstanbul Karaman Kars 

Üye Üye Üye 

Mehmet Serdaroğlu Necdet Tekin Metin Ergun 
Kastamonu Kırklareli Muğla 

Üye Üye Üye 
Ş. Ramis Savaş Cevat Ayhan Kemal Kabataş 

Sakarya Sakarya Samsun 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye Üye Üye 
Yaşar Topçu Lütfi Ceylan Bekir Gündoğan 

Sinop Tokat Tunceli 

PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU BAŞKANLIGINA 
Kamu ihale Sözleşmesi Kanun Tasarısı Muhalefet Şerhimiz 

Tasarının ayrı olarak hazırlanması uygun değildir. Kamu ihale Kanun Tasarısı ile birleştiril
melidir. Ayrı olmasının haklı bir gerekçesi yok, sadece kanun sayısı arttırılmaktadır. 

Mevcut uygulamada taahhüdünü mücbir sebep dışında yerine getirmeyen müteahhitlerin söz
leşmesi fesh edilmekte, teminatı irad kaydedilmekte ve yarım kalan iş nam ve hesabına ihale edil
mektedir. Getirilen düzenleme ile sadece teminatma el konulmakta ve gerek esaslara göre hesabı 
tasfiye edilmektedir. Bu düzenleme ile yatırımların uygulama programı aksayacak, gecikme zarar
ları ve hizmet aksamaları ortaya çıkacaktır. 

S. Metin Kalkan 
Hatay 

Aslan Polat 
Erzurum 

Türkiye BUyilk Millet Meclisi 

26.12.2001 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
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Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Bilyük Millet Meclisi 

Bayındırlık. imar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 

Esas No.: 11931 
Karar No.: 50 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

2.1.2002 

Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca mUştereken hazırlanan ve Başbakaniıkça 
20111/2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 26/1 I /2001 tarihinde 
Başkaniıkça Tali Komisyon olarak; Adalet Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna, Esas 
Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/93 I esas numaralı "Kamu ihale Sözleşmeleri 
Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 27/12/2001 tarihli 26 ncı birleşiminde Hükümeti temsilen 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN, Maliye, Adalet, Çevre, İçişleri, 
Dışişleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, 
Sayıştay, Yargıtay, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanlıkları ile sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek teşekkülleri 

temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu hem kamu ihalelerine ilişkin esas ve usulleri, hem de ihaleler 
sonucu imzalanacak sözleşmelere ilişkin usulleri düzenlemektedir. Sözkonusu Kanunun 
günümüzün değişen ihtiyaç ve koşullarına yeteri kadar cevap verem ediği, uygulamada ortaya çıkan 
aksaklıkların giderilmesinde yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsayamadığı, uluslararası 
ihale uygulamalarına paralellik sağlamadığı düşüncesinden hareketle kamu ihalelerine ilişkin olarak 
geniş kapsamlı bir mevzuat hazırlanmış, ancak, uluslararası mevzuat sadece ihale sürecine ilişkin 
düzenlemelere yönelik olduğundan sözleşmelere ilişkin düzenlernelerin ayrı bir kanun şeklinde 
hazırlanması gerekmiştir. Tasarı, sözleşmelere ilişkin olarak doğabilecek hukuki boşluğa mahal 
verilmemesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

Kamu ihale Kanununa tabi kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerin sonucunda 
imzalanacak sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesinin, 
uluslararası uygulamalara paralel olarak; anahtar teslimi götürü bedel, götürü bedel ve birim fiyat 
sözleşme olarak üç tür sözleşme belirlenmesinin ve bunlara ilişkin tip sözleşmelerin idarece 
hazırlanmasının, sözleşmelerin devredilebilmesine sınır getirilmesinin, sözleşmelerin feshine 
ilişkin düzenlernelerin ayrıntılı bir şekilde belirlenmesinin, kamu yapılarının fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak yapımını sağlamak üzere yapım ve denetim sorumluluğuna ilişkin 

düzenlernelerin belirlenmesinin, 

Hedeflendiği anlaşılmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen, 

4 üncü maddesi; kabul edilen tekrir-i müzakere önergesi doğrultusunda; sözleşme 

uygulamalarına hakim olan " haklarda ve yükümlülüklerde eşitlik prensibine" uygunluğun kamu 
sözleşmelerinde de aynen sağlanmasını temin için metne üçüncü fıkranın eklenmesi suretiyle, 
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5,6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri aynen, 

10 uncu maddesi; ikinci fıkrada yer alan ı o günlük müracaat sUresinin 20 güne çıkartılması, 
mücbir sebeplere benzer diger hallerin Kamu ihale Kurumu tarafından gerektiğinde belirlenınesini 
teminen (e) bendinin metne eklenmesi suretiyle, 

11 inci maddesi; idarelerin özellikle sulama ve karayolu inşaatları bünyesinde tamamlanan 
kısımlarında, kısmi kabul uygulamasından kısa sürede yarar sağlamalarını teminen metne üçüncü 
fıkranın eklenmesi suretiyle, 

12 nci maddesi; teminat oranlarının yüksek tutulmasının öncelikle Türk firmalarını olumsuz 
etkileyeceğinden; teminat oranının % 1 O' dan % 6' ya düşürülmesi suretiyle, 

13 üncü maddesi; (a) bendi kesin ve ek kesin teminatların geri verilmesinde iş akışına uygun 
bir biçimde düzenleme yapılmasını temin için değiştirilmek suretiyle, 

ı 4 üncü maddesi; iade edilmeyen teminatların doğuracağı sakıncaların önlenmesi ve daha 
uygun şartların sağlanması amacıyla değiştirilmek suretiyle, 

15, 16, 17, 18 ve ı9 uncu maddeleri aynen, 

20 nci maddesi; fesih ihbar süresinin kısa tutulmuş olması ve yüklenicinin öngörülen süre 
içerisinde işini hızlandırmasının mümkün görülmemesi nedeniyle (a) bendindeki 10 günlük süre 20 
gün olarak değiştirilmek suretiyle, 

21, 22 ve 23 üncü maddeleri aynen; 

24 üncü maddesi; tasfiye edilecek işlerde yüklenicinin yükümlülük sınırını tam olarak 
belirlenmesi gerekçesiyle değiştirilmek suretiyle, 

25 ve 26 ncı maddesi aynen, 

27 nci maddesi; "sanığın yargılama sonuna kadar suçsuz kabul edilmesi" temel ilkesi nedeniyle 
ikinci fıkra metinden çıkartılmak suretiyle, 

28 inci maddesi; Kamu ihale Kanunu Tasarısının 60 ncı maddesine uygunluğun sağlanması 
amacıyla birinci fıkra değiştirilmek suretiyle, 

29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri aynen; 

35 inci maddesi; Tasarıdan ceza hükümlerinin ihracı amacıyla Tasarı metninden çıkartılmak ve 
diğer maddeler teselsül ettirilmek suretiyle, 

36 ncı maddesi 35 inci madde olarak aynen; 

37 nci maddesi; 36 ncı madde olarak, madde başlığı "Hüküm bulunmayan haller" şeklinde 
düzentenrnek ve metin hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu hükümleriyle bütünlük 
sağlanması yönünde değiştirilmek suretiyle, 

38 inci maddesi 37, 39 uncu maddesi 38, 40 ıncı maddesi 39 uncu madde olarak aynen; 

Geçici 1 inci maddesi aynen, 

Yürürlüğe dair 41 inci maddesi 40, yürütmeye dair 42 nci maddesi 4 ı inci madde olarak aynen, 

Kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına 

Başkan 

Mustafa Gül 
Elazığ 

sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili Sözeli 
Sefer Koçak Ahmet Sancar Sayın 

Ordu Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 795) 
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Kıltip Üye Üye 
Yusuf Kırkpınar Nidai Seven Mustafa Vural 

İzmir Ağrı Antalya 
Üye Üye Üye 

Suat Pamukçu Mustafa Ors N e vf el Şahin 
Bayburt Burdur Çanakkale 

(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 
Üye Üye Üye 

OsmanAslan Tevhit Karakaya Mustafa Yaman 
Diyarbakır Erzincan Giresun 

(Muhalifım) 

Üye Üye Üye 
F adlı Ağaoğlu Hüseyin Mert Mehmet Çümen 

İstanbul İstanbul İzmir 
Üye Üye Üye 

OsmanPepe M Turhan İmamoğlu Fehim Adak. 
Kocaeli Kocaeli Mardin 

(Muhalifım) (İmzada bulunamadı) 
Üye Üye Üye 

Mümtaz Yavuz Osman Fevzi Zihnioğlu Mehmet Güneş 
Muş Sakarya Şanlıurfa 

Üye 
Ahmet Erol Ersoy 

Yozgat 
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HÜKÜMETiN TEKLiF ETTiÖİ METiN 

KAMU iHALE SÖZLEŞMELERİ 
KANUNU TASARlSI 

BİRİNCİ KlSlM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç 
MADDE I.- Bu Kanunun amacı, Kamu 

ihale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması 

ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun, Kamu ihale 

Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından 
sözkonusu Kanun hükümlerine göre yapılan 

ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri 

kapsar. 
Tanımlar 

MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında 
Kamu ihale Kanununda yer alan tanımlar 
geçerlidir. 

İlkeler 
MADDE 4.- Bu Kanuna göre düzen

lenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer 
alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. 

Bu Kanunda belirtilen haller dışında söz
leşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek 
sözleşme düzenlenemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sözleşmelerin Düzenlenmesi 

Tip sözleşmeler 

MADDE 5.- Bu Kanunun uygulanmasında 
uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BAYlNDlRLlK, iMAR, ULAŞTlRMA VE 
TURİZM KOMiSYONUNUN 

KABUL ETTİÖİ METiN 

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 
KANUNU TASARlSI 

BİRİNCİ KlSlM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler 
Amaç 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Kamu 

ihale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması 
ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Kanun, Kamu ihale 

Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından 
sözkonusu Kanun hükümlerine göre yapılan 
ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri 

kapsar. 
Tanımlar 

MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında 
Kamu ihale Kanununda yer alan tanımlar 
geçerlidir. 

İlkeler 
MADDE 4- Bu Kanuna göre düzen

lenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer 
alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. 

Bu Kanunda belirtilen haller dışında söz
leşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve 
ek sözleşme düzenlenemez. 

Bu Kanun kapsamında yapılan kamu söz
leşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin 
uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere 
sahiptir. ihale dokümanı ve sözleşme hüküm
lerinde bu prensibe aykırı maddelere yer 
verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasın
da bu prensip göz önünde bulundurulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sözleşmelerin Düzenlenmesi 

Tip sözleşmeler 

MADDE 5- Bu Kanunun uygulanmasında 
uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip 
Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır. 

İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Söz
leşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. 

Sözleşme türleri 
MADDE 6.- Kamu İlıale Kanuna göre 

yapılan ihaleler sonucunda; 
a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve 

bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, 
işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam 
bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel 
sözleşme, 

b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrın
tılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin 
tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel 
üzerinden götürü bedel sözleşme, 

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere 
ve bunlara ilişkin mahat listeleri ile birim fiyat 
taritlerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise 
işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece 
hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş 

kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istek
li tarafından teklif edilen birim fıyatların çar
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fıyat sözleşme, 

düzenlenir. 
Sözleşmed e yer almasa zorunlu hususlar 
MADDE 7.- Bu Kanuna göre düzen-

lenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların 

belirtilmesi zorunludur: 
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hiz

metlerde iş tanımı, 
b) İdarenin adı ve adresi, 
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, 

tebligata esas adresi, 
d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve 

sorumlulukları, 

e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi, 
f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip 

verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, 
g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse 

fıyat farkının ne şekilde ödeneceği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip 
Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır. 

İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Söz
leşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. 

Sözleşme türleri 
MADDE 6- Kamu ihale Kanununa göre 

yapılan ihaleler sonucunda; 
a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve 

bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, 
işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam 
bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel 
sözleşme, 

b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrın
tılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin 
tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel 
üzerinden götürü bedel sözleşme, 

c) Yapım işlerinde; ön veyakesin projelere 
ve bunlara ilişkin mahat listeleri ile birim fiyat 
taritlerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise 
işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak;· idarece 
hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş 

kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istek
li tarafından teklif edilen birim fıyatların çar
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat sözleşme, 

düzenlenir. 
Sözleşmede yer almasa zorunlu hususlar 
MADDE 7- Bu Kanuna göre düzen-

lenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların 

belirtilmesi zorunludur: 
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hiz

metlerde iş tanımı, 
b) İdarenin adı ve adresi, 
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, 

tebligata esas adresi, 
d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve 

sorumlulukları, 

e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi, 
f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip 

verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, 
g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse 

fıyat farkının ne şekilde ödeneceği, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç 
giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline 
dahil olacağı, 

i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle 
ilgili diğer giderlerin kimin tarafından 

öden eceği, 
j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım

onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine 
ait şartlar, 

k) Kesin teminat miktarı ile kesin 
teminatın iadesine ait şartlar, 

1) Garanti istenilen hallerde süresi ve 
garantiye ilişkin şartlar, 

m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim 
alma şekil ve şartları, 

n) Gecikme halinde alınacak cezalar, 
o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı 

verilebilme şartları, 
p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine 

ilişkin şartlar, 

r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigor
talanması ile yapı denetimi ve sorumluluğunu 
ilişkin şartlar, 

s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları, 
t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar, 
u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile il

gili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk
ları, 

v) ihale dokümanında yer alan bütün bel
gelerin sözleşmenin eki olduğu, 

y) Anlaşmazlıkların çözümU. 
İKİNCİ KlSlM 

Sözleşmenin Uygulanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Fiyat Farkı, Sigorta, MUcbir Sebepler, 
Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri 
Fiyat farkı verilebilmesi 

MADDE 8.- Sözleşme türlerine göre fiyat 
farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tes
pite Kamu ihale Kurumunun teklifi Uzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türkiye BilyUk Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç 
giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline 
dahil olacağı, 

i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle 
ilgili diğer giderlerin kimin tarafından 

ödeneceği, 

j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım
onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine 
ait şartlar, 

k) Kesin teminat miktarı ile kesin 
teminatın iadesine ait şartlar, 

1) Garanti istenilen hallerde süresi ve 
garantiye ilişkin şartlar, 

m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim 
alma şekil ve şartları, 

n) Gecikme halinde alınacak cezalar, 
o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı 

verilebilme şartları, 
p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine 

ilişkin şartlar, 

r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigor
talanması ile yapı denetimi ve sorumluluğunu 
ilişkin şartlar, 

s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları, 
t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar, 
u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile il

gili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk
ları, 

v) ihale dokümanında yer alan bütün bel
gelerin sözleşmenin eki olduğu, 

y) Anlaşmazlıkların çözümU. 
İKİNCİ KlSlM 

Sözleşmenin Uygulanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Fiyat Farkı, Sigorta, MUcbir Sebepler, 
Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri 
Fiyat farkı verilebilmesi 
MADDE 8- Sözleşme türlerine göre fıyat 

farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tes
pite Kamu ihale Kurumunun teklifi Uzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Sözleşmelerde yer alan fıyat farkına ilişkin 
esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan son
ra değişiklik yapılamaz. 

İş ve işyerinin sigortalanması 
MADDE 9.- Yapım işlerinde yüklenici; 

işyerierindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, 
iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile 
yapılan işin biten kısımları için, özellik ve 
niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin 
kablll tarihine kadar geçen süre içinde 
oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kay
ması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hır
sızlık, sabotaj gibi riskiere karşı ihale 
dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptır
mak zorundadır. 

Mücbir sebepler 
MADDE 10.- Mücbir sebep olarak kabul 

edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 
a) Doğal afetler, 
b) Kanuni grev, 
c) Genel salgın hastalık, 
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 
Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi 

gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare 
tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir 
sebep olarak kabul edilebilmesi için; yük
leniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gel
memiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine 
engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli 
ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulun
ması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi iz
leyen 10 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı 
olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercii er 
tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

Denetim, muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 11.- Teslim edilen mal, hizmet, 

yapım veya yapılan işin muayene ve kabul iş

lemleri, idarelerce kurulacak en az Uç kişilik 

muayene ve kabul komisyonları tarafından 
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Sözleşmelerde yer alan fıyat farkına ilişkin 
esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan son
ra değişiklik yapılamaz. 

İş ve işyerinin sigortalanması 
MADDE 9- Yapım işlerinde yüklenici; iş

yerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş 
ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile 
yapılan işin biten kısımları için, özellik ve 
niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin 
kabul tarihine kadar geçen süre içinde 
oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kay
ması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hır
sızlık, sabotaj gibi riskiere karşı ihale 
dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptır
mak zorundadır. 

Mücbir sebepler 
MADDE 10- Mücbir sebep olarak kabul 

edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 
a) Doğal afetler, 
b) Kanuni grev, 
c) Genel salgın hastalık, 
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belir

lenecek benzeri diğer haller. 
Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi 

gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare 
tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir 
sebep olarak kabul edilebilmesi için; yük
leniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gel
memiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine 
engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli 
ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulun
ması, mücbir sebeb in meydana geldiği tarihi iz
leyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı 
olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler 
tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

Denetim, muayene ve kabul işlemleri 
MADDE ll- Teslim edilen mal, hizmet, 

yapım veya yapılan işin muayene ve kabul iş
lemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik 

muayene ve kabul komisyonları tarafından 
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yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafın
dan idareye teslim edilmedikçe muayene ve 
kabul işlemleri yapılamaz. 

Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması 

halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren 
işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki 
ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale 
dokUmanında belirtilen kalite ve özelliklere 
göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare 
tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla 

denetlenebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kesin Teminata İlişkin Hükümler 

El< kesin teminat 
MADDE 12.- Fiyat farkı ödenmesi ön

görUierek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak 
ödenecek bedelin % 1 O'u oranında, hakedişler
den kesinti yapılmak suretiyle veya teminat 
olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin 
teminat alınır. 

Kesin teminat ve ek ı,esin teminatlarm 
geri verilmesi 

MADDE 13.- TaahhUdUn, sözleşme ve 
ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak 
yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten 

dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı 
tespit edildikten sonra alınmış olan kesin 
teminat ve varsa ek kesin teminatların; 

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusur
ların giderilerek geçici kabul tutanağının ve 
kesin hesapların onaylanmasından sonra, Sos
yal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi 
getirilmesi halinde yarısı, kesin kabul 
tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, 

b) Yapı m işleri dışındaki işlerde Sosyal 
Sigortalar Kurumundan ilişİksiz belgesinin 
getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya 
yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafın
dan idareye teslim edilmedikçe muayene ve 
kabul işlemleri yapılamaz. 

Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması 
halinde; imalat. veya üretim süreci gerektiren 
işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki 
ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale 
dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere 
göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare 
tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla 

denetlenebilir. 
Taahhüdlin tamamlanan ve müstakil kul

lanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 
yapılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kesin Teminata İlişkin Hükümler 

Ek kesin teminat 
MADDE 12- Fiyat farkı ödenmesi ön

görülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak 
ödenecek bedelin % 6'sı oranında, hakedişler
den kesinti yapılmak suretiyle veya teminat 
olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin 
teminat alınır. 

Kesin teminat ve el< kesin teminatların 
geri verilmesi 

MADDE 13- Taahhtidün, sözleşme ve 
ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak 
yerine getirildiği ve yUklenicinin bu işten 

dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı 
tespit edildikten sonra alınmış olan kesin 
teminat ve varsa ek kesin teminatların; 

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusur
ların giderilerek geçici kabul tutanağının onay
lanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar 
Kurumundan ilişİksiz belgesi getirilmesi ve 
kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra 
kalanı, 

·b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal 
Sigortalar Kurumundan ilişİksiz belgesinin 
getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya 
yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi 
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halinde yarısı~ garanti silresi dolduktan sonra 
kalanı, garanti silresi öngörülmeyen hallerde 
ise tamamı, 

Yükleniciye iade edilir. 
Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve 

Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile 
ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan 

kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde 

kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul 
tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine 
kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye 
ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin 
teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık 
mahsup edilir, varsa kalanı yilkleniciye geri 
verilir. 

İşin konusunun piyasadan hazır halde 
alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getiril
mesi şartı aranmaz. 

İade edilemeyen teminatlar 
MADDE 14.- 13 üncü maddeye göre mah

sup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hal
lerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin 
kabul tutanağının onaylanmasından~ diğer iş
lerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garan
ti süresinin b itim tarihinden itibaren iki yıl için
de idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edil
memesi nedeniyle iade edilemeyen kesin 
teminatlar bu sürenin bitiminde Hazineye gelir 
kaydedilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sözleşmede Değişiklik~ Sözleşmenin 

Devri ve Feshi 
Sözleşmede değişiklik yapılması 

MADDE 15.- Sözleşme imzalandıktan 

sonra~ sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare 
ile yUklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kay
dıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme 
hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

TUrkiye Büyük Millet Meclisi 
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halinde yarısı~ garanti süresi dolduktan sonra 
kalanı, garanti sUresi öngörülmeyen hallerde 
ise tamamı, 

YUkleniciye iade edilir. 
Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve 

Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile 
Ucret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan 

kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde 

kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul 
tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine 
kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye 
ve hUküm almaya gerek kalmaksızın kesin 
teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık 
mahsup edilir, varsa kalanı yUkleniciye geri 
verilir. 

İşin konusunun piyasadan hazır halde 
alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan ilişİksiz belgesi getiril
mesi şartı aranmaz. 

İade edilemeyen teminatlar 
MADDE ı 4- ı 3 UncU maddeye göre mah

sup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hal
lerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin 
kabul tutanağının onaylanmasından, diğer iş

lerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garan
ti sUresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl için
de idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edil
memesi nedeniyle iade edilemeyen kesin 
teminat mektupları hükUmsUz kalır ve ban
kasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki 
teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir 
kaydedilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin 

Devri ve Feshi 
Sözleşmede değişiklik yapalması 

MADDE I 5- Sözleşme imzalandıktan 

sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare 
ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kay
dıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme 
hUkUmlerinde değişiklik yapılabilir: 
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a) İşin yapılma veya teslim yeri, 
b) İşin süresinden önce yapılması veya tes

lim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye 
uygun olarak ödeme şartları. 

Sözleşmenin devri 
MADDE 16.- Sözleş~e, zorunlu hallerde 

ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına dev
redilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk 
ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, 
isim ve statU değişikliği gereği yapılan devirler 
hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği 
tarihi takibeden Uç yıl içinde aynı yüklenici 
tarafından başka bir sözleşme devredilemez 
veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya 
devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği 
tarihi takibeden Uç yıl içinde devredilen veya 
devir alınan sözleşmeler fesh edilerek, devreden 
ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı mad
de hükümleri uygulanır. 

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır has
talığı, tutulduluğu veya malıkurniyeti 

MADDE 17.- Yüklenicinin ölümü, iflası, 

ağır hastalığı, tutuklutuğu veya özgürlüğü kısıt
layıcı bir cezaya malıkurniyeti hallerinde 
aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme 
feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa 
diğer alacakları varisierine verilir. Ancak, aynı 
şartları taşıyan ve talepte bulunan varisiere 
idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini 
izleyen 30 gün içinde varsa ek teminatlar dahil 
taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı 
vermeleri şartıyla sözleşme devtedilebilir. 

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, söz
leşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 
20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. 

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgür
lüğü kısıtlayıcı bir cezaya malıkurniyeti nedeni 
ile yüklenicinin taahhüdünü yerine geti
remernesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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a) İşin yapılma veya teslim yeri, 
b) İşin süresinden önce yapılması veya tes

lim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu sUreye 
uygun olarak ödeme şartları. 

Sözleşmenin devri 
MADDE 16- Sözleşme, zorunlu hallerde 

ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına dev
redilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk 
ihaledeki şartlarıı:ı aranması zorunludur. Ayrıca, 
isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler 
hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği 
tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici 
tarafından başka bir sözleşme devredilemez 
veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya 
devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği 
tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya 
devir alınan sözleşmeler fesh edilerek, devreden 
ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı mad
de hükümleri uygulanır. 

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır has
talığı, tutukiniuğu veya malıkurniyeti 

MADDE 17- Yüklenicinin ölümü, iflası, 

ağır hastalığı, tutuklutuğu veya özgürlüğü kısıt
layıcı bir cezaya malıkurniyeti hallerinde 
aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme 
feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa 
diğer alacakları varisterine verilir. Ancak, aynı 
şartları taşıyan ve talepte bulunan varisiere 
idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini 
izleyen 30 gün içinde varsa ek teminatlar dahil 
taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı 
vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 

b) Yüklenicinin iflas·etmesi halinde, söz
leşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 
20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. 

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgür
lüğü kısıtlayıcı bir cezaya malıkurniyeti nedeni 
ile yüklenicinin taahhüdünü yerine geti
remernesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen 
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30 gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve il
gili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin 
edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. 
Ancak, yUklenicinin kendi serbest iradesi ile 
vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, 
yerine ilgililerce aynı sUre içinde genel hüklim
lere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. 
Bu hükümterin uygulanmaması halinde, söz
leşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 
20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. 

Yüldenicinin ortak girişim olması halin
de ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya 

mahkumiyet 

MADDE 18.- Ortak girişimlerce yerine 
getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan 
kişilerden birinin öllimü, iflası, ağır hastalığı, 

tutukluluğu, özgUrlUğü kısıtlayıcı bir cezaya 
mahkum olması veya dağılması sözleşmenin 
devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri 
idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot 
ortağın gerçek veya tilzel kişi olmasına göre if
las, ağır hastalık, tutukluluk, özgUrlüğU kısıt
layıcı bir cezaya malıkurniyet veya dağılma 
hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama 
hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre iş
lem yapılır. Pilot ortağın ölUmU halinde ise söz
leşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler 
tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu 
durumların oluşunu izleyen 30 glin içinde diğer 
ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi 
halinde de, teminat dahil o iş için pilot ortağın 
yilklenmiş olduğu sorumlulukların listtenilmesi 
kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam 
edilebilir. 

Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin 
öllimü, ·iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgür
lüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum o_! ması veya 
dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil 
işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üst
tenerek taahhüdli yerine getirirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

30 gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve il
gili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin 
edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. 
Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile 
vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, 
yerine ilgililerce aynı slire içinde genel hüküm
lere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi is
tenebilir. Bu hliklimlerin uygulanmaması halin
de, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hak
larında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem 

yapılır. 

Yüklenicinin ortak girişim olması halin
de ölüm, iflas, ağır hastahl<, tutulduluk veya 

mahkumiyet 

MADDE I 8- Ortak girişimlerce yerine 
getirilen taahhlitlerde, ortak girişimi oluşturan 
kişilerden birinin ölümli, iflası, ağır hastalığı, 

tutukluluğu, özgürlliğü kısıtlayıcı bir cezaya 
mahkum olması veya dağılması sözleşmenin 
devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri 
idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot 
ortağın gerçek veya tilzel kişi olmasına göre if
las, ağır hastalık, tutukluluk, özgUrlüğü kısıt
layıcı bir cezaya malıkurniyet veya dağılma 
hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama 
hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre iş
lem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise söz
leşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler 
tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu 
durumların oluşunu izleyen 30 gün içinde diğer 
ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi 
halinde de, teminat dahil o iş için pilot ortağın 
yUktenmiş olduğu sorumlulukların üsttenilmesi 
kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam 
edilebilir. 

Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin 
ölüm U, iflası, ağır hastalığı, tutuklu! uğu, özgür
IUğU kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya 
dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil 
işin o ortağa yliklediği sorumlulukları da list
tenerek taahhüdU yerine getirirler. 
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Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE ı 9.- Sözleşme yapıldıktan sonra 

mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali 
acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü 
yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte 
yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto 
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve 
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilir. 

İda.renin sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE 20.- Aşağıda belirtilen hallerde 

idare sözleşmeyi fesheder: 
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale do

kümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirmemesi veya işi süresinde bitir
meıriesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen 
oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, 
idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açık
ça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun 
devam etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında 

yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil 
veya davranışlarda bulunduğunun tespit edil
mesi, 

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek 
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme fes
hedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilir. 

Sözleşmeden önceld yasak fiil veya dav
ranışlar nedeniyle fesih 

MADDE 2 ı.- Yüklenicinin, ihale sürecin
de Kamu ihale Kanununa göre yasak fiil veya 
davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıl

dıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin 
teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kay
dedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilir. 

Ancak, taahhüdün en az% 80 inin tamam
lanmış olması ve taahhüdün tamamlattırtl

masında kamu yararı bulunması kaydıyla; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE ı 9- Sözleşme yapıldıktan sonra 

mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali 
acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü 
yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte 
yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto 
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve 
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilir. 

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE 20- Aşağıda belirtilen hallerde 

idare sözleşmeyi fesheder: 
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale do

kümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirmemesi veya işi süresinde bitir
memesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen 
oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, 
idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açık
ça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun 
devam etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında 

yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil 
veya davranışlarda bulunduğunun tespit edil
mesi, 

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek 
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme fes
hedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilir. 

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya dav
ranışlar nedeniyle fesih 

MADDE 21- Yükıenicinin, ihale sürecin
de Kamu ihale Kanununa göre yasak fiil veya 
davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıl

dıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin 
teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kay
dedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilir. 

Ancak, taahhüdün en az% 80'inin tamam
lanmış olması ve taahhüdün tamamlattırtl

masında kamu yararı bulunması kaydıyla; 
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a) İvediliği nedeniyle taahhüdUn kalan kıs
mının yeniden ihale edilmesi için yeterli 
sürenin bulunmaması, 

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yap
tırılmasının mümkün olmaması, 

c) Yüklenicinin yasak fıil veya dav
ranışının taahhüdünü tamamlamasını engel
leyecek nitelikte olmaması, 

hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmek
sizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını 
isteyebilir ve bu takdirde yUklenici taahhUdünü 
tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, 
yüklenici hakkında 26 ncı madde hükmüne 
göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin 
teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı 
kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden 
kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 

Sözleşmenin feshine ilişkin düzen
lemeler 

MADDE 22.- I 9 uncu maddeye göre yük
lenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci 
maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin 
bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci 
maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleş
me feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7 
gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. 
Bu karar, karar tarihini izleyen 5 gün içinde 
yükleniciye bildirilir. 

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleş
menin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve 
varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir 
kaydedileceği tarihe kadar Devlet istatistik 
Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya 

fiyat endeksine göre güncellenir. GUncellenen 
tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden 
tahsil edilir. 

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle 
teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir 
kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği 

tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet 

TOrkiye BüyUk Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
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a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kıs
mının yeniden ihale edilmesi için yeterli 
sürenin bulunmaması, 

b) TaahhUdün başka bir yUkleniciye yap
tırılmasının mümkün olmaması, 

c) YUklenicinin yasak fiil veya dav
ranışının taahhUdUnU tamamlamasını engel
leyecek nitelikte olmaması, hallerinde, idare 
sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taah
hüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdir
de yUklenici taahhüdünü tamamlamak zorun
dadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 
26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve 
yUkleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu 
ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle 
de tahsil edilebilir. 

Sözleşmenin feshine ilişkin düzen
lemeler 

MADDE 22- I 9 uncu maddeye göre yUk
lenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci 
maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin 
bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci 
maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleş
me feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7 
gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. 
Bu karar, karar tarihini izleyen 5 gUn içinde 
yükleniciye bildirilir. 

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleş
menin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve 
varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir 
kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik 
EnstitUsünce yayımlanan aylık toptan eşya 

fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen 
tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatların tutarı arasındaki fark yUkleniciden 
tahsil edilir. 

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle 
teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir 
kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği 

tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet 
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eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne 
göre gUncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin 
borcuna mahsup edilemez. 

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleş
menin feshedilmesi halinde, yükleniciler hak
kında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem 
yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle 
idarenin uğradığı zarar ve ziyan yUkleniciye 
tazmin ettirilir. 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin 
fesh i 

MADDE 23.- Mücbir sebeplerden dolayı 
sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat 
ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle 
işin tasfiyesi 

MADDE 24.- Hizmet veya yapım sözleş
melerinde, öngörUlemeyen durumlar nedeniyle 
işin, sözleşme bedelinin % 50 oranının üzerin
de bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edil
mesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tas
fiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar iade edilir. Ancak bu durumda, işin 
ihale dokUmanı ve sözleşme hükümlerine uy
gun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ KlSlM 
Yasaldar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranışlar 
MADDE 25.- Sözleşmenin uygulanması 

sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranış
larda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar 
sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 
başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere 

fesat karıştırmak veya buna teşebbUs etmek, 
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak 

veya bunlara teşebbUs etmek, 
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya 

teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya 

Türkiye BUyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne 
göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin 
borcuna mahsup edilemez. 

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleş
menin feshedilmesi halinde, yükleniciler hak
kında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem 
yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle 
idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye 
tazmin ettirilir. 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin 
fesh i 

MADDE 23- Mücbir sebeplerden dolayı 
sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat 
ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle 
işin tasfiyesi 

MADDE 24- Hizmet veya yapım sözleş
melerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle 
işin, sözleşme bedelinin % 50 oranının üzerin
de bir artış ile tamamlanabil eceğinin tespit edil
mesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tas
fiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar iade edilir. Ancak bu durumda, işin 
ilk sözleşme bedelinin tamamının ihale 
dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun 
olarak yerine getirilmesi zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ KlSlM 
Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranışlar 
MADDE 25- Sözleşmenin uygulanması 

sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranış
larda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar 
sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 
başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere 

fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak 

veya bunlara teşebbüs etmek, 
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya 

teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya 
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usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına ay
kırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, 

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye 
zarar vermek, 

e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına 
kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine 
aykırı hareket etmek, 

t) Mücbir sebepler dışında, ihale 
dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun 
olarak taahhüdünü yerine getirmemek, 

g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne 
aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. 

ihalelere katlimaktan yasaldama 
MADDE 26.- 25 inci maddede belirtilen 

fıil veya davranışlarda bulundukları tespit 
edilenler hakkında fıil veya davranışlarının 

özelliğine göre, sözleşmeyi uygulayan bakanlık 
veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık 

tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla 
kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katıl
maktan yasaklama kararı verilir. 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel 
kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket or
taklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi ol
ması halinde ise sermayesinin yarısından faz
lasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar 
hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasak
lama kararı verilir. Haklarında yasaklama 
kararı verilenierin gerçek veya tüzel kişi olması 
durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde or
tak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında 
da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde 
ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ol
maları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da 
aynı şekilde yasaklama kararı verilir. 

Bu fıil veya davranışlarda bulundukları 

tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından 

yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler. 
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerek

tiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi 

Türkiye BUyük Millet Meclisi 
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usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına ay
kırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, 

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye 
zarar vermek, 

e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına 
kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine 
aykırı hareket etmek, 

t) Mücbir sebepler dışında, ihale 
dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun 
olarak taahhüdünü yerine getirmemek, 

g) Sözleşmenin I 6 ncı madde hükmüne 
aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. 

ihalelere katılmaktan yasaklama 
MADDE 26- 25 inci maddede belirtilen 

fıil veya davranışlarda bulundukları tespit 
edilenler hakkında fiil veya davranışlarının 

özelliğine göre, sözleşmeyi uygulayan bakanlık 
veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık 

tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla 
kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katıl
maktan yasaklama kararı verilir. 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel 
kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket or
taklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi ol
ması halinde ise sermayesinin yarısından faz
lasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar 
hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasak
Iama kararı verilir. Haklarında yasaklama 
kararı verilenierin gerçek veya tüzel kişi olması 
durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde or
tak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında 
da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde 
ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ol
maları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da 
aynı şekilde yasaklama kararı verilir. 

Bu fıil veya davranışlarda bulundukları 

tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından 

yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler. 
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerek

tiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi 
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izleyen en geç 30 gün içinde verilir.Verilen bu 
karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en 
geç ı 5 gün içinde gönderilir ve yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu ihale 
Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katıl
maktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. 

İdareler, 25 inci maddede belirtilen yasak
lamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları 

takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu 
ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildir
mekle yükümlüdür. 

Yükleniciterin ceza sorumluluğu 
MADDE 27.- İş tamamlandıktan ve kabul 

işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa 
dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya dav
ranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teş
kil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek 
veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekil
Ieri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, 

idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama 
kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak 
şartıyla bir yıldan az olmamak üzere Uç yıla 
kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katıl
maktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin 
ikinci fıkrasında sayılanlada birlikte yasak
lanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı 
haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuş
turması yapılarak kamu davası açılmasına karar 
verilen yükleniciler ve 26 ncı maddenin ikinci 
fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar 
Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılamazlar. Hak
larında kamu davası açılmasına karar verilen
ler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine iş

lenmek üzere Kamu ihale Kurumuna bildirilir. 
Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya dav

ranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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izleyen en geç 30 gün içinde verilir.Verilen bu 
karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en 
geç ı 5 gün içinde gönderilir ve yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu ihale 
Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katıl~ 
maktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. 

İdareler, 25 inci maddede belirtilen yasak
lamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları 

takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu 
ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildir
mekle yUkUmlUdUr. 

Yüldenicilerin ceza sorumluluğu 
MADDE 27- İş tamamlandıktan ve kabul 

işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa 
dahi, 25 inci maddede belirtilen fıil veya dav
ranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teş
kil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek 
veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekil
Ieri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, 

idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama 
kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak 
şartıyla bir yıldan az olmamak üzere Uç yıla 
kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katıl
maktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin 
ikinci fıkrasında sayılantarla birlikte yasak
lanırlar. 

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya dav
ranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza 
hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şir
ketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şir
ketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

Bu madde hükUmlerine göre; mahkeme 
kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, 
Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlen

rnek üzere Kamu ihale Kurumuna, meslek 
sicillerine işlenrnek üzere de ilgili meslek 
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hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şir
ketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şir
ketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme 
kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, 
Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlen

rnek üzere Kamu ihale Kurumuna, meslek 
sicillerine işlenrnek üzere de ilgili meslek 
odalarına bildirilir. 

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmak
tan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme 
kararları, Kamu ihale Kurumunca bildirimi iz
leyen 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlan
mak suretiyle duyurulur. 

Görevlilerin ceza sorumluluğu 
MADDE 28.- Muayene ve kabul komis

yonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim 
görevlileri ve ihtiyacın karşıianma sürecindeki 
her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görev
lerini kanuni gerekiere uygun veya tarafsızlıkla 
yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına 

yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında il
gili mevzuatları gereğince disiplin cezası uy
gulanır. Ayrıca, fıil veya davranışlarının özel
liğine göre haklarında ceza kovuşturması da 
yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraf
ların uğradıkları zarar ve ziyan genel hüküm
lere göre kendilerine tazmin ettirilir. Hakların
da kamu davası açılmasına karar verilen idare 
görevlileri yargılama sonuna kadar görevden 
uzaklaştırılır. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı 
yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş 
olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili 
diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve 
yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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odalarına bildirilir. 
Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmak

tan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme 
kararları, Kamu ihale Kurumunca bildirimi iz
leyen 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlan
mak suretiyle duyurulur. 

Görevlilerin ceza sorumluluğu 
MADDE 28- Muayene ve kabul komis

yonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim 
görevlileri ve ihtiyacın karşıtanma sürecindeki 
her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görev
lerini kanuni gerekiere uygun veya tarafsızlıkla 
yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına 

yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında il
gili mevzuatları gereğince disiplin cezası uy
gulanır. Ayrıca, fıil veya davranışlarının özel
liğine göre haklarında ceza kovuşturması da 
yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraf
ların uğradıkları zarar ve ziyan genel hüküm
lere göre kendilerine tazmin ettirilir. Hakların
da kamu davası açılmasına karar verilen idare 
görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun 
kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı 
yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş 
olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili 
diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve 
yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 
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Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasın

da görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; 
yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve mali 
yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken 
bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin 
veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. 
Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 
26 veya 28 inci maddede belirtilen müeyyideler 
uygulanır. 

Yaparn işlerinde yükleniciterin ve alt 
yükleniciterin sorumluluğu 

MADDE 30.- Yapım işlerinde yüklenici 
ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kural
larına uygun olarak yapılmaması, hileli mal
zeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya 
çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için 
işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul 
tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul 
onay tarihinden itibaren de 15 yıl süreyle 
müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan 
genel hükümlere göre yüklenici ve alt yük
lenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca hak
larında 27 nci madde hükümleri uygulanır. 

Yapı denetim görevlilerinin sorum
luluğu 

MADDE 31.- Yapı denetimini yerine 
getiren idare görevlileri, denetim eksikliği 

nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve 
ziyandan 15 yıl süre ile yUklenici ile birlikte 
müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 
inci madde hükümleri uygulanır. 

Danışmanlık hizmeti sunucularının 

sorumluluğu 

MADDE 32.- Danışmanlık hizmetlerinde; 
tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim 
eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin 
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapıl

maması, meslek ahlakına uygun davranıl

maması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 
MADDE 29- Bu Kanunun uygulanmasın

da görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; 
yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve mali 
yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken 
bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin 
veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. 
Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 
26 veya 28 inci maddede belirtilen müeyyideler 
uygulanır. 

Yap1m işlerinde yüldenicilerin ve alt 
yüldenicilerin sorumluluğu 

MADDE 30- Yapım işlerinde yüklenici ve 
alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına 
uygun olarak yapılmaması~ hileli malzeme kul
lanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan 
zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe baş
lama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine 
kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay 
tarihinden itibaren de 15 yıl süreyle miltesel
silen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 
hükUmlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere 
ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 
nci madde hükümleri uygulanır. 

Yapı denetim görevlilerinin sorum
luluğu 

MADDE 3 I- Yapı denetimini yerine 
getiren idare görevlileri, denetim eksikliği 

nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve 
ziyandan 15 yıl süre ile yüklenici ile birlikte 
müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 
inci madde hükümleri uygulanır. 

Danışmanlık hizmeti sunucularının 

sorumluluğu 

MADDE 32- Danışmanlık hizmetlerinde; 
tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim 
eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin 
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapıl

maması, meslek ahlakına uygun davranıl

maması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına 
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kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana 
gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğ
rudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu 

durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve 
alt yüklenicilerle . birlikte I 5 yıl süre ile 
müteselsilen sorumludur. 

Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre 
hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. 
Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uy
gulanır. 

Tedarikçilerio sorumluluğu 
MADDE 33.- Tedarikçiler taahhütleri çer

çevesinde kusurlu veya standartiara uygun ol
mayan malzeme verilmesi veya kullanılması, 
taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine 
uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri 
nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğ
rudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 
hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin et
tirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hüküm
leri uygulanır. 

Hizmet sunucularman sorumluluğu 
MADDE 34.- Hizmet sunucuları taahhüt

leri çerçevesinde kusurlu veya standartiara uy
gun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya 
kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlış
lığı, denetim eksikliği, taahhUdUn sözleşme ve 
şartname hUkümlerine uygun olarak yerine 
getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan 
zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu 
zarar ve ziyan genel hükUmlere göre hizmet 
sunucusona ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca hak
larında 27 nci madde hUkUmleri uygulanır. 

Ağır yaralanma ve can kaybı halinde 
ceza sorumluluğu 

MADDE 35.- 30, 31, 32, 33 ve 34 UncU 
maddelerde yer alan sorumlulukların ihlali 
sonucunda, ağır yaralanma veya can kaybına 
sebebiyet verilmesi halinde TOrk Ceza 
Kanununda öngörUlen cezalar bir misli ar
tırılarak uygulanır ve bu cezalar ertelenemez ve 
paraya çevrilemez. 
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kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana 
gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğ
rudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu 

durumda ise yapım işini Ustlenen yliklenici ve 
alt yüklenicilerle birlikte 15 yıl süre ile 
müteselsilen sorumludur. 

Bu zarar ve ziyan genel hUkUmlere göre 
hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. 
Ayrıca haklarında 27 nci madde hUkümleri uy
gulanır. 

Tedaril{çilerin sorumluluğu 
MADDE 33- Tedarikçiler taahhütleri çer

çevesinde kusurlu veya standartiara uygun ol
mayan malzeme verilmesi veya kullanılması, 
taahhUdün sözleşme ve şartname hUkUmlerine 
uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri 
nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğ
rudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 
hükUmlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin et
tirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hüküm
leri uygulanır. 

Hizmet sunucularmın sorumluluğu 
MADDE 34- Hizmet sunucuları taahhüt

leri çerçevesinde kusurlu veya standartiara uy
gun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi 
veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama 
yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhlidün sözleş
me ve şartname hükümlerine uygun olarak 
yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle or
taya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorum
ludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre 
hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. 
Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uy
gulanır. 
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DÖRDÜNCÜ KlSlM 
Çeşitli Hükümler 

Teminat 
MADDE 36.- Bu Kanunda hUkUm bulun

mayan hallerde, Kamu ihale Kanununun 
teminatlara ilişkin hUkümleri uygulanır. 

Sürelerin hesabı 

MADDE 37.- Bu Kanunda yazılı sürelerin 
hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde 
Borçlar Kanunu hUkUmleri uygulanır. 

Tebligat 
MADDE 38.- Bu Kanunda hUkUm bulun

mayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Değişiklik yapılması 

MADDE 39.- Bu Kanun hUkUmlerine iliş~ 
kin değişiklikler, ancak bu Kanuna hUkUm ek
lenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak 
suretiyle dUzenlenir. 

BEŞİNCi KlSlM 
Son Hül<ümler 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 40.- a) Kamu ihale Kanununa 

göre yapılan ihalelere ilişkin dUzenlenen söz
leşmeler açısından 8/9/1983 tarihli ve 2886 
sayılı Devlet ihale Kanunu hUkUmleri uygulan
maz. 

b) Diğer kanunların 8/9/1983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet ihale Kanunundan muafiyet 
tanıyan hUkUmleri ile bu Kanuna uymayan 
hUkümleri uygulanmaz. 

Tip sözleşmelerin hazırlanması 
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun uy

gulanmasına yönelik olarak çıkarılacak tip söz
leşmeler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınarak Kamu ihale Kurumu tarafından 
Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazır
lanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

Bunların yürUrlUğe konulmasına kadar 
İdareler, mevcut sözleşme esas ve hükümlerini 
uygulamaya devam ederler. 

TOrkiye BUyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KlSlM 
Çeşitli Hükümler 

Teminat 
MADDE 35- Bu Kanunda hUkUm bulun

mayan hallerde, Kamu ihale Kanununun 
teminatlara ilişkin hUkümleri uygulanır. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 36- Bu Kanunda hUkUm bulun

mayan hallerde Borçlar Kanunu hUkümleri uy
gulanır. 

Tebligat 
MADDE 37- Bu Kanunda hükUm bulun

mayan hallerde yapılacak tebliğler ·hakkında 
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Değişiklik yapılması 

MADDE 38- Bu Kanun hUkümlerine iliş
kin değişiklikler, ancak bu Kanuna hükUm ek
lenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak 
suretiyle dUzenlenir. 

BEŞİNCi KlSlM 
Son Hül,ümler 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 39-a) Kamu ihale Kanununa 

göre yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen söz
leşmeler açısından 8/9/1983 tarihli ve 2886 
sayılı Devlet ihale Kanunu hUkümleri uygulan
maz. 

b) Diğer kanunların 8/9/1983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet ihale Kanunundan muafiyet 
tanıyan hUkümleri ile bu Kanuna uymayan 
hUkUmleri uygulanmaz. 

Tip sözleşmelerin hazırlanması 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun uy

gulanmasına yönelik olarak çıkarılacak tip söı;
leşmeler, ilgili kurum ve kuruluşların görUşleri 
alınarak Kamu ihale Kurumu tarafından 
Kanunun yUrürlüğe gireceği tarihe kadar hazır
lanır ve Resmi <;Jazetede yayımlanır. 

Bunların yUrUrlüğe konulmasına kadar 
idareler, mevcut sözleşme esas ve hükümlerini 
uygulamaya devam ederler. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük Yürürlül<. 
MADDE 41.- Bu Kanun 1/1/2003 tarihin

de yürürlüğe girer. 

MADDE 40- Bu Kanun 111/2003 tarihin
de yürürlüğe girer. 

Yürütme Yürütme 
MADDE 42.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 41- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
F. Ünlü 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

1. Cem 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

Prof Dr. A. Akcan 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 

A. K. Tanrıkulu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Z. Çakan 

Orman Bakanı 
Prof Dr. N. Çağan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
F. Bal 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. A. Çay 

Milli Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. i. Ta/ay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M Keçeciler 

Devlet Bakanı V. 
E. S. Gaydalı 

Devlet Bakanı V. 
M. Keçeciler 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
İçişleri Bakanı 
R. K. Yüce/en 

Milli Eğitim Bakanı 
M. Bostancıoğlu 
Ulaştım1a Bakanı 

O. Vural 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

M. Taşar 
Çevre Bakanı 

F. Ayıekin 
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Dönem: 21 Yasama Yılı : 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 794) 

Kamu İlıale Kanunu Tasarısı ve Plah ve Bütçe ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ·ve Turizm Komisyonları Raporları 

(1/930) 

Not. : Tasarı, Başkaniıkça Adalet, Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyon/arına hava/e edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.O.JOIJOJ-292/5381 

20.11.2001 

TÜRKİYE BÜYÜK M!LLET MECL1Sİ BAŞKANLIGINA 
Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İslüin_ Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve 

Başkanlığımza arzı Bakanlar Kurulunca 1.11.2001 tarihinde kararlaştınlan "Kamu İlıale 
Kanunu Tasarısı" ile gerel<çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

GENEL GEREKÇE 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İlıale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaç
larına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları girlerınede yetersiz kaldığı, bütün 
kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve ulushirarası ihale uygulamalarına paralellik gös
termediği görüldüğünden, kamu ihaleleri ile ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ih
tiyaç duyulmuştur. 

2886 sayılı Devlet İlıale Kanunu alım, satım, hizmet, yapı m, kira, trampa, mülkiyetİn gayri ay
ni hak tesisi ve taşıma işlerini kapsamaktadır. Ancak alım, hizmet, yapım, kiralama ve taşıma işleri 
kamu harcaması yapılmasına; satım, kiraya verme, trampa ve mülkiyetİn gayri ayni hak tesisi işleri 
kamuya gelir sağlanmasına yönelik olduğundan, farklı nitelikteki bu işlerin aynı kanunda düzenlen
mesi uygulamada pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu harcaması gerektiren işlere özgü ihalelerde yeni uygulamalann hayata 
geçirilebilmesi ve harcama yapılması ile gelir elde edilmesine yönelik ihalelerin kendine özgü 
niteliklerine uygun olarak ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ayrı kanunlarda dUzenlenmesi gerek
mektedir. Devletin bu işlere ilişkin ihale mevzuatının Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 
uluslararası kuruluşların ihale mevzuatına paralel hale getirilebilmesi için, kamu harcaması yapıl
masını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işleri bu Kanun kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 
aynı amaçla kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmeler ile ilgili hususlar bu Kanun kap
samında düzenlenmeyerek, bu konuda ayrı bir kanun hazırlanmıştır. 
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Bu Kanunda; ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, 

kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şarttarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların 
verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımların
da bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları, tah
~ini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılınası yerine, işlerin istekliler tarafın
dan piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale 
edilmesi amaçlanmıştır. 

Kanunda~ uluslararası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla; açık ihale usulü, bel
li istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört ihale usulü 
belirlenmiştir. 

Belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasında ön yeterlik ilanı yapılması zorunluluğu 
getirilerek, bu ihale usulü işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniy
le açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerle sınırlı tutulmuştur. 

Pazarlık usulü ile yapılabilecek işler, uluslararası mevzuata paralel bir şekilde özelliği olan ve 
ivedi olarak yapılması gereken işlerle sımrlandırılarak, iki aşamada gerçekleştirilmek üzere teknik 
şartların da görüşüldüğü bir yöntemle yeniden belirlenmiştir. 

İşin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karşılanmasının kaçınılmaz 
olduğu 4urumlar dikkate alınarak doğrudan temin usulü düzenlenmiştir. 

Uluslararası uygulamalara paralel olarak danışmanlık hizmet ihaleleri için özel düzenlemeler 
getirilmiştir. 

İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içinde idarece yapılan iş
lemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak, bütün 
ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, 
ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak ve haklarında yasaklama kararı verilenierin 
sicillerini tutmak üzere, Kamu İlıale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşan Kamu İlıale 
Kurumu kurulmuştur. 

İhalelerle ilgili şikayetterin ineelenme süreci uluslararası uygulamalar çerçevesinde ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir. 

Uygulamada ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılması pek çok ihtilafa neden olduğun
dan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğin bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, birden fazla 
yılı kapsayan işlerde başlangıç yılı ödeneğinin çok az belirlenmesi ve sonraki yıl ödeneklerinin de 
programlanandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörülen sürede 
bitirilemediği ve sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin ihale edilebilmesi için proje 
maliyetinin% lO' u oranında başlangıç yılı ödeneğinin ayrılması ve daha sonraki yıllar için prog
ramlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmaması öngörülmüştür. 

Yaptın işlerinde, idarelerce yeterli etüt ve fizibilite çalışmaları yapılmadan ön proje ile ihaleye 
çıkılınası nedeniyle yatırım maliyetleri gerçekçi bir şekilde belirlenemediğinden, işler öngörülen 
bedelierin Ozerinde ve daha uzun sürede tamamlanmaktadır. Bu durumun önlenmesi amacıyla, 
doğal afetler veya arazi ve zemin etüdü gerektirmesi nedeniyle ihale öncesinde uygulama projesi 
yapılamayanlar hariç, yapım işlerinin uygulama projeleri yapılarak ihale edilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir. 

ihalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesini ve s.orumluluk taşıyan gerçekçi teklifler 
hazırlayabilmeleri için isteklilere yeterli hazırlık süresinin tanınmasını sağlamak amacıyla, Avrupa 
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Birliği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate alınarak, eşik değerlere ve ihale usullerine göre 
farklı ilan süreleri belirlenmiştir. Ayrıca daha çok isteklinin ihalelere katılabilmesi amacıyla, 

günümüz teknolojilerinden yararlanmak üzere bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) 
yoluylailanada imkan tanınmıştır. 

Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sadece ihale ön
cesi değil; ihale sonrası saydamlığın da sağlanması amacıyla, yapılan ihalelere ilişkin sonuçların 
ilan edilmesi öngörülmüştür. 

Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin istektilerin yanısıra hazır bulunan herkes önünde 
açık olarak yapılması ve ihale dışı kalan veya teklifi uygun görülmeyen istekliterin talep etmesi 
halinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesi öngörülmüştür. 

ihale öncesinde ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname dUzenlenmesi imkanı 
getirilmiştir. 

Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikteki aşırı düşük teklifierin reddedilebilmesine iliş
kin özel düzenleme yapılmıştır. 

!hale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda, ikinci ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif sahibi ile ihalenin sonuçlandırılmasına imkan tanınmıştır. 

Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, istekliler ve idare 
görevlileri hakkında cezai yaptırımlar etkinleştirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Kanunun hazırlanma amacı belirtilmiştir. 
Madde 2. - Kamu kurum ve kuruluşlarının ihale işlemlerinde ayrı mevzuata tabi olması, 

kamuda farklı usul ve esasların uygulanmasına neden olmaktadır. Aynı idare tarafından çeşitli kay
naklardan finanse edilen işlerin ihalelerinde de ayrı mevzuatın bulunması uygulamada karmaşayı 
artırmaktadır. Bu nedenle, idareterin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları har
camalara ilişkin mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulama birliğini sağ
lamak amacıyla genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerin 
yanısıra; 

- Bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, 
-Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, kamu ik-

tisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan bütün kamu iktisadi teşebbüsleri, 
- Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi 

verilmiş tilzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar, 
- Yukarıda belirtilen daire, idare, kuruluş ve teşebbüslerin sermayesinin yarısından fazlasına 

sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, 
Kanun kapsamına alınmıştır. 
Ancak, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar bu Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 
Madde 3. -Kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirrnek veya 

satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklanndan yapılan tarım ve hayvancılıkla ilgili ürün 
alımları, bu alımların doğası gereği Kanun hükümlerinden istisna tutulmuştur. 

Diğer taraftan, dış fınansman ile yaptınlacak olan ve fınansman anlaşmasında farklı ihale usul 
ve esaslarının uygulanacağı belirtilen işler ile dünya uygulamaları dikkate alınarak savunma, güven
lik ve istihbaratla ilgili ihaleler, taşınmaz mal alımı ile kiralanması ile yönelik istisnalar düzenlen
miştir. 
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Madde 4. - Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılacak uygulamalara açıklık getir
mek amacıyla gerekli olan kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 

Madde 5.- Bu Kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilebilmesi için, idareterin ihalelerde 
saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şarttarla 
ve zamanında karşıtanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu kılınması 
gerekli görülmüştür. 

Kanun kapsamında yapılacak ihalelerde uygulanabilecek ihale usulleri arasında sayılan pazar
lık usulü ile doğrudan temin, sadece Kanunda belirtilen hallerde kullanılabileceğinden, açık ihale 
usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olarak kabul edilmiştir. 

Ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılması uygulamada pek çok ihtilafa neden olduğun
dan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir. 

Çevreye verchileceği muhtemel zararların değerlendirilmesinin gerekli olması nedeniyle ilgili 
mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu belgesi alınması zorunluluğu 

bulunan işler için, işletime alınmayacak ve gereksiz harcamalara neden olacak yatırımlara girişil
memesi amacıyla, bu belge olmadan ihaleye çıkılamayacağı öngörülmüştür. 

Madde 6. - Mevcut uygulamada istektilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu dışında baş
ka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik değerlendirme ile aynı anda fıyat kar
şılaştırması yapılamamaktadır. Bu nedenle, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyon
lar oluşturulmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlan
ması için, ihale komisyonlarında 2 üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla bu komisyon
ların en az 5 kişiden oluşması öngörülmüştür. ihale konusu işin uzmanı niteliğinde personelin 
ihaleyi yapan idarede bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamında yer alan diğer kurum ve 
kuruluşlardan bu nitelikte personel sağlanabilmesi mümkündür. 

ihalesi yapılacak her iş için görevlendiritecek ihale komisyonlarında, komisyonların eksiksiz 
toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye belirlenmesi de öngörülmüştür. 

İlıale işlem dosyasında yer alan belgelerin ihale öncesinde incelenmesini sağlamak amacıyla, 
ihale işlem dosyasının birer örneğinin ihale komisyonu üyelerine verilmesi gerekli görülmüştür. 

İhalenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, komisyonun eksiksiz toplanması öngörül
müş ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Madde 7. - thalesi yapılacak işlerle ilgili bilgi ve belgelerin birarada saklanmasını sağlamak 
üzere her iş için bir ihale işlem dosyasının hazırlanması öngörülmüştür. 

Madde 8. - Avrupa Birliği müktesebatında yer alan eşik değer uygulamasıyla paralellik sağ
lamak amacıyla; ilan süreleri ve kuralları ile ihalelerde yerli isteklilerle ilgili düzenlemelerde esas 
alınmak üzere, kanun kapsamındaki işlerin türüne ve kuruluşların yapısına göre farklı parasal timit
ler belirlenmiştir. 

Madde 9. - Uluslararası uygulamalarla tutarsızlık arzeden ve kamu otoritelerince belirlenen 
birim fiyatlara dayanılarak hazırlanması nedeniyle piyasa fıyatlarını gerçekçi bir şekilde yansıt
madığı görülen tahmini bedel esasına dayalı ihale sisteminden vazgeçilerek, sadece idarelerce 
bilinecek olan yaklaşık maliyetin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu suretle, kamu otoritelerince 
belirlenen birim fiyatlara dayalı olarak hazırlanan tahmini bedel üzerinden ihale yapılmasının sakın
calarını giderebilmek amacıyla, kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara uyma zorunluluğu 
kaldırılmış, idarelerce yaklaşık maliyetin ayrıntılı fıyat araştırmaları yapılmak suretiyle gerçekçi 
olarak belirlenmesi öngörülmüştür. 
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Madde 10. - Mevcut uygulamada Kanunda yer almaması nedeniyle şeffaf olarak uygulan
madığı gerekçesi ile uluslararası alanda eleştiri konusu edilen ihalelere katılımda yeterlik kriterleri 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İşi yapabilecek nitelikteki istektilerin ihalelere katılımını sağlamak 
amacıyla, istekliterin ekonomikve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi 
için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmıştır. Uluslararası ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen 
bu belge ve bilgilerden hangilerinin kullanılacağının işin niteliğine . göre belirlenerek ihale 
dokümanında ve ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi gerekli görülmüştür. 

ihalelerde, bu maddede sayılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir belge istenilmesi müm
kün bulunmamaktadır. Bu nedenle, yapım işlerinde isteklilerin yeterliğini belirlemede aranılan 
müteahhitlik karnesi uygulamasından da vazgeçilmiştir. 

Ayrıca, Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak istekliterin yeterlik değerlendirmesi aşamasın
da ihale dışı bırakılabileceği haller belirlenmiştir. 

Madde 11. - Kamu ihalelerinde şefTatlığın ve tarafsızlığın sağlanabilmesi amacıyla; ihale 
dokümanı hazırlığı, yaklaşık maliyet tespiti gibi ihale öncesi hazırlık işlemleri yapanlar, ihaleyi 
yürüten ve sonuçlandıran ihale komisyonları, ihale öncesi ve sonrası onay makamı olan ihale yet
kilileri, ihale işlemlerine ilişkin aşamalarda bilgi sahibi olanlar, kamu ihalelerine girmekten geçici 
veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar ile ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenierin 
doğrudan veya delaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına herhangi bir şekilde 
ihalelere katılmaları önlenmektedir. 

ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştınl
masını önlemek üzere; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin o işin 
ihalesine katılması ve ihale konusu işin yüklenicilerinin o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katıl
ması engellenmiştir. Ayrıca, bu yasakların organik bağ içinde bulundukları şirketleri için de geçer
li olması düzenlenmiştir. 

Aynı amaçla, ihaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurul
muş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık v.b. kuruluşlar ile bunların şirketlerinin bu idareleri n 
ihalelerine katılmamaları hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 12. - ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnarnelerin 
idarelerce hazırlanması gerektiği esasa bağlanınakla birlikte, ihale konusu işin özelliği ne~eniyle 
idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde tek
nik şartnarnelerin bu Kanun hükümlerine göre hazırlattınlmasına da imkan tanınmıştır. 

ihale konusu işin teknik kriterlerine teknik şartnarnede yer verilmesi ve bu teknik kriterlerin 
verimliliği, fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasının yanısıra rekabeti engelleyici hususlar içer
memesi ile bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmesinin 
isteklileri tanımlayabileceği dikkate alınarak, bunların beliıiilemeyeceği ve belirli bir marka veya 
modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilerneyeceği aÇık olarak düzenlenmiştir. Ancak, 
ihale konusu işe ilişkin bazı teknik kriter veya özelliklerin standartlarının bulunmaması veya belir
lenmesinin imkansız olması hallerinde, teknik şartnamelerde bu teknik kriter veya özellik için "veya 
dengi" ifadesine yer verilmesi koşuluyla marka veya model belirtilebilmesi mümkün görülmüştür. 

Madde 13.- ihalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesini ve sorumluluk taşıyan gerçek
çi teklifler hazırl ayabilmeleri için isteklilere yeterli hazırlık süresinin tanınmasını sağlamak amacıy
la, Avrupa Birliği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate alınarak ihale usulleri ve limitlere 
göre farklı ilan süreleri belirlenmiştir. 
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Ayrıca daha çok isteklinin ihalelere katılabilmesi için, günümüz teknolojilerinden yararlanmak 
üzere bilgi işlem ağı veya elek.1ronik haberleşme (internet) yoluylailanada imkan tanınmıştır. Av
rupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak üzere, uluslararası ilan verilmesinin gerekli görülmesi 
halinde bu maddede belirlenen asgari ilan sOrelerine 12 gün ekleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 14. - İhalelere ortak girişim yapılmak suretiyle katılınması mümkün bulunduğundan, 
buna ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 15.- Uygulamada ihale konusu işlerin alt yoklenicilerle birlikte yürütülmesi nedeniyle 
ortaya çıkan sorunlar ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, işin özelliği çerçevesinde ihale 
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin ve işin söz
leşmesi imzalanmadan bu listeyi idarenin onayına sunmalarının istenebileceği düzenlenmiştir. Ay
rıca, alt yükleniciler tarafından yapılan işlerle ilgili olarak yoklenicilerin de sorumlu bulunduğu açık 
olarak belirtilmiştir. 

Madde 16. - Uluslararası ihale mevzuatına paralellik sağlamak üzere, ihale gününden önce 
ihalenin iptal edilebileceği haller belirtilerek, bu hususa ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 17. - Bu madde ile, ihalelerde yasak olan fıil veya davranışlar belirlenmiştir. 
Madde 18. - Kanunun kapsam maddesinde belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım iş

lerinin ihalelerinde uygulanmak üzere dört ihale usulü belirlenmiştir. 
Madde 19. -Açık ihale usulü, uluslararası mevzuata uygun olarak işin niteliklerinin gerektir

diği yeterliğe sahip bütün isteklilerin teklif verebildiği usul olarak belirlenmiştir. 
Madde 20. - İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık 

ihale usulünOn uygulanamadığı işlerin belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılmasına imkan 
tanınmıştır. 

Bu işlerin ihalelerinde rekabeti engellemeyecek şekilde 10 uncu madde gereğince belirlenen 
kriterler kullanılmak suretiyle teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değer
lendirmesi yapılması öngörülmüştür. Bu değerlendirmede puanlama yapılmaksızın, asgari yeterlik 
koşullarını sağlayan adayların tamamı yeterli, sağlayamayanlar ise yetersiz olarak tespit edilir. 
Yeterli olduğu tespit edilen bütün adayiann tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 40 gün süre 
verilmek suretiyle ihaleye davet edilmeleri hüküm altına alınmıştır. İhale aşamasında ise yine 10 un
cu maddeye göre ihale konusu iş için belirlenen kriterler uyarınca teklifierin yeterli olup olmadığı 
değerlendirilir. 

Uluslararası mevzuata uyum sağlamak üzere, ön yeterlik sonucunda yeterli olduğu tespit edilen 
aday sayısının beşten az olması veya yapılan davet Uzerine teklifveren istekli sayısının üçten az ol
ması hallerinde ihalenin iptal edilmesi esası getirilmiştir. 

Ayrıca, teklif veren istekli sayısının Oçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi halinde, 
teklif verilmesine engel olan bir hata veya eksikliğin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere 
ihale dokümanının gözden geçirilmesi öngörülmüştür. Böyle bir tespit yapılması durumunda ise, 
hata veya eksikliklerin giderilmesi suretiyle ön yeterlik sonucunda yeterli olduğu tespit edilen bütün 
isteklilerin tekrar davet edilmesi ile ihalenin sonuçlandırılabilmesine imkan tanınmıştır. 

Madde 21. - Kanunda pazarlık usulOne uluslararası mevzuatta yer alan hükümlerle ve uy
gulama şekliyle yer verilmiştir. Pazarlık usulü ile yaptırılabilecek işlerin belirlenmesi sırasında, iş
lerin özelliği ve ivedilik gibi kriterler esas alınmıştır. 

Bu usulde de diğer usullerde olduğu gibi 10 uncu maddeye göre yeterliği tespit edilenler 
arasmda ihale yapılması öngörülmüştür. Ancak, bu usulde farklı olarak ihale konusu işin teknik 
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detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda isteklilerle teknik görüşme yapılması ve 
Kanunda belirlenen hallerde ise bunun yanısıra fiyat görüşmesi de yapılması imka.nı getirilmiştir. 

Ayrıca rekabetin sağlanabilmesi amacıyla, bu maddede belirtilen ilan yapılma zorunluluğu 
bulunmayan hallerde en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi, ilan yapılacak hallerde ise teklif 
veren istekli sayısının en az 3 olması hüküm altına alınmıştır. 

Madde 22. - İşin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karşılan
masının kaçınılmaz olduğu durumlar dikkate alınarak bu usul düzenlenmiştir. Bu usulün (a), (b), (c) 
ve (d) bentleri uluslararası mevzuat paralelinde hazırlanmıştır. Bu bentlerin uygulanmasında, 
idarelerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamasını sağlamak üzere, isteklilerle teknik şartlar ve 
fiyat üzerinde görüşme yapması mümkün kılınmıştır. 

(e) bendinde, belirlenen tutara kadar özellikle kağıt, kırtasiye, elektrik malzemeleri gibi küçük 
ölçekli günlük ihtiyaçların karşılanması ile küçük bakım onarım işlerinin yaptınlmasında kolaylık 
sağlamak üzere, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması 
yapılarak temin yöntemi benimsenmiştir. 

(f) bendinde ise, idareterin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yapı m işleri ile yapımla ilgili hiz
met alımları hariç (e) bendinde belirtilen tutarı aşan yerel ihtiyaçl.arına yönelik mal veya hizmet 
alımlannın bulundukları ülkeden piyasadan fiyat araştırması yapılmak suretiyle karşılanabilmesine 
imkan tanınmıştır. 

Madde 23.- Bu madde ile sanatsal veya teknik çalışma gerektiren işler için uygulanabilecek 
plan veya tasarım projelerinin oluşturulacak bir jüri tarafından seçilebilmesi amacıyla ödüllü veya 
ödülsüz yarışma yaptınlabileceği düzenlenmiştir. 

Madde 24. - ihalelere katılacak isteklileri davet niteliğinde olan ilanlarda gerekli bilgilerin 
edinilmesine olanak sağlamak üzere, ihale konusu işi tanımlayacak hususlar ile isteklilerin yeter
liğinin tespiti için istenilen belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi öngörülmüştür. Ayrıca ihale 
dokümanında düzenlenmeyen hususlara ilanlarda yer verilerneyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 25. -ihale ilanlarında olduğu gibi, ön yeterlik değerlendirmesi yapılacak ihalelerde de 
ön yeterliğe katılmak isteyen adayların bilgi edinmelerine olanak sağlamak üzere bu ilanlarda yer 
verilmesi zorunlu olan hususlar belirlenmiştir. 

Madde 26. -ihale konusu işle ilgili ilk bilgiler ilan aracılığıyla edinildiğinden, ihale veya ön 
yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlarda ve öngörülen sürelerde hata oluşması halinde ilan 
yenilenmedikçe ihalenin yapılmama::ıı amaçlanmıştır. 

Ancak, ilanlarda giderilmesi mümkün olan nitelikteki hataların olabileceği dikkate alınarak ih
tiyaçların temin edilme sürecini geciktirmemek amacıyla, 13 üncü maddede belirtilen ilanlardan 
herhangi birinin yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 
25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların 
yayımianmasını takibeden 10 gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale 
veya ön yeteriikierin gerçekleştirilebilmesine imkan tanınmıştır. 

Madde 27. - ihale ve ön yeterlik dokümanında bulunacak belgeler sayılarak, ihtiyaçların 
Kanuna uygun bir şekilde karşıtanmasını sağlamak üzere idari şartnamelerde yer alması zorunlu 
görülen hususlar belirlenmiştir. 

Madde 28. - ihale konusu işle ilgilenen bütün istekliterin inceleyerek bilgi sahibi olmalarını 
temin etmek amacıyla ihale ve ön yeterlik dokümanının idarede bedelsiz görülmesi sağlanmıştır. 
Ancak, ihaleye katılmak isteyen istektilerin sorumlu bir teklif vermelerini temin etmek ve zeyil-
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name düzenlenmesi halinde yapılan değişiklikleri isteklilere duyurabilmek amacıyla bu dokümanı 
satın almaları zorunlu tutulmuştur. Bununla birlikte, idareler tarafından bu doküman bedellerinin 
yüksek tespit edilmesini önlemek üzere, bu bedelierin dokUmanın hazırlanma maliyetini aşmayacak 
ve rekabeti engellemeyecek bir şekilde tespit edilmesi gereği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 29. - İlan ve ihale dokümanında yer alan bilgiler istekliterin ihaleye katılma kararını ve 
verecekleri teklifleri belirlediğinden, bu bilgilerde ilandan sonra değişiklik yapılması halinde ön
ceki ilanların geçersiz sayılarak işin aynı şekilde yeniden ilan edilmesi gerekli görülmüştür. 

Ancak, ilan yapıldıktan sonra ihale dokUmanında teklifierin hazırlanmasını veya işin istenildiği 
şekilde gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulun
duğunun tespit edilmesi halinde, ihtiyacın giderilmesinde gecikmelere neden olunmaması için, bu 
dokUmanda değişiklik yapılmasına imkan tanınarak buna ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

Ayrıca, uluslararası mevzuatta olduğu gibi isteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanın
da açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususları idareden yazılı olarak sorabileceklerine ilişkin 
düzenleme yapılmıştır. 

Madde 30. -İsteklilerin teklifmektubu ve geçici teminat dahil, istenilen bütün belgeleri bir zar
fa koymak suretiyle, ihale saatine kadar tekliflerini vermeleri öngörülmüştür. Teklif mektuplarında 
bulunması gereken şartlar belirlenerek, bu mektuplan imzalayan kişilerin temsile yetkili olmaları 
gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Teklifierin komisyon başkanlığına verilme esas ve usulleri belirlenerek, verilen tekliflerio 
zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir nedenle geri alınamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 31. - Ön yeterlik değerlendirmesi yapılacak ihalelerde, ön yeterliğe katılmak isteyen 
adayların başvurularını 30 uncu maddede teklifterin sunulmasına ilişkin olarak belirlenen esas ve 
usullere uygun olarak idareye vermeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 32. - Uluslararası mevzuata uyum sağlamak üzere isteklilerce süresiz teklif verilmesi 
uygulamasına son verilerek, teklifterin işin özelliğine göre ihale dokümanında belirlenecek sOre 
içerisinde geçerli olmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. 

Madde 33. - İşi yapmaya istekli ve yeterli kişilerin teklif vermelerini sağlamak üzere, teklif 
edilen bedelin % 2'si ile % 4'ü arasında idarece belirlenecek oranda, danışmanlık hizmet ihalelerin
de ise teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda, geçici 
teminat alınması gerekli görülmüştür.İsteklilerin teklif ettikleri bedelierin anlaşılınaması için geçici 
teminatın; teklif edilen bedelin% 2'si ile% 4'ü arasında idarece belirlenecek orandan, danışınan
lık hizmet ihalelerinde ise teklif edilen bedelin %2'sinden, az olmamak üzere istekliler tarafından 
belirlenerek verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 34. - Teminat olarak kabul edilebilecek değerler ekonomik ve mali gelişıneler dikkate 
alınarak belirlenmiş ve maddede teminatların teslim ve iade şartları düzenlenmiştir. Ayrıca, teminat
lar taahhüdün ihale dokümanında yer alan hükümlere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak 
üzere alındığından, bu konuda bir sorun yaşandığında teminatların gelir kaydedilebilınesi için hac
zedilemeyeceği ve Uzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 35. - Teminat olarak kabul edilecek değerler arasında sayılan teminat mektuplarının 
farklı düzenlenmesini önlemek amacıyla; kapsam, şekil, limit ve sürelerin belirlenmesi konusunda 
esaslar öngörülmüştür. 

Teminat mektuplannın idarenin ilk talebi üzerine nakden ve tamamen ödenmesinde ihtilaflann 
olduğu görüldüğünden, ihale yetkilisinin bildirimi. Uzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun kararı ile ilgili bankalara, teminat mektuplannın bir yıl süreyle kamu ihalelerinde kabul 
edilerneyeceği hususunda yaptırım uygulanması esasa bağlanmıştır. 
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Madde 36. '- Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde isteklilerin tekliflerini içeren zarfların 
hazır bulunanlar önünde açılarak, içindeki belgelerin tam olarak verilip verilmediği ile teklif mek
tubu ve geçici teminatlannın usulüne uygun olup olmadığının kontrol edilmesi düzenlenmiştir. 
Daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında herhangi bir itiraz ile karşıtaşılmaması için, istek
lilerin teklif fıyatlarının açıklanması ve bütün bu işlemlerin tutanakla bel gelenınesi öngörülmüştür. 
İsteklilerin ve teklifierin yeterliğinin değerlendirilmesi bir süreci gerektireceğinden ve uluslararası 
mevzuatta ayrıntılı incelemelerin herkesin huzurunda değil, sadece ihale komisyonunca yapılması 
uygulaması olduğundan, bu tespitierin dışında, teklifierin reddi veya kabulü, belgelerin düzeltilmesi 
veya tamamlanması gibi başka herhangi bir işlem yapılmadan otururnun kapatılması esası getiril
miştir. 

Madde 37.-Teklifierin 36 ncı maddede belirtildiği şekilde açılarak otururnun kapatılmasından 
hemen sonra, ihale komisyonu teklifleri incelemeye başlar. Teklifierin incelenmesi, karşılaştırılması 
ve değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulduğu taktirde, tekliflerde net olmayan husustarla ilgili 
olarak teklif sahiplerinden açıklama istenmesi imkanı getirilmiştir. Gerek uluslararası mevzuata 
uyum sağlamak, gerekse açıklama yapılması ile netlik kazanacak teklifleri hemen reddetmek yerine 
değerlendirebilmeye imkan tanımak amacıyla bu düzenleme yapılmış olmakla birlikte, bu açık
lamalann hiçbir şekilde teklif fıyatında değişiklik yapılması veya uygun olmayan teklifierin uygun 
hale getirilmesi amacıyla yapılamayacağı da hükme bağlanmıştır. Aynı amaçlar doğrultusunda, tek
lifın esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, 36 ncı maddeye göre düzenlenen tutanakla 
tespit olunan eksik belgelerin veya belgelerdeki önemsiz bilgi eksikliklerinin yazılı olarak tamam
lattırılmasına ilişkin hüküm getirilmiştir. 

Değerlendirme aşamasında öncelikle, belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geÇici 
teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre belirlenen isteklilerin teklit1erinin ihale dışı 
bırakılacağı düzenlenmiştir. Daha sonra usulüne uygun teklif veren istekliterin yeterlik kriterlerine 
ve teklifierin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığına ilişkin ayrıntılı değerlen
dirme yapılması öngörülmüştür. 

Bu ayrıntılı değerlendirme sonucunda uygun bulunan isteklilerin teklif mektubu eki cetvel
lerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığına ilişkin tespit yapılması düzenlenmiştir. Özellikle çok 
fazla kalem üzerinden ayrıntılı teklifverilen ihalelerde teklifmektubu eki cetvellerde aritmetik hata 
yapılması olasılığının bulunduğu dikkate alınarak bu durumda teklifın reddedilmemesi için ulus
lararası ihale mevzuatına paralel şekilde aritmetik hata bulunması halinde, ihale komisyonu tarafın
dan re' sen düzeltme yapılmasına imkan tanınmıştır. Ayrıca, bu durumda yapılacak işlemler belirlen
miştir. 

Madde 38.- Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak ve işin gerektiği şekilde yapılmasına 
imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komis
yonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, 
bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açık
lamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkan tanınmıştır. 

Madde 39. - Teklifierin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete 
göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun 
temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından ön
ceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel 
bir şekilde ihaleyi iptal etmeyetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 
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Madde 40. - Kanunda belirtildiği şekilde yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda ihalenin 
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin ilzerinde bırakılması esası getirilmiştir. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyata göre belirlenmesinin mümkün olmadığı 
durumlarda ise, özellikle Avrupa Birliği mevzuatındaki kriterler dikkate alınarak ihalenin sonuçlan
dıniması benimsenmiştir. 

Ayrıca, ihale komisyonlarınca alınacak kararlarda yer alması gerekli görülen asgari hususlar 
belirlenmiştir. 

ihale komisyonları tarafından ihalenin yapıldığına dair alınan kararların harcamaya izin veren 
ihale yetkilisinin onayı ile geçerli olacağı belirlenerek, gerekli incelemeleri yapmasını sağlamak 
üzere ihale yetkilisine 20 gün süre tanınmıştır. 

Madde 41. -Onaylanan veya iptal edilen ihale kararlarının en geç 3 gün içinde üzerine ihale 
yapılan dahil bütün İstekiilere bildirilmesi esası düzenlenmiştir. 

ihalelerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görül
meyen istekiiiere yazılı talepte bulunmaları halinde idarenin gerekçelerini bildirmesi zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Madde 42. - ihale tızerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi esasları düzenlenmiştir. 
Madde 43.- İdareye karşı yükümlülüğün yerine getirilmesinin garanti edilmesi amacıyla, is

tekliden sözleşmenin yapılmasından önce ihale bedelinin% IO'u oranında kesin teminat alınması 
düzenlenmiştir. Danışmanlık hizmet ihalelerinde ise, ihale dokümanında belirtitmek kaydıyla söz
leşme yapılmadan önce kesin teminat alınması yerine, her hakedişten yapılacak % 10 oranındaki 
kesintilerin teminat olarak alıkonulmasına imkan tanınmıştır. 

Madde 44. - isteklinin 42 nci maddeye göre yapılacak bildirimin tebliğ tarihinden itibaren 10 
gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması zorunluluğu belirtilmiştir. 

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 
geçici teminatın gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak bu durumda uluslararası uy
gulamalar çerçevesinde idareye iki seçenek sunulmuştur. İdare, ihaleyi iptal edebilir ya da ihtiyacın 
karşılanmasını geciktirmemek üzere ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fıyatının ihale yet
kilisince uygun görülmesi şartıyla bu teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir. 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması halin
de, geçici teminatının gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği düıenlenmiştir. 

Madde 45.- ihtiyacın karşılanmasında gecikmelere neden olunmaması için, ihale kararının teb
liğinden sonra yükleniciye karşı idare tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve sorumluluk
ların gerçekleştirilmesi gerekliliği düzenlenmiştir. İdarenin sözleşme yapma, gerekli işlemleri 
tamamlama gibi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yükleniciye taahhüdünden vaz
geçme imkanı verilmiştir. 

İdarenin zararına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılması öngörülerek, görevlilere bu 
konuda sorumluluk verilmiştir. 

Madde 46. - Taahhüdün yerine getirilmesinde ihtilaflara neden olunmaması için bütün 
ihalelerin bir sözleşmeye bağlanacağı benimsenmiş olup, ihale dokümanı sözleşmelerin doğal eki 
olduğundan bu dekilmana aykırı sözleşme yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 47.- Uluslararası ihale mevzuatına uyum göstermek, sadece ihale öncesinde değil, ihale 
sonrasında da açıklığı, şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyu denetimini 
sağlamak üzere, belirlenen limitleri aşan ihale sonuçlarının Resmi Gazetede ilan edilmesi zorun
luluğu getirilerek, ilanda yer verilmesi gerekli görülen hususlar belirlenmiştir. ilanın, gerektiğinde 
diğer yayın araçları ve internet ile de yapılmasına imkan tanınmıştır. 
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Madde 48. - Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, işin kapsamlı ve karmaşık olması 
nedeniyle özel uzmanlık ve bilgi birikimi gerektiren danışmanlık hizmetlerinin farklı seçim ve 
değerlendirme kriterleri ile ihale edilmesi öngörüldüğünden, bu hizmet ihaleleri ile ilgili özel 
hükümler içeren ayrı bir bölüm düzenlenmiştir. 

Madde 49. -Danışmanlık hizmetlerinin özelliği nedeniyle bu ihalelerde belli istekliler arasın
da ihale usulü kullanılması gerekli olduğundan, ön yeterliğin yapılmasına ilişkin hükümler düzen
lenmiştir. Ancak, belli istekliler arasında ihale usulünde olduğu gibi yeterliği tespit edilen bütün 
adayların değil, üç ile on aday arasından oluşturulacak kısa listede yer alan adayların ihaleye davet 
edilmesi öngörülmüştür. 

Madde SO. -Bu maddede, kısa listede yer alan adayların davet edilme usulleri belirlenmiş olup, 
bu ihalelerde de ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi hükümlerine 
yer verilmiştir. 

Madde S 1. - Danışmanlık hizmeti ihalelerinde diğer işlerin ihalelerinden farklı olarak teklif
Ierin tek bir zarfiçinde değil, teknik ve mali değerlendirme ayrı ayrı yapılacağından teknik ve mali 
teklif olmak üzere iki ayrı zarfta verilmesi öngörülerek buna ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde S2. - Teklifierin değerlendirilmesinin iki aşamada ve puanlama suretiyle yapılması 
benimsendiğinden, öncelikle teknik teklifi n daha sonra ise mali teklifın değerlendirme usulleri belir
lenmiştir. Bu hizmetlerin özel bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle, ihalenin sonuçlan
dırılmasında işe yaklaşım, yöntem, personel gibi teknik kriterlerin fıyat teklifine oranla daha önemli 
olması dikkate alınarak, teknik puan ağırlığının mali puan ağırlığından daha yüksek belirlenmesi ön
görülmüştür. Belirlenen bu ağırlık katsayılarına göre hesaplanan toplam puanı en yüksek olan istek
li ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandıniması hükme bağlanmıştır. Diğer işlerin 

ihalelerinde olduğu gibi, bu hizmetlerin ihalesinde de ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme 
yapılamaması halinde ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilmesi ne imkan tanınmıştır. 

Ayrıca bu işlerin ihalelerinde rekabeti sağlamak amacıyla, üçten az aday veya istekli ile ihale 
yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde S3. -Uluslararası ihale mevzuatına uyum sağlamak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, 
idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum kurulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle uluslararası 
örneklere paralel olarak~ ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre için
de idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri incelemek ve 
sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel 
sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, haklarında yasak
lama kararı verilenierin sicillerini tutmak ve maddede belirtilen diğer görevleri yapmak üzere Kamu 
ihale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşan Kamu ihale Kurumu kurulmuştur. Bu mad
dede Kurum ve Kurulun oluşumu, atanma ile çalışma usul ve esasları, özlük hakları, Kurumun 
gelirleri ile bütçesi gibi gerekli görülen diğer hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 54. - Bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ihale yapılmaması nedeniyle bir 
hak kaybına veya zarara uğradığını veya uğrayacağını iddia eden bütün istekliterin yazılı şikayet 
suretiyle "İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin incelenmesi" bölümünde belirtilen 
hükümler çerçevesinde inceleme talebinde bulunmasına imkan tanınmıştır. 

Madde 55.- İstekliler tarafından şikayetin öncelikle ihaleyi yapan idareye yapılması ve sulhen 
çözülmeye çalışılması öngörülerek, idare tarafından incelemeye ve Kuruma başvuruda bulunma 
hallerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
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Madde 56. - Uluslararası mevzuat hükümlerine paralel olarak, 55 inci maddede belirlenen süre 
ve hallerde Kuruma başvuruda bulunabilme usulleri, inceleme süreci ve Kurul tarafından 

alınabilecek kararlar hükme bağlanmıştır. 
Madde 57.- Kurum tarafından verilen nihai kararların şikayette bulunan istekli tarafından dava 

konusu edilebileceğine ilişkin hüküm düzenleme altına alınmıştır. 
Madde 58. - Kamu ihalelerinin belirlenen ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

idareterin zararına sebep olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve dOzenli olarak yapılmasını ger
çekleştirmek amacıyla; yasak olan fıil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenlerin, fıil veya 
davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık 
tarafından haklarında maddede belirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 
verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Yasaklananların başka bir yöntem izleyerek dalaylı olarak kamu ihalelerine teklif vermesini 
önlemek üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları 
şirketler veya ortaklarına da sermaye veya şahıs şirketi ayrımı yapılarak aynı müeyyidenin uy
gulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Yasaklama kararlarının yürürlüğe girmesinin zaman alacağı gözönüne alınarak, ihale sırasında 
veya sonrasında bu fıil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, idarelerce o ihaleye iş
tirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından 
yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri düzenlenmiştir. 

İdareler tarafından verilen yasaklama kararlarının gecikmeye neden olunmadan işleme konul
masını sağlamak üzere yapılacak işlemler için süre belirlenerek; yasaklamayı gerektiren fıil veya 
davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde idarece yasaklama kararı verileceği, 
verilen bu kararların Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç 15 gün içinde gönderileceği ve 
yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 

Bu uygulamanın etkin olarak yürütülmesini sağlamak üzere, yasaklama kararlarının Kamu ihale 
Kurumu tarafından izlenmesine ve bu konuda sicil tutulmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Madde 59. - 17 nci maddede belirtilen fıil veya davranışlardan bazılannın Türk Ceza 
Kanununa göre suç teşkil etmesi ve cezai müeyyidesi bulunması nedeniyle, bu fıil veya davranışta 
bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapıl
ması gerektiği belirtilmiştir. Kovuşturma sonunda hükmolunacak cezanın yanısıra bu fıil veya dav
ranışta bulunanlar ile o işteki ortak veya vekillerinin, geçici yasaklama kararının bitiş tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere bir yılla üç yıl arasında kamu ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıy
la yasaklanmalan da gerekli görülmüştür. 

Ayrıca, yargılama sonunda suçun sabit görülme olasılığı dikkate alınarak yeni ihtilaflara yol 
açılmaması için, yargılama sonuna kadar ilgililerin kamu ihalelerine katılmaları önlenmektedir. Suç 
işlerneyi alışkanlık haline getirenierin kamuya karşı mesleklerini gerektiği şekilde yapamayacakları 
gerekçesiyle de bu fıil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmelunanlar ·ile 
bunların şirketlerinin mahkeme kararıyla sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklan
maları hükme bağlanmıştır. Bu maddede dtizenlenen hükümterin uygulamasının sağlıklı olarak 
yapılmasını sağlamak üzere de ilgili merciiere bildirim yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır. 

Madde 60.- İlıale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar olan süreçteki her aşamada görev 
alan idare görevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerine getirmelerini sağlamak amacıyla; yasak 
fıil veya davranışlarda bulunduklannın, görevlerini kanuni gerekiere uygun veya tarafsızlıkla yap-
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madıklarının veya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulun
duklarının tespiti halinde disiplin cezası uygulanması, fıil veya davranışlarının özelliğine göre ceza 
kovuşturması yapılması ve kamu davası açılmasına karar verilenierin yargılama sonuna kadar 
görevlerinden uzaklaştırılması gerekli görülmüştür. Sözleşme yapılma aşamasına kadar olan süreç
te bu fıil veya davranışta bulunanların, bu fıil veya davranışlar sözleşme yapıldıktan sonra tespit 
edilmiş olsa dahi aynı ceza sorumluluğuna tabi olduğu açıktır. 

Ayrıca, bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza veril
miş olanların, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve il
gili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev 
alamayacakları düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, Kanunun S inci maddesinde belirtilen ilkelere 62 nci maddesinde belirlenen 
kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılınasına izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklaşık maliyete iliş
kin gizlilik esasını ihlal edenler hakkında da aynı müeyyidelerin uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 61. - Kamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanların yerine getirdikleri hizmetin 
gerektirdiği sorumluluğun bir parçası olarak ihale sürecinin hangi aşamasında edinilirse edinilsin 
gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayamayacakları ve bundan yarar sağlayamayacakları 
hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, bu hükme uymayanlar hakkında uygulanacak müeyyideler belirtil
miştir. 

Madde 62. -Birden fazla yılı kapsayan işlerde başlangıç yılı ödeneğinin çok az belirlenmesi ve 
sonraki· yıl ödeneklerinin de programlanandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi neden
leriyle işlerin öngörülen sürede bitirilemediği ve sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin 
ihale edilebilmesi için proje maliyetinin % lO'u oranında başlangıç yılı ödeneğinin ayrılması ve 
daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmaması zorunlu kılınmıştır. 

Ayrıca bu esas ile öngörülen amacın sağlanabilmesi için, ihalelerin sözkonusu ödenekierin kul
lanılabilmesine imkan verecek süre dikkate alınarak zamanında yapılması ve yıllara sari işlerde ise 
(doğal afetler hariç) yılın ilk dokuz ayında sonuçlandıniması esası getirilmiştir. 

Yapım işlerinde arsası temin edilmiş, mülkiyet, kamulaştırma ve. imar işlemleri ve uygulama 
projeleri tamamlanmış şekilde ihale yapılması gereği öngörülmüştür. Uygulama projesi yapılan iş
lerde, işin her türlü ayrıntılı özellikleri tanımlanmış olacağından, işin miktarı ile toplam bedelin 
sabit olduğu anahtar teslimi götürü bedel teklif alınması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, gerçek
leşen doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işlerde ön 
proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle 
ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan enerji, su, ulaşım, altyapı ve haberleşme sektörlerin
deki yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılınasına imkan tanınmıştır. Dış fınansman sağ
lanarak gerçekleştirilecek projelerde ise, uygulama projeleri yapılmadan hiçbir suretle ihaleye 
çıkılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Yaklaşık maliyetin, işin bütçesinin programlanmasında ve teklifierin karşılaştırılmasında kul
lanılmak üzere her iş için tespit edilen yaklaşık maliyetin hiçbir şekilde duyumlmaması ve onay bel
gesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer almaması hüküm altına alınmıştır. 

İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya 
sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hiz
metler için ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. 

İlıale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamayacağı ile ilan sürelerinin hesaplanmasında hata 
yapılmasını önlemek üzere gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
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Tatil gününe rastlayan ihaleler konusunda yapılacak uygulamaya açıklık getirmek üzere, tek
rar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte ihalelerin yapılması 
gerektiği belirlenmiştir. Ancak, idari tatiller tatil günü kapsamında değerlendirilmemektedir. İhale 
saatinin çalışma saati dikkate alınarak belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 63.- Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katıl
ması, eşik değerin üzerinde olan ihalelerde ise yerli istekliler lehine% 15 oranına kadar fıyat avan
tajı sağlanması ile ilgili ihale dokümanına hükümler konulabilmesi konusunda idarelere imkan 
tanınmıştır. 

Madde 64. - Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek üzere, Kanunda yazılı 
sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması 
öngörülmüştür. 

Madde 65.- Bu Kanuna göre yapılacak tebligatlar için bazı maddelerde özel süreler öngörül
mekte birlikte, hüküm olmayan hallerde yapılacak tebligatlara açıklık getirmek amacıyla Tebligat 
Kanunu hükümlerinin uygulanması benimsenmiştir. 

Madde 66.- Kamu kurum ve kuruluşlannın ihale işlemleri için tek bir yasanın öngörülmüş ol
ması ve uygulamacıların bu Kanunla ilgili tüm değişiklikleri izieyebilmesi için, bu Kanun hüküm
lerine ilişkin değişikliklerin sadece bu Kanunda yapılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 67. -Ülkemizde yaşanan enflasyon ortamı dikkate alınarak, Kanunda belirlenen eşik 
değerler ve parasal limitlerin belirlenme amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak üzere 
güneellenmesine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. 

Madde 68. -Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak mal veya 
hizmet alımları ile yapımişlerinin ihalelerinde bu Kanun hükümlerine tabi olunacağından, Kanunun 
yürürlüğe girmesi üzerine uygulanmayacak mevzuat belirlenmiştir. 

Geçici Madde 1. - Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale 
dokümanlan ve yönetmeliklerin, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale 

Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanması ve Kanun ile birlikte 
yürürlüğe konulması öngörülmüştür. Ayrıca, bu düzenlernelerin yürürlüğe konulmasına kadar geçen 
sürede idareterin işlemlerini aksatmamak için mevcut esasların ve yönetmelik hükümlerinin uy
gulanmasına izin verilmiştir. 

Geçici Madde 2. - İhtiyaçların karşılanmasında gecikmelere ve tereddütlere yol açmamak 
üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya 
ilan edilmiş olan işlerin ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandıniması gereği düzenlenmiş
tir. 

Geçici Madde 3. - Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen süredeki enflasyondan et
kilenebilecek eşik değerler ile parasal limitlerin güneellenmesine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. - Kanundan istisna tutulan ihalelere ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerle 
ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Geçici Madde 5. - Kurumun faaliyete geçmesine ve Kanunun uygulanmasına yönelik mev
zuatın Kurum tarafından hazırlanması zorunlu olduğundan, Kurul üyelerinin atanması, Kurumun 
oluşturulması ve mevzuat hazırlanmasının süreye bağlanması gerekli görülmüştür. 

Madde 69.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 70.- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca mUştereken hazırlanarak Bakanlar 
Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 20.11.2001 tarihinde sunulan ve Başkaniık
ça 26.11.2001 tarihinde esas komisyon olarak Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonuna, tali komisyon olarak da Adalet Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilen "Kamu ihale 
Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 25.12.200 I tarihinde yaptığı 20 nci birleşiminde, Hükümeti 
temsilen Maliye Bakani Sümer Oral ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan ve Maliye 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin 
katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaç
larına cevap verememesi, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklan gideımede yetersiz kalması, bütün 
kamu kurumlarını kapsamaması, Avrupa Birliği ve Uluslar Arası ihale uygulamalarına paralellik 
gösteremernesi gibi nedenlerle kamu ihaleleri ile ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlan
masına ihtiyaç duyulmuştur. 

Kamu harcaması yapılmasına yönelik alım, hizmet, yapım, kiralama ve taşıma işleri ile 
kamuya gelir sağlanmasına yönelik satım, kiraya verme, trampa ve mülkiyetİn gayri ayni hak tesisi 
işleri gibi farklı nitelikteki işlemlerin 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu ile düzenlenmiş olması, uy
gulamada pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu 
denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kul
lanılmasının, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacak
ları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmalarının, tahmini bedel baz alınarak indirim yapıl
mak suretiyle ihaleye çıkılınası yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara 
göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesinin amaçlandığı, 

- ihalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesi ve istekiiiere sorumluluk taşıyan gerçekçi 
teklifler hazırlaya bilmeleri için yeterli hazırlık süresinin tanınmasını sağlamak amacıyla, Avrupa Bir
liği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate alınarak, ihale usulleri ve limitlerine göre farklı ilan 
sürelerinin belirlendiği; daha fazla isteklinin ihalelere katılabilmesi için günümüz teknolojilerinden 
yararlanmak üzere bilgi işlem ağı ve elektronik haberleşme yoluyla ilana da imkan tanındığı, 

-Uluslar arası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla, açık ihale usulü, belli istek
liler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört ihale usulünün belir
lendiği, 

-İşin kapsamlı ve karmaşık olması nedeniyle, özel uzmanlık ve bilgi birikimi gerektiren danış
manlık hizmetlerinin farklı seçim ve değerlendirme kriterleri ile ihale edilmesi öngörüldüğünden, 
danışmanlık hizmet ihaleleri ile ilgili özel düzenlernelerin getirildiği, 
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- Uluslar arası ihale mevzuatına uyum sağlayacak şekilde, ihalenin başlangıcından sözleş
menin imzalanmasına kadar olan süre içinde, idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulun
duğuna ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve uy
gulamayı yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluştur
mak ve yayımlamak, haklarında yasaklama kararı verilenierin sicillerini tutmak ve maddede belir
tilen diğer görevleri yapmak üzere, Kamu İlıale Kurulu ile Başkanlık ve hizmet birimlerinden 
oluşan kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu ihale Kurumunun oluşumu, 
atanma ile çalışma usul ve esasları, özlük hakları, kurumun gelirleri ile bütçesi gibi gerekli görülen 
diğer hususların dilzenlendiği, 

-ihalesi yapılacak her iş için ödeneği bulunmak zorunluluğu getirildiği, birden fazla yılı kap
sayan işlerin ihale edilebilmesi için ise proje maliyetinin %10 oranında, başlangıç yılı ödeneğinin 
ayrılması ve daha sonraki yıllarda ise programlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmamasının ön
görüldüğü, 

-Yatırım maliyetlerinin gerçekçi bir şekilde belirlenchilmesi amacıyla, doğal afetler veya arazi 
ve zemin etüdü gerektirmesi nedeniyle ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayanlar hariç, 
yapımişlerinin uygulama projeleri yapılarak ihale edilmesi zorunluluğunun getirildiği, 

-Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, istekliler ve idare 
görevlileri hakkında cezai yaptırımların etkinleştirildiği, anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli Uzerindeki değerlendirmelere geçilmeden önce; tasanların 
komisyonlara havateleri hususunda yapılan görüşmelerde; 

Söz konusu Tasarı ile butun kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak 
esas ve usullerin belirlendiği, kanunda verilen görevleri yapmak üzere kamu tilzel kişiliğine haiz, 
idari ve mali özerkliğe sahip, Kamu İlıale Kurumunun oluşumunun dUzenlendiği ifade edilmiştir. 
Kamu İlıale Kanununun mali mevzuatımızın temel taşlarından birini teşkil ettiği, Devletin güven
liğini ve demokrasinin işleyişini etkileyen, ülke ekonomisi içinde önemli bir yer işgal eden söz 
konusu dUzenlemelerin, en geniş anlamıyla kamu harcamalarının görüşülUp karara bağlandığı ve 
kamunun mali dengesinin tesis edildiği bir platform olan Plan ve Bütçe Komisyonunda, esas komis
yon olarak görUşUlmek üzere havale edilmesi gereldiği ifade edilmiştir. 

Hükümet adına Maliye Bakanı Sümer Oral tarafından yapılan açıklamalarda; 

-Kamu İlıale Kanunu Tasarısının AB Mevzuatına uyurnun yanında DUnya Ticaret Örgütü gibi 
üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşların normları ve mevcut yasada yaşanan sorunlar dikkate 
alınarak hazırlandığı, 

- Kamuda farklı ihale esas ve usullerinin uygulanmasının getirdiği karmaşayı gidermek, uy
gulama birliğini ve kamu harcamalarında disiplini gerçekleştirmek üzere, bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları mal veya hizmet alımları ile 
yapım işlerinin ihalelerinde tek bir yasal dOzenlemeye tabi olmalarının sağlandığı, 

- Uygulamada, ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılması, pek çok ihtilafa neden ol
duğundan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğin bulunma zorunluluğu getirildiği, 

- İlıalelerde şeffaflığın sağlanması bakımından önem taşıyan ve uluslar arası alanda eleştiri 
konusu olan, ihalelere katılımda yeterlik kriterlerinin ayrıntılı olarak düzenlendiği, 

-AB mevzuatında yer alan ilan sürelerine uygun olarak eşik değerlerin belirlendiği, 
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- İşierin piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre istekliler tarafından tespit edilen gerçekçi 
bedeller üzerinden ihale edilmesi esasının benimsendiği, 

- Eşik değerlerin altındaki ihalelerin sadece yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat 
avantajı sağlaması imkanının getirildiği, 

-Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sadece ihale öncesi 
değil, ihale sonrası şeffaflığın sağlanması amacıyla, ihale sonuçlarının ilan edilmesinin öngörüldüğü, 

- Kesin teminat oranlarının yükseltilmesi suretiyle taahhüdün ihale dökümanına ve sözleşme 
hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinin amaçlandığı, 

-Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla istekliler ve idari 
görevliler hakkında cezai yaptırımların etkinleştirildiği, 

İfade edilerek, Tasarının mall yönü hakkında tamamlayıcı açıklamalarda bulunulmuştur. 

Hükümet adına Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan tarafından yapılan teknik açık
lamalarda ise; 

-Herhangi bir yapım işi, ihale edilmeden önce zemin etütleri dahil en ince detaylarına kadar 
projelendirilerek ve mahal listeleri belirlenerek uygulama projelerinin ihaleden sonra değiş

tirilemeyeceği, 

-Uygulama projesi elde edilen yapım işlerinin, anahtar teslimi götürü bedel alınmak suretiyle 
ihale edileceği, böylece birim fiyata duyarlı keşiilerle ihale uygulamasına son verileceği, 

- Davetiye usulü ile ihale yerine, belirli istekliler arasında ihale usulü benimsenerek, ön seçim 
ilanı ile ön yeterlik belirlemesi imkanının getirildiği, 

- Yeniden düzenlenecek olan "Yapım thalelerine Katılma Yönetmeliği" ile ihaleye katılma 
kriterleri daha kısa, net ve etkili hale getirilerek müteahhitlik müessesesine yeni bir boyut kazan
dırılacağı, 

-!halelerde tek bir komisyonun görev yapacağı, isteklilerden mail ve teknik teklifleri n aynı an
da alınacağı, 

- İdarelerin çağdaş bir yaklaşımla her türlü etüt ve proje işleri ile denetim hizmetlerini özel 
olarak örgütlenmiş teknik müşavirlere yaptırm~ imkanına kavuşacağı, böylece idareterin ihtisastaş
ma gerektiren hizmeti daha etkin ve avatajlı şekilde almasının benimsendiği, 

- Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına haksız olarak engel olun
duğunun tespit edilmesi halinde, bu ülke yöneticilerine de aynı şekilde yaptırım uygulanabileceği, 

İfade edilmiştir. Bu görüşleri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek 
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

-2 nci maddesinde, Kamu bankalarının da kanun kapsamına alınmasını teminen "Ancak, 4603 
sayılı Kanun kapsamındaki bankalar bu Kanun kapsamı dışındadır." İbaresinin, 3 üncü maddesinde 
ise istisnalar daraltılarak, "d) Taşınmaz mal alımı ve kiralanması" ibaresinin metinden çıkarıl
masının, 

-5 inci maddesinde olağanüstü ve afet hallerinde CED olumlu belgesi zorunluluğunun bulun
madığının hüküm altına alınmasının, 
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- 10 uncu maddesinde isteklilerin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinin, 
"Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanmış" belgelerden oluşmasının, 

- ll inci maddesinde, terör ve organize suçtarla hükümlü bulunanların da kamu ihalelerinde 
yasaklanmasının, 

-12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinin, kanunların hazırlanmasında uyulacak esas 
ve usuller çerçevesinde çıkarılması veya kesin hüküm haline getirilmesinin, 

- 15 inci maddesinde, Alt yüklenicilerin sorumluluklarının da tasarı metninde düzenlen
mesinin, 

- 17 nci maddesinde, belli istekliler arasından yapılacak ihalelerde idarece davet edilen istek
lilerden katılmayanların, idareyi zamanında bilgilendirmesine ilişkin bir hükmün düzenlemesi ve 
madde de yer alan (e) bendinin metinden çıkanlmasının, 

- 20 nci maddesinde, istekli sayısının üçten az olması halinde ihalenin iptal edilmeyerek, 
Kamu İlıale Kurumunun görüşü alınarak ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin sistemin oluşturul
masının, 

-22 nci maddesinde, (e) bendinde yer alan 2 milyar TL sının 5 milyar TL sına çıkarılması ve 
zaman içindeki değer kaybının önlenmesi amacıyla "Yeniden Değerleme oranı" uygulanması 
hususunun metne eklenmesinin, 

- 35 inci maddesinin, birinci fıkrasının son cümlesinde; bankacılık faaliyetine izin verilen bir 
bankanın, teminat mektubu vermesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca engellen
mesinin uygun görülınemesi nedeniyle, sözkonusu cümlenin yeniden yazılmasının, 

- 46 ve 47 nci maddesinde, sözleşmelerin noterce tescilinin gereksiz masraflara sebebiyet 
vereceği, bu nedenle noter tasdikinin aranmamasının, 

-SO nci maddesinin, birinci fıkrasının son cümlesinin "ihaleye davet edilen üye sayısı üçten az 
olursa Kamu ihale Kurumunun görüşü alınarak sonuçlandırılır." şeklinde yeniden dOzenlenmesinin, 

- 52 nci maddesinin son fıkrasının "gerek ön yeterlilik sonucunda gerekse teknik veya mali 
değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde Kamu ihale Kurumunun 
görtişU doğrultusunda ihale sonuçlandırılır." şeklinde yeniden düzenlenmesinin, 

- 53 üncü maddesi metninin aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin; 

"Kamu ihale Kurumu 

Madde 53.- a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve 
mali özerkliğe sahip Kamu ihale Kurumu kurulmuştur. Kamu ihale Kurumu, bu Kanunun etkili bir 
şekilde yürütülmesi ve Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması 
konusunda görevli ve yetkilidir. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara' dadır. 

Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun 
kar~rlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

Kamu ihale Kurumu; Kamu ihale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. 

b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayıl
mıştır: 
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1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece 
yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayet
leri incelemek ve sonuçlandırmak, 

2) Bu Kanuna ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa. ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale 
dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek, 

3) ihale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, 

4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, 
adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, 

5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenierin sicillerini tutmak, 

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, 

7) İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, 

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına haksız nedenlerle engel 
olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun 
kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli 
düzenlernelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna tekiifte bulunmak, 

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum 
bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak, 

10) İlgili yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak. 

Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulun
duğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandınr. 

Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden 
belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur. 

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına 
ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve 
Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Stan
dart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürür} üğe. konu] ur. 

c) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere 9 üyeden oluşan Kamu 
!hale Kuruludur. Kamu ihale Kurulu üyeleri; Maliye Bakanlığınca önerilecek 2 kişi, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca önerilecek 2 kişi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Danıştay ve 
Sayıştay Başkanlıklarınca önerilecek l'er kişi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İş
veren Sendikaları Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından 

önerilecek l'er kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden 
birini Başkan olarak görevlendirir. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. Üyelerden biri Kurul 
tarafından ikinci başkan olarak seçilir. 

Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve 
İdari Bilimler,. Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul 
edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmalan gerekir. Kurul üyeliğine 

önerilecek kişilerin; önerilecek kurum ve kuruluşlarda en az 12 yıl hizmetinin bulunması, kamu ihale 
mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az 
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4 yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime 
sahip olmaları gerekir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Kon
federasyonu tarafından önerilecek adayiann 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci mad
desinin (A) bendinin ı, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentterinde beli~ilen şartları taşıması zorunludur. 

Kurul üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul üyelerinin 
görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık 
nedeniyle iş görememeleri, görevi kötüye kullanmaları veya yüz kızartıcı bir suç ile mahkum ol
maları veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmeleri halinde Başbakan onayı ile süresi dolmadan 
görevden alınır. Görevden alınma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan 
Kurul üyeliklerine ı ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu 
durumlarda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. 

Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütüiniesi başkana aittir. 
Başkanın izin, hastalık, yurtiçi veya yurtdışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci 
başkan başkana vekalet eder. 

d) Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince 
görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mev
zuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan 
başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. 

e) Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanroadıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz, ticaretle 
uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans veya ders veremez, her 
türlü ticart amaçlı ortaklıklarda hissedar veya yönetici olamazlar. Kurul üyeleri, göreve başlamadan 
önce sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymet
ler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü his
selerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dere.ceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hı sım
lar ve evlatlıkları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasını izleyen 30 gün içinde satmak veya 
devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten 
çekilmiş sayılır. 

Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü 
kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan 
merciierden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların yaranna kullanamazlar. 
Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, 
görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru 
sayılırlar ve bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan, 
Kurum personeli için ise Kurum Başkanı tarafından verilir. 

f) Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen ı ay içinde ve görev
leri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır. 

g) Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine üye 
tam sayısı ile toptanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararların
dan sorumludur. İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hal
lerinde, Üye tam sayısı ile toplanma şartı aranmaz. 
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Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısım
ları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. 

Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekil
miş sayılır. 

h) Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla 3 başkan yardımcısı atanabilir. 
Başkan yardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya 
en az dört yıllık öğrenim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, 
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri 
Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır. 

Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlık
ları şeklinde teşkilatianmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerin
den oluşur. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sOrekli görevler, Kamu ihale Uzman ve Uzman Yar
dımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar, sözleşmeli olarak 
istihdam edilir. 

Kamu ihale Uzman Yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en 
az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşlet
me, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelik
te belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk 
gününde 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Bu şekilde Kamu İhale Uzman Yardımcılığına 
atananlardan, en az Oç yıl fiilen çalışan, her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyet
leri ile görevdeki perfonuansı gibi yönetnielikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde Kamu İhale 
Uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yOrOtebileceği anlaşılanlar Kamu ihale Uzmanlığı yeterlik 
sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Kamu ihale Uzmanı olarak atanır
lar, Kamu ihale Uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başantı 
olamayanların Kurum ile ilişikieri kesilir. Kamu İhale Uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınav
larına, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumluluklan, personelin atanma ve çalışma 
usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri Kurulun önerisi ve 
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabidir. 

i) Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar 
Kumlunca belirlenir. 

Kurum personelinin ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları, Kurulun önerisi ve Maliye 
Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar çerçevesinde 
Kurul tarafından belirlenir. 
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Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine tabidir. Emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul 
üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcıianna Bakanlık Genel Müdürü, 
Kurum Daire Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge, makam 
ve temsil tazminatları ile diğer mali hükümler uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam 
tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer 
sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların istekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder 
ve bunlar hakkında yukandaki hükümler uygulanmaz. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıklan sürede eski görevleriyle 
olan ilişikieri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar ile Kurumda görev alanlar, 
görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen 30 gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili 
Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Bu durumda, Kurumda geçirdikleri 
süreler tabi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hükümler, 
akademik unvaniarın kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen 
personel hakkında da uygulanır. 

j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 

1) Vize vetescile tabi olarak imzalanan sözleşme bedelinin yükleniciden tahsil edilecek onbin-
de beşi, 

2) Şikayette bulunan isteklilerden alınacak 50 milyon Türk lirası, 

3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, 

4) Her türlü basılı evrak, form, doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler, 

5) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar, 

6) Diğer gelirler. 

Kuruma ait gelirler kamu nitelikli bankalardan birisi nezdinde açılacak bir hesapta toplanır. 

Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun tahsil 
edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır. 

k) Kurumun giderleri, Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Kurumun 
bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe yılının başlamasından önceki 30 gün içinde hazırlanır. 

Kurumun bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık mali raporu ve bütçe kesin hesabı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ihra edilir. 

Kurumun yıllık hesapları ile harcamalarına ilişkin işlemler, Maliye Bakanının önerisi ve Baş
bakanın onayı ile Sayıştay Denetçi si, Başbakanlık Müfettişi ve Maliye Müfettişinden oluşturulacak 
bir komisyon tarafından denetlenir. Denetim sonuçları ile bunlara ilişkin işlemleri ve alınan tedbir
leri gösterir bir rapor, ilişkili Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Kurum Sayıştay denetimine tabidir. 

Kurum, faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Büt
çe Komisyonunu bilgilendirir." 

-58 inci maddesi, Tasarının 17 nci maddesinin (e) bendineyapılan atıfların (e) bendinin metin
den çıkarılmış olması nedeniyle, bu maddenin birinci fıkrasından da çıkarılmasının, 
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- Mevzuatımızdaki genel hükümterin yeterli olacağı düşüncesiyle, 60 ıncı maddenin birinci 
fıkrasının son cümlesinin metinden çıkarılmasının, 

- 67 nci maddesi, eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi yetkisinin günün koşulları 
dikkate alınarak belirlenebilmesine imkan verebilecek şekilde esnek hale getiriimesinin, 

- Geçici 4 üncü maddesi, taşınmaz alımı veya kiralanınasına ilişkin istisnanın kaldırılması 
'nedeniyle (b) bendinin metinden çıkarılması ve (a) bendinin tek bend olarak kalması nedeniyle harf
lendirmeye ihtiyaç duyulmadan yeniden düzenlenmesinin, 

-Geçici 5 inci maddesinin, 53 üncü maddede yapılan düzenlemeler ile daha önce çeşitli kanun
larda oluşturulan Kurullar da dikkate alınarak aynı paralelde yeniden düzenlenmesinin, 

Ayrıca, çeşitli maddelerde, Resmi Gazete ile yapılacak duyuru işlerinin günümüz teknolojilerin
den yararlanmak üzere elektronik haberleşme yoluyla da yapılmasını temin edecek ifadelere yer 
verilmesinin, 

Daha uygun olacağı kararlaştırılmıştır. 

Raporum uz, Esas Komisyon olan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna sunul
mak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Metin Şahin H ayretlin d zdemir Ahmet Kabil 

Antalya Ankara Rize 
Kiltip Üye Üye 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu Dengir Mir Mehmet Fırat Gaffar Yakın 

Bartın Adıyaman Afyon 
Üye Üye Üye 

Sait Açba lv/. Zeki Sezer Cengiz Aydoğan 

Afyon Ankara Antalya 
Üye Üye Üye 

M Güven Karahan Hüseyin Arahacı H ayati Korkmaz 

Balıkesir Bilecik Bursa 
Üye Üye Üye 

Oğuz Tezmen M. Altan Karapaşaoğlu Hakkı Duran 

Bursa Bursa Çankırı 

Üye Üye Üye 
Aslan Po/at Mehmet Sadri Yıldırım S. Metin Kalkan 

Erzurum Eskişehir Hatay 
(İtirazımızla) (Muhalefet şerhi ek.iedir) 

Üye Üye Üye 
Aydın Ayaydın Masum Türker Nesrin Nas 

İstanbul İstanbul İstanbul 

Üye Üye Üye 
Celal Adan Hasan Çalış Arslan Aydar 

İstanbul Karaman Kars 
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Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Üye 

Ş. Ramis Savaş 
Sakarya 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
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Üye 
Necdet Tekin 

Kırklareli 

Üye 
CevatAyhan 

Sakarya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Lütfi Ceylan 

Tokat 

MUHALEFET ŞERHİ 

Plan ve BUtçe Komisyonu Başkanlığına 

Kamu ihale Kanun Tasarısı ile ilgili muhalefet şerhimiz; 

Üye 
MetinErgun 

Muğla 

Üye 
Kemal Kabataş 

Samsun 

Üye 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 

1. Tasarının esas komisyon olarak Plan-Bütçe Komisyonuna gönderilmesi gerekirdi. Devletin, 
kamunun bütün satınalmaları dUzenlenmektedir. Sadece inşaat ihaleleri ile sınırlı değildir. Bu 
bakımdan esas komisyonun Bayındırlık Komisyonu olarak seçilmesi hatalı olmuştur. Bu husus 
Komisyonumuzun ortak görüşü olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre TBMM Başkanlığından d üzelt
me talebinde bulunulması gerekirdi. 

2. Tasarının bir alt komisyonda müzakeresi uygun olurdu. Ancak hükümetin AB-IMF-Dünya 
Bankası grubuna vermiş olduğu söz sebebi ile buna fırsat verilmemiştir. 

Bükilmetin kendi içinde ve uluslararası kurumlarla iki yildır müzakere ettiği tasarının TBMM 
komisyonlarında yeterince müzakere edilmesine imkan vermemesi anlaşılır bir tutum değildir. 

3. Tasarının hazırlanışında kanundan çok yönetmelik üslubu hakim olmuş. Dört sayfalık mad
de metinleri var. 

Bu hususlar dile getirildiğinde hUkümetin de bunun farkında olduğu, ancak kanun tasarısını 
yakından takip eden uluslararası kurumların bu muhtevada ısrarlı olduklan ifade edildi. Bunlar 
üzüntü verici hususlardır. TBMM'nin kanun yapma iradesini koruması ve gereğini yerine getirmesi 
gerekir. 

4. Tasarı ile Türkiye kamu satınalınaları uluslararası firmalara açılıyor. 8. md. de verilen eşik 
değerlerinin üzerindeki ihaleler yabancı firmalara açılıyor. 

Müteahhitterimizin bu rekabete dayanma gUcü yoktur. Kendi pazarımız yabancı fırmaların 
eline geçecektir. GUmrUk Birliği ile artan dış ticaret açıklarına mUteahhitlik hizmetlerindeki 
huyuyen açıklar da ilave olacaktır. Rekabet şartları hazırlanmadan atılan adımların Türkiye'ye 
nelere mal olduğunu bugün içine düştüğümUz iktisadi kriz açıkça göstermektedir. 

muş. 

5. Bayındırlık Bakanlığı dışında birçok kamu kurumu kendi ihale, kontrolluk teşkilatlarını kur-

Bu büyük bir israf kapısı dır. Tasarının bunu düzenlemesi gerekirdi. Bu yapılmamıştır. 

S. Metin Kalkan 

Hatay 
Aslan Po/at 

Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

26.12.2001 

CevatAyhan 

Sakarya 
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Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Biiyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmm; Ulaştırma ve 2.1.2002 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 11930 
Karar No. : 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca mUştereken hazırlanan ve Başbakaniıkça 

20.ıı.200 ı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 26.ıı.200 ı tarihinde 
Başkaniıkça Tali Komisyon olarak; Adalet Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna, Esas 
Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/930 esas numaralı "Kamu ihale Kanunu 
Tasarısı" Komisyonumuzun ıı.ı2.200ı tarihli 23 üncü, 26-27.12.200ı tarihli 25 ve 26 ncı bir
leşimlerinde Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Akcan, Maliye, 
Adalet, Çevre, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan .Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı, 
Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, Yargıtay, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlıkları ile sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek teşekkül
leri temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

8.9. 1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İlıale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaç
larına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün 
kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına paralellik gös
termediği, bu nedenle kamu ihaleleri ile ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç 
duyulduğu, 

2886 sayılı Devlet İlıale Kanununun alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mUlkiyetin gay
ri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini kapsadığı, ancak alım, hizmet, yapım, kiralama ve taşıma iş
lerinin kamu harcaması yapılmasına; satım, kiraya verme, trampa ve ınülkiyetin gayri ayni hak 
tesisi işlerinin ise kamuya gelir sağlanmasına yönelik olduğu, farklı nitelikteki bu işlerin aynı 
kanunda düzenlenmesinin uygulamada pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olduğu, 

Diğer taraftan, kamu harcaması gerektiren işlere özgü ihalelerde yeni uygulamaların hayata 
geçirilebilmesi ve harcama yapılması ile gelir elde edilmesine yönelik ihalelerin kendine özgü 
niteliklerine uygun olarak ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ayrı kanunlarda dUzenlenmesini gerek
tirdiği, Devletin bu işlere ilişkin ihale mevzuatının Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 
uluslararası kuruluşların ihale mevzuatına paralel hale getirilebilmesi için, kamu harcaması yapıl
masını gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu Kanun Tasarısı kapsamına alındığı, 
ayrıca, aynı amaçla kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmeler ile ilgili hususlarında bu 
Kanun Tasarısı kapsamında düzenlenmeyerek, bu konuda ayrı bir kanun tasarısının hazırlandığı, 

Bu Tasarı ile; ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, 
kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarta ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların 
verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımların
da bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları, tah
mini bedel baz alınarak indirim yapılmak sureti ile ihaleye çıkıİması yerine, işlerin istekliler tarafın
dan piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale 
edilmesinin amaçlandığı, 
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Tasarıda, uluslararası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla; açık ihale usulü, bel
li istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört ihale usulünün 
belirlendiği, 

Belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasında ön yeterlilik ilanı yapılması zorun
luluğu getirilerek, bu ihale usulü ile yapılacak işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji 
gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerle sınırlı tutulduğu, 

Pazarlık usulü yapılacak işlerin, uluslararası mevzuata paralel bir şekilde özelliği olan ve ivedi 
olarak yapılması gereken işlerle sınırlandırılarak, iki aşamada gerçekleştirilmek üzere teknik şart
ların da görüşüldüğü bir yöntemle yeniden belirlendiği, 

İşin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karşılanmasının kaçınılmaz 
olduğu durumlar dikkate alınarak doğrudan temin usulünün düzenlendiği, 

Uluslararası uygulamalara paralel olarak danışmanlık hizmet ihaleleri için özel düzenlernelerin 
getirildiği, 

İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içinde idarece yapılan iş
lemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak, bütün 
ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, 
ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak ve haklannda yasaklama kararı verilenterin 
sicillerini tutmak üzere, Kamu ihale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşan Kamu ihale 
Kurumunun kurulduğu, 

İhalelerle ilgili şikayetterin ineelenme süresinin uluslararası uygulamalar çerçevesinde ayrın
tılı olarak düzenlendiği, 

Uygulamada ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılmasının pek çok ihtilafa neden ol
duğundan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğin bulunma zorunluluğunun getirildiği, 

Yapı işlerinde, idarelerce yeterli etüd ve fizibilite çalışmaları yapılmadan ön proje ile ihaleye 
çıkılınası nedeniyle yatırım maliyetleri gerçekçi bir şekilde belirlenemediğinden, işlerin öngörülen 
bedelierin üzerinde ve daha uzun sürede tamamlandığı, bu durumun önlenmesi amacıyla, doğal 
afetler veya arazi ve zemin etüdü gerektirmesi nedeniyle ihale öncesinde uygulama projesi 
yapılamayanlar hariç, yapımişlerinin uygulama projeleri yapılarak ihale edilmesi zorunluluğunun 
getirildiği, 

İlıalelerde açıklık ve rekabetin gerçekleştirilmesi ve sorumluluk taşıyan gerçekçi teklifler 
hazırlayabilmeleri için isteklilere yeterli hazırlık süresinin tanınmasını sağlamak amacıyla, Avrupa 
Birliği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate alınarak, eşik değerlere ve ihale usullerine göre 
farklı ilan sürelerinin belirlendiği, ayrıca daha çok isteklinin ihalelere katılabilmesi amacıyla, 
günümüz teknolojilerinden yararlanmak üzere bilgi işlem ağı ve elektronik haberleşme (internet) 
yoluyla ilana da imkan tanındığı, 

Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sadece ihale ön
cesi değil, ihale sonrası saydamlığın da sağlanması amacıyla, yapılan ihalelere ilişkin sonuçlann 
ilan edilmesinin öngörüldüğü, 

Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanısıra hazır bulunan herkes önünde 
açık olarak yapılması ve ihale dışı kalan veya teklifi uygun görülmeyen isteklilerin talep etmesi 
halinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesinin öngörüldüğü, 

İlıale öncesinde ihale dokümanında açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi imkanının 
getirildiği, 
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Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikteki aşırı düşük teklifierin reddedilebilmesine iliş
kin özel düzenleme yapıldığı, 

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda, ikinci ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif sahibi ile ihalenin sonuçlandırılmasına imkan tanındı ğı, 

Kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılınasını sağlamak amacıyla, istekliler ve idare 
görevlileri hakkında cezai yaptırımların etkinleştirilmesinin hedeflendiği, 

Anlaşılmaktadır. 

Komisyonun 11.12.2001 tarihli 23 üncü Birleşiıninde Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
yapılmıştır. 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gül tarafından yapılan sunuş konuşmasında yukarıda 
belirtilenlerden farklı olarak aynen; 

"Osmanlı İmparatorluğundan bu yana Devlet ihale sisteminin özel yasal düzenlemelerle yapıl
ması zorunluluğu 1857 tarihli Nizarnname ile başlayan ilk düzenleme 1914 ve 1919 yıllarında 
yapılan değişikliklerle Milli Mücadele yıllarına kadar sürmüştür. 

Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte devlet ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili işlemler, 22 
Nisan 1925 tarihinde 661 sayılı Müzayede, Münakasa ve thalat Kanununun yürürlüğe konulınasıy
la, bu kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır. 

Devlet teşkilatının bütün müesseseleriyle şekillenmesi ve öncü devlet anlayışıyla devlet fonk
siyonlarının belirlenınesini takiben, devletin alım, satım, yapını ve hizmet gibi ihtiyaçlannın kar
şılanmasında tatbik edilecek sistemi ve esasları belirlemek üzere 2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 
sayılı Kanun kabul edilmiştir. 

Devlet ihtiyaçlarının en iyi şekilde, uygun şarttarla ve zamanında karşılanması ve bu esnada 
açıklık ve rekabet ilkelerinin esas alınması anlayışıyla 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu 1.1.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur. 

Bu Kanun ba:Zı teknik düzenlemeler getiren 2.3.1984 tarih ve 2990 sayılı Kanunla değiştirilmi ş 
şekliyle 16 yılı aşkın süredir Devlet ihtiyaçlarının karşılanmasında uyulacak esas ve usulleri belir
leyen ana mevzuat olarak tatbik edilmektedir. 

İlıale mevzuatı denildiğinde, Devlet İlıale Kanunu ile birlikte bu Kanuna dayalı olarak 
çıkarılacak yönetmeliklerin, kararnarnelerin ve şartnarnelerin tamamını düşünmek gerekeceği 

tabidir. Bu sebeple Devlet İhale Kanunu aynı zamanda sektörün anayasası durumundadır. 

Gelişen ülke olarak kaynak sorunumuzun bulunduğu, tasarruflada yaratılan kaynakların en iyi 
şekilde, verimli olarak kullanılmasının taşıdığı önem dikkate alındığında, ihale konusunun önemi 
bir kez daha ortaya çıkmaktadır." 

ifadelerine yer verilmiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Akcan tarafından yapılan açıklamalarda 
Tasarı ile getirilen yeniliklere geniş yer verilerek özetle; 

Bakanlıkları ve Maliye Bakanlığınca 20.4.1999 tarihinde başlayan müşterek çalışmalar 

sonucunda Kamu ihale Kanunu Tasarısının hazırlandığı, 

Yürürlükte bulunan Kamu İlıale Kanununun bazı kamu kurum ve kuruluşlarını kapsadığı, bu 
Kanun kapsamında bulunmayan 50'ye yakın kurum ve kuruluşun Kanunlarından almış oldukları 
yetkilere dayanarak ihtiyaçlarını karşılamada uygulamada farklılıkların olduğu, Tasarı ile bu fark
lılıkların giderilmesinin hedeflendiği, 
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İlke olarak Devletin tespit ettiği fıyat esasından vazgeçilerek piyasa koşullarında alınacak tek
lifiere dayalı fıyat belirleyerek işin yaptınlması esasına geçildiği, 

Belirtilmiştir. 

Komisyon üyelerince yapılan konuşmalarda ise "Kamu !hale Kanunu Tasarısı" ile ilgili değişik 
nitelikte görüşlere yer verilmiştir. 

Tasarıyı destekleyici mahiyetteki konuşmalarda; 

- Böyle bir düzenlemenin Türkiye gündemine gelmesinin önemli bir adım olduğu, 

- Bu düzenlemenin son 20 yılda yapılan en büyük reformlardan biri olduğu, 

- Tasarının kamu kaynağı kullanan bütün konsolide bütçe ve KİT'lerin, BİT'lerin, belediye 
kuruluşlarının kapsama alınmasının olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği, 

Tasarıyı eleştirici mahiyetteki konuşmalarda; 

- Bu Tasanda 2886 sayılı yasanın da gerisinde, daha çok yolsuzluklam neden olacak bir takım 
hükümterin olduğu, 

- 2886 sayılı yasadaki davet usulü yönteminin geçmişte bazı sakıncalar doğurduğu, buna kar
şın yine bu Tasanda davet usulü yöntemine yer verildiği, davet usulü ile yapılacak işlerin net olarak 
belirlenmesi gerektiği, 

- Bayındırlık Bakanlığı birim fıyat sisteminden vazgeçilmesinin doğru bir karar olduğu, ancak 
teklif birim fıyat sistemine geçilmesinin ve keşif artışlarında % 30 yerine, % SO'ye kadar farkın ön
görülmesinin yanlış olduğu, 

- Kanunun yürürlük tarihinin 2003'ten önce olması gerektiği, 

- Tasanda öngörülen !hale Kurulu yerine halen var olan Yüksek Fen Kurulu'nun bu işleri 
yerine getirebileceği, 

-Oluşacak kurulların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumluluğunun olması, denetlen
mesi gerektiği, 

-Danışmanlık hizmeti verecek fırmaların kriterlerinin net olarak ortaya konulmadığı, bu kriter
lerin belirlenmesi gerektiği, 

- Kontrollük müessesesinin, müteselsil sorumluluğun en az yapımcı, yüklenici fırmalar kadar 
olmaması halinde, bir takım sigortaların getirilmemesi halinde, ciddi sıkıntıların doğacağı ve devam 
edeceği, 

- Yabancı katılımcılara karşı % IS'lik koruma payının yeterli olmadığı, 

- Yapım ihaleleri ile kontrollük hizmetlerinin Bayındırlık Bakanlığı tasarrufunda yapılması 
gerektiği, 

İfade edilmiştir. 

Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

1 inci maddesi; Tasarının genel gerekçesinde belirtilen '"kamu kurum ve kuruluşlarının kul
lanımlarında bulunan kaynaklardan yapac'akları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olacak
larını" vurgulamak amacıyla değiştirilmek suretiyle, 

2 nci maddesi; (d) bendi kamu kurum ve kuruluşlarının ortak oldukları her çeşit kuruluş, mües
sese, birlik, işletme ve şirketlerin sermaye payına bakılmaksızın, bu Kanun kapsamına alınmasını 
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teminen değiştirilmesi, son fıkranın yeniden düzenlenmesi ve tekrir-i müzakere neticesinde, kabul 
edilen önerge doğrultusunda 4603 sayılı Kanun kapsamındaki hankalann yapım ihalelerinin bu 
Kanun kapsamına dahil edilmesini öngören (e) bendinin son fıkradan önce ilave edilmesi suretiyle 
ve bu bend hükmü ile son fıkra hükmünün çelişki oluşturmasını önlemek amacıyla (alınan redak
siyon yetkisi dahilinde) son fıkrada parantez içinde açıklama yapılmak suretiyle, 

3 üncü maddesi; (b) bendine "araştırma, geliştirmesi", "yazılım" ibareleri eklenmek, (d) bendi 
değiştirilmek, (e) ve (f) bendieri madde metnine ilave edilmek suretiyle, 

4 üncü maddesi; "Mal", "Hizmet", "Yapım", "Kesin proje" tanımlarında değişiklik yapılmak, 
"Başvuru" tanımı "Başvuru belgesi" olarak değiştirilmek suretiyle, 

S inci maddesi; son fıkraya son cümle olarak "Ancak, olağanüstü haller ve deprem durumların
da ÇED raporu aranmaz." ibareleri eklenmek suretiyle, 

6 ncı maddesi; birinci fıkraya "ve tek sayıda" ibaresi eklenerek, dördüncü fıkradaki "ayların 
eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir." ibaresi çıkartılmak ve bu 
fıkranın sonuna "Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve im
zalamak zorundadır." cümlesi eklenmek suretiyle, 

7 nci maddesi aynen; 

8 inci maddesi; (a), (b) ve (c) bendierinde ifade edilen değerler sırasıyla "300", "SOO" milyar, 
"ll trilyon" olarak değiştirilmek, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliği halinde uygulanacak 
yöntemin açıklığa kavuşturtılmasını teminen maddenin sonuna fıkra ilavesi yapılmak suretiyle, 

9 uncu maddesi; idareterin yaklaşık maliyet ile ilgili tespitlerinin bir belgeye bağlanmasını 
hüküm altına almak gerekçesiyle değiştirilmek suretiyle, 

10 uncu maddesi; birinci fıkranın (a) bendinin (3) no.lu alt bendinde ve (b) bendinin (2) no.lu 
alt bendinde değişiklik yapılması, üçüncü fıkranın (c) ve (d) bendierine "kesinleşmiş" ibaresinin ek
lenmesi suretiyle, 

ll inci maddesi; birinci fıkranın (a) ve (e) bendieri ile ikinci fıkra metninin değiştirilmesi 
suretiyle,. 

12 nci maddesi; iki ve üçüncü fıkra metinleri; belirlenecek teknik kriterlerin niteliklerini arttır
maya yönelik olarak; redaksiyonel düzenlemeye tabi tutulmak suretiyle, 

13,14,1S ve 16 ncı maddeleri aynen; 

17 nci maddesi; birinci fıkranın (d) bendinde değişiklik yapılması, aynı fıkranın (e) bendinin 
metinden çıkartılarak sonraki bend (e) bendi olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

18, 19, ve 20 nci maddeleri aynen; 

21 inci maddesi; birinci fıkranın (b) bendinin idareterin önceden öngörülmeyen zorunlu haller
de de pazarlık usulüne yönelebilmesini teminen değiştirilmek suretiyle, 

22 nci maddesi; birinci fıkranın (e) bendindeki parasal sınır S milyar Türk Lirasına yükseltil
mek, (f) bendi hükmü değiştirilmek ve ikinci flkradaki atıflar Tasannın 3 üncü maddesi ile ilgili 
önerilen değişiklik çerçevesinde düzenleornek suretiyle, 

23 üncü maddesi aynen; 

24 üncü maddesi; Tasarının 33 üncü maddesinde yapılan düzenleme gereği değiştirilmek 
suretiyle, 

25 ve 26 ncı maddeleri aynen; 
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27 nci maddesi; (h) bendinin mal alımlannda alternatifteklifverile bilmesini teminen değiştiril
rnek suretiyle, 

28 ve 29 uncu maddeleri aynen; 

30 uncu maddesi; mal alımı ihalelerinde, alternatif teklif yönteminin açıklanmasına yönelik 
olarak ikinci fıkranın sonuna ekleme yapılmak suretiyle, 

31 inci maddesi; Tasarının tanırnlara ilişkin 4 üncü maddesi başlığının değiştirilmesine paralel 
olarak madde başlığının "Başvuru belgelerinin sunulması" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

32 nci maddesi aynen; 

33 üncü maddesi; "idarece belirlenecek oranda geçici teminat alınır" ibaresi, danışmanlık hiz
meti dışında kalan diğer ihalelerde, geçici teminat oranının idarece belirlenecek olmasının istekliler
ce teklif bedelinin önceden bilinmesi anlamına geleceğinden, bu durumun düzeltilmesi amacıyla 
metinden çıkartılmak suretiyle, 

34 üncü maddesi aynen; 

35 inci maddesi; bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin tespitine yet
kili kurumun belirlenmesi, teminat mektuplarının süresinin belirlenmesinin yöntemi ile, ilgili mev
zuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektuplarının durumunu açıklığa kavuşturmak bakımın
dan; yapılan tekrir-i müzakere sonucunda yeniden düzentenrnek suretiyle, 

36 ve 37 nci maddeleri aynen; 

38 inci maddesi; (b) bendinde bulunan "ve/veya" ibaresi redaksiyonel düzenlemeyle "ve" 
olarak değiştirilmek suretiyle, 

39 uncu maddesi aynen; 

40 ıncı maddesi; uygulanabilirliği teminen ikinci fıkradaki "belirtilmesi ve mümkün olması 
halinde" ibaresi metinden çıkartılmak suretiyle, 

41 inci maddesi; birinci fıkrada yer alan "yedinci" ibaresi istekliler açısından sürenin genişletit
mesini teminen "ondördüncü" şeklinde değiştirilmek suretiyle, 

42 nci maddesi; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi gereğince; 
harcamayı gerektiren taahhüt ve sözleşme tasarıları Maliye Bakanlığının vizesine tabi olduğundan 
birinci fıkra metninde bu yönde düzenleme yapılması suretiyle, 

43 üncü maddesi; teminat oranlarının yüksek tutulmasının öncelikle Türk fırmalarını olumsuz 
etkiteyeceği gözönüne alınarak, birinci ve ikinci fıkrada yer alan oranlar "%6'ya" düşürülmek 
suretiyle, , 

44 üncü maddesi; istekliler veeibelerini yerine getirmediği takdirde ekonomik açıdan en avan
tajlı ikinci istekliye ihale yapılması ve sözleşme imzalanması amacıyla ikinci fıkrada yer alan 
"ihaleyi iptal edebileceği gibi" ifadesi metinden çıkartılmak suretiyle, 

45 inci maddesi aynen; 

46 ncı maddesi; idare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşmelerin ayrıca notere tescil et
tirilmesine gerek olmaması nedeniyle birinci fıkra metni bu yönde düzentenrnek suretiyle, 

47 nci maddesi; sözleşmelerin Sayıştay Başkanlığınca tescil edilme veya edilmerne durum
larını uygulama açısından açıklığa kavuşturmak amacıyla birinci fıkra metninde bu yönde düzen
leme yapılmak suretiyle, 

48 inci maddesi; danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesinde uygulamada tereddüte mahat ver
memek için birinci fıkra değiştirilmek suretiyle, 
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49, so ve sı inci maddeleri aynen; 

S2 nci maddesi; Tasarının 20 ve 49 uncu maddelerine uyum sağlanması amacıyla on ikinci fık
ra metni değiştirilmek suretiyle, 

S3 Oncü maddesi; (a) bendinde yer alan "kanunun etkili bir şekilde yürütOlmesi ve" ibaresi 
yürütme görevinin Bakanlar Kuruluna verilmesi nedeniyle metinden çıkartılmak, (b) bendinin (1), 
(3), (7) ve (8) inci alt bendieri Kamu İlıale Kurumu'nun şikayetleri incelemedeki yetki sınırının net
leştirilmesi, Kurumun ihale mevzuatı konusunda ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak 
üzere görevli ve yetkili kılınması, rekabet ve saydamlığın sağlanması gerekçeleriyle değiştirilmek 
suretiyle, (c) bendi yapım ve yapıma dayalı hizmet işlerindeki uzmanlığı nedeniyle Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığının Kuruldaki üye sayısının artırılması, uygulanabilirliğin ve eşitliğin sağlanması 
bakımından değiştirilmek suretiyle, (d) bendi Yargıtay Kanununa uygunluk sağlanması; (e) bendi 
Medeni Kanunda yer alan hOkOmlerle uygunluk sağlanması amacıyla değiştirilmek, (g) bendi uy
gulanabilirliğin temini; (i) bendi Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarından Kurula atanan üyelerin 
emeklilik hakları bakımından herhangi bir kayba uğrarnalarını önlemek amacıyla metnin daha açık 
ifade edilmesini teminen; (j) bendi Kamu İlıale Kurumu'nun gelirlerinin düzenlenmesi, mevzuatta 
tanımı olmayan ibaretere yer verilmemesi, ciddi şikayetleri n konu edilmesini teminen değiştirilmek 
suretiyle, (k) bendi Kamu ihale Kurumu'nun yıllık hesaplan ile gelir ve harcamalara ilişkin iş ve iş
lemlerinin denetiminin Sayıştay'ca yapılmasının temini amacıyla değiştirilmek suretiyle, 

54 üncü maddesi aynen; 

55 inci maddesi; ikinci fıkranın (b) bendi ile altıncı fıkradaki süreler redaksiyonla "15 gün" 
olarak düzentenrnek suretiyle, 

56 ncı maddesi; madde metninin kanun yapma tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 
dOzenierne yapılarak, 

57 nci maddesi; diğer mevzuata uygunluğun sağlanmasını teminen değiştirilmek suretiyle, 

58 inci maddesi; Tasarının ı7 nci maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla 
birinci fıkrası düzenlenmek suretiyle, 

59 uncu maddesi aynen; 

60 ıncı maddesi; Anayasaya ve Tasarının 40 ıncı maddesine uygunluğun sağlanması amacıyla 
düzentenrnek suretiyle, 

61 inci maddesi aynen; 

62 nci maddesi; uygulanabilirliğin temini için (c) bendinde düzenleme yapılmak suretiyle, tek
rir-i müzakere önergesinin kabulü doğrultusunda; yeni mezun olan mühendis veya mimarların 
yapım ihalelerine katılımının sağlanması amacıyla (h) bendinin eklenmesi suretiyle, 

63 üncü maddesi; ihalelerde yerli isteklilerin lehine kullanılacak olan% 15'lik fiyat avantajının 
şarta bağlanmasını teminen düzenlenmesi suretiyle, 

64, 65 ve 66 ncı maddeleri aynen; 

67 nci maddesi; olağanüsto hallerde güncelleme yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmesi doğrultusunda düzenlenmesi suretiyle, 

68, Geçici ı, 2, 3 OncO maddeleri aynen, 

Geçici 4 Uncu maddesi; Tasarının 3 OncO maddesinde yapılan değişiklikler gereği düzentenrnek 
suretiyle, 
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Yürürlük ve yürütmeye dair 69 ve 70 inci maddeler aynen, 

Kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mustafa Gül Sefer Koçak Ahmet Sancar Sayın 

Elazığ Ordu Antalya 
Ka tip Üye Üye 

Yusuf Kırkpınar NidaiSeven Mustafa Vural 

İzmir Ağ n Antalya 
Üye Üye Üye 

Suat Pamukçu Mustafa Ors Nevjel Şahin 
Bayburt Burdur Çanakkale 

(Muhalefet şerbirniz ektedir.) (Muhalefet şerhi ektedir.) (Muhalefet şerhi ektedir.) 
Üye Üye Üye 

0s1JlanAslan Tevhit Karakaya Mustafa Yaman 

Diyarbakır Erzincan Giresun 
(Muhalifi m) 

Üye Üye Üye 
Fadlı Ağaoğlu Hüseyin N/ert Mehmet Çümen 

İstanbul İstanbul İzmir 

Üye Üye Üye 
OsmanPepe M Turhan İmamoğlu FehimAdak 

Kocaeli Kocaeli Mardin 
(M uhali flm) (İmzada bulunamadı) 

Üye Üye Üye 
Mümtaz Yavuz Osman Fevzi Zihnioğlu Mehmet Güneş 

Muş Sakarya Şanlıurfa 

Üye 
Ahmet Erol Ersoy 

Yozgat 

Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına 

(26.12.2001 tarihinde görüşülen Kamu !hale Kanun Tasarısı ile ilgili muhalefet şerhimiz 
aşağıdadır.) 

Ülkemizdeki mevcut ihale yasasının uygulanmasından kaynaklanan yolsuzluk, adam kayırma, 
·çıkar sağlama sonucunda kamu kaynakları yanlış yerlere kanalize edilerek, ülkemiz bugünkü borç 
batağına itilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, gerek iç etkenler ve gerekse dış dayatmalar sonucunda, mevcut ihale yasası güya 
ıslah edilerek varolan şikayetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik, Büktirnetçe yeni bir kamu ihale 
kanun tasarısı hazırlanmış ve TBMM'ne sunulmuştur. Söz konusu tasarı ilgili komisyonlardan da 
geçmiş olmasına rağmen, günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği hatta sorunların bu günkünden 
daha büyük boyutlara ulaşacağı, partimizce tespit edilerek, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
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Komisyonunda verdiğimiz önergeler dikkate alınmadığından, tasarı eksik ve yanlışlıklanyla birlik
te iktidara mensup üyeler tarafından, tasarıyı daha da geri götürecek bazı önergelerin kabulü ile 
muhalefetin sesini adeta duymazlıktan gelerek jet hızı ile komisyonlardan geçirilip, Genel Kurula 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

Doğru Yol Partisi olarak, bu önemli yasa tasarısının komisyonda yeteri kadar ve samimi bir 
şekilde ülke çıkarları doğrultusunda görüşOlmediği kanaatindeyiz. 

Tasarının bu şekilde aceleye getirilmesini anlamakta mümkün değildir. 

Çünkü, 70 maddelik Kamu İlıale Kanunu Tasarısı ve 42 maddelik Kamu İlıale Sözleşmeleri 
Kanun Tasansı olmak üzere toplam 112 maddelik iki kanun tasarısını, yaklaşık üç yıldan beri hazır
lıklarını yapan ve birkaç kez değiştirdikten sonra ancak, bu hükümet TBlv.[M'ne sunmuştur. Bu gün 
uygulamada olan 2886 sayılı Kanundan daha geri bir düzenleme içermektedir. 

Dış baskılarla milli iradeyi temsil eden TBMM'nin ilgili Komisyonlarından ve Genel Kuruldan 
ı o gün gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde geçirip, yasalaşmasını sağlamaya yönelik gayretlerini 
anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla, 7 Ocak 2002 günü TB:rvnvı: Genel Kuruluna gelmesi bek
lenen söz konusu kanun tasarısını, milletin üstün iradesini temsil eden Milletvekillerinin yeterince 
incelemesine fırsat bırakılmamıştır. Ayrıca, bu gayretierin samimi olmadığı, yürürlük maddesinin 
ı Ocak 2003 olmasından anlaşılmaktadır. Madem ki, kanun yaklaşık ı yıl sonra yürürlüğe 
gireceğine göre, milli iradeyi temsil eden TBMM'nin ilgili komisyonlarında ve Genel Kurulunda, 
tasarının bütün yönleriyle incelenerek eksikliklerinin giderilmesi ve ondan sonra yasalaşması, kamu 
oyu beklentilerine uygun olacaktır. 

Kanun tasarısının bir günde Plan-Bütçe Komisyonundan, iki günde de Bayındırlık ve Ulaştır
ma Komisyonundan geçirilip muhalefetin tasarıyı iyileştirici önergelerine de adeta kulaklarını 
tıkayarak tasarının Başbakanlıktan gelen kötü şeklinden biraz daha geri götürülerek, yani mevcut 
şikayetterin ileride daha da artmasına neden olacak ilaveterin yapılmasından başka bir değişildiğin 
yapılmasına imkan tanınmamıştır. 

Böylesine önemli bir tasarının komisyonlada birlikte TBMM Genel Kurulundan geçirilmesi 
için 10 günlük bir zamana sığdırılmasının planlanmasını iki nedene bağlamak mümkündür. 

ı. İç etkenler 

2. Dış etkenler 

ı. İÇ ETKENLER 

Yasa tasarısı incelendiğinde açık olarak görüleceği üzere, bu gün uygulamada olan 2886 sayılı 
yasadaki şikayetlerden yalnızca bir tanesine çözüm getirilmiş olup, bu da kanunun kapsam mad
desi genişletilerek kamudan kaynak sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar (bankaların yapım har
camaları dışındaki diğer harcamaları hariç) kanun kapsamına alınmıştır. 

Oysa, kamu ihalelerinde yaşanan şikayetterin başında; yapım işlerinin avan proje ile ihale 
edilerek, sonradan keşif artışı ve yeni birim fıyat yapımına imkan sağlanması, böylece iş ve hizmet
lerin önceden planlanari bedelin çok üzerindeki meblağlara mal olmasına ve hedeflenen süreden 
daha geç tamamlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de, kamu maliyesinin büyük açıklar ver
mesi ile işlerin zamanında bitirilemediği ve fıyat artışlarıyla birlikte bedellerinin, birkaç misline 
çıkarak yatırım bütçeleri açık vermektedir. 

Bu mahsurun önüne geçilebilmesi için, yapım işlerinde anahtar teslimi mal ve hizmet alım-. 
larında ise götürü bedelle ihale yapılması, esas olmalıdır. 
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Ancak, tasanda muğlak bir ifade kullanılarak uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi 
ihale yapılacağına yer verilmiş ise de, isteyen idare bu esnek ifadeden istifade ederek uygulama 
projesi olmadığı gerekçesi ile anahtar teslimi ihale yerine, teklif alma birim fıyat sistemini uy
gtdayarak mevcut düzenin devamını sağlayabilecektir. 

Diğer taraftan mevcut ihale yasasında (Madde 63 bazı istisnalar dışında temel, tünel, doğal 
afetler hariç) keşif artış oranı % 30 ile sınırlandırılmasına karşılık bu tasarı ile keşif artış oranı 
% SO'ye çıkarılmıştır. Yani, işin başında idareler % 50 yanılacaklarını kabul etmektedirler. Bu çağ
dışı uygulama ile mevcut şikayetterin ortadan kaldırılması bir tarafa, hazineyi daha fazla zarara uğ
ratacağı açık olmasına rağmen, "kamuoyuna yolsuzluk ve haksızlıkları önleyici bir yasa 
çıkarıyoruz" diyerek, milletle alay edilmektedir. 

Ayrıca kamuoyundaki en büyük rahatsızlıklardan birisi de, Belli İstekliler Arasında Davet 
Usulü ihale olup, tasarıdaki bu madde 2886 sayılı yasadan daha geniş ve daha etkili tutularak 
ihalelerde yine adam kayırma ve partizanlıklara devam edileceğini kanıtlamaktadır. 

Şöyle ki; 2886 sayılı yasada askeri alımlar dışında, belli istekliler arasında davet usulü ihaleler 
yahılzca yapım işleri ile sınırlı ve istisnai bir madde olmasına karşılık, bu tasanda yapım işleri ile 
birlikte mal ve hizmet alımları da belli istekliler arasında davet usulü ihaleler arasına alınmıştır. 
Tasarının temel ilkeler başlıklı 5. maddesinde de, belli istekliler arasındaki ihale usulü temel ihale 
usulü olarak, kanuna ilave edilmiştir. Böylece belli istekliler arasında davet usulü ihaleler, istisna 
olmadan çıkarılmış, temel ve genel usul haline getirilmiştir. Ayrıca, kapsamı da genişletiterek bütün 
yapım işleri ile birlikte mal ve hizmet alımları da, belli istekliler arasında davet usulü kapsamına 
alınmıştır . 

. Diğer bir husus ise, ihalelerde uygun bedel yerine "En Avantajlı Teklif' ibaresi getirilmiş olup, 
bu avantajlı teklifin kriterleri ise, somut verilere dayandırılmamıştır. Böylece ihale komisyonları 
yasa desteğini de yanlarına alarak, soyut kavramlarla yapacakları değerlendirme sonucunda, ihaleyi 
istedikleri kişi ve firmaya verme imtiyazına sahip duruma getirilmektedir. 

Mevcut ihale yasasında bulunmayan fakat, tasarıyla "Kamu İlıale Kurumu" Ktirulması öngörül
mektedir. Bu kurumun kuruluş şekli ve işleyişi incelendiğinde, ülkemizin kıt kaynaklarını daha 
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak olumlu ve önemli bir katkısı olmayacağı gibi, yeni 
kadrolar açarak, bu kadrolara iktidar partileri yandaşlarının yerleştirilmesinden başka bir yararı ol
mayacaktır. 

Tasarıdan görüleceği üzere, Kamu İlıale Kurumu yönetiminde görev alacak personelin Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığından yapılacak atamatarla teşek
kül edilecek olup, böylece koalisyonun üç kanadından da uzman atama yerine, kendi adamını 
atama kavgası başlayacaktır. Tıpkı Telekom'da olduğu gibi... Kurulacak kamu ihale kurumunun 
henüz kadro kanunu çıkmamış olmasına rağmen, tasarıdaki temel organizasyona bakıldığında, kad
ro bakımından sayıca büyük bir kuruluş olacağı görülmektedir. Bu kuruluş, kamu ihaleleri nedeniy
le hazineye getireceği muhtemel faydalardan daha çok bu şişkin kadroya ödenecek özlük hakları 
nedeniyle kamu ihale kurumu, kamu ihale kamlıuru olacaktır. Öte yandan ihalelerle ilgili şikayet
terin, bu kurum tarafından incelenerek karara bağlanması veya gerekli hallerde yargı kurumlarına 
gitmesi nedeniyle, bu kurumda birikecek ihale dosyaları, tıpkı yüksek yargı organlarında olduğu 
gibi, aylarca hatta yıllarca karar neticeleri bekleneceğinden, ihaleler güncelliğini kaybedeceği gibi, 
bu zaman zarfında gelecek fıyat artışları nedeniyle de, ihale bedelleri birkaç misli artacak olup, böy
lece bu günkünden daha fazla hazineyi zarara sokacaktır. Böyle bir kurumun kurulması yerine, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığındaki Yüksek Fen Kurulunun daha fonksiyonel hale getirilerek, 
kamuya ek bir külfet yüklemeden bu görevin rahatça yerine getirilebilmesi mümkündür. 
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Tasarının bu temel" maddelerinden görüleceği üzere, mevcut ihale düzeninden, bugünki 
hükümet ve hükümete yakın iş çevreleri rahatsız değildir. Ancak her iki tarafta, gerek içerdeki 
kamuoyunun ve gerekse dış çevrelerin baskısını ortadan kaldırmak ve yasak savmak için hazırlan
mış bir tasarı dır. Çünkü, mevcut uygulamayla bir yıl daha devam edileceği gibi, 2886 sayılı yasanın 
şikayet konusu olan maddeleri daha da ağırlaştıolarak kanunlaştırılması sağlanmaktadır. 

2. DIŞ ETKENLER 

57. Cumhuriyet hükümeti vatandaşların dertlerini dinleyip ihtiyaçlarını yerine getiren bir 
hükümet olmayıp, bütün gözü ve kulağı ile IMF ve AB'nin isteklerinin en kısa zamanda yerine 
getirilmesini kendilerine görev edinmiş bir hükümet görünümü vermektedir. Bu tasarıda, aynı bakış 
açısından ülke çıkarlarını ön planda tutan bir tasarı olmayıp, Uç yıl bekletildikten sonra on güne sığ
dmlan bir acelelikle kamuoyu beklentilerinden uzak, Ocak ayı ortalarında Sayın Başbakanın, ABD'
ye yapacağı geziye endeksli olarak, IMF'nin bu hükümete dayatmasından başka bir şey değildir. 

Çünkü, hükümet tasarının yürürlük tarihini ı Ocak 2003 olarak belirleyerek, 2002 yılında 
Enerji ve Bayındırlık Bakanlıkları başta olmak üzere tum kurumlardaki kamu ihalelerinin yandaş
Iarına verilmesini sağlamayı planlamaktadır. Bu şekilde hükümet, iktidarda olduğu dönem için yan
claşiarına yeni ihaleler vererek ihya etmek pahasına, tasarıyı acelece ı O gün içerisinde komisyonlar
dan ve TBMJ.vl Genel Kurulundan geçirerek ıs Ocak 2002 tarihinde çıkarmayı amaçlamaktadır. 
Hükümet Meclisten geçirmek için 10 gün ayırdığı kanunu uygulamaya koymak, şartname, yönet
melik hazırlamak için ı yıllık süre ayırması büyük bir çelişkidir. 

Ayrıca, bu kanun ı Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe girmemesi için hiçbir geçerli ve haklı neden 
yoktur. Bu uygulama da, hükümetin yeni bir yolsuzluk yolu açmasından başka bir işe yaramayacak
tır. 

NETiCE: 

ı. Kamu ihalelerinde, yapım .işlerinin mutlaka kesin ve uygulama projeleri yapıldıktan sonra, 
anahtar teslimi, mal ve hizmet alımlarında ise, götürü bedel uygulanarak açık ihale yapılması, 

2. Yapım ihaleleri ile mal ve hizmet alımlarının, belli istekliler arasında davet usulü yerine açık 
ihale usulü ile yapılması, 

3. ihalelerde uygun bedelin yerine, avantajlı teklifsahibine ihale yapılması için somut ve kesin 
kriterler getirilmediğinden, yapılacak ihalelerde adam kayırma ve çıkar sağlamanın önüne 
geçilemeyeceği, 

4. Anahtar teslimi ve götürü bedel uygulaması ile keşif artışlannın ve yeni birim fıyat 

yapımının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Aksi takdirde tasarı % 50 keşif artışını ihale tarihin
de kabullendiği izlenimi vermekte, bu da bugünkü şikayet konusu olan% 30 keşif artışına, 20 puan 
daha ilave edilerek% 50 keşif artışına imkan sağlamaktadır. Böylece, tasarıyla hazinenin parasal bir 
avantajı olmayacağı gibi, aksine ilave bir külfetin altına gireceği, 

5. Kurulacak Kamu ihale Kurulu ile mevcut kadrolara yeni kadrolar ilave edilerek hazineye 
yeni bir kambur yüklenileceği, devletin küçültolmek yerine büyütülecek, kamu kaynakları har 
vurulup harman savrulacaktır. BDDK'nun kurulmasından sonra denetlemekle yükümlü olduğu Tür
kiye İş Bankasının Ankara'daki eski genel müdürlük binasını yıllık 3 Milyon $'a kiralamasında ol
duğu gibi, devlete yeni yükler getireceği, 

tespit edilmiştir. 
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Yukarıda kısaca izaha çalıştığımız nedenlerden dolayı tasarının mevcut haliyle çıkmasından 
kaynaklanacak yanlış uygulamalardan hükümeti oluşturan partilerin sorumlu olacağı, bütün çaba 
ve ısrarlarımıza rağmen tasarıdaki kusur ve noksanların düzeltilmesi konusundaki çabalarımızın 
dikkate alınmaması nedeniyle, bu muhalefet şerhi konulmuştur. · 

Nevjel Şahin 

Çanakkale 

2.1.2002 

Mustafa 6rs 

Burdur 

BA YINDIRLIK, iMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMiSYONU BAŞKANLIGINA 

"Kamu ihale Kanunu Tasarısı" na ilişkin muhalefet şerbirniz aşağıdadır. Bilgilerinize arz 

ederim. Suat Pamukçu 
Bayburt 

Bakanlar Kurulunca TBMM'ne sekvedilen ve komisyonumuzca görüşülerek kabul edilen 

"Kamu İlıale Kanunu Tasarısı" na aşağıdaki hususlar çerçevesinde karşıyım. 

1. Kanun tasarısının genel gerekçesinde ifade edilen " ... ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit 

muamelenin, gizliliğinin, kamuoyu denetiminin, ... en geniş şekilde sağlanması" şeklindeki 

mulahazalar tamamen subjektif değerlendirmelerdir. Bu tasarı yasalaştığı takdirde saydamlık nasıl 

sağlanacak? Nasıl güvenilir bir ihale yapılacak? Bu hususları temin edecek bir düzenleme 

getirilmemektedir. 2886 sayılı ihale yasasının uygulamalarda meydana gelmiş eksik ve hatalı yön

ler üzerinde bir çalışma yapılsaydı daha iyi bir düzenleme yapılmış olabilirdi. Ancak hükümetimiz 

IMF'ye verdiği taahhütler doğrultusunda ve tamamen IMF'nin, AB'nin ve Dünya Ticaret Ör

gütü'nün taleplerine uygun bir tasarı ile karşımıza gelmiştir. Bu tasarı ile oluşturulan Kamu ihale 

Kurumu sayesinde kamu ihaleleri tamamen demokratik yani kamunun denetim yolları kapatılarak 

yapılacaktır. Bu durum şeffaflığın ortadan kaldırılması demektir. Uluslararası şirketler kendileri için 

engel olarak gördükleri siyasileri böylece devre dışı bırakmak suretiyle kamunun değerlerini rahat 

ve sorunsuz olarak paylaşabileceklerdir. Yasa ile ihale yolsuzlukları önlenemeyecek, ama yolsuzluk 

üçgeninde ifade edilen (işadamı, bürokrat, siyasetçi) siyasetçiden kurtulmaktan başka bir sonuç 

doğurmayacaktır. 

2. Yerli istekli tanımı ile getirilen Türk vatandaşı olma şartı bizce bir anlam ifade etmemek

tedir. ithalatın serbest olduğu ülkemizde yerli istekli yabancı menşeli mallar teklif ettiğinde, 

korunan yerli istekli değil yabancı imalatçı olacaktır. Bu durum ülkenin teknolojik gelişmesini ön

leyecektir. 

3. Uluslararası anlaşmalar gereği kredileri yabancıların hibesi şeklinde anlamak bu kredilerle 

ihale işlerini kapsam dışı tutmak yanlıştır. Kredilerin geri ödeneceği gerçeği ile bunların da kamu 

malı olması nedeniyle kapsam içinde değerlendirilmesi gerekir. 

4. Eşit değerlerle ilgili hususlarda "karşılıklılık" ilkesi benimsenmemiştir. Bu durumda : 

a) Yabancılar vize ·uygulaması nedeniyle ülkemizdeki ihalelere rahatça girecekler bizim 

işadamları ve müteahhitlerimiz giremeyeceklerdir. İşi alanlar vize uygulamaları sebebiyle yurt 

dışına işçi götüremediği için ihale kaybedecek, işi alanlar ise zarar edeceklerdir. 

b) Yurt dışı taahhüt şirketleri daha güçlü oldukları için ülkemizde yerli isteklilerden daha çok 

iş alma imkanını elde edecekler. Bu da ülkemiz açısından değer ve teknoloji kaybına yol açacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 794) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİGİ ME TİN 

KAMU İHALE KANUNU TASARlSI 

Amaç 

BİRİNCİ KlSlM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Uygulama İlkeleri 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu 
hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi al
tında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının 
yapacaklan ihalelerde uygulanacak esas ve 
usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Aşağıda belirtilen idareterin 

kullanımında bulunan her türlü kaynaktan kar
şıtanan mal veya hizmet alımları ile yapım iş
lerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre 
yürütülür: 

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma büt
çeli İdareler, özel idareler ve belediyeler ile 
bunlara bağlı; döner serm-ayeli kuruluşlar, bir
likler, tüzel kişiler, 

b) Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikas
yon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, 
kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet 
teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşeb

büsleri, 
c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, 

özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu 
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar 
(mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli 
kuruluşlar, 

d) (a), (b) ve (c) bentterinde belirtilenterin 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulun
dukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, iş
letme ve şirketler. 

Ancak, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki 
bankalar bu Kanun kapsamı dışındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİGİ METİN 

KAMU iHALE KANUNU TASARlSI 

Amaç 

BİRİNCİ KlSlM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖL ÜM 

Uygulama İlkeleri 

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, kamu 
hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi al
tında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan 
kamu kurum ve kuruluşlannın yapacakları ihale
lerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Aşağıda belirtilen idarelerin 

kullanımında bulunan her türlü kaynaktan kar
şıtanan mal veya hizmet alımları ile yapım iş
lerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre 
yürütülür: 

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma büt
çeli İdareler, özel idareler ve belediyeler ile 
bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, bir
likler, tüzel kişiler, 

b) Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikas
yon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, 
kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet 
teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşeb

büsleri, 
c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, 

özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu 
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar 
(mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli 
kuruluşlar, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin 
ortak olduklan her çeşit kuruluş, müessese, 
birlik, işletme ve şirketler. 

e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki ban
kaların yapım ihaleleri. 

Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen 

(S. Sayısı : 794) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İstisnalar 

MADDE 3. - a) Kanun kapsamına giren 
kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı 

gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek 

veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya 
ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla 
ilgili ürün alımları, 

b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili; 
uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer 
gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve 
sistemleri ile bunların modernizasyonu ve 
mühimmat ihaleleri, 

c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağ
lanan dış fınansman ile yaptınlacak olan ve 
fınansman anlaşmasında farklı ihale usul ve 
esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya 
hizmet alımları ile yapım işleri, 

da; 

d) Taşınmaz mal alımı veya kiralanması, 
bu Kanuna tabi değildir. 

Tanımlar 

MADDE 4. - Bu Kanunun uygulanmasın-

Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç mad
deleri ile taşınır mal ve hakları, 

Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haber
leşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

sahip olduğu bankalar ile 4603 sayılı Kanun 
kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belir
tilen yapım ihaleleri hariç) bu Kanun kapsamı 
dışındadır. 

İstisnalar 
MADDE 3. - a) Kanun kapsamına giren 

kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı 

gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek 

veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya 
ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla 
ilgili ürün alımları, 

b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla il
gili; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, 
panzer gibi araç, silah, silah malzeme ve teç
hizatı ve sistemleri ile bunların araştırma, 

geliştirmesi, modernizasyonu, yazılımı ve 
mühimmat ihaleleri, 

c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağ
lanan dış fınansman ile yaptınlacak olan ve 
fınansman anlaşmasında farklı ihale usul ve 
esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya 
hizmet alımları ile yapım işleri, 

d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluş
larının mal veya hizmet alımları ile yapım iş
leri, 

e) Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde 
yer alan mal ve malzemeler için Kanun kap
samına giren kuruluşların Devlet Malzeme 
Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alım
lar, 

f) Ulusal araştırma geliştirme kurum
larının yürüttüğü ve desteklediği araştırma

geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve 
hizmet alımları, 

da; 

bu Kanuna tabi değildir. 
Tanımlar 

MADDE 4. - Bu Kanunun uygulanmasın-

Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç mad
deleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 

Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haber
leşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, 

(S. Sayısı : 794) 
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muhasebe, piyasa araştinnası ve anket, danış~ 
manlık, tanıtım, basım ve yayım; temizlik, 

yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, or~ 

ganizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, 
mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel 
sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler 

ile yazılım hizmetlerini, taşınır mal ve hakların 

kiralanınasını ve benzeri diğer hizmetleri, 

Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, 

otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köp~ 

rü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, 

boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil 

hattı, baraj, enerji santrali, rafıneri tesisi, 

sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve 

dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle 

ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamam~ 

lama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzen

lemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj 

işlerini, 

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklifveren 

gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluştur

dukları ortak girişimleri, 

Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine 

teklifveren gerçek veya tüzel kişileri veya bun~ 

ların oluşturdukları ortak girişimleri, 

Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve 

deneyimini idarenin yararı için kullanan, danış~ 

manlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir or~ 

ganik bağ içinde bulunmayan, idareden danış~ 

manlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç 

sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren 

hizmet sunucularını, 

Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine 

teklifveren gerçek veya tüzel kişileri veya bun~ 
ların oluşturdukları ortak girişimleri, 

Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek 

veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları 

ortak girişimleri, 

Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere bir~ 

den fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında 

yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danış

manlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, 

basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve 

dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, 

koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, 

film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistem

lerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmet~ 

lerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların 

kiralanınasını ve benzeri diğer hizmetleri, 

Yapım : Bina, karayolu, demiryoh~, 

otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, 
köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt 
yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji 

nakil hattı, baraj, eneıji santrali, raftneri tesisi, 
sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve 

dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işler~ 
le ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamam~ 
lama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzen~ 
lemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj 
işleri ile benzeri yapım işlerini, 

Tedarikçi : Mal alıını ihalesine teklif 

veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 
oluşturdukları ortak girişimleri, 

· · Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine 
teklif veren gerçek veya ·tüzel kişileri veya 
bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve 

deneyimini idarenin yararı için kullanan, 
danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile 
hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, 
idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında 
hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hiz~ 

metlerini veren hizmet sunucularını, 
Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine 

teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya 
bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 

Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek 

veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları 
ortak girişimleri, 

Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere bir~ 
den fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında 
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubu, 

(S. Sayısı : 794) 
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İstekli : Mal veya hizmet alımları ile 
yapı m işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, 
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, 

Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluş
turduğu tüzel kişilikleri, 

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve söz
leşme imzalanan istekliyi, 

İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamın
daki kurum ve kuruluşları, 

İlıale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama 
yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya 
kurulları nı, 

Başvuru : Belli istekliler arasında ihale 
usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından 
yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere 
sunulan belgeleri, 

İlıale dokümanı : İlıale konusu mal veya 
hizmet alımları ile yapım işlerinde; istekiiiere 
talimatları da içeren idari şartnameler ile yap
tırılacak işin projesini de kapsayan teknik şart
nameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bel
ge ve bilgileri, 

Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç 
programına göre; gerekli arazi ve zemin araştır
maları yapılmadan, bilgilerin halihazır 

haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendir
me ve fizibilite raporları dahil elde edilen 
verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, 
görünüş ve profıllerin belirtildiği bir veya bir
kaç çözümü içeren projeyi, 

Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış 
ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin 
araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının 
ölçülendirilip inşaat sistem ve gereçlerinin 
belirtildiği projeyi, 

Uygulama projesi : Belli bir yapının onay
lanmış kesin projesine göre yapının her türlü 
ayrıntısının belirtildiği projeyi, 

İlıale : Bu Kanunda yazılı usul ve şarttarla 
mal veya hizmet alımları ile yapımişlerinin is
tekliler arasından seçilecek birisi üzerine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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İstekli : Mal veya hizmet alımları ile 
yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, 
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, 

Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluş
turduğu tüzel kişilikleri, 

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve söz
leşme imzalanan istekliyi, 

İdare : ihaleyi yapan bu Kanun kapsamın
daki kurum ve kuruluşları, 

İlıale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama 
yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya 
kurulları nı, 

Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında 
ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday 
tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak 
üzere sunulan belgeleri, 

İlıale dokümanı : İlıale konusu mal veya 
hizmet alımları ile yapım işlerinde; istekiiiere 
talimatları da içeren idari şartnameler ile yap
tırılacak işin projesini de kapsayan teknik şart
nameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bel
ge ve bilgileri, 

Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç 
programına göre; gerekli arazi ve zemin araş
tırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır 

haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendir
me ve fizibilite raporları dahil elde edilen 
verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, 
görünüş ve profıllerin belirtildiği bir veya bir
kaç çözümü içeren projeyi, 

Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış 
ön projesine göre; mümkün olan arazi ve 
zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı 

elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, 
inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özellik
lerinin belirtildiği projeyi, 

Uygulama projesi : Belli bir yapının onay
lanmış kesin projesine göre yapının her türlü 
ayrıntısının belirtildiği projeyi, 

İlıale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlar
la mal veya hizmet alımları ile yapı m işlerinin 
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine 
bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin 

(S. Sayısı : 794) 
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bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin 
onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile 
tamamlanan işlemleri, 

Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler
de isteklinin idareye sunduğu tiyat teklifi ile 
değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 

Açık ihale usulü: Bütün istekiiierin teklif 
verebildiği usulü, 

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare 
taratından davet edilen isteklilerin teklif 
verebildiği usulü, 

Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hal
lerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı 
olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale 
konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme 
yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle 
görüştüğü usulü, 

Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen 
hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet 
edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın 

görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, 
Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında 

yapılan yazılı anlaşmayı, 

Kurum: Kamu İlıale Kurumunu, 
Kurul : Kamu İlıale Kurulunu, 
ifade eder. 
Temel ilkeler 
MADDE S. - İdareler, bu Kanuna göre 

yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit 
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu 
denetimini, ihtiyaçların uygun şartlada ve 
zamanında karşıtanmasını ve kaynakların 

verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağ

lantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı 
ve yapım işleri birarada ihale edilemez. 

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla 
mal veya hizmet alımlan ile yapım işleri kısırn
lara bölünemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile 
tamamlanan işlemleri, 

Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak 

ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fıyat tek
lifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bil
gileri, 

Açık ihale usulü: Bütün istekiiierin teklif 
verebildiği usulü, 

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare 
tarafından davet edilen isteklilerin teklif 
verebildiği usulü, 

Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hal
lerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı 
olarak gerçekleŞtirildiği ve idarenin ihale 
konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme 
yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle 
görüştüğü usulü, 

Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen 
hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet 
edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın 

görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, 
Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında 

yapılan yazılı anlaşmayı, 

Kurum: Kamu ihale Kurumunu, 
Kurul: Kamu ihale Kurulunu, 
ifade eder. 
Temel ilkeler 
MADDE S. - İdareler, bu Kanuna göre 

yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit 
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu 
denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve 
zamanında karşıtanmasını ve kaynakların 

verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağ

lantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı 
ve yapım işleri birarada ihale edilemez. 

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla 
mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

kısırnlara bölünemez. 
Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık 
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Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık 
ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 
usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri 
Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. 

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye 
çıkılamaz. 

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işler
de ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu bel
gesinin alınmış olması zorunludur. 

ihale Komisyonu 
MADDE 6. -ihale yetkilisi, biri başkan ol

mak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı 
olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az 
dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlar
da maliye memurunun, diğerlerinde ise 
muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir per
sonelin katılımıyla kurulacak en az beş kişiden 
oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de 
dahil olmak üzere görevlendirir. 

ihaleyi yapan idarede ihale konusu işin uz
manının bulunmaması halinde, bu Kanun kap
samındaki idarelerden komisyona üye 
alınabilir. 

Gerekli incelerneyi yapmalarını sağlamak 
amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, 
ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale 
komisyonu üyelerine verilir. 

İlıale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. 
Komisyon kararlan çoğunlukla alınır. Oyların 
eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf 
çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser 
kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve 
kararlarından sorumludur. 

İlıale komisyonunca alınan kararlar ve 
düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve 
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvaniarı 
belirtilerek imzalanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 
usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri 
Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. 

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye 
çıkılamaz. 

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan iş
lerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu 
belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, 
olağanüstü haller ve deprem durumlarında 

ÇED raporu aranmaz. 
ihale Komisyonu 
MADDE 6. - ihale yetkilisi, biri başkan 

olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı 
olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az 
dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlar
da maliye memurunun, diğerlerinde ise muha
sebe veya mal1 işlerden sorumlu bir personelin 
katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda 
kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek 
üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. 

ihaleyi yapan idarede ihale konusu işin 

uzmanının bulunmaması halinde, bu Kanun 
kapsamındaki idarelerden komisyona üye 
alınabilir. 

Gerekli incelerneyi yapmalarını sağlamak 
amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, 
ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale 
komisyonu üyelerine verilir. 

ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. 
Komisyon kararlan çoğunlukla alınır. Karar
larda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı 
ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. 
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerek
çesini komisyon kararına yazmak ve im
zalamak zorundadır. 

ihale komisyonunca alınan kararlar ve 
düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve 
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvaniarı 
belirtilerek imzalanır. 
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ihale işlem dosyası 
MADDE 7. - ihalesi yapılacak her iş için 

bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale 
yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yak
laşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale 
dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istek
liler tarafından sunulan başvurular veya teklif
ler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak 
ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün bel
geler bulunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
ihaleye Katılım Kuralları 

Eşil' değerler 

MADDE 8. - Bu Kanunun 13 ve 63 üncü 
maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet 
dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler 

aşağıda belirtilmiştir: 

a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma 
bütçeli idareterin mal veya hizmet alımlarında 
180 milyar Türk Lirası. 

b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin 
mal veya hizmet alımlarında 280 milyar Türk 
Lirası. 

c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım 
işlerinde 7 trilyon 400 milyar Türk Lirası. 

Yaklaşıl' maliyet 
MADDE 9. - Mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce 
idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak 

katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık 
maliyet belirlenir. 

ihaleye katılıında yeterlik kuralları 
MADDE 10. - ihaleye katılacak istekliler

den, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ihale işlem dosyası 
MADDE 7. - ihalesi yapılacak her iş için 

bir işlem dosyası düzeı;ılenir. Bu dosyada ihale 
yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yak
laşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale 
dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istek
liler tarafından sunulan başvurular veya teklif
ler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak 
ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün bel
geler bulunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
ihaleye Katılım Kuralları 

Eşil' değerler 

MADDE 8. - Bu Kanunun 13 ve 63 üncü 
maddelerinin uygulanmasında yaklaşık 

maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik 

değerler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma 
bütçeli idareterin mal veya hizmet alımlarında 
300 milyar Türk Lirası. 

b) Kanun kapsamındaki diğer idareterin 
mal veya hizmet alımlarında 500 milyar Türk 
Lirası. 

c) Kanun kapsamındaki idareterin yapım 
işlerinde ll trilyon Türk Lirası. 

Ancak, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam 
üyeliği halinde, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler 
için bu eşik değerler yerine Avrupa Birliği 

Müktesabatında yer alan eşik değerler uy
gulanır. 

Yaklaşık maliyet 
MADDE 9.- Mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce 
idarece, her türlü fıyat araştırması yapılarak 

katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık 
maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte 
bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık 
maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği 
korun ur. 

ihaleye katılıında yeterlik kuralları 
MADDE 10.- İhaleye katılacak istekliler

den, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve 
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teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin 

olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler is

tenebilir: 

a) Ekonomik ve mall yeterliğin belirlen

mesi için; 

ı) Bankalardan temin edilecek isteklinin 

mali durumu ile ilgili belgeler, 

2) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun 

gerekli görülen bölümleri, 

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam 

cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili iş hacmini 

gösteren belgeler. 
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlen

mesi için; 

ı) İstekli nin, mevzuatı gereği ilgili odaya 

kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif 

vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıt

layan belgeler, 

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer 

işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl 

içinde, yapım işleri için ise son onbeş yıl için

de kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği iş

lerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat 

kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine 

ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve 

ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli 

sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya 

çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerin
de isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek 

teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelik
lerini gösteren belgeler, 

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi 
için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve 
diğer ekiprnana ilişkin belgeler, 

7) İstekiiye doğrudan bağlı olsun veya ol
masın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili 

teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin 
belgeler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin 

olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler is

tenebilir: 

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlen
mesi için; 

ı) Bankalardan temin edilecek isteklinin 

mali durumu ile ilgili belgeler, 

2) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun 

gerekli görülen bölümleri, 

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam 

cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü 

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren bel
geler. 

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlen

mesi için; 
ı) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya 

kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif 

vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıt

layan belgeler, 

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer 

işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl 

içinde, yapım işleri için ise son onbeş yıl için

de kamu veya özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştir
diği veya denetiediği veyahut yönettiği idarece 

kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili 

deneyimini gösteren belgeler, 
3) İsteklinin üretim ve/veya imalat 

kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyet

lerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve 

ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli 

sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya 
çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 

5) İhale konusu hizmet veya yapım iş

lerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi 

yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mes
leki niteliklerini gösteren belgeler, 

6) ihale konusu işin yerine getirilebilmesi 

için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve 

diğer ekiprnana ilişkin belgeler, 
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8) ihale konusu işin ihale dokümanında 
belirtilen standartiara uygunluğunu gösteren 
uluslararası kabul görmüş resmi kalite kontrol 

kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, 
9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit 

edilmek üzere, tedarik edilecek malların 

numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. 
ihale konusu işin niteliğine göre yukarıda 

belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin 

yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, 

ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe 
ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler 
ihale dışı bırakılır: 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri 

mahkeme tarafından yürütülen, konkordata 
ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ül
kesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 
durumda olan, 

b) iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı 
verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi 
ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer 
bir durumda olan, 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mev
zuat hükümleri uyarınca sosyal güvenlik prim 
borcu olan, 

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mev
zuat hükümleri uyarınca vergi borcu olan, 

e) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, 
mesleki faaliyetl~rinden dolayı yargı kararıyla 
hüküm giyen, 

f) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, 

ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde 
bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen, 

g) ihale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği 

kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyet

ten men edilmiş olan, 
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri 

vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte 

belge verdiği tespit edilen, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

7) istekliye doğrudan bağlı olsun veya ol

masın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili 

teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin 

belgeler, 

8) ihale konusu işin ihale dokümanında 

belirtilen standartiara uygunluğunu gösteren 

uluslararası kabul görmüş resmi kalite kontrol 

kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, 

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit 

edilmek üzere, tedarik edilecek malların 

numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflan. 

İhale konusu işin niteliğine göre yukanda 

beliiiilen bilgi veya belgelerden hangilerinin 

yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, 

ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe 

ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. 
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler 

ihale dışı bırakılır: 
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri 

mahkeme tarafından yürütülen, konkordata 

ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ül

kesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer 

bir durumda olan, 
b) iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı 

verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi 

ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer 

bir durumda olan, 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mev

zuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu olan, 

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mev
zuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi bor

cu olan, 

e) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, 

mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyen, 

f) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, 

ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde 

bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen, 
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i) ll inci maddeye göre ihaleye katılama
yacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, 

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fıil veya 
davranışlarda bulundukları tespit edilen. 

ihaleye katılamayacak olanlar 
MADDE ll. - Aşağıda sayılanlar doğ

rudan veya dalaylı veya alt yüklenici olarak, 
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde 

ihalelere katılamazlar: 
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki 

hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış 

olanlar, 
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine 

karar verilenler, 
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi 

kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli 
kişiler, 

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle 
ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, 

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla 
görevli olanlar, 

e) (c) ve (d) bentterinde belirtilen şahıs
ların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci 
derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile evlatlık
ları, 

t) (c), (d) ve (e) benderinde belirtilenlerin 
ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 
kurullarında görevli bulunmadıkları veya ser
mayesinin % 1 O'undan fazlasına sahip ol
madıkları anonim şirketler hariç). 

İlıale konusu işin danışmanlık hizmetlerini 
yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamaz
lar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri 
de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine 
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık 
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g) İlıale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği 
kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyet
ten men edilmiş olan, 

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri 
vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte 
belge verdiği tespit edilen, 

i) ll inci maddeye göre ihaleye katılama
yacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, 

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fıil 

veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. 
ihaleye katılamayacak olanlar 
MADDE ll. - Aşağıda sayılanlar doğ

rudan veya dalaylı veya alt yüklenici olarak, 
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde 
ihalelere katılamazlar: 

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki 
hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış 

olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçlardan ve or
ganize suçlardan dolayı hükümlll bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine 

karar verilenler, 
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi 

kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli 
kişiler, 

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu iş
le ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, 
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla 
görevli olanlar, 

e) (c) ve (d) bentterinde belirtilen şahıs
ların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve 
ikinci dereceye kadar kayın hı sımları ile evlat
lıkları ve evlat edinenleri, 

t) (c), (d) ve (e) bentterinde belirtilenterin 
ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 
kurullarında görevli bulunmadıkları veya ser
mayesinin % lO'undan fazlasına sahip ol
madıkları anonim şirketler hariç). 

İlıale konusu işin danışmanlık hizmetlerini 
yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamaz
lar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri 
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(sermayesinin yarısından fazlasına sahip ol
madıkları anonim şirketler hariç) ve yönetim 

ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları 
şirketleri için de geçerlidir. 

lhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan 

veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş 

olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi 

kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya 

ortak oldukları şirketler bu idarelerin 

ihalelerine katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istek

liler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun teklifierin 

değerlendirmesi aşamasında tespit edilerne

mesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale 

yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale 
iptal edilir. 

Şartnameler 

MADDE 12. - İhale konusu mal veya hiz

met alımları ile yapım işlerinin her türlü özel

liğini belirten idari ve teknik şartnarnelerin 

idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal 
veya hizmet alımları ile yapı m işlerinin özelliği 

nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün 

olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylan

ması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun 

hükümlerine göre hazırlattırılabilir. 
ihale konusu mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale 

dokümanının bir parçası olan teknik şart

namelerde yer verilir. Belirlenecek teknik 

kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağ

lamaya yönelik olmalı, rekabeti engelleyici 

hususlar içermemeli ve bütün istekliler için fır

sat eşitliğini sağlamalıdır. 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal 

ve/veya uluslararası teknik standartiara uygun

luğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de 

yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve 

tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine 
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve 

yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduk

ları şirketleri için de geçerlidir. 

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan 

veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş 

olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi 

kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya 

ortak oldukları şirketler bu idarelerin 

ihalelerine katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan is

tekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun teklifierin 

değerlendirmesi aşamasında tespit edilememe

si nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapıl

mışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal 
edilir. 

Şartnameler 

MADDE 12. - İhale konusu mal veya hiz

met alımları ile yapımişlerinin her türlü özel

liğini belirten idari ve teknik şartnarnelerin 

idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal 
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özel
liği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının 

mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından 

onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu 

Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. 
ihale konusu mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale 
dokümanının bir parçası olan teknik şart

namelerde yer verilir. Belirlenecek teknik 

kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağ

lamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici 
hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için 

fırsat eşitliği sağlayacaktır. 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal 
ve/veya uluslararası teknik standartiara uygun
luğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de 

yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve 
tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, 
model, patent, menşei, kaynak veya ürün belir-
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model, patent, menşei, kaynak veya ürün belir
tilemez ve belirli bir marka veya modele yöne
lik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik 
standartların bulunmaması veya teknik özellik
lerin belirlenmesinin mümkün olmaması hal
lerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek 
şartıyla marka veya model belirtilebilir. 

İlıale ilan süreleri ve kuralları 
MADDE 13.- Bütün İstekiilere tekliflerini 

hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak 

suretiyle; 
a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer 

alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan 
ihalelerden; 

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların 
ilanları ihale tarihinden en az 40 gün önce, 

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile 
yapılacak olanların ön yeterlik ilanları son baş
vuru tarihinden en az 25 gün önce, 

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların 
ilanları ihale tarihinden en az 25 gün önce, 

Resmi Gazetede en az bir defa yayımlan
mak suretiyle yapılır. 

Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler
de ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda 
yeterliği belirlenen istektilere ihale gününden 
en az 40 gün önce davet mektubu gönderilmesi 
zorunludur. 

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belir
tilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 

1) Yaklaşık maliyeti, 25 milyar Türk 
Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları 
ile 50 milyar Türk Lirasına kadar olan yapım 
işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az 7 gün ön
ce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin 
birinde, 

2) Yaklaşık maliyeti, 25 milyar ile 50 mil
yar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet 
alımları ile 50 milyar ile 250 milyar Türk Lirası 
arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale 
tarihinden en az 14 gün önce Resmi Gazetede, 
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tilemez ve belirli bir marka veya modele 
yönelik özellik ve tanımlamalara yer veril
meyecektir. 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik 
standartların bulunmaması veya teknik özel
liklerin belirlenmesinin mümkün olmaması 

hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek 
şartıyla marka veya model belirtilebilir. 

İlıale ilan süreleri ve kuralları 
MADDE 13. - Bütün istekiiiere teklif

lerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre 
tanımak suretiyle; 

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer 
alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan 
ihalelerden; 

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların 
ilanları ihale tarihinden en az 40 gün önce, 

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile 
yapılacak olanların ön yeterlik ilanları son baş
vuru tarihinden en az 25 gün önce, 

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların 
ilanları ihale tarihinden en az 25 gün önce, 

Resmi Gazetede en az bir defa yayımlan
mak suretiyle yapılır. 

Belli istekliler arasında yapılacak 

ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi 

sonucunda yeterliği belirlenen istekiiiere ihale 
gününden en az 40 gün önce davet mektubu 
gönderilmesi zorunludur. 

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belir
tilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 

1) Yaklaşık maliyeti, 25 milyar Türk 
Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları 
ile SO milyar Türk Lirasına kadar olan yapım 
işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az 7 gün 
önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan 

gazetelerin birinde, 
2) Yaklaşık maliyeti, 25 milyar ile SO mil

yar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet 
alımları ile 50 milyar ile 250 milyar Türk 
Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi 
ihale tarihinden en az 14 gün önce Resmi 
Gazetede, 
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3) Yaklaşık maliyeti, SO milyar Türk 
Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan 
mal veya hizmet alımları ile 250 milyar Türk 
Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan 
yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 
21 gün önce Resmi Gazetede, 

en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan 
edilerek duyurulur. 

İhalenin yapılacağı yerde gazete çık

maması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili 
idare ile hükümet ve belediye binalannın ilan 
tahtalarma asılacak yazılar ve belediye yayın 
araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla 
belgelenir. 

İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilan
ların dışında işin önem ve özelliğine göre 
ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde 
çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi 
işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) 
yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, ulus
lararası ilan yapılması halinde yukarıda belir
tilen asgari ilan sürelerine 12 gün eklenir. 

Ortak girişimler 
MADDE 14. - Birden fazla gerçek veya 

tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle 
ihalelere teklif verebilir. İlıale aşamasında ortak 
girişimden kendi aralannda bir ortak girişim 
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği an
laşma istenir. İhalenin ortak girişim Uzerinde 
kalması halinde ise, sözleşme imzalanmadan 
önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin veril
mesi gerekir. Gerek ortaklık anlaşmasında 

gerekse ortaklık sözleşmesinde, ortak girişimi 
oluşturan gerçek veya tilzel kişilerin taahhüdün 
yerine getirilmesinde mUştereken ve mütesel
silen sorumlu oldukları belirtilir. 

Alt yükleniciler 
MADDE 15. -ihale konusu işin özelliği 

nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale 
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yap
tumayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleş-
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3) Yaklaşık maliyeti, SO milyar Türk 
Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan 
mal veya hizmet alımları ile 250 milyar Türk 
Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan 
yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az 
21 gün önce Resmi Gazetede, 

en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan 
edilerek duyurulur. 

İhalenin yapılacağı yerde gazete çık

maması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili 
idare ile hükUmet ve belediye binalarının ilan 
tahtatanna asılacak yazılar ve belediye yayın 
araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla 
belgelenir. 

İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilan
ların dışında işin önem ve özelliğine göre 
ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde 
çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi 
işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) 
yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, ulus
lararası ilan yapılması halinde yukarıda belir
tilen asgari ilan sürelerine 12 gün eklenir. 

Ortak girişimler 
MADDE 14. - Birden fazla gerçek veya 

tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle 
ihalelere teklif verebilir. ihale aşamasında ortak 
girişimden kendi aralarında bir ortak girişim 
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği an
laşma istenir. İhalenin ortak girişim üzerinde 
kalması halinde ise, sözleşme imzalanmadan 
önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin veril
mesi gerekir. Gerek ortaklık anlaşmasında 

gerekse ortaklık sözleşmesinde, ortak girişimi 
oluşturan gerçek veya tilzel kişilerin taahhüdün 
yerine getirilmesinde mUştereken ve mütesel
silen sorumlu oldukları belirtilir. 

Alt yükleniciler 
MADDE 15. - ihale konusu işin özelliği 

nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale 
aşamasında isteklilerden alt yük! enicilere yap
tırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleş-

(S. Sayısı : 794) 



-50-

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

me imzalamadan önce de alt yükleniciterin lis
tesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. 
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıklan 
işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum
luluğunu ortadan kaldırmaz. 

İlıale gününden önce ihalenin iptal edil
mesi 

MADDE 16. - İdarenin gerekli gördüğü 
veya ihale dokümanında yer alan belgelerde 
ihalenin yapılmasına engel olan ve dOzeltilmesi 
mümkün bulunmayan hususların bulun
duğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden 
önce ihale iptal edilebilir. 

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek 
suretiyle ihalenin iptal edildiği istekiiiere 
hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya 
kadar teklif verm~ş olanlara ihalenin iptal edil
diği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi 
halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedil
miş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın istek
Iilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi 
nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak 
talebinde bulunulamaz. 

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal 
nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye 
çıkılabilir. 

Yasal\. fiil veya davranışlar 

MADDE 17. - İlıalelerde aşağıda belir
tilen fıil 'veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nOfuz kullanma, 9ıkar 
sağlama, anlaşma, irtikap, rüŞvet suretiyle veya 
başka. yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat 
karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

b) İsteklileri tereddüd~. düşürmek, katılımı 
engellemek, İstekiilere anlaşma teklifinde bu
lunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale 
kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzen
lemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et
mek, 

d)· İlıalelerde bir istekli tarafından kendisi 
veya başkaları adına doğrudan veya dotaylı 
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me imzalamadan önce de alt yükleniciterin lis
tesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. 
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptık
ları işlerle ilgili sorumluluğu yoklenicinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

İlıale gününden önce ihalenin iptal edil

mesi 
MADDE 16. -İdarenin gerekli gördüğü 

veya ihale dokümanında yer alan belgelerde 
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltil
mesi mtimkün bulunmayan hususların bulun
duğunun tespit edildiği hallerde ihale günün
den önce ihale iptal edilebilir. 

Bu durumda, iptal nedeni belirtitmek 
suretiyle ihalenin iptal edildiği istektilere 
hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya 
kadar teklifvermiş olanlara ihalenin iptal edil
diği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi 
halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedil
miş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın istek
Iilere iade edilir. İhalenin i ptal edilmesi 
nedeniyle. isteklilerce idareden herhangi bir 
hak talebinde bulunulamaz. 

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal 
nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye 
çıkılabilir. 

Yasal\. fiil veya davranışlar 

MADDE 17. • İlıalelerde aşağıda belir
tilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasak
tır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar 
sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle 
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere 

fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı 

engellemek, İstekiilere anlaşma teklifinde 
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya 
ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulun
mak, 

c) Sahte belge veya sahte teminat 
düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs 
etmek, 
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olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla 
teklif vermek, 

e) Üzerine ihale yapıldığı halde, mücbir 

sebep halleri dışında, usulüne göre sözleşme 
yapmamak, 

f) ll inci maddeye göre ihaleye katıla

mayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

Bu yasak fıil veya davranışlarda bulunan
lar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında 

belirtilen hükümler uygulanır. 

İKİNCİ KlSlM 
ihale Süreci 

BİRİNCİ BÖLÜM 
ihale Usulleri ve Uygulaması 

Uygulanacal<. ihale usulleri 
MADDE 18. - İdarelerce mal veya hizmet 

alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde 
aşağıdaki usullerden biri uygulanır: 

a) Açık ihale usulü, 

b) Belli istekliler arasında ihale usulü, 
c) Pazarlık usulü, 

d) Doğrudan temin. 
Açıl\. ihale usulü 
MADDE 19.- Açık ihale usulü, bütün is

teklilerin teklif verebildiği usul dür. 

Belli isteidiler arasında ihale usulü 
MADDE 20. - Belli istekliler arasında 

ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendir

mesi sonucunda idarece davet edilen istek

Iiierin teklifverebildiği usuldür. İşin özelliğinin 
uzmaniık ve/veya yüksek teknoloji gerektirme

si nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadı
ğı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 

ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. 
Bu usule göre yapılacak ihalelerde aday

ların başvurularını hazırlayabilmeleri için en az 

25 gün süre tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır. 
1 O uncu maddeye uygun olarak belirlenen 

ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında 
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre aday

ların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belir-
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d) Alternatif teklif verebilme halleri 

dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi 

veya başkaları adına doğrudan veya dotaylı 

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla 
teklif vermek, 

e) ll inci maddeye göre ihaleye katılama

yacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

Bu yasak fıil veya davranışlarda 

bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü 

Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 

İKİNCİ KlSlM 
İlıale Süreci 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ihale Usulleri ve Uygulaması 
Uygulanacak ihale usulleri 
MADDE 18. - İdarelerce mal veya hizmet 

alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde 
aşağıdaki usullerden biri uygulanır: 

a) Açık ihale usulü, 

b) Belli istekliler arasında ihale usulü, 

c) Pazarlık usulü, 

d) Doğrudan temin. 

Açık ihale usulü 
MADDE 19.- Açık ihale usulü, bütün is

teklilerin teklif verebildiği usul dür. 

Belli isteidiler arasında ihale usulü 
MADDE 20. - Belli istekliler arasında 

ihale usul U, yapılacak ön yeterlik değerlendir
mesi sonucunda idarece davet edilen istek

lilerin teklifverebildiği usuldür. İşin özelliğinin 

uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektir
mesi nedeniyle açık ihale usulünOn uygulana

madığı mal veya hizmet alımları ile yapım iş
lerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. 

Bu usule göre yapılacak ihalelerde aday

ların başvurularını hazırlayabilmeleri için en az 

25 gün süre tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır. 

1 O uncu maddeye uygun olarak belirlenen 

ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanın

da belirtilen değerlendirme kriterlerine göre 
adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. 
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tilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayan
lar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit 
edilen bütün adayiara tekliflerini hazırlayabil
meleri için en az 40 gün süre verilerek ihaleye 
davet mektubu gönderilir. 

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda 
yeterli bulunmayan adayiara da yeterli bulun
mama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin 
niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 
10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve 
ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen 
değerlendirme kriterlerine göre teklifierin 
değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. 
ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beş
ten az olması veya teklif veren istekli sayısının 
üçten az olması halinde ihale iptal edilir. 

Teklif veren istekli sayısının üçten az ol
ması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi 
durumunda, ihale dekilmanı gözden geçirilerek 
varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiy
le, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler 
tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. 

Pazarlık usulü 
MADDE 21. - Aşağıda belirtilen hallerde 

pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler 

arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucun
da teklif çıkmaması, 

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can 
veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenme
yen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin 
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, 

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel 
durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin 
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, 

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme 

sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 
olmayan nitelikte olması, 

e) İlıale konusu mal veya hizmet alımları 
ile yapımişlerinin özgün nitelikte ve karmaşık 
olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin 
gerekli olan netlikte belirlenememesi. 
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Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağ

layamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli ol
duğu tespit edilen bütün adayiara tekliflerini 
hazırlayabilmeleri için en az 40 gün süre 
verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. 

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda 
yeterli bulunmayan adayiara da yeterli bulun
mama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin 

niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 
10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve 
ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen 
değerlendirme kriterlerine göre teklifierin 
değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. 
ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beş
ten az olması veya teklif veren istekli sayısının 
üçten az olması halinde ihale iptal edilir. 

Teklif veren istekli sayısının üçten az ol
ması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi duru
munda, ihale dokümanı gözden geçirilerek 
varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiy
le, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler 
tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. 

Pazarlık usulü 
MADDE 21. - Aşağıda belirtilen hallerde 

pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler 

arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucun
da teklif çıkmaması, 

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can 
veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklen ... 
meyen veya idare tarafından önceden öngörüle
rney en olayların ortaya çıkması üzerine ihale
nin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, 

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel 
durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin 
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, 

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme 
sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 
olmayan nitelikte olması, 

e) İlıale konusu mal veya hizmet alımlan 
ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık 
olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin 
gerekli olan netlikte belirlenemernesi. 
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(b) ve (c) bentterinde belirtilen hallerde 
ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu 
bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istek
li davet edilmelidir. 

İlan yapılacak hallerde, ilanda ihale 
konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece 
yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme 

yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse 
ilan yapılmayan hallerde, sadece idare tarafın
dan ı O uncu maddeye uygun olarak belirlenen 
ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme 
kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile 
görüşme yapılır. 

İstekliler, öncelikle ihale konusu işin tek
nik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi 
hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini 
sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde 
karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale 
komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik 
görüşmeler sonucunda şartların netleşınesi 

üzerine bu şartları karşıtayabilecek istekliler
den, gözden geçidierek şartları netleştirilıniş 

teknik şartnameye dayalı olarak fiyat teklif
lerini de içerecek şekil~e son tekliflerini ver
ıneleri istenir. 

(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak 
ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fıyat 
görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. 

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak 
ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az 
olması halinde ihale iptal edilir. 

Doğrudan temin 
MADDE 22. - Aşağıda belirtilen hallerde 

ihtiyaçların ilan yapılmaksızın doğrudan temini 
usul üne başvurulabilir: 

a) ihtiyacın s~dece gerçek veya tüzel tek 
kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil
mesi, 

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ih
tiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, 

c) Mevcut ınal, ekipman, teknoloji veya 
hizmetlerle uyurnun ve standardizasyonun sağ-
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(b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde 
ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu 
bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç is
tekli davet edilmelidir. 

İlan yapılacak hallerde, ilanda ihale 
konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece 
yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme 

yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse 
ilan yapılmayan hallerde, sadece idare tarafın
dan ı O uncu maddeye uygun olarak belirlenen 
ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme 
kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile 
görüşme yapılır. 

İstekliler, öncelikle ihale konusu işin tek
nik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi 
hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini 
sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde 
karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale 
komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik 
görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi 

üzerine bu şartları karşılayabilecek istekliler
den, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş 

teknik şartnameye dayalı olarak fıyat teklif
lerini de içerecek şekilde son tekliflerini ver
meleri istenir. 

(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak 
ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fıyat 
görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandınlır. 

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak 
ihalelerde teklifveren istekli sayısının üçten az 
olması halinde ihale iptal edilir. 

Doğrudan temin 
MADDE 22. - Aşağıda belirtilen hallerde 

ihtiyaçların ilan yapılmaksızın doğrudan 

temini usulüne başvurulabilir: 
a) ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek 

kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil
mesi, 

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ih
tiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, 

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya 
hizmetlerle uyurnun ve standardizasyonun 
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lanması için ilk alımı izleyen Uç yıl içinde ih
tiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya 
hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka ger
çek veya tüzel kişiden temin edilememesi, 

d) Hizmet veya yapım sözleşmelerinde ön
görülemeyen durumlar nedeniyle orijinal proje 
veya iş tamınında yer almaması, ilk sözleş

meden teknik veya ekonomik olarak ay
rılamaması, ilk sözleşme bedelinin hiçbir şekil
de % SO oramnı aşmaması ve bu oranla ilk hiz
met veya yapım işinin tamamlanabileceğinin 
tespit edilmesi kayıtlarıyla, ek hizmet alımları 
veya yapım işlerinin ilk yüklenicisine yaptınl
masının gerekli hale gelmesi, 

e) İdareleri n 2 milyar Türk Lirasını aş
mayan ihtiyaçları, 

f) İdareterin yabancı ülkelerdeki kuruluş
larının yapım işleri ile yapımla ilgili hizmet 
alımları hariç (e) bendinde belirtilen tutarı aşan 
yerel ihtiyaçlarına yönelik mal veya hizmet 
alımları. 

(a), (b), (c), (d) ve (f) bentlerine göre, tek
lifterin hazırlanması için yeterli süre tanınmak 
suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ih
tiyaçlarım en uygun şekilde karşılamak 

amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görOş
me yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Ancak, (d) 
bendine göre yapılacak ek hizmet veya yapım 
işlerine ilişkin ihalenin, teklif edilecek bedelin 
ve sürenin idarece uygun görülmesi kaydıyla, 
ilk sözleşme ve şartnarnelerin temel hükümleri 
değiştirilmeksizin yaptırılması zorunludur. 

(e) bendinin uygulanması halinde, ihale 
komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan 
ihale yetkilisince görevlendiritecek kişiler 

tarafından piyasada fıyat araştırması yapılarak 
ihtiyaçlar temin edilir. (f) bendinin uygulan
ması halinde de, piyasada fıyat araştırması 

yapılması zorunludur. 
Tasarım yarışmaları 

MADDE 23. -İdareler gerekli gördükleri 
mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kent
sel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve 
güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya 
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sağlanması için ilk alımı izleyen Uç yıl içinde 
ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya 

. hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka ger
çek veya tUzel kişiden temin edilememesi, 

d) Hizmet veya yapım sözleşmelerinde 
öngörUlemeyen durumlar nedeniyle orijinal 
proje veya iş tanımında yer almaması, ilk söz
leşmeden teknik veya ekonomik olarak ay
rılamaması, ilk sözleşme bedelinin hiçbir 
şekilde % 50 oranım aşmaması ve bu oranla ilk 
hizmet veya yapım işinin tamamlanabilece
ğinin tespit edilmesi kayıtlarıyla, ek hizmet 
alımları veya yapım işlerinin ilk yüklenicisine 
yaptırılmasının gerekli hale gelmesi, 

e) İdareterin 5 milyar Türk Lirasını aş
mayan ihtiyaçları, 

f) İdareterin ihtiyacına uygun taşınmaz 
malın alımı veya kiralanması, 

(a), (b), (c) 've (d) bentlerine göre, teklif
Ierin hazırlanması için yeterli süre tanınmak 
suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ih
tiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak 

amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görOş
me yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Ancak, (d) 
bendine göre yapılacak ek hizmet veya yapım 
işlerine ilişkin ihalenin, teklif edilecek bedelin 
ve sürenin idarece uygun görülmesi kaydıyla, 
ilk sözleşme ve şartnarnelerin temel hükümleri 
değiştirilmeksizin yaptırılması zorunludur. 

(e) bendinin uygulanması halinde, ihale 
komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan 
ihale yetkilisince görevlendiritecek kişiler 

tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak 
ihtiyaçlar temin edilir. (f) bendinin uygulan
ması halinde de, piyasada fıyat araştırması 

yapılması zorunludur. 
Tasarım yarışmaları 

MADDE 23.- İdareler gerekli gördükleri 
mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, 
kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plan
lama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan 
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tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, 

ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara 
göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak 
suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapıl
mak üzere ödüllü veya ödülsUz yarışma yap
tırabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İhalenin ve Ön Yeterliğin ilanı, ihale 

Dokümanının Verilmesi 
İlıale ilanlarında bulunması zorunlu 

hususlar 
MADDE 24. - ihale dokümanında belirtil

meyen hususlara ilanlarda yer verilemez. ihale 
ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi 
zorunludur: 

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks 
numarası, 

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, 
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hiz

met alımı ve yapım ihalelerinde ise işin 

yapılacağı yer, 
d) ihale konusu işe başlama ve işi bitirme 

tarihi, 
e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye 

katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler 
olduğu, 

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulana
cak kriterler, 

g) İhalenin sadece yerli İstekiilere açık 
olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 

h) ihale dokümanının nerede görülebile
ceği ve hangi bedelle alınacağı, 

i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve 
hangi usulle yapılacağı, 

j) Teklifierin ihale saatine kadar nereye 
verileceği, 

k) Teklif ve sözleşme türü, 
1) Teklif edilen bedelin en az o/o 2'si ile 

o/o 4 'ü arasında, idarece belirlenecek oranda 
geçici teminat verileceği, 

m) Teklifierin geçerlilik süresi. 
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veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik 

olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve 
esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan 
yapılmak suretiyle,jüri tarafından değerlendir
me yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarış
ma yaptırabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale 

Dokümanının Verilmesi 
İlıale ihmlarında bulunması zorunlu 

hususlar 
MADDE 24.- ihale dokümanında belirtil

meyen hususlara ilanlarda yer verilemez. ihale 
ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi 

zorunludur: 
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve üıks 

numarası, 

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, 
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hiz

met alımı ve yapım ihalelerinde ise işin 

yapılacağı yer, 
d) İlıale konusu işe başlama ve işi bitirme 

tarihi, 
e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye 

katılabilme şartlan ve istenilen belgelerin neler 
olduğu, 

f) Yeterlik değerlendirmesinde uy
gulanacak kriterler, 

g) İhalenin sadece yerli istekiiiere açık 
olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 

h) ihale dokümanının nerede 
görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı, 

i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve 
hangi usulle yapılacağı, 

j) Teklifierin ihale saatine kadar nereye 
verileceği, 

k) Teklifve sözleşme türü, 
l) Teklif edilen bedelin en az o/o 2'si ile 

% 4 'ü arasında, istekli ce belirlenecek oranda 
geçici teminat verileceği, 

m) Teklifierin geçerlilik süresi. 
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Ön yeterlik ilanlarında bulunması 
zorunlu hususlar 

MADDE 25. ~ Ön yeterlik dokümanında 
belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer 
verilemez. Ön yeterlik ilanlannda aşağıdaki 

hususların belirtilmesi zorunludur: 
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks 

numarası, 

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, 
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hiz" 

met alımı ve yapım ihalelerinde ise işin 

yapılacağı yer, 
d) İhale konusu işin başlama ve bitirme 

tarihi, 
e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve is~ 

tenilen belgelerin neler olduğu, 
f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uy" 

gulanacak kriterler, 
g) İhalenin sadece yerli istekiiiere açık 

olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fıyat 

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 

h) Ön yeterlik dokümanının nerede 
görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı, 

i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı 

yer ile son başvuru tarih ve saati. 
İlanın uygun olmaması 

MADDE 26." 13,24 ve 25 inci maddeler" 
deki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçer" 
sizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun 
bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeter" 
lik yapılamaz. 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilanın 
yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması 
halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci 
madde hükümlerine uygun olmayan hatalar 
bulunması durumunda, idarelerce ilanların 

yayımianmasını takibeden 10 gün içinde hatalı 
hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle 
ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ön yeterlik ilanlarında bulunması 
zorunlu hususlar 

MADDE 25. - Ön yeterlik dokümanında 
belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer 
verilemez. Ön yeterlik ilanlarında aşağıdaki 

hususların belirtilmesi zorunludur: 
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks 

numarası, 

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, 
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hiz

met alımı ve yapım ihalelerinde ise işin 

yapılacağı yer, 
d) İhale konusu işin başlama ve bitirme 

tarihi, 
e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve is

tenilen belgelerin neler olduğu, 
f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uy" 

gulanacak kriterler, 
g) İhalenin sadece yerli istekiiiere açık 

olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fıyat 

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 

h) Ön yeterlik dokümanının nerede 
görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı, 

i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı 
yer ile son başvuru tarih ve saati. 

İlanın uygun olmaması 

MADDE 26." 13,24 ve 25 inci maddeler
deki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçer
sizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun 
bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön 
yeterlik yapılamaz. 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilanın 
yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması 
halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci 
madde hükümlerine uygun olmayan hatalar 
bulunması durumunda, idarelerce ilanların 

yayımianmasını takibeden 10 gün içinde hatalı 
hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle 
ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. 
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İlıale ve ön yeterlik dokümanının içeriği 
ve idari şartnarnede yer alması zorunlu 
hususlar 

MADDE 27. - İlıale dokümanında; istek
Iilere talimatları da içeren idari şartnameler ile 
yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik 
şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer 
belge ve bilgiler bul un ur. Ön yeterlik 
dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, 

ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve 
bilgilere yer verilir. 

İdari şartnarnede ihale konusuna göre as
gari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorun
ludur: 

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hiz
metlerde iş tanımı, 

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks 
numarası, 

c) ihale usulü, ihale tarih ve saati ile teklif
Ierin nereye verileceği, 

d) İstekiilere talimatlar, 
e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve 

yeterlik kriterleri, 
f) ihale dokümanında açıklama isteme ve 

yapılma yöntemleri, 
g) Teklifierin geçerlilik süresi, 
h) ihale konusu işin tamamına veya bir 

kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol
madığı, 

i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç 
giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil 
olacağı, 

j) Teklifierin alınması, açılması ve değer
lendirilmesinde uygulanması gereken ve bu 
Kanunda belirtilen usul ve esaslar, 

k) İlıale kararının alınmasından sözleş

menin imzalanmasına kadar uygulanması gere
ken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar, 

I) İhalenin sadece yerli istektilere açık 

olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 

m) Teklif ve sözleşme türü, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İlıale ve ön yeterlik dokümanının içeriği 
ve idari şartnarnede yer alması zorunlu 
hususlar 

MADDE 27.- ihale dokümanında; istek
Iilere talimatları da içeren idari şartnameler ile 
yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik 
şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer 
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik 
dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, 
ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge 
ve bilgilere yer verilir. 

İdari şartnarnede ihale konusuna göre as
gari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorun
ludur: 

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hiz
metlerde iş tanımı, 

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks 
numarası, 

c) İlıale usulü, ihale tarih ve saati ile tek
lifierin nereye verileceği, 

d) İstekiilere talimatlar, 
e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve 

yeterlik kriterleri, 
f) İlıale dokümanında açıklama isteme ve 

yapılma yöntemleri, 
g) Teklifierin geçerlilik süresi, 
h) ihale konusu işin tamamına veya bir 

kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol
madığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif 
verilip verilemeyeceği, 

i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç 
giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil 
olacağı, 

j) Teklifierin alınması, açılması ve değer
lendirilmesinde uygulanması gereken ve bu 
Kanunda belirtilen usul ve esaslar, 

k) İhale kara~nın alınmasından sözleşme
nin imzalanmasına kadar uygulanması gereken 
ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar, 

1) İhalenin sadece yerli istekiiiere açık 
olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fıyat 

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 

m) Teklif ve sözleşme türü, 
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n) Geçici ve kesin teminat oranları ile 
teminatlara ait şartlar, 

o) İlıale gününden önce ihalenin iptal edil
mesinde idarenin serbest olduğu, 

p) Bütün teklifierin reddedilmesi ve 
ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest ol
duğu, 

r) İlıale konusu işin başlama ve bitirme 
tarihi, yapılma yeri, teslim şartlan ve gecikme 
halinde alınacak cezalar, 

s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip 
verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı 
ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse 
fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, 

t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şart
ları, 

u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile 
ilgili diğer giderlerin kimin tarafından 

ödeneceği, 

v) Yapım işlerinde iş· ve işyerinin sigor
talanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna 
ilişkin şartlar, 

y) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine 
ilişkin şartlar; . 

z) Anlaşmazlıkların çözümü. 
İlıale ve ön yetel'lik dokümanının vel'il

mesi 
MADDE 28. - İlıale ve ön yeterlik 

dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, 
ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen istek
Iiierin bu doküınanı satın almaları zorunludur. 
Doküman bedeli, hazırlanma maliyetini aş

ınayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde 
idarelerce tespit edilir. 

İlıale dokümanında değişiklik veya 
açıklama yapılması 

MADDE 29. - İlan yapıldıktan sonra ihale 

dokümanında değişiklik yapılınaması esastır. 

Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu 

gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla 

tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve 

iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

n) Geçici ve kesin teminat oranları ile 
teminatlara ait şartlar, 

o) İlıale gününden önce ihalenin iptal edil
mesinde idarenin serbest olduğu, 

p) Bütün teklifierin reddedilmesi ve 
ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest ol
duğu, 

r) İlıale konusu işin başlama ve bitirme 
tarihi, yapılına yeri, teslim şartları ve gecikme 
halinde alınacak cezalar, 

s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip 
verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı 
ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse 
fıyat farkının ne şekilde ödeneceği, 

t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve 
şartları, 

u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile 
ilgili diğer giderlerin kimin tarafından 

ödeneceği, 

v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigor
talanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna 
ilişkin şartlar, 

y) Denetim, muayene ve kabul işlem

lerine ilişkin şartlar, 
z) Anlaşmazlıkların çözümü. 
İlıale ve ön yetel'lik dokümanının vel'il

mesi 
MADDE 28. - İlıale ve ön yeterlik 

dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, 
ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen istek
lileri n bu dokümanı satın almaları zorunludur. 
Doküman bedeli, hazırlanma maliyetini aş

mayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde 
idarelerce tespit edilir. 

İlıale dol<ümanında değişiklik veya 
açıldama yapılması 

MADDE 29. - İlan yapıldıktan sonra 
ihale dokümanında değişiklik yapılmaması 

esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, 
bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir 
tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz 
sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. 
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Ancak, ilan yapıldıktan sonra, teklifierin 
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya 
eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istek
lilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale 
dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan 

bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının 

bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif 
verme gününden en az 1 O gün öncesinde bilgi 
sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale 
dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyil
name ile yapılan değişiklikler nedeniyle teklif
Ierin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç 
duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mah
sus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilname ile 
ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, 
teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan is
teklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif 
verme imkanı sağlanır. 

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken 

ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 
duyulan husustarla ilgili olarak son teklif ver
me gününden 20 gün öncesine kadar yazılı 

olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin 
idarece uygun görülmesi halinde. yapılacak 
açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan 
bütün istekiiiere son teklif verme gününden 10 
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin 
edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan 
istekli belirtitmeksizin yazılı olarak gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teklifterin ve Başvuruların Sunulması 

Teldiflerin hazırlanması ve sunulması 

MADDE 30. - Teklif mektubu ve geçici 
teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabil
me şaıiı olarak istenilen bütün belgeler bir zar
fa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, 
teklifın hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan 
idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan 
yeri istekli tarafından imzatanır ve mühürlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ancak, ilan yapıldıktan sonra, teklifierin 
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya 
eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istek
lilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde~ ihale 
dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan 

bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının 

bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif 
verme gününden en az 1 O gün öncesinde bilgi 
sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale 
dokümanı alanların tamamına gönderilir. 
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle 
teklifierin hazırlanabilmesi için ek süreye ih
tiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya 
mahsus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilnarne 
ile ertelenebilir. Zeyilnarne düzenlenmesi 
halinde, teklifini bu düzenlerneden önce ver
miş olan istektilere tekliflerini geri çekerek, 
yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken 

ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 
duyulan husustarla ilgili olarak son teklif ver
me gününden 20 gün öncesine kadar yazılı 

olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin 
idarece uygun görülmesi halinde yapılacak 

açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan 
bütün istekiiiere son teklifverme gününden 10 
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin 
edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan 
istekli belirtitmeksizin yazılı olarak gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teklifterin ve Başvuruların Sunulması 

Teklifierin hazn·Ianması ve sunulması 
MADDE 30. - Teklif mektubu ve geçici 

teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabil
me şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zar
fa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, 
teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan 
idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan 
yeri istekli tarafından imzatanır ve mühürlenir. 
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Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak 
sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının 
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 
teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine 
uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazın
tı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklifmek
tubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak 
suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması 

zorunludur. 
Teklifler ihale dokümanında belirtilen 

ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar kar
şılığında idareye verilir. Bu saatten sonra 
verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın 
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlll olarak da 
gönderilebilir. Posta ile gönderilecek teklifterin 
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine 
kadar i dareye ulaşması şarttır. Postadaki gecik
me nedeniyle işleme konulmayacak olan teklif
Ierin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi 
hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz 
ve değiştirilemez. 

Başvuruların sunulması 

MADDE 31. - Ön yeterliğe katılabilme 

şartı olarak istenilen bUton belgeler 30 uncu 
maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belir
tilen esas ve usullere uygun olarak idareye 
sunulur. 

Teklifierin geçerlilik süresi 
MADDE 32. - Teklifterin geçerlilik süresi 

ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç 
duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme 
koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü 
kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen 
teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. 

Geçici teminat 
MADDE 33. - ihalelerde, teklif edilen 

bedelin % 2'sinden az % 4'ünden fazla ol
mamak üzere idarece belirlenecek oranda 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak 
sunulur. Teklifmektubunda ihale dokümanının 
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtil
mesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile 
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun
maması ve teklif mektubunun ad, soyad veya 
ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili 
kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal 
alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alter
natif teklif verilebileceğine dair hüküm bulun
ması halinde, alternatiftekliflerde aynı şekilde 
hazırlanarak sunulur. 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen 
ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar kar
şılığında idareye verilir. Bu saatten sonra 
verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın 
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Posta ile gönderilecek teklif
Ierin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine 
kadar i dareye ulaşması şarttır. Postadaki gecik
me nedeniyle işleme konulmayacak olan tek
lifierin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi 
hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz 
ve değiştirilemez. 

Başvuru belgelerinin sunulması 
MADDE 31. - Ön yeterliğe katılabilme 

şartı olarak istenilen bütün belgeler 30 uncu 
maddenin birinci ve üçün_9ü fıkralarında belir
tilen esas ve usullere uygun olarak idareye 
sunulur. 

Teldinerin geçerlilik süresi 
MADDE 32. - Teklit1erin geçerlilik süresi 

ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç 
duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme 
koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü 
kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belir
tilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. 

Geçici teminat 
MADDE 33. - ihalelerde, teklif edilen 

bedelin % 2'sinden az % 4'ünden fazla ol
mamak üzere, danışmanlık hizmeti ihalelerin-
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geçici teminat alınır. Danışmanlık hizmeti 
ihalelerinde ise, teklif edilen bedelin % 2'sin
den az olmamak üzere istekli tarafından 

verilecek tutarda geçici teminat alınır. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler 
MADDE 34. - Teminat olarak kabul 

edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Bankalar tarafından verilen teminat 

mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 
Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler. 

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyet
te bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 
düzenleyecekleri teminat mektuplan ile Tür
kiye dışında faaliyette bulunan banka veya ben
zeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine 
Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat 
olarak kabul edilir. 

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu 
senetler yerine düzenlenen belgelerden 
nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilen
ler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerin
den teminat olarak kabul edilir. 

Teminat mektuplan dışındaki teminatlar 
ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bun
ların saymanlık ya da muhasebe müdürlük
lerine yatırılması zorunludur. 

ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik 
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 
ait teminat mektupları ihaleden sonra sayman
lık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim 
edilir. Diğer İstekiilere ait teminatlar ise hemen 
iade edilir. İlıale üzerinde kalan istekli ile söz
leşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan· 
en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat 
sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade 
edilir. 

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen 
diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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de ise, teklif edilen bedelin % 2'sinden az ol
mamak üzere, istekli tarafından verilecek 
tutarda geçici teminat alınır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler 
MADDE 34. - Teminat olarak kabul 

edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Bankalar tarafından verilen teminat 

mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 
Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler. 

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de 
faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı 
bankaların düzenleyecekleri teminat mektup
ları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan ban
ka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr
garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan 
bankaların düzenleyecekleri teminat mektup
ları da teminat olarak kabul edilir. 

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu 
senetler yerine düzenlenen belgelerden 
nominal değere faiz dahil edilerek ihraç 
edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri 
üzerinden teminat olarak kabul edilir. 

Teminat mektupları dışındaki teminatlar 
ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bun
ların saymanlık ya da muhasebe müdürlük
lerine yatırılması zorunludur. 

ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik 
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 
ait teminat mektupları ihaleden sonra sayman
lık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim 
edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen 
iade edilir. İlıale üzerinde kalan istekli ile söz
leşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan 
en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat 
sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade 
edilir. 

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen 
diğer değerlerle değiştirilebilir. 
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Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan 
teminatlar haczedilemez ve Uzerine ihtiyati ted
bir konulamaz. 

Banlm teminat mektupları 
MADDE 35.- Teminat mektubu vermeye 

yetkili bankaları ve bunların düzenieyebilecek
leri teminat mektuplarının limitlerini belir
lemeye, kısıtlamalar getirmeye, gerekli düzen
lemeleri yapmaya Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, kapsam ve şeklini tespite 
ise Kamu İlıale Kurumu yetkilidir. Teminat 
mektubu vermeye yetkili bankalar Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 
Resmi Gazetede ilan edilir. 

Teminat mektuplarının limit içi olması 

zorunludur. Ayrıca, 32 ncimaddeye göre belir
lenen teklifierin geçerlilik süresinden en az 30 
gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat 
mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik 
süresinin uzatılınası halinde, geçici teminat 
mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. 

Kesin teminat mektupları ise, süresiz olmak 
zorundadır. Ancak, bu teminat mektuplarının 
süresiz olarak verilmesinin mümkün olmadığı 
hallerde, sürenin kendiliğinden en az üçer aylık 
dönemler itibariyle uzayacağına dair hüküm 
bulunması kaydıyla süre belirtilebilir. 

İdarenin ilk talebi llzerine her ne sebeple 
olursa olsun teminat mek.iubu tutarının ilgili 
banka tarafından nakden ve tamamen öden
memesi halinde, ihale yetkilisinin bildirimi 
üzerine Bankacılık Dllzenleme ve Denetleme 
Kurulunun kararı ile bu bankanın teminat mek
tupları, kararın Resmi Gazetede yayımianma 
tarihinden itibaren bir yıl süreyle kamu 
ihalelerinde kabul edilmez. 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlen
miş banka teminat mektupları kabul edilmez. 
Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mek
tupları gerekli kovuşturmanın yapılması için 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumuna gönderilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
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Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan 
teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 
tedbir konulamaz. 

Banlm teminat melduplan 
MADDE 35. - Bu Kanun kapsamında 

bankalarca verilecek teminat mektuplarının 

kapsam ve şeklini tespite Kamu İlıale Kurumu 
yetkilidir. 

32 nci maddeye göre belirlenen teklifierin 
geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli 
olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında 
süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatıl
ması halinde, geçici teminat mektuplarının 

süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat 
mektuplarının süresi ihale için bitiş tarihi dik
kate alınmak suretiyle idare tarafından belir
lenir. 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlen
miş teminat mektupları kabul edilmez. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Teklifierin Değerlendirilmesi 

Tcldiflerin alınması ve açılması 
MADDE 36. - Teklifler ihale dokümanın

da belirtilen son teklif verme saatine kadar 
idareye verilir. İhale komisyonunca ihale 
dokümanında belirtilen saatte kaç teklif veril
miş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır 
bulunanlara duyumlur ve hemen ihaleye baş
lanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış 
sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci 
fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile 
belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar 
isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde 
alınış sırasına göre açılır. 

İstekliterin belgelerinin eksik olup ol
madığı ve teklif mektubu ile geçici teminat
larının usulüne uygun olup olmadığı kontrol 
edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile 
geçici teminatı usulüne uygun olmayan istek
liler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif 
fıyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazır

lanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. 

Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya 
kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler 
ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek 
üzere oturum kapatılır. 

Teklifierin değerlendirilmesi 
MADDE 37.- İhale komisyonunun talebi 

üzerine idare tekliflerio incelenmesi, karşılaş
tırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak 
üzere net olmayan husustarla ilgiİi isteklilerden 
yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını is
teyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde 

teklif fıyatında değişiklik yapılması veya ihale 
dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan 
teklifierin uygun hale getirilmesi amacıyla is
tenilmez ve yapılmaz. 

Teklifleri n değerlendirilmesinde, öncelikle 
belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile 
geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Teklifierin Değerlendirilmesi 

Teklifierin alınması ve açılınası 
MADDE 36. - Teklifler ihale dokümanın

da belirtilen son teklif verme saatine kadar 
idareye verilir. ihale komisyonunca ihale 
dokümanında belirtilen saatte kaç teklif veril
miş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır 
bulunanlara duyumlur ve hemen ihaleye baş
lanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış 
sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birin
ci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak 
ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar 
önünde alınış sırasına göre açılır. 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup ol
madığı ve teklif mektubu ile geçici teminat
larının usulüne uygun olup olmadığı kontrol 
edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile 
geçici teminatı usulüne uygun olmayan istek
liler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif 
fıyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazır
lanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. 
Bu aşamada; hiç bir teklifi n reddine veya 
kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler 
ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek 
üzere oturum kapatılır. 

Tekliflerio değerlendirilmesi 
MADDE 37.- ihale komisyonunun talebi 

üzerine idare teklifierin incelenmesi, karşılaş
tırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak 
üzere net olmayan husustarla ilgili istekliler
den yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını is
teyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde 
teklif fıyatında değişiklik yapılınası veya ihale 
dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan 
tekliilerio uygun hale getirilmesi amacıyla is
tenilmez ve yapılmaz. 

Tekliflerio değerlendirilmesinde, öncelik
le belgeleri eksik· olduğu veya teklif mektubu 
ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 
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maddeye göre ilk oturumda tespit edilen istek
lilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıl
masına karar verilir. Ancak, teklifin esasını 

değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bel
gelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz 
bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belir
lenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya 
bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. 
Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri 
tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı 

bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler 

sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu 
ile geçici teminatı usulüne uygun olan istek
lilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine 
geçilir. Bu aşamada, istektilerin ihale konusu 
işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik 
kriterlerine ve teklifterin ihale dokümanında 
belirtilen şartlara uygun olup olmadığı in
celenir. Uygun olmadığı belirlenen istektilerin 
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

En son aşamada, istekliterin teklif mek
tubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup 
bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fıyat
ları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çar
pım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması 
halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar 
esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale 
komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan 
bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin 
esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum 
hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzel
tilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ 

tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bil
dirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi 
kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu 
süre içinde herhangi bir cevap vermemesi 
halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve 
geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Aşırı düşük teklifler 
MADDE 38. - İhale komisyonu verilen 

teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdik-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen is
teklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı 

bırakılınasına karar verilir. Ancak, teklifin 
esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıy
la, belgelerin eksik olması veya belgelerde 
önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, 
idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik 
belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı 

olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge 
veya bilgileri tamamlamayan istekliler değer
lendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve 
işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif 
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan 
istekiiierin tekliflerinin ayrıntılı değerlendiril

mesine geçilir. Bu aşamada, istektilerin ihale 
konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen 
yeterlik kriterlerine ve teklifterin ihale 
dokümanında belirtilen şartlara uygun olup ol
madığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen is
teklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

En son aşamada, istektilerin teklif mek
tubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup 
bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fıyat
lan gösteren teklif mektubu eki cetvelde çar
pım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması 
halinde, isteklilerce teklif edilen birim fıyatlar 
esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale 
komisyonu tarafından re'sen dilzeltilir. Yapılan 
bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin 
esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum 
hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzel
tilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ . 
tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bil
dirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş tek
lifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya 
bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi 
halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve 
geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Aşın düşük teklifler 
MADDE 38. - İlıale komisyonu verilen 

teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdik-
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ten sonra, diğer teklifiere veya idarenin tespit 
ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşın 
düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddet
meden önce, belirlediği süre içinde teklif sahip
lerinden tekiifte önemli olduğunu tespit ettiği 
bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 

İlıale komisyonu; 
a) imalat sürecinin, verilen hizmetin ve 

yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve/veya teklif 

sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapı m 
işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avan
tajlı koşullar, 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım 
işinin özgünlüğü, 

hususlarında belgelendirilmek suretiyle 
yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı 
düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendir
me sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen 
veya yazılı açıklamada bulunmayan istekiiierin 
teklifleri reddedilir. 

Bütün teklifierin reddedilmesi ve 
ihalenin iptali 

MADDE 39.- ihale dokümanında belirtil
miş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayın
dan önceki herhangi bir aşamada, ihale komis
yonu kararı üzerine idare verilmiş olan bütün 
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte ser
besttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu 
durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare 
bütün teklifierin reddedilmesi nedeniyle-her
hangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, 
idare isteklilerden herhangi birinin talepte 
bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerek-

. çelerini bütün istekiiiere bildirir. 
İhalenin karara bağlanması ve onaylan

ması 

MADDE 40. - 37 ve 38 inci maddelere 
göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, 
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren is
teklinin üzerinde bırakılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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ten sonra, diğer tekliilere veya idarenin tespit 
ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı 
düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddet
meden önce, belirlediği süre içinde teklif 
sahiplerinden tekiifte önemli olduğunu tespit 
ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı 

olarak ister. 
ihale komisyonu; 
a) imalat sürecinin, verilen hizmetin ve 

yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif 

sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya 
yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı 
avantajlı koşullar, 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım 
işinin özgünlüğü, 

hususlarında belgelendirilmek suretiyle 
yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı 
düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendir
me sonucunda, açıklaınaları yeterli görül
meyen veya yazılı açıklamada bulunmayan is
teklilerin teklifleri reddedilir. 

Bütün teklifierin reddedilmesi ve 
ihalenin iptali 

MADDE 39.- İlıale dokümanında belirtil
miş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayın
dan önceki herhangi bir aşamada, ihale komis
yonu kararı Uzerine idare verilmiş olan bütün 
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte ser
besttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu 
durum bütün istekiiiere derhal bildirilir. İdare 
bütün teklillerin reddedilmesi nedeniyle her
hangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, 
idare isteklilerden herhangi birinin talepte 
bulunması halinde, ihalenin iptal edilme 
gerekçelerini bütün istekiiiere bildirir. 

İhalenin karara bağlanması ve onay
lanması 

MADDE 40. - 37 ve 38 inci maddelere 
göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, 
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren is
teklinin üzerinde bırakılır. 
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Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 
sadece en düşük fıyat esasına göre belirlen
mesinin mümkün olmadığı durumlarda; işlet

me ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verim
lilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki 
unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifın fiyat dışındaki unsurlar da 
dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale 
dokümanında bu unsurların belirtilmesi ve 

· mümkün olması halinde parasal değerler olarak 
ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler 

olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsur
lar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar 

belirlenir. 
Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre 

ihale dokümanında yerli istekliler lehine fıyat 
avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu 
fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belir
lenerek ihale sonuçlandırılır. 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihaleler
de, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın 
teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan 
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, 
ikinci fıkrada belirtilen fıyat dışındaki unsurlar 
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlan
dırılır. 

· İlıale komisyonu gerekçel i kararını belir
leyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Karar
larda istektilerin adları veya ticaret unvanları, 
teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi 
istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, 

ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 
ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 

20 gün içinde ihale kararını onaylar veya 
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal 
eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifın 

sadece en düşük fiyat esasına göre belirlen
mesinin mümkün olmadığı durumlarda; işlet

me ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, 

verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fıyat 

dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik 
açıdan en avantajlı teklifın fiyat dışındaki un
surlar da dikkate alınarak belirleneceği 

ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların 

parasal değerler olarak ifade edilmesi zorun
ludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi 
mümkün olmayan unsurlar için ihale 
dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir. 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre 
ihale dokümanında yerli istekliler lehine fıyat 
avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu 
fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belir
lenerek ihale sonuçlandırılır. 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif olarak değerlendirildiği 

ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı 
fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı 
takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fıyat dışın

daki unsurlar dikkate alınmak suretiyle 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belir
lenerek ihale sonuçlandırılır. 

İlıale komisyonu gerekçeti kararını belir
leyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. 
Kararlarda istekiiierin adları veya ticaret un
vanları, teklif edilen bedeli er, ihalenin tarihi ve 
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıl
dığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

İlıale yetkilisi, karar tarihini izleyen en 
geç 20 gün içinde ihale kararını onaylar veya 
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal 
eder. 

İhale; kararın onaylanması halinde geçer
li, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 

(S. Sayısı : 794) 
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ihale; kararın onaylanması halinde geçerli, 

iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 

ihale kararları ihale yetkilisince onaylan

madan önce idareler, ihale üzerinde kalan istek

linin 58 inci maddeye göre yasaklı olup ol

madığını anılan maddeye göre teyit ettirerek 

buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek 

zorundadır. 

Kesinleşen ihnle kararlarının bildiril
mesi 

MADDE 41. - ihale sonucu, ihale karar

larının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı 

günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerin

de bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün is

teklilere iadeli taahhütlll mektup ile tebligat ad

resine postalanmak suretiyle bildirilir. Mek

tubun postaya verilmesini takip eden yedinci 
gün kararın İstekiilere tebliğ tarihi sayılır. 

ihaleye katılan isteklilerden tekliti değer
lendirmeye alınmayan veya uygun görül

meyenierin tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde 

yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep 

tarihini izleyen 5 gün içinde yazı ile gerek
çelerini bildirmek zorundadır. 

ihale kararlannın ihale yetkilisi tarafından 

iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı 

şekilde bildirim yapılır. 

Sözleşmeye davet 
MADDE 42. - 41 inci maddenin ikinci fık

rasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen 

günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde 

kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün 

içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleş

meyi imzalaması hususu, iadeli taahhütlü mek

tup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle 

bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip 

eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi 

sayılır. Ancak, bu bildirim isteklinin imzası 

alınmak suretiyle de idarede tebliğ edilebilir. 

43 üncü madde hükmü gereğince sözleş

meden önce kesin teminat alınmayan danış-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ihale kararları ihale yetkilisince onaylan

madan önce idareler, ihale üzerinde kalan is

teklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup ol

madığını anılan maddeye göre teyit ettirerek 

buna ilişkin belgeyi ihale karanna eklemek 

zorundadır. 

Kesinleşen ihale kararlarının bildiril
mesi 

MADDE 41. - ihale sonucu, ihale karar
larının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı 
günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerin
de bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün is
teklilere iadeli taahhütlll mektup ile tebligat 
adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mek
tubun postaya verilmesini takip eden andör
düncü gün kararın isteklilere tebliğ tarihi 
sayılır. 

ihaleye katılan isteklilerden teklifi değer
lendirmeye alınmayan veya uygun görül
meyenierin tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde 
yazılı talepte bulunmalan halinde, idare talep 
tarihini ·izleyen 5 gün içinde yazı ile gerek
çelerini bildirmek zorundadır. 

ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından 
iptal edilmesi durumunda da İstekiilere aynı 
şekilde bildirim yapılır. 

Sözleşmeye davet 
MADDE 42. - 41 inci maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya 
Maliye Bakanlığı'nın vizesi gereken hallerde 

bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen 

günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde 

kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün 

içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleş
meyi imzalaması hususu, iadeli taahhütlll mek

tup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle 

bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip 

eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi 

sayılır. Ancak, bu bildirim isteklinin imzası 

alınmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir. 
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manlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet 
ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra 
hükümlerine göre yapılır. 

Kesin teminat 
MADDE 43. - Taahhüdün sözleşme ve 

ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak 
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleş
menin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan 
istekliden ihale bedeli Uzerinden hesaplanmak 
suretiyle % 1 O oranında kesin teminat alınır. 

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde 
ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin 
teminat sözleşme yapılmadan önce alın

mayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her 
hakedişten % 10 oranında yapılacak kesintiler 
teminat olarak alıkonulur .. 

Sözleşme yapılmasında İsteldinin görev 
ve sorumluluğu 

MADDE 44. - ihale Uzerinde kalan istekli 
42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı 
vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici 
teminat iade edilir. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, 
protesto çekmeye ve hüküm alınaya gerek kal
maksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici 
teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, 
ihaleyi iptal edebileceği gibi, ekonomik açıdan 
en avantajlı ikinci teklif fıyatının ihale yet
kilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif 
sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve 
usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak 
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 
42 nci maddede belirtilen 1 O gt\n!Uk sürenin 
bitimini izleyen 3 gün içinde ekonomik açıdan 
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci 
maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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43 üncü madde hükmt\ gereğince sözleş
meden önce kesin teminat alınmayan danış
ınanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet 
ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra 
hUküınlerine göre yapılır. 

Kesin teminat 
MADDE 43. - Taahhüdt\n sözleşme ve 

ihale doküınanı hükümlerine uygun olarak 
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, söz
leşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde 
kalan istekliden ihale bedeli Uzerinden hesap
lanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat 
alınır. 

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde 
ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin 
teminat sözleşme yapılmadan önce alın

ınayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her 
hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler 
teminat olarak alıkonulur. 

Sözleşme yapılmasında isteidinin görev 
ve sorumluluğu 

MADDE 44. - ihale üzerinde kalan istek_:
li 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı 
vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici 
teminat iade edilir. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, 
protesto çekmeye ve hUküm almaya gerek kal
maksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici 
teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, 
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
fıyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi 
kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanun
da beliıtilen esas ve usullere göre sözleşme im
zalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avan
tajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme im
zalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen 
10 günlük sürenin bitimini izleyen 3 gün için
de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen 
şekilde tebligat yapılır. 
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Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması duru
munda ise, bu teklif sahibinin de geçici 
teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Sözleşme yapılmasında idarenin görev 
ve sorumluluğu 

MADDE 45. - İdare, 42 ve 44 üncü mad
dede yazılı süre içinde sözleşme yapılması 

hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla 
yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine 
getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini 
izleyen günden itibaren en geç 5 gün içinde, 10 
gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek 
şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdir
de geçici teminat geri verilir ve istekli teminat 
vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri 
istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara 
tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı 

madde hükümleri uygulanır. 
İhalenin sözleşmeye bağlanması 
MADDE 46. - Yapılan bütün ihaleler bir 

sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece 
hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafın
dan imzalanarak notere tescil ettirilir. Ancak 
ihale yetkilisinin birden fazla kişiden oluştuğu 
kurullarda sözleşmeler, bu kurulun yetki ver
diği başkan veya üyelerden biri tarafından im
zalanabilir. Yüklenicinin ortak girişim olması 
halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün or
takları tarafından imzalanır. 

ihale dokümanında belirtilen şartlara ay
kırı sözleşme düzenlenemez. 

İlıale sonucunun ilanı 
MADDE 47. - Sözleşme bedeli mal veya 

hizmet alımı ihalelerinde 1 trilyon lirayı, yapım 
ihalelerinde ise 2 trilyon lirayı aşan ihalelere 
ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin noter tes
cilinin yapıldığı tarihi izleyen en geç 15 gün 
içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle 
ilan edilir. 

İdareler ihale konusu işin önem ve özel
liğine göre ihale sonuçlarını, yurt içinde ve yurt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması duru
munda ise, bu teklif sahibinin de geçici 
teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Sözleşme yapılmasında idarenin görev 
ve sorumluluğu 

MADDE 45. - İdare, 42 ve 44 üncü mad
dede yazılı süre içinde sözleşme yapılması 

hususunda kendisine düşen görevleri yapmak
la yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü 
yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bit
mesini izleyen günden itibaren en geç 5 gün 
içinde, 1 O gün süreli bir noter ihbarnamesi ile 
bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. 
Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istek
li teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş 
giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep 
olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 
60 ıncı madde hükümleri uygulanır. 

İhalenin sözleşmeye bağlanması 
MADDE 46. - Yapılan bütün ihaleler bir 

sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece 
hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici 

, tarafından imzalanarak notere tescil ettirilir. 
Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yet
kilisi ile yüklenici arasında imzalanır. Yük
lenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş
meler ortak girişimin bütün ortaklan tara11n
dan imzalanır. 

İlıale dokümanında belirtilen şartlara ay
kırı sözleşme düzenlenemez. 

İlıale sonucunun ilanı 
MADDE 47.- Sözleşme bedeli mal veya 

hizmet alımı ihalelerinde 1 trilyon lirayı, 

yapım ihalelerinde ise 2 trilyon lirayı aşan 

ihalelere ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin 

Sayıştay Başkanlığınca tescilinin i dareye teb
liğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı 

durumlarda ise sözleşmenin imzalandığı tarihi 
izleyen en geç 15 gün içinde Resmi Gazetede 
yayımlanmak suretiyle ilan edilir. 
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dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araç
ları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme 

(internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilirler. 

İlanlarda aşağıda belirtilen hususlara yer 
verilir: 

a) ihaleyi yapan idare, 
b) İhale tarihi, 

c) ihale usulü, 

d) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, mik

tarı ve yeri, 

e) thaleye katılan istekli sayısı, 
f) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya 

ticaret unvanı, 

g) Sözleşme bedeli, 

h) Sözleşme bedelinin hangi kaynaktan 
karşılanacağı ve kaynağın miktarı, 

i) İşin başlama ve bitiş tarihi. 

BEŞiNCİ BÖLÜM 
Danışma~lık Hizmet ihaleleri ile İlgili Özel 

Hükümler 
Danışmanlık hizmetleri 
MADDE 48. - ÇED raporu hazırlanması, 

etüt, plan, proje, tasarım, teknik şartname 
hazırlanması, denetim gibi teknik, mali, hukuki 
veya benzeri alanlarda niteliği itibariyle kap
samlı ve karmaşık olan, özel uzmanlık ve 

deneyim gerektiren danışmanlık hizmetleri hiz
met sunuculanndan alınabilir. 

Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun 
hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istek
li seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde 

belirtilen özel hükümler uygulanır. Danışman

lık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere 
uygun olarak sadece belli istekliler arasında 

ihale usulü ile ihale edilir. 

Ön yeterlik ve istekiiierin belirlenmesi 
MADDE 49.- Ön yeterlik ilanları 13 üncü 

maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde 
yapılır. 
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İdareler ihale konusu işin önem ve özel

liğine göre ihale sonuçlarını, yurt içinde ve yurt 

dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araç

ları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme 

(internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilirler. 

İlanlarda aşağıda belirtilen hususlara yer 

verilir: 

a) ihaleyi yapan idare, 

b) ihale tarihi, 

c) ihale usulü, 

d) ihale konusu işin adı, niteliği, türü, 

miktarı ve yeri, 

e) ihaleye katılan istekli sayısı, 

f) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı 
veya ticaret unvanı, 

g) Sözleşme bedeli, 

h) Sözleşme bedelinin hangi kaynaktan 
karşılanacağı ve kaynağın miktarı, 

i) İşin başlama ve bitiş tarihi. 

BEŞ İN Cİ BÖL ÜM 

Danışmanlık Hizmet ihaleleri ile İlgili Özel 

Hükümler 
Danışmanlık hizmetleri 
MADDE 48. - ÇED raporu hazırlanması, 

etüt ve proje, harita ve kadastro, plan, imar uy
gulama, tasarım, teknik şartname hazırlan

ması, denetim gibi teknik, mali, hukuki veya 
benzeri alanlarda niteliği itibariyle kapsamlı ve 
karmaşık olan, özel uzmanlık ve deneyim 
gerektiren danışmanlık hizmetleri hizmet 
sunucularından alınabilir. 

Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun 
hükümlerine ·göre yapılır. Ancak, aday ve is
tekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu 
bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. 
Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan 

hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler 
arasında ihale usulü ile ihale edilir. 

Ön yeterlil{ ve istekiiierin belirlenmesi 
MADDE 49.- Ön yeterlik ilanları 13 ün

cü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilin
de yapılır. 
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Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön 
yeterlik ilanında, adayların genel uygunluk
larını, mali kapasitelerini ve teknik yetenek
lerini değerlendirmek üzere belirlenen ön 
yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Ay
rıca bu ilanda, kısa listeye alınmak ve teklif 
vermek üzere davet edilecek adayların sayısı 
veya sayı aralığı belirtilir. 

Ön yeterlik ilanı sonucunda başvuru sunan 
adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilanında 

belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlen
dirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilen
ler arasından en az üç en fazla on adayın yer 
alacağı kısa liste oluşturulur. 

ihaleye davet 
MADDE SO. - 49 uncu maddeye göre 

oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve 
mali tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 40 
gün süre verilerek, ihale dakilmanı ile birlikte 
ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucunda yeterli bulun
mayanlar ile kısa listede yer verilmeyen aday
Iara yazılı olarak bildirim yapılır. ihaleye davet 
edilebilecek aday sayısının üçten az olması 

halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale 
yapılmaz. 

İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale 
dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan 
hususlada ilgili olarak son teklif verme günün
den 20 gün öncesine kadar yazılı olarak açık
lama talep edebilir. İdarece açıklama yapılması 
halinde yapılan açıklama, kısa listede yer alan 
bütün İstekiilere son teklif verme gününden en 
az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını 

temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir. 
Davet mektubu gönderildikten sonra, tek

lifierin hazırlanmasını veya işin gerçekleştiril
mesini etkileyebilecek maddi veya teknik 
hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edil
mesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi 
halinde, ihale dokümanında değişiklikler 

yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin 
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Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön 
yeterlik ilanında, adayların genel uygunluk
lannı, mali kapasitelerini ve teknik yetenek
lerini değerlendirmek üzere belirlenen ön 
yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Ay
nca bu ilanda, kısa listeye alınmak ve teklif 
vermek üzere davet edilecek adayların sayısı 
veya sayı aralığı belirtilir. 

Ön yeterlik ilanı sonucunda başvuru 

sunan adaylann, ön yeterlik dokümanı ve 
ilanında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre 
değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tes
pit edilenler arasından en az üç en fazla on 
adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur. 

ihaleye davet 
MADDE SO. - 49 uncu maddeye göre 

oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve 
mali tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 
40 gün süre verilerek, ihale dokümanı ile bir
likie ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli 
bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen 
adayiara yazılı olarak bildirim yapılır. ihaleye 
davet edilebilecek aday sayısının üçten az ol
ması halinde davet mektubu gönderilmez ve 
ihale yapılmaz. 

İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale 
dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan 
hususlada ilgili olarak son teklifverme günün
den 20 gün öncesine kadar yazılı olarak açık
lama talep edebilir.İdarece açıklama yapılması 
halinde yapılan açıklama, kısa listede yer alan 
bütün isteklilere son teklif verme gününden en 
az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını 

temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir. 
Davet mektubu gönderildikten sonra, tek

lifierin hazırlanmasını veya işin gerçekleştiril
mesini etkileyebilecek maddi veya teknik 
hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edil
mesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi 
halinde, ihale dokümanında değişiklikler 

yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin 

(S. Sayısı : 794) 



-72-

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan 
zeyilname kısa listede yer alan bütün istek
lilere, son teklif verme gününden en az 1 O gün 
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek 
şekilde gönderilir. Zeyilname ile yapılan 

değişiklikler nedeniyle teklifierin hazırlanabil
mesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, 
ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en 
fazla 20 gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlen
mesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce 
vermiş olan istekiiiere tekliflerini geri çekerek, 
yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

Teklifierin hazırlanması ve verilmesi 
MADDE 51. - ihale konusu danışmanlık 

hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı tek
lif mektubu ile geçici teminat isteklinin mali 
teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerinemall teklif 
olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. 
Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belir
tilen şartlara uygun olması zorunludur. 

Teknik değerlendirme için istenilen diğer 
bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluş
turur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu 
yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur. 

Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, 

soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık 
adresi ve tcklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 
Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından 
imzatanır ve mühürlenir. 

Mail ve teknik teklife ait zarflar birlikte 
ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, 
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret un
vanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi 
işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık ad
resi yazılmak suretiyle sunulur. 

Teklifierin değerlendirilmesi ve ihalenin 
yapılması 

MADDE 52. - ihale komisyonunca 
ihalenin yapılacağı saatte kaç teklifverilmiş ol
duğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır 

bulunanlara duyumlur ve hemen ihaleye baş
lanır. ihale komisyonu teklif zarflarııu alınış 
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ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan 
zeyilname kısa listede yer alan bütün istek
lilere, son teklif verme gününden en az 10 gün 
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek 
şekilde gönderilir. Zeyilname ile yapılan 

değişiklikler nedeniyle teklifierin hazırlanabil
mesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, 
ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en 
fazla 20 gün ertelenebilir. Zeyilname düzen
lenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden ön
ce vermiş olan istekiiiere tekliflerini geri 
çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

Teklifierin hazırlanması ve verilmesi 
MADDE 51. - ihale konusu danışmanlık 

hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı tek
lif mektubu ile geçici teminat isteklinin mali 
teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine mali tek
lif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. 
Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belir
tilen şartlara uygun olması zorunludur. 

Teknik değerlendirme için istenilen diğer 
bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluş
turur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu 
yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur. 

Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, 

soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık 
adresi ve teklifın hangi işe ait olduğu yazılır. 
Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından 
imzalanır ve mühürlenir. 

Mali ve teknik teklife ait zarflar birlikte 
ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, 
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret un
vanı, tebligata esas açık adresi, teklifın hangi 
işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık 
adresi yazılmak suretiyle sunulur. 

Teklifierin değerlendirilmesi ve ihalenin 
yapılması 

MADDE 52. - ihale komisyonunca 
ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş 
olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır 

bulunanlara duyumlur ve hemen ihaleye baş
lanır. ihale komisyonu teklif zarflarını alınış 
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sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci 
fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile 
belirlenerek değerlendim1eye alınmaz. Teknik 
teklifiere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır 

bulunanlar önünde ,alınış sırasına göre açılarak, 
istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup ol
madığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla 
tespit olunur. Mail teklifleri içeren zarflar ise 
bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale 
komisyonunca toplu halde paketlenir, ınühür
lenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu 
aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne 
karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzel
tileınez ve tamaınlanamaz. Teklifler ihale 
komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere 
oturum kapatılır. 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi 
hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez. 

Danışmanlık hizmet ihalelerinde teklif
Ierin değerlendirilmesi, teknik ve mail değer
lendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. İlk 
aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise mail 
teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı 
puanlama yapılır. Teknik ve mali puan için 
belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak 

yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tes
pit edilir. Teknik ve mali puan ağırlık kat
sayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek ol
mak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne 
göre farklı oranlarda belirlenebilir. 

Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriter
leri, 1 O uncu maddede belirtilen kriteriere uy
gun olarak belirlenir. İlıale dokümanı ve davet 
mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlen
mesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleş

meleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen 
yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu 
ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve 
mesleki nitelikleri esas alınır. 

Teklifleri n değerlendirilmesinde, öncelikle 
istektilerin teknik değerlendirmeye esas bUtOn 
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sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birin
ci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak 
ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Tek
nik tekliilere ait zarflar isteklilerle birlikte 
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre 
açılarak, istenilen belgelerin tam olarak veril
miş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir 
tutanakla tespit olunur. Mali tekliileri içeren 
zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmak
sızın ihale komisyonunca toplu halde paket
lenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına 
alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya 
kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler 
ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek 
üzere oturum kapatılır. 

Verilen teklifler, zeyilnaıne düzenlenınesi 
hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz 
ve değiştirilemez. 

Danışmanlık hizmet ihalelerinde teklif
Ierin değerlendirilmesi, teknik ve mali değer
lendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. İlk 
aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise mali 
teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı 
puanlama yapılır. Teknik ve mali puan için 
belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak 
yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tes
pit edilir. Teknik ve mali puan ağırlık kat
sayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek ol
mak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne 
göre farklı oranlarda belirlenebilir. 

Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriter
leri, 1 O uncu maddede belirtilen kriteriere uy
gun olarak belirlenir. İlıale dokümanı ve davet 
mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlen
mesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleş

meleri yerine getirme deneyimi, iş için 
önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici 
kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin 
eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır. 

Teklillerin değerlendirilmesinde, öncelik
le isteklilerin teknik değerlendirmeye esas 
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belgelerinin ihale dokümanında istenilen şart
lara uygun olarak düzenlenip düzenlenınediği 
incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen 
şartlara uygun olmadığı tespit edilen istek
lilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

Ancak, tekiitin esasını değiştirecek nitelikte ol
maması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya 
belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması 

halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden 
bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması 
yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik 
belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler 
değerlendirme dışı bırakılır. 

İlıale komisyonu ihale dokümanında ve 
davet mektubunda belirtilen teknik değerlen~ 
dirme kriterleri ve puaniara göre teknik değer
lendirme yaparak istekliterin teknik puanlarını 
belirler. ihale dokümanında belirlenen asgari 
teknik puanın altında puan alan isteklilere ait 
teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 

Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara 
uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik 
puanın altında puan alan isteklilere, değerlen
dirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açıl
madan mali teklillerin açılacağı tarih ve saatte 
kendilerine veya vekilierine elden iade 
edileceği yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, 
asgari teknik puan ve üzerinde puan alan istek
Iilere de mali teklifierin açılacağı tarih ve saat 
yazılı olarak bildirilir. 

ihale komisyonunca bildirilen tarih ve 
saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları 
ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde 
açıklanır. İlıale komisyonunca toplu halde 
muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri 
içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açıl

maksızın kendilerine veya vekilierine elden 
iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan 
çıkarılır. Bu işlemlerden sonra, asgari teknik 
puan ve Uzerinde puan alan isteklilerin mali 
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bütün belgelerinin ihale dokümanında is
tenilen şartlara uygun olarak düzenlenip 
düzenlenınediği incelenir. Belgeleri eksik olan 
veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit 
edilen istekiiierin teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılır. Ancak, tekiitin esasını değiştirecek 
nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik 
olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği 
bulunması halinde, idarece belirlenen sürede 
isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin 
tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen 
sürede eksik belge veya bilgileri tamam
lamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. 

ihale komisyonu ihale dokümanında ve 
davet mektubunda belirtilen teknik değerlen
dirme kriterleri ve puaniara göre teknik değer
lendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını 
belirler. ihale dokümanında belirlenen asgari 
teknik puanın altında puan alan İstekiilere ait 
teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 

Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara 
uygun olmadığı tespit edilen veya asgari tek
nik puanın altında puan alan isteklilere, değer
lendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin 
açılmadan mali teklifierin açılacağı tarih ve 
saatte kendilerine veya vekilierine elden iade 
edileceği yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, 
asgari teknik puan ve üzerinde puan alan istek
lilere de mali teklifierin açılacağı tarih ve saat 
yazılı olarak bildirilir. 

ihale komisyonunca bildirilen tarih ve 
saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuç
ları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde 
açıklanır. İlıale komisyonunca toplu halde 
muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri 
içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme 

dışı bırakılan istekliterin mali teklif zarfları 
açılmaksızın kendilerine veya vekilierine el
den iade edilerek, bu istekliler ihale salonun
dan çıkarılır. Bu işlemlerden sonra, asgari tek
nik puan ve Uzerinde puan alan isteklilerin 
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teklif zarfları açılır ve teklif fiyatları okunarak 
bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen mali 

teklifiere ait zarflar ihalenin sonuçlandıni

masından hemen sonra posta ile gönderilir. 

Mali teklif içerisinde teklif mektubu ile 

geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uy

gun olmayan istekliler değerlendirme dışı 

bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mek

tubu ile geçici teminatı uygun olan istekiiiere 

ait mali puanlar belirlenir. 

Bu istekiiiere ait teknik ve mali puanlar 

ihale dokümanında belirlenen ağırlık kat

sayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit 

edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş 

tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali tek

lif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. 

Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer 

alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelik

te olmamalıdır. Görüşme sonucunda şartların 

netleştirilerek anlaşmaya vanlması halinde, bu 

istekliye ihale yapılır. 

İlıale komisyonu tarafından alınan karar 

ihale yetkilisinin onayına sunulur. 

Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı 

halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme 

imzalama yükümlülüğünil yerine getirmemesi 

halinde, idare geçici teminatı gelir kaydederek 

ihaleyi iptal edebileceği gibi, teklif fiyatının 

ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, 

ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile 

de görüşme yapmak suretiyle sözleşme im

zalayabilir. 

Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse tek

nik veya mali değerlendirme sonucunda üçten 

az aday veya isteklinin kalınası halinde ihale 

yapılmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mali teklif zarfları açılır ve teklif fiyatları 

okunarak bir tutanakla tespit edilir. İade 
edilemeyen mali teklifiere ait zarflar ihalenin 

sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile 

gönderilir. 
Mali teklif içerisinde teklif mektubu ile 

geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uy

gun olmayan istekliler değerlendirme dışı 

bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mek

tubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere 

ait mali puanlar belirlenir. 
Bu isteklilere ait teknik ve mali puanlar 

ihale dokümanında belirlenen ağırlık kat

sayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit 

edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş 

tanımı, sözleşme şaıtlan, personel ve mali tek

lifile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. 
Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer 

alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelik

te olmamalıdır. Görüşme sonucunda şartların 

netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu 

istekliye ihale yapılır. 
ihale komisyonu tarafından alınan karar 

ihale yetkilisinin onayına sunulur. 

Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı 

halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme 

imzalama yükümlülüğünil yerine getirmemesi 

halinde, idare geçici teminatı gelir kaydedilir. 
Bu durumda, teklif fiyatının ihale yetkilisince 

uygun görülmesi kaydıyla, ikinci en yüksek 

toplam puana sahip istekli ile de görüşme yap

mak suretiyle sözleşme imzalanır. İkinci istek

linin sözleşme imzalama yükümlülüğünil 

yerine getirmemesi halinde, idarece geçici 

teminatı gelir kaydedilir. 

Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse tek

nik veya mali değerlendirme sonucunda üçten 
az aday veya isteklinin kalması halinde ihale 

yapılmaz. 
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ÜÇÜNCÜ KlSlM 
Kamu İlıale Kurumu, Şild1yetlerin incelen

mesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu ihale Kurumu 

Kamu İlıale Kurum u 
MADDE 53. - a) Bu Kanunla verilen 

görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini 

haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu ihale 
Kurumu kurulmuştur. Kamu İlıale Kurumu, bu 
Kanunun etkili bir şekilde yürütülmesi ve 
Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğ
ru olarak uygulanması konusunda görevli ve 
yetkilidir. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye 
Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Kurum görevini yerine getirirken bağım
sızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi 

Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir 
ve talimat veremez. 

Kamu ihale Kurumu; Kamu İlıale Kurulu, 
Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. 

b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile 
ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri 
aşağıda sayılmıştır: 

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin 
imzalanmasına kadar olan süre içerisinde 
idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili 
mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna 

ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandır

ınak, 

2) Bu Kanuna ve Kamu ihale Sözleşmeleri 
Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart 
ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazır
lamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendir
mek, 

3) İlıale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, 
4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili 

Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi top
lamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle İs
tatistikler oluşturmak ve yayımlamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ KlSlM 
Kamu İlıale Kurumu, Şild1yetlerin incelen

mesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu İhale Kurumu 

Kamu İlıale Kurumu 
MADDE 53. - a) Bu Kanunla verilen 

görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini 

haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale 
Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu 
Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin 

doğru olarak uygulanması konusunda görevli 
ve yetkilidir. 

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye 
Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Kurum görevini yerine getirirken bağım
sızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi 

Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir 
ve talimat veremez. 

Kamu İhale Kurumu; Kamu İlıale Kurulu, 
Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. 

b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile 
ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri 
aşağıda sayılmıştır: 

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin 

imzalanmasına kadar olan süre içerisinde 
idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olmadığına iliş
kin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak, 

2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleş
meleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, stan
dart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri 

hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yön
lendirmek, 

3) İlıale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, 
ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağ

lamak, 
4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili 

Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi top
lamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle İs
tatistikler oluşturmak ve yayımlamak, 
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5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasak
lama kararı verilenierin sicillerini tutmak, 

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
bulunmak, 

7) ihale ilanları ile ilgili esas ve usulleri 
düzenlemek, 

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde 
açılan ihalelere katılmalarına haksız nedenlerle 
engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu 
uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, 
bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katıl
malarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alın
masını ve gerekli düzenlernelerin yapılmasını 
sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna tekiifte 
bulunmak, 

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin 
hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazır

lamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelir
lerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını 

sağlamak. 

Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu 
Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık 
bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve 
sonuçlandı m. 

Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde 
resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişiler
den belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bil
gi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi 
zorunludur. 

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve 
Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun uygulan
masına ilişkin standart ihale dokümanı, tip söz
leşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yet
kilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici 
işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar 
alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tip 
sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

c) Kurumun karar organı biri başkan, biri 
ikinci başkan olmak üzere 9 üyeden oluşan 
Kamu lhale Kuruludur. Kamu lhale Kurulu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, lmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

5) Haklarında ihalelere katılmaktan 

yasaklama kararı verilenierin sicillerini tut
mak, 

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
bulunmak, 

7) lhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri 
düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda 
Kamu ihale Bülteni'ni yayınlamak, 

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde 
açılan ihalelere katılmalarına engel olun
duğunun tespit edilmesi halinde, bu uy
gulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, 
bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katıl
malarının önlenmesine yönelik tedbirlerin 
alınmasını ve gerekli düzenlernelerin yapıl

masını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna tek
liile bulunmak, 

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin 
hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazır

lamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, 

gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapıl

masını sağlamak. 

Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu 
Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykınlık 
bulunduğuna ilişkin iddialan da inceler ve 
sonuçlandırır. 

Kurum, görevlerinin yerine getirilmesin
de resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve 
kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Bel
ge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde 
verilmesi zorunludur. 

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve 
Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun uy
gulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, 
tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkar

maya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, 
düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel 
nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale 
dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve 
tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe konulur. 

c) Kurumun karar organı biri başkan, biri 
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üyeleri; Maliye Bakanlığınca önerilecek 4 aday 
arasından 2 kişi, Bayındırlık ve İskan Bakan
lığınca önerilecek 4 aday arasından 2 kişi, 

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık 
ile Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarınca 

önerilecek 2'şer aday arasından l'er kişi, Tür
kiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İş
veren Sendikaları Konfederasyonu tarafından 
kamu alımlan ile ilgili meslek gruplarından 
önerilecek 2'şer aday arasından l'er kişi olmak 
üzere Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar 
Kurulu, atanan üyelerden birini Başkan olarak 
görevlendirir. Kurul Başkanı, Kurumun da baş
kanıdır. Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci 
başkan olarak seçilir. 

Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren 
Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İk
tisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Mühendis
lik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. 
Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin; önerilccek 
kurum ve kuruluşlarda en az 12 yıl hizmetinin 
bulunması, kamu ihale mevzuatı ile ilgili yar
gılama, inceleme, denetleme, uygulama veya 
danışma konularında fiilen en az 4 yıl çalışarak 
ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısın
dan kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip ol
maları, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile 
aday gösteritme dahil üyelik ve görev alma iliş
kilerinin bulunmaması gerekir. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sen
dikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek 
adayların 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 
4, 5, 6 ve 7 numaralı alt benticrinde belirtilen 
şartları taşıması zorunludur. 

Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Bir 
üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul 
üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine 
son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık 
veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ikinci başkan olmak üzere 10 üyeden oluşan 
Kamu ihale Kuruludur. Kamu ihale Kurulu 
üyeleri; Maliye Bakanlığınca önerilecek 2 kişi, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca önerilecek 3 
kişi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 

Bakanlik ile Danıştay ve Sayıştay Başkanlık
larınca önerilecek l'er kişi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sen
dikaları Konfederasyonu tarafından kamu 
alımları ile ilgili meslek gruplarından 

önerilecek l'er kişi olmak üzere Bakanlar 
Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atanan 
üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. 
Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. 

Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci başkan 
olarak seçilir. 

Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren 
Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İk
tisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Mühen
dislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmaları 

gerekir. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin; 

kamu kurum ve kuruluşlarında en az 12 yıl 
hizmetinin bulunması (konunun uzmanı ol
ması dışında, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir
liği ile Türkiye İşveren Sendikaları Kon
federasyonu tarafından önerilecek adayların 

kuruluşta çalışma şartı aranmaz), kamu ihale 
mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denet
leme, uygulama veya danışma konularında 

fiilen en az 4 yıl çalışarak ulusal veya ulus
lararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış 
niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte 
ve halen bir siyasi parti ile aday gösteritme 
dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulun
maması gerekir. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Kon
federasyonu tarafından önerilecek adayların 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 in
ci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 
numaralı alt benticrinde belirtilen şartları 
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görevi kötüye kullanmalan veya yüz kızartıcı 
bir suç ile mahkum olmaları veya atamaya iliş
kin şartları kaybetmeleri halinde Başbakan 

onayı ile süresi dolmadan görevden alınır. 

Görevden alınma nedeniyle veya süresi dol
madan herhangi bir sebeple boşalan Kurul 

üyeliklerine ı ay içerisinde yukarıda belirtilen 
esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu durum
larda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev 
süresini tamamlar. 

Kurumun genel yönetim ve temsili ile 
Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana 

aittir. Başkanın izin, hastalık, yurtiçi veya yurt
dışı görevlendirme ve görevden alınma hal
lerinde ikinci başkan başkana vekalet eder. 

d) Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkan
lık Divanı huzurunda üyeliklerinin devamı 

süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak 
yerine getireceklerine, bu Kanun hükümlerine 
ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyecek
lerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. 
Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele iş
lerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe 
göreve başlayamazlar. 

e) Kurul üyeleri özel bir kanuna dayan

madıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz, 
ticaretic uğraşamaz, serbest meslek faaliyetin

de bulunamaz, ücret karşılığı konferans veya 
ders veremez, her türlü ticari amaçlı ortaklık

larda hissedar veya yönetici olamazlar. Kurul 

üyeleri, göreve başlamadan önce sahip olduk
ları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan 

borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışın

daki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere 

veya bunların iştiraklerine ait her türlü his
selerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü 

dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 

sıhri hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere, 

görev sürelerinin başlamasını izleyen 30 gün 

içinde satmak veya devretmek suretiyle elden 

çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun hareket 

etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
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taşıması zorunludur. 

Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Bir 

üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul 

üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine 
son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık 

veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri, 

görevi kötüye kullanmaları veya yüz kızartıcı 

bir suç ile mahkum olmaları veya atamaya iliş
kin şartları kaybetmeleri halinde Başhakan 

onayı ile süresi dolmadan görevden alınır. 

Görevden alınma nedeniyle veya süresi dol
madan herhangi bir sebeple boşalan Kurul 

üyeliklerine ı ay içerisinde yukarıda belirtilen 

esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu 

durumlarda atanan üye, yerine atandığı üyenin 

görev süresini tamamlar. 
Kurumun genel yönetim ve temsili ile 

Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana 
aittir. Başkanın izin, hastalık, yurtiçi veya yurt

dışı görevlendirme ve görevden alınma hal
lerinde ikinci başkan başkana vekalet eder. 

d) Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkan

lık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı 
süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak 
yerine getireceklerine, bu Kanun hükümlerine 
ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyecek

lerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin eder

ler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay'ca 
acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin et

medikçe göreve başlayamazlar. 
e) Kurul üyeleri özel bir kanuna dayan

madıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz, 
ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetin

de bulunamaz, ücret karşılığı konferans veya 

ders veremez, her türlü ticari amaçlı ortaklık
larda hissedar veya yönetici olamazlar. Kurul 
üyeleri, göreve başlamadan önce sahip olduk
lan Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan 
borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışın

daki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere 

veya bunların iştiraklerine ait her türlü his
selerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü 
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Kurul üyeleri ile Kurum personeli görev
lerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve 
üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması 

gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen 
yetkili kılınan merciierden başkasına açık

layamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların 
yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görev
den ayrılmalarından sonra da devam eder. 
Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri 
nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı iş

lenen suçlar bakımından Devlet memuru 
sayılırlar ve bunlar hakkında 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanun hükümleri uy
gulamr. Soruşturma izni, Kurul üyeleri için iliş
kili Bakan, Kurum personeli için ise Kurum 
Başkanı tarafından verilir. 

t) Kurul üyeleri göreve başlama ve görev
den ayrılma tarihlerini izleyen 1 ay içinde ve 
görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal 
beyanında bulunmak zorundadır. 

g) Kurul, başkanın veya başkanın bulun
madığı durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine 
üye tam sayısı ile toptanır ve çoğunlukla karar 
alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın 

bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul 
üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri 
oy ve kararlarından sorumludur. İzin, rapor, 
görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz 
atama yapılmaması hallerinde, üye tam sayısı 
ile toplanma şartı aranmaz. 

Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü 
dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 
sıhri hısımları ile evlattıklarını ilgilendiren 
kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katı lamaz. 

Bu maddede belirtilen haller dışında bir 
nedenle toplantıya katılmayan üyeler üyelikten 
çekilmiş sayılır. 

h) Başkana görevlerinde yardımcı olmak 
üzere Kurul kararıyla 3 başkan yardımcısı 

atanabilir. Başkan yardımcıları, Kurul 
üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip 
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dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 
kayın hısımlar ve evlatlıklan dışındakilere, 

görev sürelerinin başlamasını izleyen 30 gün 
içinde satmak veya devretmek suretiyle elden 
çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun hareket 
etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 

Kurul üyeleri ile Kurum personeli görev
lerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve 
üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması 
gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen 
yetkili kılınan merciierden başkasma açık

layamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahıs

ların yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük 
görevden ayrılmalarından sonra da devam 
eder. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görev
leri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı 
işlenen suçlar bakımından Devlet memuru 
sayılırlar ve bunlar hakkında 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanır. Soruşturma izni, Kurul Başkan ve 
üyeleri için ilişkili Bakan, Kurum personeli 
için ise Kurum Başkanı tarafından verilir. 

t) Kurul üyeleri göreve başlama ve görev
den ayrılma tarihlerini izleyen 1 ay içinde ve 
görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal 
beyanında bulunmak zorundadır. 

g) Kurul, başkanın veya başkanın bulun
madığı durumda ikinci başkanın çağrısı 

üzerine üye tam sayısı ile toptanır ve çoğun
lukla karar alır. Oyların eşit olması halinde 
Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukia kabul 
edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. 
Kurul üyeleri oy ve kararlanndan sorumludur. 
İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan 

üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde 
en az 7 üye ile toplanılabilir. 

Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü 
dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 
kayın hısımları ile evlatlıklannı ilgilendiren 
kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya 
katı lamaz. 
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olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim 
veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, 
İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Mühen
dislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra 
aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda 
meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar 
arasından atanır. 

Kurumun hizmet birimleri, kurumun 
görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire 
başkanlıkları şeklinde teşkilatıanmış ana hiz
met birimleri, danışma birimleri ve yardımcı 
hizmet birimlerinden oluşur. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sOrekli görevler, Kamu ihale Uzman ve Uzman 
Yardımcılarından oluşan meslek personeli ve 
diğer personel eliyle yorotolor. Bunlar, sözleş
ıneli olarak istihdam edilir. 

Kamu ihale Uzman Yardımcılığına 

atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı 
dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en 
az dört yıllık eğitim veren Hukuk, İktisat, 

Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari 

Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri 
ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul 
edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurum
larından . mezun olmaları, yönetmelikte belir
tilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları 
ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk 
gOnOnde 30 yaşını doldurmamış olmaları 

gerekir. Bu şekilde Kamu ihale Uzman Yar
dımcılığına atananlardan, en az üç yıl fiilen 
çalışan, her yıl olumlu sicilalan ve katılmış ol
duğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki perfor
mansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve 
kriterler dahilinde Kamu İlıale Uzmanlığı 

görevini başarılı bir şekilde yürütchileceği an
laşılanlar Kamu ihale Uzmanlığı yeterlik 
sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavın
da başarılı olanlar Kamu ihale Uzmanı olarak 
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Bu maddede belirtilen haller dışında bir 
nedenle bir takvim yılında 5 toplantıya katıl

mayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 
h) Başkana görevlerinde yardımcı olmak 

üzere Kurul kararıyla 3 başkan yardımcısı 
atanabilir. Başkan yardımcıları, Kurul 
üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere 
sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık 
öğrenim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, 
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve 
Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği 
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki 
yüksek öğretim kurumlanndan mezun olduk
tan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri 
Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta 
bulunanlar arasından atanır. 

Kurumun hizmet birimleri, kurumun 
görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire 
başkanlıklan şeklinde teşkilatianmış ana hiz
met birimleri, danışma birimleri ve yardımcı 
hizmet birimlerinden oluşur. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevler, Kamu !hale Uzman ve Uz
man Yardımcılarından oluşan meslek personeli 
ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar, söz
leşmeli olarak istihdam edilir. 

Kamu ihale Uzman · Yardımcılığına 
atanacaklann; yönetmelikte belirlenen yabancı 
dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en 
az dört yıllık eğitim veren Hukuk, İktisat, 

Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari 
Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri 
ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul 
edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurum
lanndan mezun olmaları, yönetmelikte belir
tilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları 
ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk 
gOnOnde 30 yaşını doldurmamış olmaları 

gerekir. Bu şekilde Kamu İlıale Uzman Yar
dımcılığına atananlardan, en az Oç yıl fiilen 
çalışan, her yıl olumlu sicilalan ve katılmış ol-
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atanırlar, Kamu ihale Uzmanlığı yeterlik 
sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu 
sınavda başarılı olamayanların Kurum ile 
ilişikieri kesilir. Kamu ihale Uzmanlarının 

mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, 
yetki ve sorumluluklanna, çalışma esas ve 
usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 
Kurumun hizmet birimleri ile bunların 

görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve 
çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleş
ıneli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri 
Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü 
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen 
hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı 

Devlet Memurlan Kanununa tabidir. 
i) Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücret

leri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirlenir. 

Kurum personelinin ücretleri ile diğer mali 
ve sosyal hakları, Kurulun önerisi ve Maliye 
Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar 
çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. 

Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum 
personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. 
Emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakanlık 
Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar 
Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcıianna 
Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire Başkan
larına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için 
tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil taz
minatları ile diğer mali hükümler uygulanır. Bu 
görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı 
ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş 

sayılır. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan 
atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş 
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duğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki perfor
mansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve 
kriterler dahilinde Kamu ihale Uzmanlığı 
görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği an
laşılanlar Kamu İlıale Uzmanlığı yeterlik 
sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavın
da başarılı olanlar Kamu İlıale Uzmanı olarak 
atanırlar, Kamu ihale Uzmanlığı yeterlik 
sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu 
sınavda başarılı olamayanların Kurum ile 
ilişikieri kesilir. Kamu ihale Uzmanlarının 
mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, 
yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve 
usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 
Kurumun hizmet birimleri ile bunların 

görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve 
çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak söz
leşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri 
Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının 

görüşü üzerine Bakanlar Kurul u tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen 
hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa tabidir. 
i) Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücret

leri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirlenir. 

Kurum personelinin ücretleri ile diğer 

mali ve sosyal hakları, Kurulun önerisi ve 
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar 
çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. 

Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum 
personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. 
Emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakan
lık Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık Müs
teşar Yardımcısı, Kurum Başkan Yardım
cıianna Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire 
Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardım
cısı için tespit edilen ek gösterge, makam ve 
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diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olan
ların istekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları 
devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki 

hükümler uygulanmaz. 
Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların 

Kurulda görev yaptıkları sürede eski görev
leriyle olan ilişikieri kesilir. Ancak, kamu 
görevlisi iken üyeliğe atananlar ile Kurumda 
görev alanlar, görevlerinin sona erdiği tarihi iz
leyen 30 gün içinde eski kurumlarına başvur
maları halinde ilgili Bakan tarafından mUk
tesepterine uygun bir kadroya atanır. Bu 
durumda, Kurumda geçirdikleri süreler tabi ol
dukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde 
değerlendirilir.· Bu hükümler, akademik unvan
Iarın kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kal
mak kaydıyla üniversitelerden gelen personel 
hakkında da uygulanır. 

j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 
1) İmzalanan sözleşme bedelinin yük

leniciden tahsil edilecek onbinde beşi, 
2) Şikayette bulunan isteklilerden alınacak 

50 milyon Türk lirası, 
3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı 

faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, 
4) Her türlü basılı evrak, form, doküman 

ve yayınlardan elde edilecek gelirler, 
5) Gerektiğinde genel bütçeden yaptiacaR 

yardımlar, 

6) Diğer gelirler. 
Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası 

veya milli bankalardan birisi nezdinde açılacak 
bir hesapta toplanır. 

Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı 
sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun 
tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil 
edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplarına 
aktarılır. 

k) Kurumun giderleri, Kurul kararıyla 

yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. 
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temsil tazminatları ile diğer mali hükümler uy
gulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler 
makam tazminatı ve yüksek hakimlik taz
minatı ödenmesini gerektiren görevlerde geç
miş sayılır. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlar
dan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş 
diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olan
ların istekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları 
devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki 
hükümler uygulanmaz. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların 
Kurulda görev yaptıkları sürede eski görev
leriyle olan ilişikieri kesilir. Ancak, kamu 
görevlisi iken üyeliğe atananlar ile Kurumda 
görev alanlar, görevlerinin sona erdiği tarihi 
izleyen 30 gün içinde eski kurumlarına başvur
maları halinde ilgili Bakan veya atamaya yet
kili diğer makamlar tarafından mükteseplerine 
uygun bir kadroya atanır. Bu durumda, 
Kurumda geçirdikleri süreler tabi oldukları 

Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değer
lendirilir. Bu hükümler, akademik unvaniarın 
kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak 
kaydıyla üniversitelerden gelen personel hak
kında da uygulanır. 

j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 
1) Vıze vetescile tabi sözleşmelerin, söz

leşme bedelinin yükleniciden tahsil edilecek 
onbinde üçü, 

2) Şikayette bulunan isteklilerden alına
cak 150 milyon Türk lirası, 

3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı 

faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, 
4) Her türlü basılı evrak, form, doküman 

ve yayınlardan elde edilecek gelirler, 
5) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak 

yardımlar, 

6) Diğer gelirler. 
Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası 

veya Türk bankalarından birisi nezdinde . 
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Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe 
yılının başlamasından önceki 30 gün içinde 
hazırlanır. Kurumun bütçe uygulama sonuç
larına ilişkin yıllık mali raporu ve bütçe kesin 
hesabı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihra edilir. 

Kurumun yıllık hesapları ile har
camalarına ilişkin işlemler, Maliye Bakanının 
önerisi ve Başbakanın onayı ile Sayıştay 

Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi ve Maliye 
Müfettişinden oluşturulacak bir komisyon 
tarafından denetlenir. Denetim sonuçları ile 
bunlara ilişkin işlemleri ve alınan tedbirleri 
gösterir bir rapor, ilişkili Bakan tarafından 

Bakanlar Kuruluna sunulur. 
Kurum, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 6245 

sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve 
değişikliklerine tabi değildir. Bu konular, 
Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü 
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İnceleme Talebinde Bulunulması ve 

Şikayetleri n İncelenmesİ 
İnceleme talebinde bulunulması 
MADDE 54. - İdareler ve ihale komisyon

ları, ihalelerin bu Kanu,nda belirtilen esas ve 
usullere uygun olarak yapılması hususunda 
yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet 
sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorum
lulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya 
zarara uğradığını veya zarara uğramasının 

muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteah
hidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda 
belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet 
suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. 

İdare tarafından inceleme 
MADDE 55. - İhalelere ilişkin olarak 

yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet 
sunucusu tarafından öncelikle i dareye şikayette 
bulunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

açılacak bir hesapta toplanır. 
Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı 

sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun 
tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme 
Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil 
edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplarına 
aktarılır. 

k) Kurumun giderleri, Kurul kararıyla 

yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. 

Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, büt
çe yılının başlamasından önceki 30 gün içinde 
hazırlanır. Kummun bütçe uygulama sonuç
larına ilişkin yıllık mali raporu ve bütçe kesin 
hesabı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihra edilir. 

Kurumun yıllık hesapları ile gelir ve har
camalarına ilişkin iş ve işlemleri, Sayıştay 

denetimine tabidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İnceleme Talebinde Bulunulması ve 

Şikayetterin İncelenmesİ 
İnceleme talebinde bulunulması 
MADDE 54. - İdareler ve ihale komis

yonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas 
ve usullere uygun olarak yapılması hususunda 
yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet 
sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorum
lulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya 
zarara uğradığını veya zarara uğramasının 

muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteah
hidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda 
belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet 
suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. 

İdare tarafından inceleme 
MADDE 55. - İhalelere ilişkin olarak 

yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet 
sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayet
te bulunulur. 
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Bu şikayetler; 
a) Sözleşme imzalanmamışsa, 
b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hiz

met sunucusunun şi kayete yol açan durumların 
farkına vardığı veya farkına varmış olması 

gerektiği tarihi izleyen 20 gün içinde yapılmış-
sa, 

idarece dikkate alınır. 
İlıale sürecinin herhangi bir aşamasında 

idareye bir şikayetin ulaşması halinde, idare 
ihaleye katılan bütün isteklilere şikayet 

konusunda bilgi vermek suretiyle, aynı konuda 
bir şikayetleri varsa idarece belirlenen süre 
içinde vermeleri gerektiğini yazılı olarak bil
dirir. Bu aşamada şikayetini iletmeyenler aynı 
konuda daha sonra başka şikayetlerde 

bulunamaz ve verilecek karardan zarar gör
düğünü iddia edemez. 

Taraflar, şikayet konusu anlaşmazlığı ön
celikle bu Kanun hükümlerine göre sulhen çöz
meye çalışır. 

Karşılıklı anlaşmanın olmaması durumun
da idare, şikayetin verilmesini izleyen 30 gün 
içinde gerekçeti bir karar alır. Bu kararda, 
şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuş
sa alınması gereken düzeltici önlemler de belir
tilir. Alınan karar, bütün İstekiilere karar 
tarihini izleyen 7 gün içinde bildirilir. 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması 
veya süresinde alınan kararın istekli tarafından 
uygun bulunmaması durumunda yapım 

müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu 
karar verme süresinin bitimini veya karar 
tarihini izleyen 20 gün içinde Kuruma inceleme 
talebinde bulunabilir. 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale yet
kilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması 

nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi 
gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme im
zalayamaz. İlıale işlemlerine devam edilmesi 
konusunda gerekçeti olarak alınan bu onay, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, !mar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu şikayetler; 
a) Sözleşme imzalanmamışsa, 
b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hiz

met sunucusunun şi kayete yol açan durumların 
farkına vardığı veya farkına varmış olması 

gerektiği tarihi izleyen ı S gün içinde yapılmış-
sa, 

idarece dikkate alınır. 
ihale sürecinin herhangi bir aşamasında 

idareye bir şikayetin ulaşması halinde, idare 
ihaleye katılan bütün İstekiilere şikayet 

konusunda bilgi vermek suretiyle, aynı konuda 
bir şikayetleri varsa idarece belirlenen süre 
içinde vermeleri gerektiğini yazılı olarak bil
dirir. Bu aşamada şikayetini iletmeyenler aynı 
konuda daha sonra başka şikayetlerde 

bulunamaz ve verilecek karardan zarar gör
düğünü iddia edemez. 

Taraflar, şikayet konusu anlaşmazlığı ön
celikle bu Kanun hükümlerine göre sulhen 
çözmeye çalışır. 

Karşılıklı anlaşmanın olmaması 

durumunda idare, şikayetin verilmesini izleyen 
30 gün içinde gerekçeti bir karar alır. Bu karar
da, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulun
muşsa alınması gereken düzeltici önlemler de 
belirtilir. Alınan karar, bütün İstekiilere karar 
tarihini izleyen 7 gün içinde. bildirilir. 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması 
veya süresinde alınan kararın istekli tarafından 
uygun bulunmaması durumunda yapım 

müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu 
karar verme süresinin bitimini veya karar 
tarihini izleyen ı S gün içinde Kuruma in
celeme talebinde bulunabilir. 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale yet
kilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması 
nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi 
gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme im
zalayamaz. İlıale işlemlerine devam edilmesi 
konusunda gerekçeti olarak alınan bu onay, 
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sözleşme imzalanmadan en az 7 gün önce 
şikayette bulunan istekliye tebliğ edilmiş ol
masını sağlamak üzere gerekli süre dikkate 
alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bil
dirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, 

ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. 
İlıale işlemlerine devam edilerek sözleşme 

imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda 
ise, yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet 
sunucusu kendisine bildirim yapıldığı tarihi iz
leyen 7 gün içinde Kuruma inceleme talebinde 
bulunabilir. 

Kamu İlıale Kurulu tarafından in

celeme 
MADDE 56. - ihalelere ilişkin olarak 

yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet 
sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları 

üzerine yargıya başvurma hakkının saklı ol
duğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hüküm
lerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltil
mesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, 
yukanda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma 
sözleşme imzalanmadan önce şikayette 

bulunulabilir. 
Kurul, Kuruma gelen şikayetlerle ilgili 

olarak gerekçesini belirtmek suretiyle 
aşağıdaki işlemlerden birine karar verir: 

a) İdare tarafından düzeltme yapılması 

yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin 
kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak 
durumlarda, düzeltici işlemi belirler. 

b) Şikayet konusunun açıkça bu Kanuna 
ve ilgili mevzuatına aykırı olması veya ihale 
sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, 

tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya 
diğer isteklilerin telafısi güç ya da imkansız 
zararlarının doğma olasılığının bulunması 

durumlarında, kesin karar verilineeye kadar 
ihale sürecini durdurur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

sözleşme imzalanmadan en az 7 gün önce 
şikayette bulunan istekliye tebliğ edilmiş ol
masını sağlamak üzere gerekli süre dikkate 
alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bil
dirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, 

ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. 
İhale işlemlerine devam edilerek sözleş

me imzalanabileceğinin bildirilmesi durumun
da ise, yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hiz
met sunucusu kendisine bildirim yapıldığı 

tarihi izleyen 7 gün içinde Kuruma inceleme 
talebinde bulunabilir. 

Kamu İlıale Kurulu tarafından in
celeme 

MADDE 56. - ihalelere ilişkin olarak 
yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet 
sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları 
üzerine yargıya başvurma hakkının saklı ol
duğu da belirtitmek suretiyle bu Kanun 
hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve 
düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi 
kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede 
Kuruma sözleşme imzalanmadan önce 
şikayette bulunulabilir. 

Kurul, Kuruma gelen şikayetlerle ilgili 
olarak gerekçesini belirtmek suretiyle 
aşağıdaki işlemlerden birine karar verir: 

a) İdare tarafından düzeltme yapılması 

yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin 
kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak 
durumlarda, düzeltici işlemi belirler. 

b) ihale sürecinin devam etmesine engel 
oluşturacak ve düzeltici işlemle giderileme
yecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı 
bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale iş
lemlerini i ptal eder. 

c) Şikayetin uygun bulunmadığını belir-
ler. 

Şikayet konusunun açıkça bu Kanuna ve 
ilgili mevzuatına aykırı olması veya ihale 
sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, 
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c) İhale sürecinin devam etmesine engel 
oluşturacak ve düzeltici işlemle gideriterneye
cek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykın bir 
durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlem
lerini iptal eder. 

d) Şikayetin uygun bulunmadığını belirler. 
İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı 

bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam 

edilmesi kararı Uzerine yapılan şikayetler, 

gerekli görülmesi halinde ihale süreci dur

durularak öncelikle incelenir. 
Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan 

şikayetler Kurul tarafından değerlendirmeye 

alınmaz. Usulüne uygun olarak yapılan 

şikayetterin Kurul tarafından sözleşme im
zalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırıl

ması zorunludur. 
Kurul taratından verilen bütün kararlar, 

taratlara karar tarihini izleyen S gün içinde teb
liğ edilir. Ayrıca, bu kararlar Resmi Gazetede 
Kurum tarafından yayımlattınlır. 

Yargısal inceleme 

MADDE 57 ... Şikayetler ile ilgili Kamu 
ihale Kurumu tarafından verilen nihai kararlar 
Türk Mahkemelerinde dava konusu edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ KlSlM 
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu 

ihalelere katılmaktan yasaldama 
MADDE 58.- 17 nci maddenin (e) bendi 

hariç olmak üzere, bu maddede belirtilen fıil 

veya davranışlarda bulundukları tespit edilen
ler hakkında fıil veya davranışlarının özelliğine 
göre, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya 
bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir yıldan 
az olmamak Uzere iki yıla kadar, (e) bendi için 
ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar 
bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmak
tan yasaklama kararı verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya 
diğer istekiiierin telafısi güç ya da imkansız 
zararlarının doğma olasılığının bulunması 

durumlarında, kesin karar verilineeye kadar 
ihale sürecini durdurur. 

İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı 
bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam 
edilmesi kararı üzerine yapılan şikayetler, 

gerekli görülmesi halinde ihale süreci dur
durularak öncelikle incelenir. 

Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan 

şikayetler Kurul tarafından değerlendirmeye 

alınmaz. Usulüne uygun olarak yapılan 

şikayetterin Kurul tarafından sözleşme im
zalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırıl

ması zorunludur. 
Kurul tarafından verilen bütün kararlar, 

taratlara karar tarihini izleyen 5 gün içinde teb
liğ edilir. Ayrıca, bu kararlar Resmi Gazetede 
Kurum tarafından yayımlattırılır. 

Yargısal inc~leme 

MADDE 57. - Şikayetler ile ilgili Kurum 
tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cum
huriyeti Mahkemelerinde dava konusu edile
bilir ve bu davalar öncelikle görülür. 

DÖRDÜNCÜ KlSlM 
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu 

ihalelere katılmaktan yasaklama 
MADDE 58. - 17 nci maddede belirtilen 

fıil veya davranışlarda bulundukları tespit 
edilenler hakkında fıil veya davranışlarının 

özelliğine göre, ihaleyi yapan bakanlık veya il
gili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından 
bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 
üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep hal
leri dışında usulüne göre sözleşme yapma
yanlar hakkında ise altı ay dan· az olmamak 
üzere bir yıla kadar, bu Kanun kapsamında yer 
alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 
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Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel 
kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket or
taklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi ol
ması halinde ise sermayesinin yarısından faz
lasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar 
hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasak
lama kararı verilir. Haklarında yasaklama 
kararı verilenierin gerçek veya tüzel kişi olması 
durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde or
tak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında 
da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde 
ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ol
maları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da 
aynı şekilde yasaklama kararı verilir. 

ihale sırasında veya sonrasında bu fiil 
veya davranışlarda bulundukları tespit edilen
ler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecek
leri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak 

sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. 
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerek

tiren fıil veya davranışın tespit edildiği tarihi 
izleyen en geç 30 gün içinde verilir.Verilen bu 
karar Resmi Gazetede yayırplanmak üzere en 
geç 15 gün içinde gönderilir ve yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu ihale 
Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katıl

maktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. 
ihaleyi yapan İdareler, ihalelere katılmak

tan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaş
tıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu 
durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa 
bildirmekle yükümlüdür. 

İsteldilerin ceza soııımluluğu 
MADDE 59. - Taahhüt tamamlandıktan ve 

kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş ol
sa dahi, 17 nci maddede belirtilen fıil veya dav
ranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teş
kil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 

verilir. 
Haklarında yasaklama kararı verilen tilzel 

kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket or
taklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi 

olması halinde ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi or
taklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre 
yasaklama kararı verilir. Haklarında yasak
lama kararı verilenierin gerçek veya tüzel kişi 
olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şir

ketinde oıiak olmaları halinde bu şahıs şirketi 
hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları 
halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi 

hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı 

verilir. 
ihale sırasında veya sonrasında bu fıil 

veya davranışlarda bulundukları tespit edilen
ler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecek
leri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak 
sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerek
tiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi 
izleyen en geç 30 gün içinde verilir. Verilen bu 
karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en 
geç 15 gün içinde gönderilir ve yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu ihale 
Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katıl
maktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. 

ihaleyi yapan İdareler, ihalelere katılmak
tan yasaklamayı gerektirir bir durumla kar
şılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için 
bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakan
lığa bildirmekle yükümlüdür. 

istekiiierin ceza sorumluluğu 
MADDE 59. - Taahhüt tamamlandıktan 

ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş 
olsa dahi, 17 nci maddede beliliilen fıil veya 
davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç 
teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan ger-
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veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekil
Ieri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, 

idarece 58 inci maddeye göre verilen yasak
lama kararının bitiş tarihini izleyen günden 
itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az ol
mamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kap
samında yer alan bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mah
keme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fık

rasında sayılanlada birlikte yasaklanırlar. 
Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden 

dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza 
kovuşturması yapılarak kamu davası açıl

masına karar verilenler ve 58 inci maddenin 
ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna 
kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Hak
larında kamu davası açılmasına karar verilen
ler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine iş

lenmek üzere Kamu ihale Kurumuna bildirilir. 
Bu Kanunda belirtilen yasak fıil veya dav

ranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza 
hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şir
ketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şir
ketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme 
kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, 
Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlen

rnek üzere Kamu ihale Kurumuna, meslek 
sicillerine işlenrnek üzere de ilgili meslek 
odalarına bildirilir. 

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmak
tan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme 
kararları, Kamu ihale Kurumunca, bildirimi iz
leyen 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlan
mak suretiyle duyurulur. 
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çek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya 
vekilieri hakkında Türk Ceza Kanunu hüküm
lerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere 
yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusun
da bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, 
idarece 58 inci maddeye göre verilen yasak
lama kararının bitiş tarihini izleyen günden 
itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az ol
mamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kap
samında yer alan bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mah
keme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fık

rasında sayılantarla birlikte yasaklanırlar. 
Bu Kanun kapsamında yapılan ihaleler

den dolayı haklarında birinci fıkra gereğince 

ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açıl
masına karar verilenler ve 58 inci maddenin 
ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna 
kadar Kanun kapsamında yer alan kamu 
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. 
Haklarında kamu davası açılmasına karar 
verilenler, Cumhuriyet Savcılıklannca sicil
lerine işlenrnek üzere Kamu ihale Kurumuna 
bildirilir. 

Bu Kanunda belirtilen yasak fıil veya dav
ranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza 
hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şir
ketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şir
ketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak 
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme 
kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunan
lar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine iş

lenmek üzere Kamu ihale Kurumuna, meslek 
sicillerine işlenrnek üzere de ilgili meslek 
odalarına bildirilir. 

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmak
tan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme 
kararları, Kamu ihale Kurumunca, bildirimi iz
leyen 15 gün içinde Resmi Gazetede yayım
lanmak suretiyle duyurulur. 

(S. Sayısı : 794) 



-90-

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Görevlilerin ceza sorumluluğu 
MADDE 60. - ihale yetkilisi ile ihale 

komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale iş
lemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale 
sürecindeki her aşamada görev alan diğer il
gililerin; 17 nci maddede belirtilen fıil veya 
davranışlarda bulunduklarının, görevlerini 
kanuni gerekiere uygun veya tarafsızlıkla yap
madıklarının, taraflardan birinin zararına yol 
açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında il
gili mevzuatları gereğince disiplin cezası uy
gulanır. Ayrıca, fıil veya davranışlarının özel
liğine göre haklarında ceza kovuşturması da 
yapılır ve hükınolunacak ceza ile birlikte taraf
ların uğradıkları zarar ve ziyan genel hüküm
lere göre kendilerine tazmin ettirilir. Hakların
da kamu davası açılmasına karar verilen idare 
görevlileri yargılama sonuna kadar görevden 
uzaklaştml ır. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı 
yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş 
olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu 
kurur:ı ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili 
diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve 
yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 

5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci 
maddede belirtilen kurallara aykırı olarak 
ihaleye çıkılınasına izin verenler ve ihale 
yapanlar ile yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik 
esasını ihlal edenler hakkında da yukarıda 

belirtilen müeyyideler uygulanır. 
40 ıncı madde hükmünde belirtilen süre 

içinde onayianmayan veya iptal edilmeyen 
kararlardan ihale yetkilisi bu madde hüküm
lerine göre sorumludur. 

· Bilgi ve belgeleri açıldama yasağı 
MADDE 61. -Bu Kanunun uygulanma

sında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunan
lar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, istek
literin iş ve işlemleri ile teknik ve mali yapıları
na ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Görevlilerin ceza sorumluluğu 
MADDE 60. - ihale yetkilisi ile ihale 

komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale iş
lemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale 
sürecindeki her aşamada görev alan diğer il
gililerin; 17 nci maddede belirtilen fıil veya 
davranışlarda bulunduklarının, görevlerini 
kanuni gerekiere uygun veya tarafsızlıkla yap
madıklarının, taraflardan birinin zararına yol 
açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında il
gili mevzuatları gereğince disiplin cezası uy
gulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özel
liğine göre haklarında ceza kovuşturması da 
yapılır ve hükınolunacak ceza ile birlikte taraf
ların uğradıkları zarar ve ziyan genel hüküm
lere göre kendilerine tazmin ettirilir. Hakların
da kamu davası açılmasına karar verilen idare 
görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun 
kapsamına giren işlerde görevle_ndirilemezler. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden 

dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza 
verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu 
Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulan
ması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz 
ve görev alamazlar. 

5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 
nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak 
ihaleye çıkılınasına izin verenler ve ihale 
yapanlar ile yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik 
esasını ihlal edenler hakkında da yukarıda 

belirtilen müeyyideler uygulanır. 

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 
MADDE 61. - Bu Kanunun uygulan

masında görevliler ile danışmanlık hizmeti 
sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, 
istekiiierin iş ve işlemleri ile teknik ve mali 
yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken 
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belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya 
üçüncü şahısların yaranna kullanamazlar. Ak
sine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 
ve 60 ıncı maddede belirtilen müeyyideler uy
gulanır. 

BEŞİNCi KlSlM 
Çeşitli Hül{ümler 

İdarelerce uyulması gereken diğer 
kurallar 

MADDE 62. - Bu Kanun kapsamındaki 
idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım 
işleri için ihaleye çıkılınadan önce aşağıda 

belirtilen hususlara uyulması zorunludur: 
a) Yatırım projelerinin planlanan sürede 

tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi 

amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde 

ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun 
olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde 
bulunmasını sağlamak üzere programlamanın 
yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için ön
görülen ödenek proje maliyetinin % 10 undan 
az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar 

için programlanmış olan ödenek dilimleri son
raki yıllarda azaltılamaz. 

b) Öngörülen ödenekierin kullanılmasına 
_ imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce 

ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla 
yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde 
(doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler 
hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuç
landıniması esastır. 

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, 
mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde 
imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama 
projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uy
gulama projesi bulunan yapımişlerinde anahtar 
teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle 
ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afet
ler nedeniyle uygulama projesi yapılması için 
yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön 
proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda 
arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle 
ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan 
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bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin 
veya üçüncü şahısların yararına kullanarnazi ar. 
Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 
58 ve 60 ıncı maddede belirtilen müeyyideler 
uygulanır. 

BEŞİNCi KlSlM 
Çeşitli Hül{ümler 

İdarelerce uyulması gerel{en diğer 
kurallar 

MADDE 62 .. - Bu Kanun kapsamındaki 
idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım 
işleri için ihaleye çıkılınadan önce aşağıda 

belirtilen hususlara uyulması zorunludur: 
a) Yatınm projelerinin planlanan sürede 

tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi 

amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde 

ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun 
olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde 
bulunmasını sağlamak üzere programlamanın 
yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için ön
görülen ödenek proje maliyetinin% lO'undan 
az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar 
için programlanmış olan ödenek dilimleri son
raki yıllarda azaltılamaz. 

b) Öngörülen ödenekierin kullanılmasına 
imkan verecek süre dikkate alınarak, idareler
ce ihalelerin zamanında yapılması, birden faz
la yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde 
(doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler 
hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin 
sonuçlandıniması esastır. 

c) Yapımişlerinde arsa temin edilmeden, 
mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde 
imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama 
projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uy
gulama projesi bulunan yapım işlerinde anah
tar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiy
le ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal 
afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması 
için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde 
ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında 
belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerek
tirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama 
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enerji, su, ulaşım, altyapı ve haberleşme sektör
lerindeki yapım işlerinde ise kesin proje ile 
ihaleye çıkılabilir. Ön veya kesin proje ile ger
çekleştirilecek bu işlerde her bir kalem iş için 
birim fıyat teklif almak suretiyle ihale 
yapılabilir. 

Dış fınansman sağlanarak gerçekleş

tirilecek projelerde ise, uygulama projeleri 
yapılmadan hiçbir suretle ihaleye çıkılamaz. 

d) İdarelerce bütçesinin programlanmasın
da, ihalede isteklilerce verilen teklifierin kar
şılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit 
edilen yaklaşık maliyet istektilere duyurulmaz. 
Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay 
belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir bel
gede yer verilmez. 

e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmelik
Iere göre istihdam edilen personelin yeterli 
nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst 
ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu 
Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye 
çıkılabilir. 

f) İlıale dokümanı hazırlanmadan ilan 
yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında 
ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale 
günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 
13 üncü maddede belirtilen ilan sürelerine 
uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek 
süre de gözönüne alınarak ilan yapılacak yer
lere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin 
gönderilmesi zorunludur. 

g) İlıale için tespit olunan tarih tatil 
gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde ay
nı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen 
teklifler kabul edilir. İlıale saati çalışma saati 
dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra 
çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte 
yapılır. 
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projesi yapılamayan yapım işlerinde ise kesin 
proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uy
gulama projesi yapılabilen kısımlar için anah
tar teslimi götürü bedel, uygulama projesi 
yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş 

için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale 
yapılabilir. 

d) İdarelerce bütçesinin programlan
masında, ihalede isteklilerce verilen teklifierin 
karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit 
edilen yaklaşık maliyet istekiiiere duyurulmaz. 
Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay 
belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir bel
gede yer verilmez. 

·e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmelik
Iere göre istihdam edilen personelin yeterli 
nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst 
ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu 
Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye 
çıkılabilir. 

f) İlıale dokümanı hazırlanmadan ilan 
yapılamaz. İlan sürelerini~?- hesaplanmasında 
ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale 
günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 
13 üncü maddede belirtilen ilan sürelerine 
uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar 
geçecek süre de gözönüne alınarak ilan 
yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan 
metinlerinin gönderilmesi zorunludur. 

g) İlıale için tespit olunan tarih tatil 
gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde ay
nı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar 
verilen teklifler kabul edilir.İhale saati çalışma 
saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan son
ra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen 
saatte yapılır. 

h) Yapım işlerinde denetim ve yönetim 
görevlerinde bulunmayan mühendis veya 
mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri 
için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için 
60 milyar lira olarak hesaplanmak üzere dik
kate alınır ve bu Kanunun 1 O uncu maddesi 
kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şar
tı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz. 
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Yerli İsteldiler ile ilgili düzenlemeler 
MADDE 63. - Yaklaşık maliyeti eşik 

değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli 
istekiiierin katılması, yaklaşık maliyeti eşik 

değerlerin üzerindeki ihalelerde ise yerli istek
liler lehine % ı5 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanması hususlarında idarelerce ihale 
dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, 
yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak 
suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu 
hükümden yararlanamaz. 

Sürelerin hesabı 
MADDE 64. - Bu Kanunda yazılı 

sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan 
hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Tebligat 
MADDE 65. - Bu Kanunda hüküm bulun

mayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Değişiidik yapılması 

MADDE 66. -Bu Kanun hükümlerine iliş
kin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm ek
lenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak 
suretiyle düzenlenir. 

Eşik değerler ve parasal limitlerin gün
cellenmesi 

MADDE 67. - Bu Kanunda belirtilen eşik 
değerler ve parasal tirnitler bir önceki yılın 

Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu 
İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 
ı Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı 
tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir. Ancak 
güncellernede ı milyon Türk Lirasının altın

daki tutarlar dikkate alınmaz. 
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Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler 
MADDE 63. - Yaklaşık maliyeti eşik 

değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli 
istekiiierin katılması, yaklaşık maliyeti eşik 

değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alım
ları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler 
lehine, mal alımlannda ise Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı 
olarak belirlenen mallan teklif eden yerli istek
liler lehine, % ı5 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanması hususlannda idarelerce ihale doku
ınanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı 
istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle 
ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden 
yararlanamaz. 

Sürelerin hesabı 
MADDE 64. - Bu Kanunda yazılı 

sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan 
hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Tebligat 
MADDE 65.- Bu Kanunda hüküm bulun

mayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Değişiklik yapılınası 

MADDE 66. - Bu Kanun hükümlerine 
ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm 
eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapıl
mak suretiyle düzenlenir. 

Eşik değerler ve parasal limitlerin gün
cellenın esi 

MADDE 67.- Bu Kanunda belirtilen eşik 
değerler ve parasal tirnitler bir önceki yılın 

Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu 
İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 
ı Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı 
tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir. Ancak 
güncellernede ı milyon Türk Lirasının altın
daki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda 
belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, 
oİağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında 
da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
Kararı ile güncellenebilir. 
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ALTINCI KlSlM 
Son Hül\:ümler 

Uygulanmayacak hül,ümler 
MADDE 68. - a) Bu Kanun kapsamında 

yer alan işlerin ihalelerinde 8/9/ı983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet İlıale Kanunu hükümleri uy
gulanmaz. 

b) Diğer kanunların 8/9/ı983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet İlıale Kanunundan muafiyet 
tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan 
hükümleri uygulanmaz. 

Standart ihale dol,ümanları ve yönet
melikler 

GEÇİCİ MADDE ı. - Bu Kanunun uy
gulanmasına yönelik olarak çıkarılacak stan
dart ihale dokümanları ve yönetmelikler, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu 
İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe 
gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi 
Gazetede yayımlanır. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar 
idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hüküm
lerini uygulamaya devam eder. 

Başlanmış olan ihaleler 
GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı 
'olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler 
ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlan
dırılır. 

Güncelleme 
GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunda yer 

alan eşik değerler ve parasal limitler, Kanunun 
Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ile yürür
ı üğe girdiği tarih arasında geçen süre için 
Kurum tarafından 67 nci maddede belirtilen 
şekilde güncellenir. 

istisnaiara ilişkin esas ve usuller 
GEÇİCİ MADDE 4. - a) Bu Kanunun 3 

üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve 
usuller ilgili kurumlar tarafından, 

b) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) 
bendine ilişkin esas ve usuller ise Maliye 
Bakanlığı tarafından, 
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ALTINCI KlSlM 
Son Hül,ümler 

Uygulanmayacak hül,ümler 
MADDE 68. - a) Bu Kanun kapsamında 

yer alan işlerin ihalelerinde 8/9/ı983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanmaz. 

b) Diğer kanunların 8/9/1983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet 
tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan 
hükümleri uygulanmaz. 

Standart ihale dokümanları ve yönet
melikler 

GEÇİCİ MADDE ı. - Bu Kanunun uy
gulanmasına yönelik olarak çıkarılacak stan
dart ihale dokümanları ve yönetmelikler, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu 
İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe 
gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi 
Gazetede yayımlanır. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar 
idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hüküm
lerini uygulamaya devam eder. 

Başlanmış olan ihaleler 
GEÇİCİ MADDE 2. -Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı 
olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler 
ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlan
dırılır. 

Güncelleme 
GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunda yer 

alan eşik değerler ve parasal limitler, Kanunun 
Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ile yürür
lüğe girdiği tarih arasında geçen süre için 
Kurum tarafından 67 nci maddede belirtilen 
şekilde güncellenir. 

istisnaiara ilişkin esas ve usuller 
GEÇİCİ MADDE 4. - a) Bu Kanunun 3 

üncü maddesinin (b)· bendin e ilişkin esas ve 
usuller ilgili kurumlar tarafından, 

b) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) 
bendine ilişkin esas ve usuller, Kamu İlıale 
Kurumunun uygun görüşü üzerine, Dışişleri, 
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ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alın
mak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği 

tarihe kadar hazırlanarak, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Kamu ihale Kurumunun kurulması 
GEÇİCİ MADDE S. - Bu Kanunun 53 ün

cü maqdesinde belirtilen Kamu ihale Kurulu, 
Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi 
takip eden 30 gün içinde atanır. Kamu ihale 
Kurulu üyeliğine yapılacak ilk atamalarda, 
Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının önereceği adaylar arasından 

seçilecek üyelerden Bakanlar Kurulunca belir
lenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar. 

Kurul, Kanunda yer alan görevleri yerine 
getirmek üzere atandığı tarihi izleyen 60 gün 
içinde Kurum teşkilatını oluşturarak bu tarihe 
kadar Kurumun faaliyete geçmesini sağlar. 

Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas ve 
usuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararıyla çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belir
tilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada belirtilen 
yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği tarihe 
kadar çıkarılır. 

Kurumun her türlü giderleri, gelirleri ile 
karşılanacak aşamaya gelinceye kadar, genel 
bütçeden sağlanacak yardımlardan finanse 
edilir. 
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Milli Savunma, Maliye ve Bayındırlık ve İs
kan Bakanlıkları tarafından, 

c) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) 
bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet alım
larına ilişkin esas ve usuller, Kamu ihale 
Kurumu'nun uygun görüşü üzerine, ilgili 
kurumlar tarafından, 

İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alın
mak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği 

tarihe kadar hazırlanarak, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi 
gereğince Devlet Malzeme Ofisinden yapıla
cak alımlara ilişkin esas ve usuller ise gerekli 
görülmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenebilir. 

Kamu ihale Kurumunun kurulması 
GEÇİCİ MADDE 5. -Bu Kanunun 53 ün

cü maddesinde belirtilen Kamu ihale Kurulu, 
Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi 
takip eden 30 gün içinde atanır. Kamu ihale 
Kurulu üyeliğine yapılacak ilk atamalarda, 
Maliye ·Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının önereceği adaylar arasından 

seçilecek üyelerden Bakanlar Kurulunca belir
lenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar. 

Kurul, Kanunda yer alan görevleri yerine 
getirmek üzere atandığı tarihi izleyen 60 gün 
içinde Kurum teşkilatını oluşturarak bu tarihe 
kadar Kurumun faaliyete geçmesini sağlar. 

Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas ve 
usuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararıyla çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belir
tilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada belir
tilen yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği 
tarihe kadar çıkarılır: 

Kurumun her türlü giderleri, gelirleri ile 
karşılanacak aşamaya gelinceye kadar, genel 
bütçeden sağlanacak yardımlardan finanse 
edilir. 
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Yürürlük Yürürlük 

MADDE 69. - Bu Kanunun 53 üncü mad
desi ile geçici ı ve geçici 5 inci maddeleri 
yayımı tarihinde, diğer maddeleri ı/112003 

tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 69.- Bu Kanunun 53 üncü mad
desi ile geçici ı ve geçici S inci maddeleri 
yayımı tarihinde, diğer' maddeleri 11112003 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme Yürütme 

MADDE 70. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 70. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurul u yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Baş b. Yrd. Devlet Bak. ve Baş b. Yrd. 
D. Bahçeli H. H. 6zkan M Yılmaz 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

K. Derviş Prof Dr. T. Toslcay M Keçeciler 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 

Prof Dr. Ş. S. Gürel FBal E. S. Gaydalı 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 

R. 6nal Prof Dr. R. Mirzaoğlu M Keçeciler 

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

F Ünlü Prof Dr. Ş. Üşennıez E. S. Gaydalı 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

F Ünlü Prof Dr. A. Çay R. 6nal 

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

Prof Dr. H. S. Türk S. Çakmakoğlu R. K. Yüce/en 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milll Eğitim Bakanı 

İ. Cem S. Oral M Bostancıoğlu 

Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof Dr. A. Akcan Doç. Dr. O. Durmuş O. Vural 

Tan m ve' Köyişleri Bakanı V. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A.K. Tanrıkulu Y. Okuyan A. K. Tanrıkulu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür Bakanı Turizm Bakanı 

Z. Çakan M İ. Ta/ay M Taşar 

Orman Bakanı 
Prof Dr. N. Çağan 

Çevre Bakanı 
F Ayıekin 
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