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i Ç t N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İ l — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 

Hayri Osmanlıoğlu'nun, bankerzede halkın 
ıstırabına adil ve acil bir çare bulunması ge
rektiği hakkında gündem dışı konuşması. 

'*"\ 
B) Çeşitli İşler 
il1. — Bundan evvelki yasama dönemleri

nin sıra numaralajmı değiştirmemek kaydıyla, 
bu Yasama Döneminin 17 nci Dönem olarak 
anılması ve bundan sonraki yasama dönemle
rinin de buna göre teselsül ettirilmesine dair 
Başkanlık önerisi. 

Sayfa 
2 

4:5 

5 

5:6 

C) Tezkereler ve önergeler 6 
1. — Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, 

Sinop, İsparta, Kastamonu, Çankırı ve Bit
lis İllerinde olağanüstü hal ilan edilmesine 
dair (Başbakanlık tezkeresi. (3/326), 6:11 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
İv — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 

Şahin'in, bakanlıklarda görev aldığı iddia 
edilen milletvekillerine ilişkin 'Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. —- Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanının Afşin • Elbistan termik te
sislerinde yaptığı inceleme gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/18) 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, 
dar gelirli vatandaşlara götürülmesi vaat edi
len hizmetlere ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/23) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, af konusundaki beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. '(6/'24) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
{& im 

Sayfa 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
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Sayfa 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Devlet İhale Kanununa ve bu 
Kanuna göre yayımlanacak tüzük ve yönet
meliklere ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı t. Safa Giray'ın cevabı. 
(6/21) 11:12 

7. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, tütün üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Maliyeve Gümrük (Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/22) 12 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 12 

1. — 11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 
1984 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (t) 
işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu. (1/454) (S. Sayısı : 17) 12:14, 

18,36:39 

Sayfa 
2. —'14.7.1964 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt 

Dışında Çalışan İşçilere Konut ve Küçük Sa
nat Kredisi Açılması ve Ödünç Para Veril
mesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve ıBütçe Komisyonu Rapo
ru. (11 /449) (S. Sayısı : 18) 14 

3. — 18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış 
Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru. (1 /453) (S. Sayısı : 19) 14:15,19,40:43 

4. — 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Dev
let İhale Kanununun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/455) 
(S. Sayısı : 20) 15:35 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu, Su

riye'nin Basın Ataşesi Zübeyir . Candan'ın Hatay'ın 
Suriye'nin doğal sınırları içinde yer aldığını iddia 
eden Londra'daki beyanları hakkında gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

Bugünkü birleşim çalışma süresinin saat 24.00'e 
'kadar uzatılmasına; '2 Mart 1984 Cuma günü de Ge
nel Kurulun toplanarak gündemdeki konuların biti
mine kadar çalışmasına ve 8 Mart 1984 Perşembe 
gününden başlamak üzere TBMM'nin çalışmalarına 
15 gün ara verilmesine dair 11 numaralı, 

Görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılması hakkında 12 numaralı ve 

Gündeme alınan 22 S. Sayılı 17.1.11984 Tarih ve 
2972 Numaralı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifinin bugünkü birleşimde görüşülmesine 
dair 13 numaralı, 

Danışma Kurulu önerileri ile; 
18.1.1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahallî İda

reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 

Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin gündeme alına
rak öncelikle görüşülmesi hakkında İçişleri Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi; 

Kabul edildi, 
Tüm yurtta ilan edilmiş olan sıkıyönetimin, 

19.3.1984 günü saat 1'7.00'den geçerli olmak üzere; 
13 ilde kaldırılmasına ve 54 ilde de 4 ay süreyle uza
tılmasına dair Başbakanlık tezkeresi kabul olundu. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, ba
kanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekilleri* 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/14), 
34 üncü Birleşimde 15 gün müddet verildiği için; 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Afşin 
- Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme • gezi
sine ilişkin (6/18). 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar gelirli 
vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere iliş
kin (6/23). 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af konu
sundaki beyanına ilişkin '(6/24) ve 
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Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan <Ba-
yezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin. (6/25), 

İSözlü soru önergeleri Başbakanın süre talebi üze
rine, • '!.^-.,\ j . - ':.'••:.: ;j•••-••-: .':->••"• .•:• •• •>,' 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayım
lanacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin (6/21), 

•: 'Manasa MHlefcvekin İsmet Türhangil^n •tütün'üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin (6/22), 

Sözlü soru önergeleri de, ilgili bakanların Genel 
Kurulda hazır bulunmamalart-^beibiylej 

Ertelendiler, 
'Ordu Milletvekili Hüseyin Âvrti Sağesen'in, Fın

dık" Ûretirninin Planlaması ve Dîıkım" Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması 
gereken' yönethieliğe ilişkin Tarım, Örmân Ve Köy 
İşleri Bakanlığından sözlü: soru önergesine (6/19), 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay, 

'"• İstanbul İMilietivekiİf İbrahim Üraİ'in, genel ah
lak ve adaba aykırı film ve yayınların denetimine 
ilişkin sözlü soru önergesine de (6/20), İçişleri Ba
kanı Ali Tanrıyarî 

' (JeVâp verdi. 
Toplu Konut Kanunu Tasarısının. (17452) (S. Sa

yısı : 15) maddeleri kabul edilerek tümü açık oya 
;. sunuldu? oytaoa ayrımı ;sÖnûcüfldia kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

18.1.1984 Tarih ve 2972 Numaralı Mahallî İda
reler^ ile 'Maîıalle- • Mühtarİıklâfı ve îhtiykr' 'Heyetle
ri Seçimi IHakkifMâ'' Kanunun Bazı: Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, (2/36) (S. Sa-
•ym^ 22) kabul olundu. . . . , - • 

Alınan, karar, gereğince bugün- (2 Mart: 1984, Cu
ma) saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşime saat 
Öl.00*de son verildi. 

•' Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım • Akbulut 

-- Kâtip'Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
Kırklareli. 

CernM özbiten 

II. — GELEN KAĞITLAR 

2.3.1984 Cama 

Sözlü Soru Önergeleri 

.1'.—..Kars/Mületvek^i, Halis Şaylu'nun, Kars-Et 
Balık Kurumu Et Kombinasına ilişkin Tarım, Or
man, .ve Köy İşleri Bakanından sözlü $qru önergesi. 
(6/33) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1984) 

2.; — Kars Milletvekili Halis Soylü'nun, Tarım 
Kfedr Kooperatifleri Doğu bölgesi Erzurum birliği
ne bağlı kooperatiflere ilişkin Tarim* Orman ve Köy 
İşleri --Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/34) (Baş
kanlığa geliş tarihi:1.3.1984) 

3,. v—-Kars Milletvekili Halis Soylü'nun, mobilya 
sanayiinde kullanılan ceviz, ağaçlarına ilişkin Tarım, 
Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önerge
si., (6/3^) JjOaşkanUğa geliş tarihi: 1.3.1984) 

•'*-'::- ; '"•'•'•'•'' Yazılı Soru önergeleri 
' .. 1. —-Kars •Milletvekili Halis Soylü'nun, Kura 
nehriüzerindeki'Sevimli'Köyıi Barajı inşaatına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazık soru 
Önergesi. (7/46) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1984) 

2. — Kars Milletvekili Halis Soylü'nun, Hopa -
Ardahan, Diğpr - İğdır,. Doğubeyazıt yolunun yapı
mına ilişkin Ulaştırma. Bakanından, yazılı soru öner
gesi. (7/47) (ÎBaşkanlıga geliş tarihi ; 1.3,1984) , 

3. — Kars 'Milletvekili Halis Soylü'nun, Kars Ve
teriner Fakültesinin inşaatına ilişkin Millî Eğitim 
öençllk ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/48) ı(Başkanhğa geliş tarihi : 1.3.1984) ; 

4. — Kars Milletvekili Halis Soylü'nun, yatırım 
programından çıkarılan Kars Şeker Fabrikasına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanmdan 
yazılı soru önergesi. 1(7/49) (Başkanlığa geliş tarijbj r: 
İ.3Vİİ984) '"'" ' . ' ^ ' . " ' ' , - ' „ . • - . . . . ' . .' . . r . ; r . T 

5. — Kars Milletvekili Halis , Soylü'nun,, .Kars 
Hava Meydânı inşaatına ilişkin Ulaştırma (Baikâriıh-
*dan ^yazılı soru önergesi. (7/50) (Bâşjkanİığa^ geliş ta-
rihTr 1.İÂ9S4) ' ''• ' ^ ; ' ', ' ' i; 7 - "•".. • 
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BİRTNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekilİ Yıldırım AKBULUT 
KÂTtP ÜYELER i Cüneyt CANVER (Adana), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Ös
manlıoğlu'nun, bankerzede halkın ıstırabına adil ve 
acil bir çare bulunması gerektiği hakkında gündem 
dışı konuşması 

'BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Tasfiye 
Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılma
sı Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan, hal
kı endişe ve heyecana iten sorunları hakkında Gazian
tep Milletvekili Sayın Mehmet Hayri Ösmartlıoğlu* 
nun, gündem dışı söz isteği vardır. 

Buyurun Sayın Ösmanlıoğlu. 
MEHMET HAYRI ÖSMANLIOĞLU {Gazian

tep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözle
rime başlamadan evvel sizleri saygı ve sevgilerimle 
selamlarım, 

1980-1982 yıllarında Türkiye'de yaşanan banker
lik olayının çözümü için çıkarılan kanunun uygu
lanmasından doğan aksaklıklar ve halkın duyduğu 
ıstırap ve endişeleri sizlere duyurmak için gündem 
dışı söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi 1980 - 1982 
yıllarında Türkiye'de bir bankerlik olayı yaşanmış
tır. îşçi, esnaf, memur, emekli, dul. ve yetimlerden 
oluşan onbtnlerce kişi bugün bu olaydan dolayı 
perişandır. Bu konuda kanun hükmünde kararname
ler ve kanun çıkarıldığı halde, sorun çözümlenmiş 
değildir. Çözüm için ortaya konan formül yeterli ve 
âdil değildir. Bu yolun çıkmaz yol olduğu başlan
gıçtan beri bilinmekte idi; ancak o günün şartların
da halkın sesine kulak verilemediği için, halkın ken
di sorununu Hazineye bir kuruş yük yüklemeden 
çözmesine imkân tanımadı, fırsat verilmedi. Sonuç 
olarak bankerlik olayının çözümü için Danışma Mec
lisinde Tl Ağustos 1983 tarihinde bir kanun kabul 
edildi. Bu kanunla «Tasarrufları Koruma Fonu» adı 
altında bir de fpn teşkil edildi. Amaç İyi idi. Fona, 

bankerlerdeki tasfiyeden elde edilecek hâsılat esas 
olmak üzere, Çeşitli kaynaklardan gelirler eklenmiş
ti. Bu gelirler fonda toplanacak ve halkın kesinleş
miş alacaklarına karşılık, tasfiyenin sonu 'beklenmek
sizin, bankalarda açılacak mevduat hesaplarına dö
nüşmesi sağlanacaktı. 125 bin lirası peşin ödenen 
mevduat hesaplarının 200 bin lirayı aşmayacağı da 
hükme bağlanmıştır., 

Sayın milletvekilleri, işte dikkatlerinize sunmak 
istediğim bugünkü sorun buradan kaynaklanmakta
dır. Şöyle ki: Bankerlerden 200 bin liranın üstünde 
alacaklı olanlar, kanun gereği tasfiyenin sonunu 
beklemek zorundadırlar. Senelerce sürecek bir tas
fiyeden ne sonuç alınabileceği herkesin malumudur. 
Ayrıca, tasfiye işinde yapılan çok ve çeşitli aksaklık
lar ve oynanan oyunlar hak sahiplerinin ellerine ne 
geçeceğim bugünden göstermektedir. Çünkü tasfiye 
halindeki bir bankerin 100 bin liralık bir malı ya ban
kerin kendi adamlarınca veya bazı açıkgöz kişiler ta
rafından beş - on bin Türk Lirasına kapatılmakta
dır. 

Tasfiye kurullarının tüm iyi niyet ve çabalarına 
rağmen bu böyle cereyan etmektedir. Neticede ban
ker malları çarçur olmakta ve bunun ceremesini 30 
yıllık emekli ikramiyesini veya işçilik tazminatını 
bankere kaptırmış olanlar çekmeye mahkûm edilmek
tedirler. İBir ımilyonunu bankere kaptıran bir emekli
ye 200 bin lira kâfi midir? Ortadireği temsil eden bu 
kişiler bugün ne yapacağını, nereye başvuracağım 
bilmeden ıstırap içinde kıvranmaktadırlar. Zararı 
kendisine aksedecek olan bu kanun uygulamasına 
nasıl çare bulunacaktır? İşte, sorun buradadır. İflas 
masalarında temsilcisi bulunan alacaklılara karşın 
bu sistem içinde mağdurlar devletçe korunmamak-
tâdırlar. 

Sayın milletvekilleri, kanunla bankerzede halk 
kendi hak ve çıkarlarını savunmadan yoksun bırakıl
mışlardır. Devlet sadece 200 bin lira için açılan he-

- a -



T. B. M. M. B: 41 

sapları düşünmektedir. Ancak halk Devletinden 
kendi haklarına sahip çıkılmasını beklemektedir. 
Devletin kendi halkının can ve mal güvenliğini koru
ması en* başta gelen görevi ve var oluşunun nedeni 
değil midir? 

Bir devlet düşünün ki, borçlu ile alacaklı arasına 
giriyor ve alacaklının haklarım koruyamıyor, onla
rı perişanlığa terk ediyor. İşte bankerlik olayındaki 
bugünkü gerçek budur. 

Sayın milletvekilleri, demokrasiye dönmek için 
büyük çabalar harcadığımız bu dönemde halkın ger
çek temsilcileri olarak sizlerden isteğim bankerzede 
halkın ıstırabına ve sesine kulak vermenizdir. Ban
kerzede halk Hazineden para istememektedir. Zaten 
borç ve alacak dengededir. 37 milyar banker mal ve 
alacaklarına karşın, bankerzede halkın anapara ala
cağı 33 milyardır. Halk, Devletinden haklarının ko
runmasını istemekte ve bankerlik olayında adil bir 
çözümün peşinden gitmektedir. Faizden çoktan vaz
geçmiş, Anaparasını kurtarma peşindedir. Banker
lik olayında kabahatli peşinde de değildir. Zaten 
halk, kabahat samur kürk olsa da kimsenin sırtına 
geçirmeyeceğinin bilincindedir, ancak gerçek odur 
ki, bankerlik olayında yer alan banker-devlet-halk 
üçlüsü içinde en suçsuz olan da, en mağdur olanda 
bankerzede halktır. Halkın, olayın doğuşunda, ge
lişmesinde ve bankerlerin batmasında hiçbir suçu 
yoktur. Fazla faize tamah ettiği ve riskine de katlan
ması gerektiği de bir yutturmacadır. Çünkü, aylık 
yüzde 10 veren banker de, ayda yüzde 5'le sağlam 
çalışan banker de batmıştır. Bankerlik olayından kimle
rin ne oranda sorumlu olduğu devlet denetleme raporu 
ile sabittir; ancak bunu bilmenin kimseye bir yaran yok
tur. Bankerzede halk kendisini suçlayanlara Nasrettin 
Hoca'nın bir fıkrasını anlatarak, çok güzel ve anlam
lı cevap vermektedir. Bilirsiniz, Hoca'nın evine hır
sızlar girer ve ne var ne yoksa götürürler. Hoca fer
yat figân etmektedir. Gelen komşularının her biri 
Hoca'ya bir kabahat bulur. Hoca söylenenleri din
ler, dinler, sonunda «peki» der; «Bık benhıt evi so
yan hırsızın hiç mi suçu yok?» 

Sayın milletvekilleri, amacım, sizlere bir hak
sızlığı duyurmak, sizlerden ve özellikle Hükümetten, 
bankerzede halkın ıstırabına adil ve acil bir çözüm 
bulmak için harekete geçmenizdir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 
HALİT BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre zaptı sabık hak
kında söz almak istiyorum. 

2 * a * 1984 0 : 1 

İBAŞKAN — O madde, malumunuzdur, kendi 
beyanlarınızın tutanaklara yanlış geçtiği hakkında bir 
iddiada bulunuyorsunuz, ancak o şekilde konuşabi
lirsiniz. Aksi takdirde Tüzükte yeri olmasa gerektir. 

HALİT BARIŞ CAN (Sinop) — Bakanın ifade
leri hakkında konuşacağım efendim. 

iBAŞİKAN — Müsaade buyurun. 
«Bir milletvekili veya bakan kendisine ait olup, 

geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanın dü
zeltilmesi hakkında söz isterse, Başkan, beş daki
kayı geçmemek üzere söz verir» hükmüne göre, bu 
beyan sizin beyanınız olacak ve bunun tutanağa 
geçmesinde bir düzeltine gerekiyorsa, o şekilde ko
nuşabilirsiniz. 

HALİT .BARIŞ CAN (Sinop) — Hakaretleri var 
benim hakkımda. 

BAŞKAN — Efendim, onua aynı birleşimde. 
halledilmesi lazım gelirdi; takdir edersiniz. Bir ha
karet, bir sataşma olduğu iddiasında o zaman bulun-
saydınız, talebinizi karşılamamız mümkün olurdu. 

HALİT BARIŞ CAN (Sinop) — Teşekkür ede
rim efendim. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Bundan evvelki yasama dönemlerinin sıra 

numaralarını değiştirmemek kaydıyla, bu Yasama 
Döneminin 17 nci Dönem olarak anılması ve bun
dan sonraki yasama dönemlerinin de buna göre te
selsül ettirilmesine dair Başkanlık önerisi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığının bir sunuşu vardır, 
okutup, onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kumluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin' bu Yasama Dö

nemi 1 inci Dönem olarak açılmış ve bu güne kadar 
da bu şekilde anılmış ve kayıtlara geçmiştir. 

Durum Başkanlık Divanımızda görüşülmüş ve şu 
görüşler oybirliği ile tespjit edilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kalbi ve beyni 
mesabesinde bulunan Parlamentosunun, 1920'de Ata
türk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin 
ilk döneminden başlayarak, aynı ruh, aynı ilkeler ve 
aynı anlamla kesintisiz olarak devam ettiği aksi dü
şünülemeyecek bir gerçektir. Bu nedenle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi dönemleri numaralarının kesin
tisiz bugüne kadar teselsül ettirilmesi gerekir. 

Sadece takvim bakımından kesinti yaratan ara 
dönemleri de Türkiye Büyük Millet Meclisinin özü, 
mana ve mahiyetini değiştirmek değil, Üaha kuvvet
li kılmak, parlamenter rejimi kökleştirmek amacına 
matuftur. 
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Esasen, bu Dönem, dönem başlamadan önce ken
diliğinden 1 inci Dönem şeklinde adlandırılmış, bila
hare bu hususta yetkili organ olan Türkiye Şüyük 
Millet Meclisince bir karar verilmemiştir. Bu neden-. 
lew dönem sıra numarasının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince belirlenmesi gerekir. 

Keyfiyet Başkanlıkça Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunun onayına sunulmalıdır. 

, Aynı. görüşler Danışma Kurulu tarafından da 
paylaşılmış ve benimsenmiştir. 

Başkanlığımız önerisi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, resmî kayıtlara 
ve tutanaklara geçmiş olan bundan evvelki yasama 
dönemlerinin sıra numaralarını değiştirmemek kay-
diyla, bu Yasama Döneminin 17 nci Dönem olarak 
alınması ve bundan sonraki yasama dönemlerinin de 
buna göre teselsül ettirilmesi hususu Genel Kurulun 
onayına sunulur. • 

• : . > . ; • Necmettin Karadümah 
• i Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- '••'"• ".'• Başkanı 
(Alkışlar) •'•'-••'• 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının okunan önerisini oylarınıza sunuyorum; 
Kabul: edenler.:. Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 
(Alkışlar). ., 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, Sinçp, 

İsparta, Kastamonu, Çankırı ve Bitlis İllerinde ola
ğanüstü hat ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkere
si. (3/326) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Sunuşlar» kısmın
da; Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, Sinop, Ispar; 
ta, Kastamonu, Çankırı ve Bitlis illerinde olağanüstü 
hal ilan edilmesine dair, Başbakanlık Tezkeresi var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, Sinop, İsparta, 

Kastamonu, Çankjrı ve Bitlis illerinde, Anayasa'nın 
120 nci ve 2935 sayılı olağanüstü hal Kanununun 3 
üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine gö
re ,19 Mart 1984 günü saat 17.00'den geçerli, ojımak 
üzere ,4 ay süre ile olağanüstü .hal ilan edjlmesi hak
kındaki Bakanlar Kurulunun 1.3,1984 tarihli ve. 
84/7781 sayılı Kararının sureti ekli olarak gönderil
miştir. . . . . , . . . , • , , . ;, 

Gereğinin .yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
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BAŞiKAN — Okunmuş bulunan Başbakanlık tez-, 
keresi üzerinde Hükümetin izahatından sonra İçtü
züğün, 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım. 

Tezkere hakkında izahatta bulunmak üıere İç-. 
işleri. Bakanı Sayın Ali Tanrıyar, buyurun efendim, 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

İÇİŞLERİ- BAKANI ALÎ TANRIYAR (İstan
bul) — Sayıh Başkanım, sayın milletvekilleri; Yü
ce Meclisimiz dünkü oturumunda 54 ilde sıkıyöneti
min. 4 ay daha uzatılması. için karar vermişti. k Bugün 
ise; Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, Sinop, İspar
ta, Kastamonu, Çankırı ve Bitlis olmak üzere 8 ili
mizde olağanüstü halin 4 ay süre ile ilan edilmesi 
hususu Yüksek Meclisimizin karar ve tasvibine, su
nulmuştur. . 

Olağanüstü hal askerî idareden sivil, idareye, ge
çiştir. Olağanüstü Hal Kanunu ile illerde valilere ge
niş yetki ve sorumluluklar tanınmıştır. İBu yetki ve 
sorumlulukların vatandaşlarımızın temel hak ve hür
riyetleri göz önünde bulundurmak suretiyle, Devleti
mizin ve milletimizin yüce menfaatleri doğrultusun
da kullanılacağı tabiîdir. Yüce Meclisimiz tarafından 
teklif kabul buyurulduğu takdirde, uygulamada bir: 

ligi sağlamak yönünden Bakanlığımda Müsteşarın 
Başkanlığında oluşturulacak bir komisyon uygula
mada karşılaşılacak problemlerin neler olabileceğini 
ve hareket tarzlarını belirleyecektir. Ortaya çıkacak 
konular bir genelge halinde valilerimize 19 Mart 
tarihinden evvel ulaştırılmış olacaktır. 

Durumu, Yüce Meclisinizin. bilgi ve takdirlerine 
sunuyorum. Hepinizi.. saygıyla selamlarım, {Alkışlar). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grubumuz adı
na Sayın Turan Bayezit konuşacak. " 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Turan Bayezit; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA MEHMET TURAN BA
YEZİT (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; sözlerime başlamadan, dün 
ittifakla aldığımız sıkıyönetim kararının neşrinde ya
pılan bir hatayı vurgulamak istiyorum. 

2 Mart 1984 tarihli Resmî Gazeteyi tetkik etti-' 
ğimizde, Türkiye Büyük Millet .Meclisi Kararının 2 
nci.maddesinde, «Diğer 54 ilden 19.3.1984 günü saat. 
17.00'den geçerli ..çlmak üzere uzatılmasına» deni.lr.; 
mektedir. Takdir edersiniz ,ki,,Anayasa sarihtir, Yü :. 

;ce Meclis azamî 4 ay olmak üzere uzatmanın süresi
ni tayin; eder.,. Dünkü özel.durumum itibariyle toplan
tıları tam .devam ederek,,takip, edemedim, bu süre ya-, 
nılmıyorsam 4 ay olarak kararla^tmlmıştı, Bu hu-
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susun, Resmî Gazetenin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kararı metninde yer almamış olması bir eksiklik
tir. Bu hususu, Yüce Meclisimizin çok sayın bazı 
üyelerinin, «Konuşurken bizi iğneleme» sözlerine say
gı duyarak, sadece belirttiğimi ve acelenin sonu bir 
unutkanlık olarak kabul etmediğimi arz etmek iste
rim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Şimdi konuya geçiyorum. 
•Hükümetimiz Anayasal, prosedür içinde aldığı 

kararla bir süreden beri 67 ilde uygulanmakta olan 
sıkıyönetimin dün 13 ilde kaldırılmasını teklif etti, 
54 ilin de galiba 8 inde olağanüstü hal yönetiminin 
getirilmesi konusunda bugün Büyük Millet Meclisi
nin karşısına teklifini getirdi. (Biz olağanüstü hal ka
rarının incelenmesinden önce, gerek sıkıyönetimin 
uzatılması veya ilanına, gerekse olağanüstü halin ila
nına dair kararların müzakere usulü üzerindeki gö
rüşlerimizi, grup sözcümüzün dünkü maruzatına da 
değinerek tekrarlamak zorunluluğunu hissettik. 

Takdir buyurursunuz ki, demokratik düzenin bir 
açıdan emniyet supapı, bir açıdan hayatiyetinin var
lığı olan bu iki rejim, Büyük Millet Meclisinin kara
rıyla ancak yürürlüğe girebilir. Büyük Millet Mecli
sinin karar verebilmesi de, hem kural olarak ve hem 
de pratikte o konu üzerinde hem yeterli ,bilgiye sa
hip olmasına ve hem de yeterli değerlendirme yapa
bilme imkânına kavuşmasına bağlıdır. 

Arkadaşlar, belirtmek gerekir ki her iki konuda 
ne yeterli bilgiye sahip olabildik ve ne de bundan da
ha önemli olarak yeterli bir değerlendirme yapabilme 
imkânına kavuştuk. Tezkere okunuyor, Sayın Baş
bakan veya Sayın Bakan izahat veriyorlar, arkasın
dan oylamaya geçiyoruz veya bu fırsattan istifade 
ederek gruplarımızın, şahıslarımızın görüşünü belir
tiyoruz. 

Hepiniz takdir edersiniz ki, dünkü açıklamanın 
yetersiz olduğu kadar Sayın içişleri IBakanımızın bu
günkü verdikleri bilgi de dünküne kıyasen çok yeter
sizdir. Yüce Meclis, vatandaşın temel hak ve hürri
yetlerinin kısıtlanmasına müncer olan bu iki müesse
se hakkında kararını verirken, muhakkak ki devletin 
yüksek menfaatleri bakımından hangi olguların buna 
neden olduğunu bilmek ihtiyacını hisseder, bu zo
runluluğu devamlı olarak duyacaktır. 

Temennimiz bundan sonraki bu kabil tekliflerin 
görüşülmesinde, ya bugünkü İçtüzüğümüzün özel 
gündem noktasından hareket ederek, çünkü Anaya
samız olağanüstü halde hemen, sıkıyönetimde aynı 
gün Meclisin bilgisine sunulacağını amirdir, hemen 
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ve aynı £ün tabirlerini karar içinde değerlendirecek 
olursak bir özel gündem müessesesini düşünmek müm
kün olabilir. İçtüzük içinde özel gündemde konu
yu halletmek ve yeni içtüzük hazırlığı sırasında da, 
çok ciddî olan bu iki müesseseye ait kararların alı
nışında Yüce Meclise, değerlendirme yapabilme im
kânını tanımak gerekir. Takdir edersiniz ki bu uygu
lamalar gibi herzaman karşımıza objektif teklifler 
gelmeyebilir. Yanlış anlaşılmasın, tenzih ediyorum, 
bir siyasî iktidar siyasî menfaati için bir olağanüstü 
hal, bir sıkıyönetim teklifi getirebilir. Bu mümkün
dür ve siyasî tarihimizde yaşanmıştır da. Bunların 
önlenmesi gerekeceğinde, tahmin ederim dünkü it
tifak kadar, bugün de hepimizin ittifakı olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız - Sayın Baş
bakanımızın dün de açıkladıkları gibi - olağanüstü 
hal ve sıkıyönetim rejimlerini ayrı ayrı müesseseler 
olarak kabul etmiştir. Olağanüstü halin ilanında bir
birinden ayrı iki neden Anayasada öngörülmüştür. 
Birincisi, Allah başa vermesin, bir tabiî afet konusu
dur, ekonomik bîr kriz konusudur. İkincisi, ki özel
likle sıkıyönetimle paralellik teşkil eden ikincisi, dev
lete yönelik şiddet hareketleri, Anayasal düzen ve bu 
kabil, biraz da içerisine sosyo - politik faktörler gi
ren nedenlerdir. Bu itibarla bu iki halin ilanında, se
bep bakımından, nitelik bakımından hiçbir fark yok
tur. Sadece Anayasal tabiri ile daha vahim hallerin 
sıkıyönetimi müncer olması, hafif hallerin sıkıyöne
time değil, olağanüstü hale yönelmesidir. Biz ola
ğanüstü hali, yanlış anlamadımsa, Sayın İçişleri Ba
kanımızın sözlerinden bu algılamayı çıkardım, ha
fif bir yönetim şekli olarak kabul etmiyoruz arkadaş
lar. Olağanüstü halde yetkiler sivil makamlara, va
lilere geçmiş olsa dahi, bizce bunun esasta bir önemi 
yoktur. Esasta önemli olan, Anayasanın tanıdığı ta
biî hak ve hürriyetlerin sınırlanıp sınırlanamayaca-
ğıdır. Olağanüstü Hal Kanununu tetkik ettiğimizde 
görmekteyiz ki, sokağa çıkma yasağından, toplantı 
hürriyetinin ortadan kaldırılmasından, mesken hür
riyetinin ortadan kaldırılmasından - okuyarak kanun 
maddelerini zamanınızı almak istemiyorum - Anaya
sanın tanıdığı, insanlığın kavuşmak için asırlarca 
mücadele verdiği temel hak ve hürriyetlerin tümü
nün sınırlandırılmasına kadar bütün yetkiler valilere 
tanınmıştır, işte bu açıdan yaklaştığımızda, Halkçı 
Parti olarak, biz olağanüstü halin, sıkıyönetime kı
yasen daha hafif bir yönetim şeklinde görülse bile, 
yine bir sert yönetim olduğu kanısındayız ve böyle 
karşılıyoruz, hassasiyetimiz de bu noktadan kaynak
lanmaktadır. 
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iBiz dünkü sıkıyönetim kararını, Sayın Başba-
bakanm lütfettikleri izahatı tatminkâr bulmamakla 
beraber ve yine sıkıyönetimin uzatılma süresinde ve 
devam ettirilmek istenilen illerin adedinde aynı gö
rüşte olmamakla beraber, günümüzün şartlarını 
değerlendirerek kabul ettik. Ancak, isterdik ki, ola
ğanüstü hal teklifi getirildiğinde bir parça daha faz
la supapın gevşetilmesi yoluna gidilmiş olsun. Bi
zim, bu uygulama ile, demokratik düzenimiz bakı
mından çok ciddî bir endişemiz vardır arkadaşlarım. 
Temenni ediyoruz, tahmin ediyoruz bu endişemiz, 
Yüce Meclisin bütün üyelerince de paylaşılacaktır. 
Anayasadaki espriyi değerlendirdiğimizde, sıkıyöne
tim idaresinin, olağanüstü hali takip eden normal 
bir idare olabileceğini kabul etmek mümkündür. Bir 
yerde olağanüstü hal ilan edilir, zamanla bakılır ki, 
olağanüstü hal mevzuatı orada beklenilen gayeyi hâ
sıl edememektedir, o zaman sıkıyönetime gidilir. 
Ama, bunun muhalifinden varılarak sıkıyönetimin 
kaldırılabilmesi için - dikkat buyurun, kaldırılabilme
si için diyorum - olağanüstü hal yönetiminin bir ge
çiş yönetimi olarak benimsenmesi son derece tehli
kelidir demokratik düzenimiz bakımından. Bu söz
lerimle, bugün karşımıza gelen teklifte bu amaç var̂  
dır demek istemiyorum. Bunu arkadaşlarımın takdir
lerine bırakıyorum. Vardır da denilebilir, bu amaç gö
rülmeyebilir de. Ancak, endişemiz istikbale matuf
tur. Olağanüstü hal uygulaması Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde ilk defa karşımıza gelmektedir; çünkü. 
1982 Anayasasında yer alan bir müessesedir. Bu iti
barla biz, olağanüstü halin sıkıyönetimden normal 
düzene geçişte tabiî bir merhale olarak benimsenme
si itiyadına, böyle bir ananenin yerleşmesine; devlet 
adamlarında, Hükümette böyle bir zihniyetin yer al
masına karşı olmamız gerektiği kanısındayız ve par
ti olarak karşıyız. 

İBütün bu maruzatımızın ışığı altında, uygulama
larda Sayın Bakanın üç cümlelik izahatları içinde 
yer alan en önemli cümlesi «Vali arkadaşlarımızın, 
değerli meslektaşlarımızın uygulamada temel, hak ve 
hürriyetlerin kısıtlanmasını, Devletin menfaatiyle 
dengede tutacakları» şeklindeki teminatlarını büyük 
bir kazanç olarak telakki ediyoruz. Buna değer ve
riyoruz ve bu itibarla değerlendirirken bunu da göz 
önünde bulunduracağımızı Yüce Heyete arz ediyo
ruz. 

Hepinize Halkçı Partinin saygılarını arz ederim 
arkadaşlar. (HP ve ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Sayın Turan 
Bayezit'in biraz evvel dün Yüksek Heyetinizce alın-
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I mış olan bir kararın Resmî Gazeteye yansıma şekli 
hakkında vermiş olduğu izahatı aydınlığa kavuştura
bilmek amacıyla, Resmî Gazetede bir hata yapıldığı
nı ifade etmek isterim. 

I «Türkiye Büyük Millet Meclisi Karan» denilmek
te ve devamla «Daha Evvel Bütün Yurtta İlan Edi
len Sıkıyönetimin Bazı İllerde Kaldırılmasına ve Ba
zı İllerde Dört Ay Süre ile Uzatılmasına Dair» den
miş; fakat metinde, «Diğer 54 ilde, 19.3.1984 günü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere uzatılmasına» 
şeklinde bir baskı yapılmış, «dört ay ibaresi» ilave 
edilmemiş. Bu bir baskı hatasıdır, tutanakta «dört 

I ay ibaresi» vardır, düzeltilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

| MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkanım, ben sadece hatırlattım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, tabiî, elbette. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Doğan Kasaroğlu, buyurun efendim. 
MİDP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞ

LU {İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Türk 
idare sisteminde yeni bir müessese olarak yer alan 

I olağanüstü hali ilk defa uygulamaya başlayacağız. 
Ancak şurasını hemen ifade edeyim ki, biz Milliyet
çi Demokrasi Partisi olarak bunu, Anayasanın 119 
ve 120 nci maddelerinde yer aldığı şekilde, gereken 
bir olağanüstü hal olarak ele almıyoruz ve Meclis 
kürsüsünden de mütalaalarımızı bu esas üzerine 
kurmayacağız. 

Hükümetin getirdiği tezkere, Anayasanın 119 un
cu maddesine göre, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Ka
nununun verdiği yetki içerisinde, 8 ilimizde 4 ay sü
reyle olağanüstü hal uygulanmasını istemektedir. Tür
kiye 12 Eylül 1980'e gelinceye kadar büyük sıkıntılar 

I çekmiştir. 12 Eylülden bugüne vardığımız aşamanın 
I çok büyük olduğuna inanan bir partiyiz. Türkiye bü

yük kargaşadan, vatanın bölünme tehlikesinden, bu-
I gün huzur içinde yaşanan bir ülke haline gelmiştir. 

Bizi bugünlere getirmekte büyük dirayeti ve feraseti 
gösteren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üze
re Millî Güvenlik Konseyinin değerli üyelerine, Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve o dönemde ger-

I çekten büyük bir soğukkanlılıkla görev yapan Cum
huriyet Hükümetine saygılarımızı tekrar sunmayı 
görev biliyoruz. (Alkışlar) 

Değerli üyeler, Türkiye'de yeniden demokratik 
nizamın kurulmasına çaba gösteren bir parlamento
yuz. Türkiye'de demokrasinin bütün müesseseleriyle 
işler, hale gelmesi, bu parlamentonun çalışmasının 

j meyvesini teşkil edecektir ve şerefini bu parlamento 
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taşıyacaktır. Onun içindir ki, ilk günden beri parla
mentodaki çalışmaların bir anlaşma, iktidarla muha
lefet partileri arasında bir uzlaşma düzenine her za
mandan daha fazla ihtiyaç gösterdiği lüzumuna işa
ret etmiştik. Aynı duygularımızı tekrarlıyoruz. Tür
kiye bu dönemde her zamankinden fazla, değerli 
partilerin, değerli parlamenterlerin büyük fedakâr
lıklarına İhtiyaç göstermektedir, özellikle iktidar par
tisinin bu dönem içerisinde yüklendiği sorumluluk 
rejimle e? anlama gelmektedir. İktidar partisi muha
lefet partilerinin görüşlerine saygı gösterdiği sürece, 
toplumun çeşitli katlarından gelen fikirlere saygı gös
terdiği sürece demokrasi daha sağlıklı yerleşecek ve 
'bundan sonra bir daha şu veya bu şekilde sekteye 
uğramadan Türk toplumunun vazgeçilmez hayat şar
tı olacaktır. Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
Milletimizin bu rejimine layık olduğuna inanıyoruz 
ve Milletimize bu rejimin devamlı bir hayat tarzı 
olabilmesi için de elimizden gelen her türlü fedakâr
lığı yapmaya hazırız. 

Değerli arkadaşlarım, ilk defa uygulanacak, olan. 
bu rejimin uygulayıcılarına büyük sorumluluk düş
mektedir. Başta Hükümet olmak üzere sekiz ilin 
valileri ve emniyet yöneticileri, Türk idare sistemine 
yeni bir nizam getiren bu müessesenin ilk temel taş
larını koyacaklar, geleneklerini bu arkadaşlarımız 
yerleştirecekler. Temenni ederiz ki, bu idareci arka
daşlarımız idarenin getirdiği ciddiyeti büyük bir yu
muşaklık ve iyi kalplilikle vatandaşlara uygulasın
lar, Türk vatandaşları, bu dönemde rahatlıkla sivil 
hayata geçebilmenin hazzını tatsın. 

Şurasını da hemen ifade edelim ki, Hükümetin 
Anayasanın verdiği altı aylık süreyi dört ay olarak 
kulanmasmı umut verici bir gelişme kabul ediyoruz. 
Demek ki Hükümetimiz henüz Parlamentoya bu de
fa aceleden getirmediğini umduğumuz birtakım 
ana nedenleri iyi bildiği için, dört ay içinde bu me
seleyi çözeceği inancındadır ve dört ay sonra da bu 
sekiz ilimizde normal hayat başlayacaktır. Çok te
menni ediyoruz ki, dört ay sonra burada tekrar top
landığımız zaman, Hükümetimiz 54 ilde uygulanan 
sıkıyönetimi böyle bir geçiş dönemli değil, geçiş dö
nemine de ihtiyaç duyulmayacak bir ortam içerisin
de Parlamentoya kaldırabilme teklifiyle gelsin ve çok 
temenni ediyoruz ki, Türkiye artık bir daha olağan
üstü şartları yaşamaya mecbur olmayacak bir ülke 
olsun. 

Tekrar uygulamada görev yapacak arkadaşları
mızın dikkatini çekmeyi, Parti olarak sorumluluğu
muzun fcabı sayıyoruz, özellikle, 19 Mart günü baş-
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layacak olan olağanüstü hal döneminde yapılacak 25 
Mart seçimlerinde değerli idarecilerimizin 6 Kasım 
seçimlerindeki sıkıyönetim uygulayıcılarından gerekli 
dersi alarak hareket edecekleri inancımızı koruyoruz. 
Türkiye 6 Kasımda ulaştığı sandığı, 25 Martta de
mokrasinin başka bir ayağını gerçekleştirmek sure
tiyle perçinleyecek; bu perçinlemede olağanüstü hali 
uygulayan 8 valimiz büyük sorumluluk taşıyacaklar. 

Bütün idareci arkadaşlarımıza ve Hükümetimize -
bu ilk uygulamada başarılar diler, saygılar sunanz 
efendim. (Alkışlar) » 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Vecihi Ataklı; 
buyurun efendim. 

VEOIHİ ATAKLI (Urfa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; dün, 13 ilde sıkıyönetimin kaldı
rılması ve 54 ilde 4 ay uzatılması hakkındaki teklifi 
kabul edilen Hükümetimiz, bugün de 8 ilde olağan
üstü halin ilanı için Meclisin onayını istemektedir. 

Devletimizi Anayasanın 122 nci maddesinde be
lirtilen tehlikelerden korumak ne kadar gerekli ise, 
119 ve 120 nci maddelerde belirtilen durumların 
oluşması halinde gerekli tedbirleri almak da bir 
Anayasa gereğidir. Acaba olağanüstü halin ilanı için 
gerekli şartların mevcudiyeti bu illerde devam mı 
ediyor? Eğer öyle ise sıkıyönetimi kaldıracak şart
lar henüz ortadan kalkmamış demektir. Bu durum 
bjr çelişki gibi görünüyor, özellikle ismi geçen bu 
iller, 12 Eylül öncesi anarşik hareketlerden pek az 
zarar gören illerimizin başında gelmektedir. Ben öy
le sanıyorum ki, bu iller, bugün kavuştuğu huzur ve 
güven ortamını normal demokratik düzen içinde ve 
yeni bir «sıkı yasa» dönemine ihtiyaç duyulmadan de
vam ettirebilir. 

Aslında anarşinin ve şiddet hareketlerinin önlen
mesi son derece dikkat isteyen bir iş olup, ciddî ve 
tarafsız bir yönetimin ve tüm anayasal kuruluşların 
en başta gelen görevleridir; ama bu görevlerden 
daha da çok önemli olan ise, normal demokratik 
düzene geçişe imkân verecek ortamı hazırlamak ve 
sağlamaktır. Şimdi bir taraftan bu şartlar hazır di
yerek bazı illerde sıkıyönetimi kaldırıyorsunuz, he
men arkasından yine o illerde olağanüstü hal ilanını 
istiyorsunuz. Bunun izahını yapmak ve inandırıcı ol
mak pek mümkün değildir. Belki de bizim bileme-

ı diğimiz sebeplerden dolayı Hükümet, Meclisi bilgili 
kılmayı lüzum görmeden böyle bir tedbir almayı 
uygun görmüştür. Bunu Yüce Meclisin takdirine su
narım. 
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'Sayın milletvekilleri, sosyal ve ekonomik denge
sizliklerin çoğaldığı, devlet yönetimine tek taraflı ve 
partizanca tutumun egemen olduğu, kısacası bütün 
demokratik kurum ve kuruluşların sarsıntıya uğra
dıkları dönemlerde dış güçler bu ortamdan azamî 
ölçüde faydalanma yollarını kolaylıkla bulmaktadır
lar. 

Eğer başta Parlamento olmak üzere devlet yö
netiminden sorumlu olan siyasal kadrolar, bütün 
anayasal müesseseler, Devleti zaafa uğratan sosyal 
ve ekonomik sebepleri giderici tedbirleri zamanında 
almaz ve bizi içten bölüp parçalayacak ve iç ve dış 
etkenleri etkisiz hale getirmezse, olaylar gittikçe bü
yük ve bu kargaşa ortamında hadiselerin se'bep ve 
neticelerini iyice değerlendiremeyen birçok insan, 
çoğu kez istemeden, kendini suç saydığı olayların 
içinde veya yanında bulur. 

Nitekim 12 Eylül öncesi ve sonrası devam eden 
anarşik olayların sonucu olarak binlerce insan göz
altına alınmış, tutuklanmış ve içlerinden bir kısmı 
mahkûm olmuşlardır. Bir yandan anarşi önlenip yurt
ta huzur ve güven ortamı yaratılırken, diğer yandan 
özellikle bazı bölgelerdeki yoğun ve asılsız ihbarlar 
yüzünden birçok kimse o günkü koşulların özelliği 
dolayısıyla gerekil soruşturmalar yapılmadan veya 
gerektiği ölçüde bir araştırma ve soruşturmaya im
kân bulunmadan gözaltına alınmışlardır. Bu durum 
kamuoyunda birçok kişinin haksız yere delilsiz if
tira ve isnatlarla gözaltına alındığı kanısının yaygın
laşmasına, haklı veya haksız bazı endişelerin hızla 
yayılmasına sebebiyet vermiştir. 

Bilhassa son günler ve haftalar içinde tutuklu ve 
hükümlülerin aileleri ve avukatlarıyla görüştürülme
diği ve gayri insanî muamelelere tabi tutuldukları 
yolunda, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarından fer
dî ve toplu şikâyetler yükselmektedir. Bu hususta 
zannediyorum hepinize mektuplar, telgraflar gelmek
te, şahsî müracaatlar yapılmaktadır. Yurt dışı mek
tuplar arz ettiğim bu hususlarla ilgili değildir ve bun
lar şahsen bir değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. 

Gerçekten bu durum, ciddiyeti itibariyle özel bir 
önem taşımaktadır. Zira, Yüce Meclisin ilgisiz kal
dığı imajı verilen bu konuda fısıltı gazetesi belki de 
olayları ahartarak yurt sathına ve oradan yurt dışına 
yaymakta ve Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk dev
leti olduğu gerçeğine gölge düşürmektedir. Diyarba
kır'da birçok hükümlü ve tutuklunun ağır şartlar 
altında yaşam sürdürdükleri ve sağlıklarının tehlike 
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içinde olduğu yolunda yakınmalar vardır. Özellikle 
İstanbul'daki hapishanelerde tutukluların siyasî dü
şüncelerine göre muameleye tabi tutuldukları hak
kındaki söylentilerin gerçek olup olmadığı da bilin
memektedir. Bütün bu şikâyet ve yakınmalardan, ce
zaevlerinde istiabından fazla tutuklu ve hükümlünün 
bulunması ve mevcut mahkemelerin davalara bak
mak için miktar bakımından yetersiz oluşunun kay
naklandığı kanaatini taşıyorum. Ayrıca cezaevlerin
deki gardiyanların veya gardiyan görevi yapan bazı 
kimselerin, bilinçsiz ve yeteneksiz oluşlarının da olay
ların yaygınlaşmasında ikinci bir etken olduğunu 
tahmin ediyorum. Sebep ne olursa olsun bugün mev
cut şikâyet ve yakınmaların ne ölçüde gerçek ve hak
lı olduğunu elbette tam anlamıyla bilmemiz mümkün 
değildir, ama sayın arkadaşlar hepimizin tahmin ede
ceği ve bileceği bazı hususlar vardır. Bu söylentiler 
ve yakınmalar doğruysa ortada sosyal hukuk devleti 
kavramıyla, yani Anayasamızın birçok hükmüyle 
bağdaşmayan bir durum vardır demektir. Devletimi
zin ve. Milletimizin en büyük güç ve güven kaynağı 
olan Silahlı Kuvvetlerimiz bilinerek veya bilinme
yerek bir töhmet altında bırakılmaktadır. Şerefli ta
rihimiz boyunca düşmanlarına karşı dahi adil dav
ranan Türk Ordusunun bazı kendini bilmezlerin tu
tum ve davranışları yüzünden haksız bir töhmet al
tında bırakılmasına müsaade ve müsamaha edilme
melidir. (HP sıralarından alkışlar) 

Sıkıyönetim mahkemelerinde yargıyı süratlendiri-
ci tedbirler alınmalı, tutuklu ve gözaltında bulundu
rulanlar süratle hâkim önüne çıkarılmalı ve suçsuz
luğu belli olanların tahliyesi sağlanarak mağduriyet
leri önlenmelidir. Bu suretle cezaevlerinde de ferah
lık sağlanmalıdır. 

Sayın Hükümetin birazcık da bu gibi sosyal ko
nulara ilgi göstermesini ve bu mesele üzerine eğil
mesini büyük bir vatandaş kitlesi gibi biz de bekli
yoruz. Sayın Başbakanımızın, dün bir soru üzerine 
vermiş olduğu cevaptan kiinsenin tatmin olduğu söy
lenemez. Belki de aceleye gelmiş ve maksadı ifade 
etmek imkânı bulunamamıştır. Kendilerinin ve bu 
hususta yetkili olan herkesin bu konu üzerine ciddi
yetle eğileceğine inanıyoruz. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yok 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 

10 — 
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Şimdi Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup ona
yınıza sunacağım :•••• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çanakkale» Kırşe'hir, Gümüşhane, Sinop, İsparta, 

Kastamonu, Çankırı ve Bitlis İllerinde, Anayasanın 
120. nci ve 2935 sayılı olağanüstü, hal kanununun 3 
üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine göre 
19 Mart 1984 günü saat 17.00'den geçerli olmak üze
r e ^ ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesi hakkın
daki Bakanlar Kurulunun 1.3.1984 tarihli ye 84/7781 
sayılı kararının sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile ar? ederim. 

Başbakan ( 

Turgut özal 

Bakanlar. Kurulu Karari' ,. 
Çanakkale;. Kırşehir, Gümüşhane,. Sinop,, İsparta, 

Kastamonuv Çankırı ve Bitlis illerinde, Anayasanın 
120 nci "̂  ve 2935. sayılı olağanüstü :hal Kanununun 3 
üncü maddesinin 1 inci fıkrasının, (b) bendine göre 
19>Mart,1984 günü saat 17.00'den geçerli, olmak üze
re 4 ay süre ile. olağanüstü hal ilan edilmesi; Millî 
Güvenlik.Kurulunun. 1.3.1984 tarihli ve.258 sayılr: 
tavsiye kararına dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
1.3.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAM;-r- Okunan tezkereyi oylarınıza, sunu-
yoruirn : JÇabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul., 
edtömjşfe •';,,:;,:,;.,•;;.,. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

j% — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
Afşin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme 
gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/18) 

3. — izmir Milletvekili Rüştü Şnrdağ'ın, dar ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af ko
nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/24) 

5. —'- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraşspör'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/25) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına ge
çiyoruz, 

Bu kısiimdaıki 6/14, 6/18,' ^6/23. ve 6/25 numaralı 
sorulara cevap verebilmek içtin mehil istenmişti. Bu 
nedenle sorulan görüşemiyoruz; mehil verilmiştir. 

6. — Erzurum. Milletvekili Hilmi NaLbantöğlu'-; 
nun, Devlet İhale Kanununa ve bu kanuna göre ya
yımlanacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin sözlü so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İ. Safa Giray' 
in cevabı. (6/21) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayih Hilmi 
Nalbantöğlu'nun, Devlet İhale Kanununa ve bu ka
nuna göre yayımlanacak tüzük ve yönetmeliklere iliş-

Ikih • Bâyıridırîılk';ve:İskân Balkanından sözlü sorti öner-
' gesi. 

Sayın Hilmi Naîbantoğkı"buradamı eferidini? Bu
rada. ... .. 

Sayıp Bakan?... Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyiük. Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ye jfcskân Bakanı 

tarafından sözlü, olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu . 

1. İhalelerdeki. eslki çeiliişikifcrv 2886 sayılı Kanu
nun gidereceğine inanıyor musunuz? 

.2. Bu kamunun getirdiği yönetmelik ve tüzükler 
ne zaman: bitirilecektir? 

BAŞKAN.— Buyurun Sayın Balkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI t. SAFA 
GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem üye
ler; bu- kârwn.,1fc6rıu'sunda..bugürt Meclislimiz bir hay
li meşgul olacak. O balcımdan ben, eğer soru sahibi 
arlkaldaşım müsaade ederlerse, çok kısa bir şekilde 
cevap vereyim, 

Bu kanunun eski kanundan;, yara. .2490 sayılı :KaT 

nundan daiha iyi olacağına inanıyorum. Eğer bunu 
yeterli bulursanız detay anlatmayayım. 

2490 .sayılıı Kanun biliyorsunuz, 40-50 sene yaşa
mış bir kanundur. Kanun yaşadıkça olaylarla bera
ber eğer geliştirilirse; tecrübe edildikçe geliştirmeler 
de getirilirifoydalı olacağı kesin ölür. Eski kanun-

— 11 — 
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da geliştirmeler yapılmadığı için sık sık, bahsettiği
niz gibi birtakım çelişkiler, bazı zararlar doğmuştur. 
Gene de 2490 sayılı Kanun 40 - 50 sene yaşayalbilmış 
iyi bir kanundur aslında. Ancak, hayatın gelişmesi-
nıin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yapmamak
tan Devlet sakıntılar çekmiştir. Yalnız Devlet değil 
tabiî; müteahhitler, iş yapanlar da sıkıntılar çekmüş-
tir. Bu kanunun ondan iyi olacağına inanıyorum efen
dim. 

İkinci sorunuz: «Bu kanunun getirdiği yönetme
lik ve tüzükler ne zaman bitirilecektir?» 

Yönetmelik ve tüzükler büyük çapta hazırdır ve 
bugün bu kanun da konuşacağımız konularla ilgili 
son rötuşlar da yapılmak üzeredir. 10 Martta yürür
lüğe girmesi için gayret sarf edilmektedir; girecektir 
efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi açıklamada bulunmak 
ister mi? 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başbakan, sayın arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamla
rım. 

'Ben bir ay kadar önce bu önergeyi takdim etmiş
tim. Tabiatıyla o günkü 2886 sayılı Kanun içindi ve 
anladığıma göre onun öngördüğü tüzük ve yönetmen
liklerde hâlâ hazırlanmamış. Şu endişeden ileri geli
yordu : 

Bir kanun yeni çıkmış, daha tüzükleri, yönetme-
ilkleri hazırlanmamış, bununla yeni bir iş sezonuna 
girmek üzereyiz. Bütün devlet kuruluşlarımız belki 
birçok ihaleler yapacaklar; fakat tüzük yok, yönet
melik yok, hatta 'belki kanun dahi birçok çelişkileri 
içermekte. O endişem hâlâ da var. Nitekim Sayın 
Bakanımız, bir ay sonra olsa bile, çıkmtş olan o yasa-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (I) İşaretli Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/454) (S. Sayısı : 17) 
(D 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyondan Gelen Diğer İşler» kısmındaki 

(1) 17 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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daki bazı hususları değiştirici, (©ir «Değiştirge ka
nunu» diyeceğim ona) yeni bir kanun önerisiyle hu
zurunuza gelmişlerdir. Bu çabukluğundan dolayı da 
kendisine teşekkürlerimi arz ederim. 

Yalnız iistiyorum ki, o hâlâ hazırlanmadığını söy
ledikleri tüzük ve yönetmelikler çok uzamadan çıksın. 
Zira memleketimizde mevsim koşulları belli, iş sezo
nu belE Kaldı ki, Doğu Anadolu'da ve bilhassa dağ
lık bölgelerde ancak yazın 3-4, bazan 5-6 ay gibi bir 
inşaat sezonu var ve bu sezonda da, gerek parasal 
yatırımların hedeflenen boyutlara ulaşması, gerek fi
zikî yatırımların istenen hedeflere kavuşması için iha
lelerin biran önce yapılması ta'biî ki gerekmektedir. 
Zaten malî yıl başının 1 ocak'a alınmış olması, bu ka
nunlara veya bundan önceki kanunılara bu şekilde 
bir işlerlik de kazandırdı. 

Endişem odur ki, ihalelerimiz; bilhassa; Doğuda
ki ihaleler geç kalmasın. Hiç olmazsa 4-5 aylık mev
sim süresinin de, 1-2 ayı böyle heder edilmek sure
tiyle boş geçmesin; o inşaatların gerek parasal yatırımı, 
gerekse fiziksel boyutları istenen, arzu edilen hedefle
re varmış olsun. 

Bu endişeden dolayı soru önergemi takdim et
miştim. Biraz geç olduysa, belki Sayın Bakanımızı 
da biraz meşgul ettiysem özür dilerim ve hepinizi 
saygı iile selamlarım. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. -— Manisa 'Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili (Sayın İsmet Tur-
bangiPıln, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın İsmet Turhanğil?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 

17 sıra sayılı 11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (t) İşaretli Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?... Hazır. 
Hükümet?... Hazır. 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Şamil Kazökoğlu, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET ŞAMİL KA
ZOKOĞLU {Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisi
mizin sayın üyeleri; hepinizi derin saygıyla selamla
rım. 

11.11.1983 TariMi ve 2953 Sayılı 1984 Malî Yı
lı Bütçe Kanununa 'Bağlı (t) İşaretli Cetvelde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi sunmak 
için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, Bütçe Kanununun (t) işaretli cet
velinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, 
bütçe kanununda gösterilmesi gereken liıriitlerin sınır
ları belirtilmektedir. 

Bu meyanda Devlet İhale Kanununun 51 inci 
maddesinin (a) fıkrası gereğince yer, özellik (Askerî 
birliklerin kuruluş özellikleri dahil) ve nitelikleri iti
bariyle her yıl genel bütçe kanununda yer alması 
gereken değerler de gösterilmiştir. 

Bu değerlerin günümüz şartları ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek seviyeye getirilmesi amacıyla hazırla
nan, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısıyla kamu 
hizmetlerinin görüşülmesinde hız, etkinlik ve yeterlilik 
sağlanacağına dair grubumuzun inancını saygıyla arz 
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.... 

FERİT MELEN <Van) — Yerimden bir soru 
yönetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT MELEN (Van) — Görüştüğümüz konu

da ne Hükümet gerekçesinde, ne Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunda bir işaret ydk, Meclis öğrensin 
diye rica ediyorum : Halen miktarları ne idi, ne de
ğişiklik yapılıyor?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Eskiden ilçelerde 75 
bin, illerde ise 150 'bin lira idi. Bu getirilen değişik
likle ilçelerde 500 bin liraya, Merde ise 1,5 milyona 
yükseltilmiştir. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

11.11.1983 Tarihli ve 2953 Saydı 1984 MuM Yılı Büt
çe Kanununa Bağlı (t) İşaretli Cetvelde DeğişHü& 

Yapılması Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 51 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca 1984 
Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (it) işaretli cetvelde 
tespit edilen parasal sınırlar aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«51 a) — İlçelerde 500 000 
— İllerde, kuruluş merkez

ilerinde ve askerî kurum 
ve kuruluşlarda İ 500 000 

(Çarşı pazarlığı ile yapılan alımlarda yukarıdaki 
miktarların onda biri uygulanır.)» 

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

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — (Bu Kanunu Maliye ev Gümrük 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

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

Tasarıyı oylamaya sunmadan evvel, oyunun ren
gini belirtmek üzere söz almak isteyen var mı?. Yok. 

Tasarı açık oylamaya tâbidir. Açık oylamanın, 
oylarını kupalara atılması suretiyle ve kupaların sı
ralar arasında dolaştırılması şeklinde yapılmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Oyların toplanmasına başlandı.) 
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2. — 14.7.1964 Tarihli Ve 499 Sayılı Yurt Dışında I 
Çalışan İşçihre. Kpnıut ve Küçük Sanat Kredisi Açıl
ması,, ve Ödünç Para Verilmesi Hajcİiinda Kanunun ; 
3 üncü Maddesininı Yürürlükten,Kaldırılmasına Dair'A 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. I 
(1/449) (S. Sayısı: 18) (T) \ 

BAŞKAN —.' Sayın ^EetvekiMeri İ4.7.1964 Ta
rihli ve 499 Sayılı. Yurt Dışında, Çalışan İşçilere Ko
nut ve Küçük Sanat Kredilisi Açılması ve ödünç Pa
ra Yerilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi-: 
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Öair Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüş
mesine haşlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım : Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. -

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?;.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunacağım : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

14.7.1964 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt Dışında Çalışan 
İşçilere Konut ve Küçiik Sanat Kredisi Açılması ve 
ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Taasrısı. 

MADDE 1. — 499 sayılı Yurt Dışında Çalışan 
işçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve 
ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun ,3 üncü l 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Buyurun* Sayın Akkıl iç. I 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — «ödünç Para 
Verilmesi Hakkında Kanun» cümlesi içinde geçen 
^Hakkında» kelimesinin «Hakkındaki» olarak düzel- I' 
turnesinin uygun olacağını arz ederim. I 

' BAŞKAN^- Böyle bir düzeltmeye gerek görül
müyor jef endim, • r •••..-:••• . r ; 
': I*,inci' maddfe-.üifârinde.,"vSöz atmak isteyen var 

mı?. Yafc-ii :.>j;-' ,•:*'••' /: r ' /' y.., .: •; 
Madde hakkında verirmiş değişiklik•': önergesd 

y o k . . ' . ' ' , • ; , , ; >•' ,;••:' : • • . ' ; , " • ; > . . > . . • : • . . - . • ; ' , ' I 

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

(1) 18 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2r — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı?. Yok. 
Madde 'hakkında verilmiş değişliktik önergesi 

yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —- Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?. Yok. 
< Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi 

yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan evvel, oyunun rengi

ni belirtmek üzere söz almak isteyen?. Yok. 
Tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarıyı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun. (Alkışlar) 

3. — 18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat 
Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu. (1/453) (S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — 18.2.1963 Tarihli ve 196 (Sayılı Dış 
Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı?. Yok. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan 
•acaba'bir soru sorabilir miyim?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ (lknir) — Acaba/Sayın 

Hükümet, bu kaldırmakta olduğumuz kanunla yeni 
ihdas edilen fon arasındaki münasebeti biraz açıklar
lar mı?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

(1) 19. S. Sayıh Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI t. KAYA ERDEM (İzmir) — Dış Seyahat Har
camaları Vergisi çok eskiden, 1974 yılında yurt dı
şına çıkışlarda ilave alman ve farklı kur tatMk edi
len bir usul idi. Bu usul 1977 yılından itibaren, hat
ta 1978 yılında bir miktar tatbik edildi; sonra tama
men kaldırıldı ve uygulanmıyor. Kanun olmasına 
rağmen uygulanmıyor, uygulanmaya da lüzum yok. 
Ancak, biz bu kanunun hükümlerini yerine getirmek 
için her gün ayrı ayrı kurlar tatbik ediyoruz; işçi dö
vizlerine veya bu dış seyahat harcamiaları ile ilgili 
olarak belirli bir formalite yapıyoruz. Vergiyi tahsil 
eta'ş gösteriyoruz; fakat bunu bilahara geri iade 
ediyoruz. Tamamen Merkez Bankası ile Hazine ara
sında çok çeşitli formalitelerin yerine getirilmesini 
gerektiren bir usul. 

Uzun zamandan beri kaldırılması düşünülüyor
du. Bugün kaldırıldığı zaman hiçbir şey değişmeye
cek; fakat büyük formalitelerden kurtulunacak bir 
şekildir. Onun ötesinde herhangi bir değişiklik söz 
konusu değildir. 

Arz ededir^ 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat Harca
maları Vergi» Kanununun Yürürlükten Kaldırılma

sına Daıiır Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 196 sayılı Dış Seyahat Harcama
ları Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi 
yök. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?. Yok. 
Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi 

yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler,., Kabul edilmiştir. 

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

Kutulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi 
yok. 

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

Tasarının oylanması açık oya tabidir. Kupaların 
stralar arasında dolaştırılması ve oyların kupalara 
atılması suretiyle açık oylamanın yapılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'(Oyların toplanmasına başlandı.) 
BAŞKAN — Biraz evvelki tasarı hakkında oyu

nu kullanmayan sayın milletvekili var mı?. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımına başlandii.) 

4. — 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu. (1/455) {S. Sayısı : 20) (1) 

BAŞKAN — 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Dev
let İhale Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet 'hazır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler.... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyenlerin 
isimlerini okuyorum : 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ahmet Sarp, Anavatan Partisi Gr.ubu adına Sayın 
Nihat Akpak. 

Şahısları adına; Sayın Hilmi Nal'bantoğlu ve Sa
yın İsmail Saruhan. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ahmet Sarp; buyurun efendim. (Alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, değerli miMötvekıilleri; 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmes'i Haikkında Kanun Tasarısı üzerinde 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşlerini iletmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başla-

(l) 20 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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madan evvel siz değerli milletvekillerini saygıyla se
lamlarım. 

Efendim, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, ma
lûm olduğu üzere 1 Ocalk 1984 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olmaktadır. 1934 yılında kabul edilmiş bulu
nan ve eli yıl yürürlükte bulunan 2490 sayılı Kanun 
bu suretle yürürlükten kalkmış olmaktadır. 

Devlet İhale Kanunu ta'biri içindeki «devlet» kav
ramı üzerinde bir nebze 'durmak istiyorum. Bildiği
niz üzere, genel bütçeye dahil idareler, katma bütçe
li idareler, özel idareler, belediyeler; ayrıca, devlet 
iktisadî hayata müdahale ettiği için, İktisadî 'Devlet 
Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kurumlarını kapsa
maktadır devlet kavramı. Ama 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu sadece genel bütçeye daıhil idareler, 
katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler 
için uygulanmaktadır. O halde 2886 sayılı Devîet 
İhale Kanunu KİT'lerde; yani İktisadî Devlet Teşek
külleri ve Kamu İktisadî Kurumlarında uygulanma-
maktadrr, 

1 Ocalk 1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun Bazı Hükümlerıinıin Değiş: 
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısını parti olarak ge
nelde olumlu karşılıyoruz. Gaye, Devletin yatırımla
rının ve rutin işlerinin zamanında ve kaliteli bir şe
kilde yapılmasıdır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu bir merasim,. 
prosedür ve usuller kanunudur. Bu usullere bazı hal
lerde elastikiyet getirilmiştir; kanunun içinde vardır. 

^ Yani bazı hallerde idare az ilan yapmakladır, ihale 
usullerinde bazı elastikiyetler getirilmiştir. Devlet İha
le Kanununda esas önemli prensip aleniyet; yani 
açıklık ve serbest rekabet prensibidir. İdare uygula
malarında aleniyete ve serbest rekabete önem verme
lidir. 

Bu husus kanunun bazı maddelerinde getirildiği 
gibi, ayrıca Kanun Balkanlar Kuruluna tüzük çıkar
ma yetkisi de vermiştir. Bu tüzüğün 6 ay içinde yü
rürlüğe konması icap etmektedir. Tüzük özellikle 
ihaleye gireceklerin, bilhassa yapım işlerinde ihaleye 
gireceklerin malî ve teknik bakımdan yeterlilikleri 
hakkında kriterler getirecektir. Bu kriterleri getirir
ken Hükümetten objektif olmasa, özellikle serbest re
kabete önem vermesi, bu ilkelere sadık kalması te
mennisinde bulunmaktayız. 

2490 sayılı Kanunun 50 yıl uygulandığını söyle-
•mıişıtiim. Yurdumuzda bilhassa son yıllarda ihalelerin 
gecikmesi, işlerin uzaması ve geç yapılması sebepleri 
bu kanuna yüklenmiştir. Esasında tümüyle bu kanu-
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I na yüklendlemez. Çünkü son yıllarda ekonomik bu
nalım, enflasyonun hızlı artması ve fiyatların olduk
ça yüksek seviyelerde seyretmesi sebebiyle sabit bi
rim fiyatlarla yapılan ihalelerde tıkanıklıklar olacağı 
ve müteahhitlik müessesesinin bunalıma gireceği mu
hakkak idi. O halde işlerin gecikmesi, zamanında ya
pılmamasının yegâne müsebbibi 2490 sayılı Kanun 
olamazdı; ama kanundan gelen bazı hususlar da var
dı. 

I Demek ki, bu sebepleri ilki bölümde mütalaa et
mek icap eder: Bir tanesi kanun meselesi, diğeri ise 
ekonomik istikrar meselesidir. Temennüımiz, bir an 
önce fiyatla'rda istikrarın sağlanması ve bu şekilde 
krize girmiş olan müteahhitlik müessesesinin düzgün 
hale gelmesidir. 

Kanundan gelen aksaklıklar 2886 sayılı Yasada 
düzeltilmeye çalışılmıştır. Bunların başında gelen en 
önemli ilke, işlerin projelerinin ve keşiflerinin yapıl-

I ması ve istimlak muamelelerinin bitirilmesinden son
ra ihaleye çıkarılması prensibidir. Bu önemli bir il
kedir. Diğer önemli bir ilke ise, «Uygun bedel» kav-

I ramı meselesidir. 

Önümüze gelen bu tasarıda özellikle istimlak ko-
I nusunda Hükümete biraz elastikiyet tanınmak isten

mektedir. Halbuki, Sayın Başbakan çok iyi bilirler, 
kendileri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı iken, 
istimlaki yapılmayan, arsası temin edilemeyen işlerin 
ihaleye konulmaması için Devlet Planlama Teşkilatı 
her yıl tedbirler yayınlardı ve bu aksaklıkların önlen
mesi için 2886 sayılı Yasaya özellikle bu madde kon
muş idi. Ben şahsen Komisyonda bu maddeye karşı 
çıktım. Sayın Bakan, bu maddenin bina inşaatı için 
uygun olduğu; ama karayolu, kanal vesair inşaatlar-

J da bu konuda rijit bir şekilde hareket edilmemesinin 
icap ettiği ve buna bir elastikiyet getirilmesi hususun
da izahatta bulundular. Bu beni tatmin etmedi şah
sen. Sayın Başbakan bu konuda bilmiyorum ne der. 

Diğer önemli bir konu «Uygun bedel» kavramı-
I dır. Uygun bedel yeni bir kavramdır. Bu kavram 2886 

sayılı Yasa ile gelmektedir. Buna göre artırmalarda 
uygun bedel ve en yüksek bedel olmaktadır. Eksiltme
lerde ise uygun bedelin üs sınırı tahmin edilen, mu
hammen bedeldir. Alt sınıra ait kriterler ise 2886 

I sayılı Yasaya göre bir yönetmelikle tespit edilecek idi. 
Şimdi önümüze gelen tasarıda bu konuda 3 bakana 
yetki verilmekte ve bu bakanlar her yıl bu kriterleri 
tespit ederek Resmî Gazetede yayınlayacaklardır. 

I Yönetmeliğe göre daha ileri bir adımdır. Her yıl yeni 
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kriterler konacaktır. Ülkemizde enflasyon hızla ge
lişmekte, gerçi Hükümet enflasyonu indireceğini iddia 
etmektedir; ama bu bir dinamik yaklaşımdır, her yıl 
bu kriterlerin ilan edilmesinde fayda vardır. Bu ko
nuda Hükümet tasarısıyla beraber olduğumu ifade 
etmek isterim. 

Şimdi diğer bir konu, bu tasarıyla ilkokul inşaat
larında ve öğretmen evleri inşaatında, emanet usulle 
yapılması hususunda bir elastikiyet getirilmektedir. 
Tabiî, emanet usulüyle yapmak önemli bir konudur. 
Bu konu fevkalade hassas bir konudur. Emanet usu
lüyle yapmak; idare kendi elemanlarıyla da yapabi
lir veya taşaron marifetiyle yapabilir. Kendi eleman
larıyla yapması Devlet sektörünü büyütücü bir fak
tördür. özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde bu şekil
de elemanlarla yaptırıldığı takdirde kışın bunlara iş 
bulunmayabilir; ama taşaron marifetiyle yaptırılırsa 
onlar emirlerindeki işçi ve teknik elemanı başka böl
gelere kaydırabilirler, bu da bir elastikiyet demektir. 
Esasen Anavatan Partisinin Programı da herhalde o 
şekilde uygulamayı icap ettirecektir. Bilmiyorum bu 
konuda Hükümet ne düşünür? 

Sayın milletvekilleri, özellikle bu kanunun en 
önemli prensibi, biraz evvel de-arz ettiğim gibi, ale
niyet ve serbest rekabet ilkeleridir. Bu konu uygu
lamada ve çıkarılacak olan tüzük ve yönetmelikler
den anlaşılacaktır. Biz, Hükümetin bu prensiplere 
uyup uymadığını izleyeceğiz. Ayrıca Yüce Meclis adı
na biliyorsunuz Yüksek Sayıştay bu konuları incele
mekle görevlidir. Bu kanunun esprisi, lafzı ve ruhu 
serbest rekabet ve aleniyete münhasırdır. 

Aleniyetten kastım, işlerin ilgililere duyurulması 
keyfiyetidir; yani ilgili kimseler hangi işin ne zaman, 
nerede çıkarılacağını bilmelidirler. 

Serbest rekabet ilkesi ise, müteahhitlerin ehliyet
leri, malî ve teknik durumları gayet tabiî ki tespit 
edilecektir, Her işe herkes giremez; ama eşitler ara
sında serbest rekabet ilkelerine uymak lazımdır bu 
yasaya göre. 

Bu temennilerle huzurunuzu daha fazla işgal et
mek istemiyorum. Hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

7. — 11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (1) işaretli Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/454) (S. Sayısı : 17) 
(Devam) 

BAŞKAN — 11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 
1984 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (t) İşaretli 

Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının oylama sonuçlarını ilan ediyorum : 

Oy sayısı: 252 
Kabul: 244 
Ret: 4 
Çekimser: 1 
Geçersiz: 3 
Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş

mıştır. Hayırlı olsun (Alkışlar) 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
hakkında yapılan oylamada oyunu kullanmayan sa
yın milletvekili var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

4. — 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu. (1/455) (S. Sayısı : 20) (Devam) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Nihat Akpak; buyurun efendim.. 

ANAP GRUBU ADINA NİHAT AKPAK (Sa
karya) —- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli mil
letvekilleri; 20 Şubat 1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı tarihte 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına havale edilen 
8.9,1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 28.2.1984 tarihli Komisyon toplantısında gö
rüşülmüş ve bu tasan bugün yüksek huzurunuza sevk 
edilmiştir. 

Devletimizin temel yatırımlarını, hizmet ve mal 
üretimlerini, tüm altyapı tesislerini, netice itibariyle 
modern bir Türkiye'nin ihtiyacı bulunan her türlü 
araç ve gerecin alınmasında, satılmasında, yapımın
da, onarımında mükellefiyetler veren ve hizmet üret
meye sebep olan Devlet İhale Kanunu, maalesef 2 
Haziran 1934 tarihinden, 8 Eylül 1983 tarhine kadar 
49 seneye yakın bir süre içerisinde asrın icaplarına 
ayak uydûramayarak, eski hükümleriyle çok geriler
de kalmıştır. 

Değerli Konseyimizin zamanında müdahalesiyle 
8 Eylül 1983 tarihinde Danışma Meclisince hazırla
narak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yeniden dü
zenlenmiştir. 

Yeni kanun devlet ihalelerini süratlendirmiş ve 
topluma gereken hizmeti vermeye başlamıştır. An
cak, teknolojideki yeni hamleler ve zamanın süratle 
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ilerleyişi karşısında, yeni ve taze bir kanun olma
sına rağmen, uygulamada görülen bazı aksaklıkların 
giderilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı 
yeni maddelerin ilave edilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. 
işte bu nedenle yüksek huzurunuza 10 maddelik bir 
tadil teklifi getirilmiştir. 

Tadil -edilen maddeleri aşağıdaki şekilde izah et-. 
meye çalışacağım: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun «tikeler» 
başlığını taşıyan 2 nci maddesinin son cümlesi, arsası 
temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri 
tamamlanamamış, taşınmaz mallardaki ihale işlemle
rini muteber addetmiyor, bu yasak mecburen devlet 
yatırımlarını da engelliyordu. Huzurunuza gelen tasarı 
burada, kalkınan Türkiyemizi baraj, yol, demiryolu, 
kanal sulama, drenaj, liman ve hava meydanları sa
yılan altyapılarından mahrum bırakmamak için bu 
sakıncaların ortadan kaldırılması bakımından ihtiyaca 
cevap verebilecek bir tasarıdır. 

Yine mevcut 6 ncı maddenin 1 inci fıkrasının 
(d) bendi de bu tasarıyla tadil edilerek, bir daraltılma 
yapılmıştır ki, bu yasağın ortadan kaldırılması veya 
genişletilmesi anlamındadır; bu da ihaleye katılmayı 
fazlalaştıracaktır. 

Anılan kanunun 11 inci maddesinin tatbikatında 
bazı aksaklıklar çıktığı ve ihalelerin sürat kazan
masına mani olduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek huzu
runuza getirilen 11 inci maddenin değiştirilmesinde, 
ihale komisyonlarının kimlerden teşekkül edeceği husu
sunda onay belgelerine yer verilmesi her zaman müm-r 
kün olmayacağı ve hatta uygun düşmeyeceği için 
madde yeniden hazırlanmak mecburiyetinde kalın
mıştır. Öyle zannediyorum ki, bu tadil teklifi de 
diğerleri gibi Yüce Heyetiniz tarafından uygun gö
rülecektir. 

Bu tasarıyla yetkiler arasında karışıklık olmaması 
düşüncesiyle lüzumsuz müdahalelerden kaçınmak için 
ve teşkil edilecek heyetlerin ye komisyonların işin 
mahiyetine göre uzmanlardan teşekkülünü temin etmek 
amacıyla bu tadil tasarısı Yüce Meclise sevk edilmiştir. 

'8 Eylül 1983 tarihli 2886 sayılı Devlet ihale Kanu
nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı, anılan kanuna mükerrer olarak 15 inci 
maddesinin son fıkrasında bulunan, «Eksik belgelerle 
ihale yapılmasından ihale komisyonları sorumludur» 
cümlesini iptal etmektedir, diğer bir deyimle ortadan 
kaldırmaktadır. Zira aynı hüküm, aynı kanunun 86 ncı 
maddesinde de yer almaktadır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2 nci bölü
münde yer alan «Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale 
kararları» kısmı, Devletin çıkarlarını koruyan fevka^ 
İade önemli hükümleri oluşturur. Devlet tarafından 
ihaleye çıkarılan her türlü mal ve hizmetlerin üretimi
ne dair işlerin senelerce sürüncemede kalması ve 
Hazine zararına müncer olması, yüklenicilere ihalelerin 
verilmesindeki usul ve esaslardaki takdiri kararlardır. 
Aslında basit bir deyimle «Artırımda en çok verene, 
eksiltmede en fazla kırana» formülü, yukarıda arz 
ettiğimiz gibi, Devletin Hazinesini zarara sokmuştur 
ve en mühimi binlerce ihale konusu Devlet işleri 
sürüncemede kalmıştır. Fiyat artışları, yani enflasyon 
sebebiyle yeniden ihaleye çıkarıldığında ise astarı 
yüzünden pahalıya mal olmuştur. Aslında ihalelerde 
en çok eksilten, yükleniciye verilmesi yerine, eksilttiği 
miktarda işi tamamlayıp, tamamlayamayacağı konusu 
daha mühimdir. 

Öte taraftan, artırmada artan miktarlarda firma
ların işi yapıp yapamayacağı değil, artırdığı miktarın 
piyasa şartlarına uygun olup, olamayacağı araştırılma
lıdır. 28 inci maddenin son fıkrasının yeniden düzen
lenmesinin amacı budur. Yeni düzenlemeyle teklifler
den uygun olanınbeliflenmesinde kullanılacak kriterle
rin ne şekilde tespit olunacağı, eksiltmelerde azamî 
hangi miktar ve oranda indirim kabul edileceği husus
ları hükme bağlanmaktadır. Yukarıda arz ettiğim gibi, 
teklifin en ucuzu değil, en uygun bulunanı ve ihalenin 
o istekliye verilmesi hedef alınmıştır. Bu bakımdan 
28 inci maddenin son fıkrasına ait yeni tasan çıkarcı 
müteahhit karşısında ve maceracı yüklenici önünde 
Devletin çıkarlarını koruyacaktır. 

2886 sayık 8 Eylül 198.3 tarihli .Devlet ihale Kanu
nunun 44 üncü maddesi gerek madde metni ve 
gereken ruhu itibariyle Devletin savunma gücünü 
güçlendirmek ve devlet inşaatları altyapılarını mo-
dernize etmek ve ihtiyacı karşılayacak şekilde üreti
mi artırmak üzere yapılacak olan ihaleleri kapsar. 
Kanun koyucu anılan 17, 18 ve 19 uncu maddelerin
de ihalelerin ilan şartlarını düzenlemiş ve sıkı siste
me bağlamıştır. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, 44 üncü maddedeki 
hayatî Devlet işlerini birtakım formalitelerden uzak
laştırmak, ihtiyacı zamanında temin etmek için 44 
üncü maddeye bir fıkra ilavesi düşünülmüş, 17, 18 
ve 19 uncu maddelerdeki şartlardan beri kılınmıştır. 
Bunun da akla, mantığa (vereceği üstün hizmetler 
sebebiyle) uygun olacağı kanaatindeyim. 
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Yine kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkra
sında da birtakım değişiklikler yaptık. Neden yap
tık? Madde mevcut şekliyle acil alımların pazarlıkla 
yapılmasını temin gayesine yönelmiştir. Ancak, bil
hassa iş makineleriyle yapılan çalışmaların oldukça 
yoğunlaştığı günümüzde yedek parça ve lastik en 
acil ihtiyaçlar arasına girmesine rağmen, mevcut 
maddede yer almamıştır. Bu değişiklikle bu noksan
lık giderilmektedir. 

Ayrıca, özellikleri nedeniyle dışarıdan temini ge
reken bazı alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfet
tirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işlerinin pa
zarlıkla yapılmasına imkân sağlanmaktadır. Ancak 
bu yola gitmek için öncelikle kapalı veya açık teklif 
usulleriyle ihaleye çıkarılıp bu yoldan ihtiyacın kar
şılanmasının ispatından sonra pazarlık yoluna gidil
mesi gerçekleşmiş gibi yanlış yorumlamaya müsait 
görülmektedir. Zaman tasarrufu ve hizmetlerin sü
ratle gerçekleştirilmesi gayesiyle bu değişiklik yapıl
maktadır. 

9 uncu maddede de, 2886 sayılı Devlet ihale Ka
nununun 81 inci maddesinin 1 inci fıkrasıyla 4 üncü 

" fıkrasında bir "değişiklik yapılmış. Bunun da gerek
çesi çok önemli. 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Ka
nununun ek geçici 5 inci maddesine göre, bu Kanu-. 
nun 78 inci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen işler 
2490 sayılı Kanunun kapsamı dışında yürütülmek
teydi. Bu hüküm 2886 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaldırıldığından bu işlerin emaneten yapılmasına im
kân sağlanması maksadıyla 81 inci maddeye yeni bir 
bent eklemiştir. 

Ayrıca, maddenin 4 üncü fıkrasında yapılan de
ğişiklikle idare elinde mevcut malzemeyi taşarona 
verecek veya gerekli olan durumlarda iş için kulla
nılacak malzemelerin taşaron tarafından temin edil
mesi imkânı sağlanmış olacaktır. 

Yine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 un
cu maddesi yeni bir madde olarak önünüze gelecek
tir. Çünkü, maddenin mevcut şeklinde özelliği itiba
riyle bu kanun kapsamında yapılması mümkün ol
mayan işler için istisnaî .bir düzenleme getirilmiştir. 
Buna göre istisna tutulması gereken her iş için, bu 
işe ait usul ve esasların Bakanlar Kurulu ile her se
ferinde yeniden belirlenmesi öngörülmüştür. Ancak, 
Devlet Su tşleri, Karayolları Genel Müdürlükleri 
gibi büyük Özellik taşıyan, iş yapan kuruluşlar için 
madde bu şekliyle ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu 
gibi kuruluşlar 2886 sayılı Kanundan önce ihalelerini 
2490 sayılı ve ihale Kanunu dışında, kendi özel ka- ' 
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nunlarıyla yapmaktaydılar. Bu kanunun yürürlüğe 
girmesiyle ihalelerde önemli sıkıntıya girmişlerdir. 
Bu maddede yapılan değişikliklerle özellik taşıyan 
projelerin ihalesine kolaylık getirilmiştir. Yeni şekil
ler her proje için halede uygulanacak usul've esas
lar hususunda izin alınmak yerine, sadece istisna tu
tulmak istenen ihaleler için izin alınacak ve gerekli 
usul ve esaslar ilgili idarece tespit ve bakanca onay
lanarak yürürlüğe konulacaktır. Bu şekilde bir uy
gulama, özelliği olan yatırımların gerçekleştirilmesine 
kolaylık ve hız kazandıracaktır. 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri, 8.9.1983 ta
rihli ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı 
Hükümlerinsin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı hakkında Anavatan Partisi olarak görüşlerimi
zi bu şekilde aktarıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım, sağolun. (Alkışlar) 
3. — 18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seya

hat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu. (1/453) (S. Sayısı : 19) (De
vam) 

BAŞKAN — 18.2.1963 tarihli ve 196 sayılı Dış 
Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı oylama so
nucunu açıklıyorum : 

. Oy sayısı : ,247 
Kabul : 244 
Çekimser : 1 
Geçersiz : 2 
Bu suretle tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. (Alkışlar) 
4. — 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu. (1/455) (S. Sayısı : 20) (Devam) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Paşa Sarıoğlu; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; benden önce 
konuşan sayın arkadaşım Ahmet Sarp, 2490 sayıü 
Kanunun 2886 sayılı Kanunla değiştirilmesi hakkın
da kısa bilgi verdi. Biz, bu kanunlaşan ye 2886 sıra 
numarasını alan kanun üzerinde Danışma Meclisin
de beraber çalıştık. Bu tasan, şimdiki kanunlaşmış 
olan Devlet ihale Kanunu bir yıl Millî Güvenlik 
Konseyinde görüşülmüş ve beklemişti, ondan sonra, 
bunun üzerinde o zamanki Bayındırlık, imar iskân 
ve Turizm Komisyonunda iki aya yakın yoğun bir 
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çalışma yapıldı ve bütün detaylarıyla eksikler ortaya 
konmuş oldu. Ondan sonra, bizim iktisadî İşler Ko
misyonuna geldi ve zamanın darlığı sebebiyle de 
İktisadî İşler Komisyonu bu tasarıyı teka'bbül ede
rek Danışma Meclisine getirmiş oldu ve sözcülüğünü 
de bendeniz yaptım. 

O zamanki çalışmalarımız içersinde, hatırladığım 
kadarıyla, gerek teknik düzeyde, gerekse Danışma 
Meclisi komisyonlarında bu tasarı üzerinde yoğun 
'bir çalışma yapıldı; bizim Komisyonda ilgili kurum 
ve kuruluşların bütün yetkilileri davet edilmek su
retiyle; Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer kamu 
kuruluşları"1 davet edilmek suretiyle, geniş bilgiler 
alındı ve üzerinde yoğun bir çalışma yapıldı. Hatır
ladığım kadarıyla, uzun yıllar hizmet etmiş olan 
2490 sayılı Devlet İhale Kanununun yeni şartlara gö
re düzenlenmesi gereğine biz de inanmıştık ve bu 
yönde gereken gayreti gösterdik. 

Şimdi, 1 Ocak 1984 tarihinde henüz, yürürlüğe 
girmiş olmasına rağmen, çok kısa da bir süre olma
sına rağmen, bir takım değişiklikler yapılmaktadır. 
Tasanda tetkik edebildiğim kadarıyla, bunların ba
zıları makuldür, fakat bazıları üzerindeki tereddüt
lerimizi ve görüşlerimizi arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, biz nedense bir şeyi değiş
tireceğimiz zaman başka bir şeyi suçlama yoluna 
gidiyoruz. Bunu, bazı kanunların Danışma Mecli
sinde görüşülmesi sırasında da gördük. Bence, bir şeyi 
suçlamakla herhangi bir yere varılması mümkün de
ğildir. Ancak, çok tutarlı gerekçeler ortaya konmak 
suretiyle bir tasarı daha iyi savunulabilir ve onun 
mantığı da bulunabilir. 

Geçmişteki uygulamalarda Devlet İhale Kanu
nunun hizmetlerine rağmen, 50 yılı aşan bir hizme
tine rağmen, Devlet İhale Kanunu da bazı arkadaş
larımız tarafından o zaman çok kötü bir şekilde ten
kit edilmişti. Şimdi, kanunlara sadece bu açıdan bak
tığımız zaman yanılırız. Yani, hangi kanunu yapar
sak yapalım, birtakım kriterlerin ve şartların yerine 
gelmemesi halinde kanundan beklediğimiz espriyi 
bulmak mümkün değildir. Bu kanun da, öyledir; boş
luklarını dolduralım. Hepimizin buradaki görüşleri, 
zannediyorum ki en iyiyi yapmak ve bulmak için 
bir noktada toplanması lazımdır. 

Şimdi, Devlet İhale Kanunu ve bu kanun için de 
söylüyorum; Devletçe bazı hususların karşılıklı ola
rak müteahhitlerle yerine getirilememesi halinde, yine 
birtakım kusurlar bulunacaktır; ama bunun Kanun
dan kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Bir 
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defa, uygulayıcılara büyük görev düşmektedir. Dev
let, bugün büyük ihaleler yapmaktadır, bu ihaleler
de eğer Devlet yeterince denetim kadrosuna sahip 
değilse ve sadece bunu müteahhitin insiyatifine bı-
rakmışsa işin uzaması muhtemeldir ve Türkiye'de de 
maalesef bu devam etmektedir. Bunun memlekete 
zararları çok büyük olmuştur; zaman yönünden ol
muştur, üretim yönünden olmuştur, masrafların art
ması yönünden olmuştur. Binaenaleyh, sadece ka
nundan beklediğimiz diğer hususları yerine getirmek
le her şeyi halletmiş olamıyoruz. O itibarla, Hükü
metimizi burada uyarmak istiyorum; bu kanunun 
uygulamasıyla ilgili, bakanlık düzeyinde ve ilgili dü
zeyde eğer gerekli teknik kadro yeterince ve bilinçli 
'bir şekilde hazırlanmazsa, uygulamada birçok prob
lem çıkacaktır. Çünkü, uygulama yerinde olmadığı 
zaman müteahhitlerin, ben hiçbirisinin kötü niyetli 
olduğunu söylemek istemiyorum ama; denetimin 
olmadığı yerde de bir başıboşluğun olduğu ve birta
kım iddiaların oftaya çıktığı, zamanın geçmesiyle de 
bu iddiaları çözmenin çok zor olduğunu söylemek 
istiyorum. O itibarla, çok güçlü bir kadronun kurul
ması şafttır. Çünkü, bu olmadığı takdirde bundan 
beklenilen faydaların yerine getirilmesi mümkün de
ğildir. Bunda, Devletin de zararı vardır, diğer tarafın 
da zararı vardır. 

Diğer bir önemli husus da, yine bu kanun uy
gulayıcılarının kamu sektöründe kararlarını zamanın
da ve yeterli bir şekilde vermeleridir. Bu da, çok 
önemli hususlardan bir tanesidir. Bu husus da geçmişte 
bir kusur olarak yine İhale Kanununun sırtında kal
mıştır; onun için bunun üzerinde bilhassa durmak is
terim. 

Yine geçmişte eksik kalmış bir hususu da dikkati
nize sunmak isterim. Bu da, tahsisat yokluğudur. 
Çok kere de, işlerin gecikmesi ve yapılacak ödemelerin 
zamanında yapılamamasının kusuru da yine Devlet 
İhale Kanununun maalesef sırtında kalmıştır. O itibar
la, bu kanunun uygulanmasında, birkaç satırbaşıyla 
değindiğim hususların da mutlaka yerine getirilmesi 
şarttır. 

Ayrıca, şimdi gördüğüm bir noktaya da işaret 
etmek istiyorum: 2 nci maddede bir değişiklik yapıl
maktadır ve buradan, arsa temini, kamulaştırma, mül
kiyet gibi hususlar çıkarılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman uzun tartışmalar 
oldu bunun üzerinde ve şimdi hatırlayabildiğim kada
rıyla, bulabildiğim mantık şuydu: Biliyorsunuz, 
geçmişte maalesef birçok politik yatırımlar oldu. Bu-
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nun ne arsası vardı, ne kamulaştırma yapılmıştı, ne 
de projesi vardı. Böyle olunca, bir işin ihale edilmesi 
kâfi değildir. Ne olmuştur sonuçta? işin pratiğinden 
gelen arkadaşlarun bilirler, şartname gereği müteahhide 
belli bir avans ödenmiştir, müteahhit avansı almıştır, 
yer teslimi yapılmamıştır, proje verilmemiştir; sonuçta 
da iş uzamıştır. îş uzaymca da bunun Devlete maliyeti 
maalesef, her yıl artan fiyatlarla çok büyük boyutlara 
ulaşmış; sonuçta müteahhitle Devlet arasında ihtilaf 
çıkmıştır. 

Şimdi, burada bunun değiştirildiğini görüyorum 
ve kendim de bir uygulamacı olarak bunun bir mantı
ğı olmadığına inanıyorum. Çünkü, Türkiye'de bunu 
bırakırsanız, bu yine geçmişte olduğu gibi; ümit ede
rim ki olmaz, fakat olmaması için de kimse teminat 
veremez, bu olduğu takdirde, gene birtakım sunî ya
tırımlar ortaya çıkacak ve Devletin fayda beklediği, 
Milletimizin hizmet beklediği birçok yatırımlar yine 
ortada kalmış olacaktır. Onun için, o zaman üzerinde 
durduğumuz husus şu idi: «Yer temini, kamulaştırma 
ve projeleri olmayan yatırımların ihaleye çıkarılma
ması şarttır» diye, o zamanki Meclisin bütün üyeleri 
bunun üzerinde ittifak etmişlerdi. Bunu önemle vurgu
lamak istiyorum. Şimdi, Hükümet getirdiği tasan ile 
bunu değiştirmek istemektedir; gerçekten buna katıl
mamız mümkün değildir. 

Diğer taraftan, yine 2 nci madde ile 2886 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Okunduğu zaman belki biraz masum gözüküyor ama, 
her şeyden kuşkulanmanın anlamı da yoktur. Şimdi, 
gerekçesini okuduğumuz zaman, burada tahdit 
koymuştur; ihale işleriyle uğraşanların, ita amirleri
nin yakınları, ikinci derece akrabaları bundan men 
edilmişti. Şimdi burada deniyor ki, bir şirketin yö
neticisi değilse, binaenaleyh bu ihalelere katılmakta 
bir mahzur yoktur. Fakat görüşüm odur ki, bizdeki 
şirketlerin, bildiğiniz gibi aile şirketleridir çoğu, 5 
kişiden 'ibarettir, 6 kişiden ibarettir veya sınırlıdır. 
Binaenaleyh, ailenin orada hissesi büyükse, eğer yöne
tim kurulunda da görevli değilse, buna göre bu ihale
lere girmesi mümkün olacaktır. Şimdi, bunun limiti 
nedir? Evet 1 000 lira, 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira 
gibi bir hisse bir şey değildir; ama dediğim gibi, aite 
şirketlerindeki hisseler büyüktür. Böyle olunca geçmiş 
kanunda vaktiyle birtakım mahzurları görülen husus
ları yeniden burada ihdas ediyoruz. Benoe bu zararlı
dır. Sayın Bakanımızdan bu hususta açıklama bekli
yorum. 
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kanunda bunun yönetmelikle yerine getirilmesi öngö
rülmüştü; şimdi her yıl belli bakan arkadaşlarımızın 
bir araya gelmesiyle tespit edilecektir. Aslında, bakıldı
ğında belki bu daha iyidir denebilir. Ümit ederim ki, 
öyle olur. Yalnız, yönetmelik uzun vadelidir, zannedi
yorum orada, değişen fiyat ve şartlar karşısında yeni
den her yıl ele alınmasında fayda görmüştür. Yalnız, 
burada birtakım sübjektif kriterlere ve değerlendirilme
lere yer verilmesi hailinde, o zaman da birtakım iddia 
ların ortaya çıkması muhtemeldir. Onun için, bunu 
tespit ederken, bu kriterlerin üzerinde çok iyi düşün
mek lazım. Her yıl değişen şartlara göre olacağı için, 
gerçekten bu kriterlerin tespitinde büyük bir yetki 
ye büyük bir sorumluluk vardır. Çünkü, değişen 
kriterleri dikkate aldığımızda, bunların büyüklükleri 
önemlidir; işlere göre büyüklükleri önemlidir. Bu 
kriterleri her yıl değiştirdiğimiz takdirde, bu kriterlere 
göre de, Devletin ihalelerine belli kişilerin girip girme
mesi konusu ortaya gelebilir. O itibarla, Sayın Baka
nımız bu hususta bize bilgi lütfederse memnun oluruz. 
Acaba, öbüründe yönetmeliğin sadece uzun vadeli 
olmasından dolayı mı böyle bir değişiklik ihtiyacını 
hissetmişlerdir? Gerçekte ikisi arasındaki kesin fark 
nedir? Bunu bilmekte yarar vardır. 

Bir de, 7 nci maddede, bazı hallerde, özellikle 
savunma araçlarıyla ilgili satın almalarda ilan esası 
kaldırılmıştır; idareye bırakmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ilan, bir aleniyet vasıtasıdır. 
Binaenaleyh, ilanın yapılmasında yarar vardır. O 
zaman, Millî Savunma Bakanlığının temsilcileri de 
bu komisyonlara katıldı ve görüşlerini ifade ettiler. 
Şimdi, ilan kaldırılmakta, serbest bırakılmaktadır; bunu 
da anlayamadık. Acaba buna neden ihtiyaç duyuldu? 
Sayın Bakanımızdan bu hususta da bilgi rica edi
yorum. 

Diğer konuları tetkik ettim; onların'olumlu yanları 
vardır, .diğer maddelere katılıypru;z fakat katılamadı
ğımız maddeleri de burada size sıralamış oldum. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunarım. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI 1. SAFA 

GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; evvela, burada görüşlerini bildiren, ko
nuya ışık tutan sayın milletvekilılerine teşekkür ederim. 
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Efendim, 2886 sayılı Kanun, 50 sene hizmet etmiş 
bir kanunun arkasından, edinilmiş birçok tecrübelerin 
kanuna monte edilmesiyle hazırlanmış bu meseleleri 
çözme iddiasında bulunan bir kanundur. Sayın Paşa 
Sarıoğlu'inun da bahsettiği gibi, üzeninde yoğun çalış
malar yapılmış ve inşallah bu konuyu, eskisinden 
daha iyi çözmeye yönelik bir kanun olarak ortaya 
getirilmiştir. 

Konunun önemi çok büyüktür; bu inkâr edilemez. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, yalnız Yapı İşleri 
Reisliğinin elinde bulunan iş sayısı bugün 16 bin tane
dir. Devletin diğer dairelerinin; Karayollarının, Devlet 
Su İşlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığının irili ufaklı 
işleri toplandığında 30 - 40 bin tiş vardır ve inşaat 
işleri olarak bu kanunlara göre muamele görmektedir. 
Ayrıca, tabiî bütün satın almalar da bu kanuna göre 
yapılmaktadır. Bu bakımdan, Devletin yatırım faaliye
tinde çok önemli yeri olan usulleri tespit eden bir 
kanun. Bunun için, üzerinde ne kadar hassas durulsa 
yeridir. 

Şimdi efendim, kanun tek başına her şeyi ifade 
etmiyor; elbette uygulayıcıların genel tutumu; gerek 
kontrol teşkilatının, gerek proje teşkilatının, ve ge
rekse müteahhitlerin hepsinin davranışları, kanunun 
etkili olduğu sahada işin iyi yapılmasına, kötü yapıl
masına tesir ediyor. Bu bakımdan, sayın arkadaşları
mın söylediklerine tabiî ki katılmamak mümkün de
ğil, tam manasıyla ben de katılıyorum. 

«Denetim kadrosunla güçlü bir kadro ortaya çı
kartmak lazım» dediler. Muhakkak öyle. Tabiî bu, 
Türkiye'nin gerçekleri içerisinde de düşünülmesi gere
ken bir konudur. Hükümetimizin genel görüşleri içe
risinde, biliyorsunuz, bu konuda serbest piyasadan da 
yardım alınacaktır; ihale suretiyle icabında kontrol 
hizmetleri yürütülecektir. Güçlü kadroların da tabia
tıyla kendi kadrolarımız içerisinde kurulması gerek
mektedir. 

Kararların zamanında ve yeterli alınmasını iste
diler. Biliyorsunuz, bunlar bizim de genel endişeleri
miz içerisindedir; bürokrasinin azaltılması, memurla
ra itimat edilmesi, müfettiş faaliyetiyle memurları 
mümkün mertebe tedirgin etmemek; bütün düşün
düğümüz budur ve aynı endişeler içerisinde olduğu
muzu sayın arkadaşlarımız bilmektedir. 

Tahsisat yokluğu konusu; halkımızın tabiriyle 
«Ayağını yorganına göre uzatma, uzatmama» konu
sudur, elbette bir planlama ve bütçe konusudur. Bu 
konularda da mutlaka iyileştirmeler getirmek gerek
mektedir. 

Kanun, esas itibariyle, gene arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri gibi, serbest rekabeti eskisine nazaran 
daha iyi yapmak, seçimleri daha iyi yapabilmek, iha
le yapacak idarelerin, biraz daha eski kanunun getir
diği mecburiyetlerden kurtarılması yönünde madde
ler getirmiştir. 

Bu arada, bizim getirdiğimiz; kanun daha bili
yorsunuz yepyeni bir kanundur, tatbikatı görülme
miştir, yaşanmamıştır; fakat bizim idarelerde yapıl
mış olan, bilhassa yönetmelik hazırlanışı sırasında 
yapılmış olan daha ince çalışmalar sırasında ortaya 
çıkarılmış birtakım mahzurlu olabilecek maddelerin 
değiştirilmesi şeklinde bir kanun teklifidir. Bu konu
da kanaat sahibi olunmuştur ve bu teklif hazırlan
mıştır. Şimdi gördüm ki, arkadaşlarım bu değişiklik
lerin bir kısmını makul buluyorlar zaten; onun için 
onlara fazla dokunmadan Sayın Paşa Sarıoğlu'nun 
saydığı sıra içerisinde, üzerinde soru bulunan madde
ler hakkında açıklamalar yapmak istiyorum. Fazla 
vaktinizi almamak için, herhalde en iyisi bu olacak. 

2 nci madde üzerinde «İstimlak şartı- kaldırılıyor. 
Kaldırılmasa idi daha iyi olurdu» ifadesi var. Şimdi, 
2 nci maddede, aslında bina ve benzeri inşaatlar için 
ihaleyi yapmadan evvel istimlak işlerinin bitirilmiş 
olması şartı devam ediyor. Sadece, burada eklenen 
fıkraya dikkat edersek, «Mülkiyet ve kamulaştırma 
işlemlerinin tamamlanması şartı, bina ve benzeri ma
hiyetteki inşaatlar dışındaki ihalelerde» aranmaz» de
nilmektedir. Burada kastedilen ihaleler, maddeden 
anlaşılabileceği gibi, daha ziyade Devlet Su İşlerinin, 
Karayollarının, limanların, hava meydanlarının inşa
atları gibi büyük inşaatları konu etmektedir. Bu bü
yük inşaatlarda bir iş programı yapma imkânı var
dır; iş programı içerisinde istimlaklerin de programa 
alınabilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca, bir de 
projenin büyüklüğü sebebiyle bazı kısımlarını, istim
lakler yapılırken inşa etmek imkânı da vardır; istim
lakten kurtulmuş yanlarının inşa edilmesi imkânı 
vardır. 

Birçok baraj yerinde arazi, zaten Devletin ol
maktadır, . istimlake ihtiyaç bile bulunmamaktadır; 
ama belki de, projenin tümü ele alındığında, bir ka
nal sahasının istimlaki yüzünden barajı da beklet
mek gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Projede yol
larda da parçalanabilen işler olabildiği halde, proje
nin tümünün istimlakini beklemek yüzünden ihale
nin bekletilmesi mecburiyeti doğmaktadır. Bu gibi 
durumlarda ciddî ve büyük projelerde idarelerin 
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daha rahat ve verimli kararlar verebilmesini sağla-
mak amacıyla bu hüküm getirilmiştir. Yoksa, bina 
ve benzeri inşaatlarda istimlak şartı devam etmekte
dir ve eskiden Sayın arkadaşlarımın bahsettiği istim
lak yüzünden ihalelerin gecikmesi yahut programla
rın tatbik edilememesi yahut taahhütlerin fesih duru
muna gelmesi yahut da birtakım ilave paralar öden
mesi durumları daha ziyade bizim Yapı İşleri Reis
liği içerisinde cereyan eden olaylardır. O bakımdan, 
bu maddeye ihtiyacımız var diye düşünüyoruz efen
dim. 

6 ncı maddedeki değişiklik ise; anonim şirketlerin 
ortakları ile ilgili. Burada da şöyle bir durum var : 

Biliyorsunuz anonim şirketlerde nama ve hamili
ne yazılı hisse senetleri olabilmektedir; hisse senedi 
piyasası bugün artık yaygınlaşmaktadır, hamiline ya
zılı hisse senetlerini takip imkânınız yoktur. Yalnız 
burada, nama yazılı olanları bu maddenin dışında bı
rakmış olacaksınız; halbuki bir bakıma nama yazılı 
olanlar çok daha açık olarak ortaya çıkmış insanlar
dır; yani bunda hem haksızlık vardır hem de olayın 
yüzde 8Ci faraza hamiline ise, yüzde 20Psi namadır; 
o yüzde 2G'yi dışarda bırakıyorsunuz, geriye kalan 
o yüzde 80'i kontrol imkânınız yok. O bakımdan, 
bunu değiştirmek te adaleti sağlamak yönünden fay
da var. Ayrıca da, sermaye piyasası yönünden hisse 
senetlerinin bu şekilde bir cezalandırılmaya tabi tu
tulması da yanlış olacak. 

28 inci madde, bu kanunun en önemli ve 2490' sa
yılı Kanuna göre en fazla yenilik getiren maddesidir. 
Üzerinde çok münakaşa edilebilir. Mevcut kanun, 
28 inci maddedeki «Uygun bedel» takdirini, yönet
melikte tarif etmeye bırakmıştır. Yönetmelikle tarif 
edince, bir kere, yıllık değişen durumları tarif ede
memek imkânı var, o yönetmeliğin eskime şansı var; 
yönetmelik de elbette değiştirilemez değildir ama, 
belli bakanlardan ibaret bir kurulun, her yıl bu ko
nuda birtakım, memleketin ekonomisine, işlerin, gidi
şine, bütçeye göre bütün şartlan nazarı itibara ala
rak; ayrıca Hükümetin politikasına göre de birtakım 
kriterler koymak, daha uygun bedeli tayinde daha 
doğru sonuçlara götürme imkânını verir diye dü
şündük. 

Bu münakaşa tabiî bitmez, bu münakaşa, kolay
lıkla «Şu çözüm en iyisidir» denebilecek, sonuca he
men getirilebilecek bir münakaşa değildir. Yalnız, 
buradaki endişemiz şudur : Bu maddeyle, Türkiye'nin 
her tarafında, demin sayılarını söylediğim adette, çok 

büyük adette komisyonlar çalışacak ve işler ihale edi
lecek. Uygun bedelin nasıl takdir edileceğini bir yö
netmeliğin çerçevesine sokup, bu yolla bunun devamlı 
olarak kullanılmasını sağlamak ve bu komisyonları 
birtakım şaibelerden, zorluklardan kurtarmak ve bun
ların 2490 sayılı Kanunda olduğu gibi, gene en fazla 
tenzilat yapmış olanına işi vermelerini, başka tarafı 
düşünmemelerini sağlayabilmek, bir daha yüksek ma
kamın sorumluluğu ve icabında olabilecek dedikodu
ları üzerine alarak komisyonları bundan kurtarabile
cek bir maddeyi ancak böyle getirmek imkânı var 
diye düşündük. Komisyonları kurtarmak, sizin işle
rinizin daha hızlı yürümesini sağlamaya müncer olur. 
Bakanlar, netice itibariyle orada siyasî sorumluluk 
almış mevkideki insanlardır. Bu sorumluluklarını 
bakanlardan yüklenmelerini bekleyebiliriz; ama ko
misyondaki insanların büyük sorumlulukları üzerine 
alıp, uygun fiyat tarifini en ucuzun dışında yapma
larını beklememiz oldukça zordur. O bakımdan bu 
madde getirilmiştir. Sorumluluk yukarıya alınmıştır; 
onlara daha rutin hareket etme imkânı verebilecek 
birtakım çizgileri yukarıdan çizip vermeyi amaçla
mıştır. 

O bakımdan, bu maddenin de eskisinden daha 
iyi; yani bir yönetmelikle katılaşmış bir şekilden daha 
iyi çalışacağına inanıyoruz. Yönetmeliğin çizeceği 
çizgilerin bizi, yine 2490 sayılı Kanundaki gibi mak
simum tenzilatı yapan adama iş verme şekline götü
receği kanaatine vardık. 

Verilebilecek birtakım hesap usulleri olabilir; o 
münakaşalara da yönetmelik hazırlanışı sırasında ge
tirilmiştir. O hesap usulleri de birtakım aritmetik or
talamalar vesairedir. Netice itibariyle, uygun fiya
tın takdiri konusunda yeterli, etkili olabilecek bir me
tot olamıyor. O bakımdan bu şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 44 de; ihaleye davet edilecek isteklilerin 
seçimi için, Devlet İhale Kanununda yazılı 17, 18, 19 
uncu maddelerin hükümlerine bağlı kalınmaksızın 
önseçim ilanı yapılabileceğini getiriyor. 

Bu maddede bir de, yukarıda tadat edilen özelliği 
olan inşaatlar için sayılmış inşaat tipleri arasına köp
rüler ve tünelleri katıyoruz. Maddede yapılan deği
şiklikler bunlardır. 

Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek 
firmaların önseçimümi yapab'itoek üzere yapılacak iha
lelerde 17, 18, 19 uncu maddelerdeki hükümllere bağla 
'kalınmıaımasınıi öngörüyoruz; «işin özelliğine göre ka-
lınmayalbilir» diyoruz, önseçim yapmak için yapılan 
'ilanlar; bu 17, 18, 19 uncu maddedelki konular aslında 
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ihale ilanlarıdır, o ilanlarda Etenen bilgilere, belge
lere önseçim için ihtiyacımız yoktur. O bakımdan, 
birçok kere; bir ilamın bedelini de düşünürseniz, iıla-
Miın büyütülmesinden doğan ilave (bedelin, bundan sağ
layacağımız faydadan çok daha pahalı olduğumu he
saba katarak icabında 'idare gereksiz birtakımı bilgi
leri istemeyecek, taftan küçültecek, o şartlara bağlı 
kataayaoaktıır. Meselle budur. Bu da, gerektiğinde ida
relerin tendi yetkilileri içerisinlde verecekleri karardır. 

Bu, «köprüler, tüneller ilaıve edii'limeis'i» koinusu da, 
'ki özeliği olan 'inşaatlar 'içerisinde köprüler ve tünel
ler sayıltaamıtştır. Bütün köprüler, bütün tüneller de 
özelliği olan 'inşiaait sayılmaz; ama bunlarım bazıları,• 
mesela Boğaz Köprüsü gibi özelliği olan köprü ya
hut diyeîilm tüpgeçit gibi özelliği olan bir tünel hali, 
yukarıda, bu maddenin üst tarafımda sayılmuş olan 
yapı Itipleri arasında, mıesıela «Barajlar, enerji ısamtral-
ları, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, havam'ey-
danları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, akar
yakıt tesisleri özelliği bulunan yapım işleri», arasın
da 'köprüler ve turneler sayıllmadığı için, bu madde
nin getirdiği imkânlarda köprüler ve t'üneMerim fay-
dalaniamaıması ve Karayollarıımızın yahut icabında 
Devlet Su Işlerin'in bu mıaddenim tmaksadımıdan yaırar-
ila'namamasını doğurduğunldan, bü Ski hususu da bu
raya eklemeyi 'teklif ettilk. 

Efendim, benim kamun miaddeleri hakkında genel 
olarak söyleyeceklerimi bunlardan ibaret. Sayım heye
tinizden bu değişikliklerin kabulünü istirham ©diyo
rum. öyle sanıyorum ki, bu suretle bu, kamunu da
ha 'iyi bir kanun halline getireceğiz. Elbette ki kamum 
daha çalışmamıştır; 2490 sayılı Kanun hakkımdaki 
bildiklerimizi bu kanuna monte etmekle bu. kanunu 
•ortaya çıkartmışız, ıbu kanunu da yaşadıktan sonra 
(bir sene, iki sene, üç ısene ısonra) yeniden hep bir
likte takip etmeliyiz ve gereken 'ilaveleri, yenlikleri, 
çıikaırtmaıları yapmalıyız. Ancak, o surette böyle bir 
büyük olayı Türkiye çapında yaşatmak imkânımız • 
vardır, 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa

yım Başkan, Sayın 'Balkana bir soru sormak istiyo
rum* 

'BAŞKAN — Buyurum, 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa

yın Bakan, soracağım 'soru siyasal mülahazalarım öte-
ıslinde, sadece hukuk tekniği açışımdan kaymaklaınmak-
'tadur. Bu kamulaştırma ya da mülkiyet işlemlerinim 
tamamalanmıası şartının aranmaması konusu, bana, 

I Anayasaya aykırı gibi gelir. Anayasa, mülkiyet hakkı-
mıın hangi hallerde tahdit edileceği ya da devletin 

j özel mı'üllk'iyete me sekide müdahale edeceği Ikonuisun-
1 da düzenılemd'er getirmiştir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI 1. SAFA 
GİRAY (Devamla) — Efendimi, müsaade ederseniz, 
devam etmenize hiç gerek yok; bir misal vereceğim 
ve sorunuz cevaplanmış olacak. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
açıdan Anayasaya aykırıdır düye düşünürüm. 

Benim eklemek istediğim bir husus daha var. 
Yapılan kamulaştırmanın yerinde olup olmadığı açı
sından, Danıştay mezdinde kamulaştırmamın iptali ci
hetinde 'dava açılması mümkündür. Farz edelim, ki, 
kamulaştırmanın iptali yollunda Danıştayda açılan da
va kabul edildi ve kamulaştırma iptal edildi. Sizim, 
kamulaştırmaya takaddüm eden devrede başlatmış ol
duğunuz ihalenin yatırımna, fiiliyata .intikal etmesi ha-

I ünde otftaya bir hukuksal darboğaz çıkmayacak mı
dır; bunu 'düzenlerken bu hususu düşündünüz mü? 
Bunu sormak istemiştim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI 1. SAFA 
GİRAY (İstanbul) — Simidi efendim, isltimlaiki ta-
mıamlanmıamiiş olan yerde kazma vurulmıaz; bumun 
gayesi de o değildir zaten. 

'Şimdi, şöyle 'durumlar vardır : Mesela bugün eli
mizde aktüel bir şey var; İstanbul'daki Galata Köp
rüsü. Galata Köprüsünün Karakoy tarafındaki bir bö
lümünün, aslında köprüye yaklaşım sahasında olan bir 
bölümünün kamulaştırılması tamamlanmamıştır. O 
saha projenin tümü İçerisinde de var olduğu için, bu 
maddeye göre Galata Köprüsünün ihales'nin tamamı 
beklemektedir. Halbuki, Galata Köprüsünü, icabında 

I orayı kamulaştırmıasamız bile yapmak durumundası
nız. Nihayet, projenin o köşesindeki bölüm eksik ka
lır, onu yapmamış olursunuz. 

Şimdii, bana bunu söyledikleri' zaman ben ded'im 
I ki; «Projeden o bölümü ayıralım, onu ayrı bir proje 

alarak ele alalım, bugün elimizde hazır, kazma vu
rabilecek durumlda olduğumuz kısmı ihale edelim.» 
Biz projeden orayı ayırdık; onu ikinci bir ihale olarak 
yapmak durumunda kalacağız. Halbuki, eğer böyle 
bir imkânım olsaydı, ben orayı da ihaleye dahil eder
dim. Orası istimlak edilmeksizin, ellbetlbe kazma vu
rulmayacaktı gene; alma ihalenin tamamını yapmış 
olacaktık,. 

Öyle duramlaır olabilir ki, o bötaıedien dolayı; bu
gün ben oradakini bölmüş olmakla belki şunu kaybet-

I *îm; sonradan orayı daha pahalı yaptıracağım. Bu-
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gün eğer ihalenin 'içine dahil «itmiş olsaydım ben onu, 
orayı, iistimila'ki tamamladığım takdirde, daha ucuz fi
yatlarla yapılmış olacaktır. 

Şimdi, her durumda bu olmaz; ama öyle durum
lar vardır ki, 'böyle ıbir İmkân vardır, (kanunum 'mad
desinin bunu kullanmaya engel lolimamıası lazımdır. 
Bunu 'kullanma yetkisini 'idareye varmıelıidiır; idare de 
onda takdirini kullanmalıdır. Mesele budur efendilm; 
yoksa Anayasaya aykırı şakide istimlaki tamamlan--
mamış olan 'bir yere kazma elbette ki vurulmaz, ya
ni o soramiluluk idarelerimizde vardır efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanaikkala) — Sa
yım Balkanım, tamamlama açısından izin buyurur mu-
sunuz? 

Gerdktirici sebeplerine Ikatıılıyorum. Bir hükuksaıl 
konuya değinmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, konuyu fazla uzatmak ilste-
rniyorum; o bakımdan... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siyasal amaçlarım ötesinde, .siallt hukuk tekinliği açısın
dan bir maruzatta 'bulunmak isterim; izin buyuruırsa-
mz< 

BAŞKAN —- Buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, gereifctiiricı sebeplere katıliyorum. Sizin bu
yurmuş olduğunuz İhtiyacın varlığını da 'kabul ©diyo
rum. Ne var kfi, Galata Köprüsü dışında herhangi 
bir yenide, sizlin 'ihale ettiğiniz, İhalesini tamamladığınız, 
'bir yatırım; diyelim ki kamutaştırmanıın Danıştay ta-, 
rafımdan iptal edilmesi halinde, siz' o yatırımı, o iha
leyi gerçekleştiremeyeoelkisiniz demektir. 

'BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI î. SAFA 
GİRAY (Devamla) — Efendim, iısltimilak'i bitme

miş olan yere ikazma vurulmaz. Danuştaya 'gütme su
resi beklenir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Kazma vurmayın; maruzatım onum da ötesinde... 

BAYINDIRLIK VE 'ÎSKÂN BAKANI I. SAFA 
GİRAY (Devamla) — Ben sizinle bunu ayrıca ko-
nuşayum1; hakikaten çok Özel 'konu. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yalnız orada hukuksal bir darboğaza gireceksdniz, 
onu söyleyeyim. 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI l SAFA 
GİRAY {Devamla) — Yoktur efendim, hayır. Ona 
tam 'dikkat edilmektedir, idareler o konuda yeterince 
itecrübelıid'ir; onda tereddüdünüz olmasın. 

Teşekkür ederim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 'izin 
verirseniz bir soru da ben sormak isterim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayım Başkanım, Sa

yın Bakanı dikkatle dinledim. Şimdi bizde ^geçmişte 
'kanunların değiştirilmesi hep pratikten, uygulamadan 
doğan ihtiyaçlardan sonra Meclîse getMmiştir ve üze
rinde gerekli değişiklikler, birtakım tecrübelerden geç
tikten sonra gerekçeli olarak gelmiş buraya. 

Şimdi, Sayın Bakanı dinilerken, bu degişikik'ler'in 
hepsinin birer varsayımlından ibaret olduğunu görüyo
rum; yani 'kanun 1 Ooalk 1984"te yürürlüğe girmiş ve 
değiştirilmesi isltenen maddelerde pratikte yaşanmış 
gerekçe yok, sadece varsayımdan hareket ediliyor. 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI 1. SAFA 
GİRAY (Devamla) — Efendim, biz hızlı çalışma 
sahamızı ayarlıaımaklla meşgulüz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, müsaade 
ederseniz bitireyim. 

Onun için ben, maddeler üzerinde .tekrar söz at
madan, Sayın Balkanımızdan şunu rica ediyorum; yia-
ni pratiğe geçmeden, uygulama imkâna bulmadan, 
hangi sonuçları vereceğini bilmeden bir varsayımla 
geldiği kanısındayım. Onu lütfen izah ©derler mi? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI 1. SAFA 
GİRAY (İDevamlİa) — Efendim, demiim açıkladım; 
meselar Karayolları, Devlet Su İşleri, gibii idairelerimiz 
eskiden 2490 sayılk (Kanuna tabi değildiler ve bu ko
nular esasen onlların kenidi kanunlarında hallediılmı'işti. 

Den'enmemiş olduğunu söylediğiniz 'için ifade edi
yorum; bugün bu (kanun, Karayollarını, Devlet Su 
İşlerini, kendi eski ıkanunlanndalki hareket serbestisine 
nazaran (kısıtladı. Bunu görüyoruz, bunu biliyoruz; 
bunu farz etmiyoruz. Bu, elim'izde vakıa olarak var
dır* 

Karayolları ve Devlet iSu İşleri bildiğiniz gibi bu
gün TürMye'miin en iyi çafoşian müesseseleridir. Bu ça-
ıkşmaîarında ikendi kanunlarının yardımı vardır. O ba
lcımdan bu, Sföylediğiriiz gibi, bir farz etmeden ileri
dir efendim; bildiğimiz bir şeydir. Bu kanunla elin
deki imkâna kaybetmiştir; o İmkânı yeniden ona ver
me yönündedir teklifler. Bilmem talimin edebildim mi 
efendim? 

Teşekkür ederim. ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Himi Nalbantoğ-
lu; buyurunuz öf eridim. 

— 25 — 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başlkan, sayın milletvekilleri hepinizi saygımla selam-
larim, 

Görüşmekte olduğumuz, 2886 sayılı Devlet thale 
Kanununda değişiklik öngören bu yasa tasarısı üzerin
de bendeniz de görüşıleriimi arz etmek üst'iyorum. 

Önce, bu yasanın bizim Bayındi/iilıfc Komfeyonun-
dan geçmemiş ollmaısını bir eksiklik olarak kabul edi
yorum; belki bu 'sebeple de komuşmallaırımız biraz pal-
yaltüf ollacaiktır. 

Konuya geçmeden önce biraz gerilere gidelim. 
Gerek geçmişte .'idarelerde çalışanlar, gerek müte

ahhitlik müessesesiyle ilgili alanlar bilirler k)i, 2490 sa
yılı Yasamın kifayetsizliği ve çelişikleri 20 - 25 yıldan 
beri Itefkrartlanmış durmuştur. Nihayet .bu kanuna 
6150 sayıllı Kanunla ve sonradan 4876 sayılı Kanum-
ıla bazı ekler ve değişiklikler yapılmış ve en sonda 
da galiba, 8.9.1983 itarih ve 28'8'6 sayılı Yasa çıkanıl-
ırııiştır. Bu da henüz uygulanmadan, tabiatıyla hepi-
müzin belki dikkatini çektiği (için, bazı çelişkileri bu 
yasayla düzenlenmek İstenmektedir. 

Bu 2886 sayılı Kanun dahi, artırma ve ekşitme 
işlertinii gerelk ihale şurasında gerekse üslenicilsi belli ol>-
du'fctan sonraki süre içerisinde aiksakhkılaırdaın, eksik
liklerden, kısaca çelişkilerden kuritaracak yöntemden 
uzaktır. Kanımca, 288(6 sayılı Yasaya değişiklik geti
ren görüşeceğimiz şa yasa da, 28'86 sayılı Yasanın çe
lişkilerini kaldırmamıştır. Belki de biraz daha laırj 
ölçüde uygulamaları; «tajtstil hüsnüniyetle ve üst düze
ye soruraMuk yüklemek suretiyle, yalsaya sokmakta 
olduğundan, Ibiır bakana bunu uygulayacak diğer idarî 
kaideme Ikadrolaırı ve fconltrol elemariliannıı belki de 
isıkıntiidan kurtaracaktır. 

2490 sayılı Yasanın en büyük çelişkisi, haddi îa-
yıik f iyaitıinı tarif etmemiş olmasııydı. iMliyorsunuz, ihıa-
deter içlin bayındırlık birim fiyatlarına ve o işjin met
rajına göre bir keşif hazırlanır, bu keşif maliyetleri 
de yüzde 5 - 10 gibi, genel giderler düştürülmek 'su
retiyle, yüzde 15 - 20 gilbi müteahhitlik kârını ko
yarlar. Bu suretle maiye'tlten yüzde 25 fazla olarak 
genel gider ve müteahhit kârı fazlasıyla ıbiiır İlk keşif 
bulunur ki, bu, (ihaleye aırz edilen fiyatltur. İhaleye 
girmeye halk kazanmış, yani (iştirak belgesi almış; olan 
müteahhitler, bu bedel üzerinden tenzilatlarını yüzde 
olarak yapmak suretiyle tdfclifilarini verirlerdi1. Bu 
(tekliflerin yüzde 3 -5 olduğu gibi, hele şu son 5-10 
sene içerisinde yüzde 50 - 60 da olabildiği ıgörüilimüş-
/t!ür< 
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Işjte, 2490 sayılı Yasada en uygum fiyatın «arif 
edilmemiş olması nedeniyle, üstleniciyi belirlemede 
en çok ıtenzlatı yapana işin verimesi'de zorunlu oilur-
ıdu ve ne yazıktır ki en yüksek tenzlalt da Hazine 
yararı diye kabul edildiğinden, gerelk ihale işleri ille 
görevli idare kadroları, gerekse müteahhitlik müesse
sen zor durumlara düşerdi. Hatta bu durum, müte
ahhitlik müessesesini de dejenere etmiştir. 

Halbuki idare, bir işin ihale keşif bedelini bayıın-
darlık birim fiyatlarıyla hesap ©tmişltir. Bu fiyatlarda 
işçiik ve malzeme rayiç bedelleriyle, fişlin yapılabilir-
ılik saat süresine göre hesap edilen bedeline, yukarıda 
iarz edilen, hepsi de kâr olmayan, yüzde 25 mikta
rında genel gider ve müteahhitlik kâr payı eklenmek 
'suretiyle ihale bedeili bulunmaktadır. Kaldı fci, biriim 
fiiyaltlardaiki tmalızem© ve işçilik rayiçleri, daha bu ra
yiçlerin tespit edildiği ay sonunda geçerliliğini kay-
beitoekteldirler. Yüzde 30 - 40 gibi enflasyon dönem
lerinde, aıyliılk fiyat (artışlarının yüzde .3 - 4 olduğu dü
şünülürse, bu doğrudur. 

Kaldı ki, o işin İhalesi sarî mukavelelerde ancak 
Mayıis - Haziran aylarında ve hele yıl sonuna doğru 
yapılabilmişse, yüzde 30 gibi biır artışla ihale bedelin
deki fiyat ve rayiçler iyice geçerliliğini yitirmiş bu
lunuyordu. Buna rağmen sıon 5-10 yıl' içinde ihale 
tenzilatlarının yüzde 50-60 gibi rakamlara ulaşmış 
olması hainde, hiçbir lidare veya hü^ürnıet, «Acaba 
bayındırlık birim fiyatları mı yanlış veya üstlenici 
batmaya mı niyetli?» diye düşünmemişlerdi. Böyle bir 
ihale işinin sonra'sımda neler olduğu veya olacağı da 
düşünülmemizi. Bu gibi hallerde elbette ki üst'lenitoi, 
İhale Kanununun icbar ettliği bu nedenlerden ötürü 
mallzeme ve tekniğinde bazı eksikliklerle işlini yapmak 
zorunda ikallmaikta; fakait biiır depremde bu hatalar 
meydana çıkmaktadır. Vaktiyle Van - Muradiye dep
reminde hasar gören devlet yapıları buna Mr Örnek
tir, 

Geçmiş yasayı fazla eleştirmeye gerek yok. ©u 
yeni 2SS6 sayılı Yasanım koyduğu uygun (bedel tarifi 
ide «akaittir -kanıma göre tabiatıyla- ve leride bazı 
çelişkiler 'doğuracaktır. Ne diyor? Diyor ki : «Eksilt
melerde tahmin (edilen »bedeli geçmemek üzere, teklif 
edilen bedellerden tercihe layık görülenini; bedeli tah
mini yapılmayan ihalelerde de, teklif edilen bedellin 
uygun görüleni uygun bedeldir.» Çok yuvarlak bir ̂ şey. 
Bu teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni veya 
uygun görüleni nasıl belirlenecektir? Görülüyor ki, 
<bu tarif ide çefliişkiHidlir, 
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Bu yaıssarain bu maddesi kanaımca şöyle değiştirilişe I 
veyahut 4a o bakanlar 'tarafmâsun tespit edilecek kri
terlerde esas, ana unsur olarak şu koşular da göz I 
önüne alınsa, sanırımı iyi olacaktır. 

•Bu sekide üç türlü ana unsur öneriyorum. Her
halde (bu dlü̂ ürjıütlür. Belki, burada değişsifemek diye 
bir şey yok, kriter olarak tespitlerde düşünülür diye 
teklif ediyorum. 

)Bu biraz daha şok radika! gibi !bir şey görülü
yor ama birinci şu : Bayındırlık birim fiyatlarına 
göre bulunan keşif bedellerinden tenzilat yapılmaksı
zın, kura ile üstleniciye verilir, yani üsıtlenici tayin 
edilir. Müteahhitleri seçmişsiniz, giriş beüıgeleri ver
mişsiniz, karşraıza gelmiş, oturmuşlar; «Sıfır fcenzi- I 
tatla veriyorum aırkadaş, kura çekıiyorum, 'sen gtiıt yap 
ve paranı da, tabiî yüzde 25 kârın var, ona göre ver
gini ölde» diyeceksiniz. I 

İkinci husus olarak şöyle bir şey nazarı tibare 
allınaibilür : Bayındırlık birim fiyatlarına göre yapılan 
Jllk keşiflerden, eskiden olduğu -gibi, tenzilatlarla ve 
fakat yüzde 25'ten fazla olan tenzilatlarla, zamlı ten- I 
züaitlar nazara itibare alınmaksızın, yapılan diğer ten- I 
zilatların ortalamasına alttan en yakın olan tenzilat sa- I 
hibi lîsttltenıîıdityte is verilir ve yapar. Taibiî mukavelesini 
yapar, işe başlar. I 

Üçlüncu konu olarak şöyle bir önerim var : İha- I 
ile keşif bedelindeki tıer kıalem için tabiî birim fiyalt- I 
talki her kalemin fiyatları var tavan ve taban fiyatlar I 
İstenir müteahhitten. Ama o şekilde ki, taban fiyalt- I 
•lar yüzde 25 eksiğinden fazla yapılatmaz; çünkü yüz- I 
de 25 kâr koymuşuz biz fiyatta ve tavan fiyaltlar da I 
bilfarz yüzde 35 fazlası 'konamaz tavanlarda. Bu ta- I 
yanın 35 olmasınıı da, ıo seneki enflasyon miktarı di- I 
ye tespit edilen rakamı aırz ediyorum, Bu şekilde mü- I 
teafahıMer bu iki tavan ve taban fiyaltlar arasında bi- I 
irim fiyat verirler, toplarız, kendi keşifleri çıkar. Çık- I 
taktan sonra, bu fiyatların ortalamasını alırız yahut I 
en-düşüğünü alırız, veririz müteahhide. I 

Bu sekide kriterler tespit edilirken, bunlar nazarı I 
fltiibare aılınırsa, sanıran iyi olur. Hem serbest reka- I 
(bdfei İrem'in etmiş olur (Ki, Sayın Ahmet Sarp arka- I 
daşımız da «Bu İhalede 'yahut da bu kanunda alimi-' I 
yete ve serbest rekabete ön verilmemiştir» gibi itoo- I 
nuştular sanırım) dolayısıyla da kriterlerde ana un- I 
sur olarak bunlar seçilirse iyi olur. / 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu. bir dakikanız j 
kalmıştır. 

HtLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bir da
kikada bMreyim Saym ^ J 
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Simidi, diyeceksiniz ki «Serbest rekabet dediniz, 
ancak, bu 1 inoi maddede 'hiç /tenzilat yapmadan ku
ra ile üstfence tayMni İstediniz, neden? «Şimdi onu 
izah edeyüım. 

Müteahhit keşlimi de bir kâr müessesesi' olmak 
lazım gelr. Bir bakkal, halden aldığı 20 liralık do
matesi' dükkânına götürdüğü zaman, üzerine etiketi
ni, tabiî kârlı etikdtini, belki 30 lira, 40 İra koymak
ta ve buna 'kliımse bir şey dememektedir. Kâr edecek 
iki, oddan Ikazansıın ve çoluk çocuğunu geçindirsin. Tir 
oarette 'de İcar esasa 'kabul edilmekte olduğuna göre, 
Devletlin birim fiyatlarıyla yüzde 25 kâr esasına göre 
yaptığı keşif bedeli üzerinden ihalelerde müteahhitler
den tenzilat neden 'isteniyor? Niye müteahhit bir de 
yüzde 30, hele son zamanlarda yüzde 60 gibi tenzi
latlar yapmak suretiyle işi alıyor ve biz de oma «yap» 
diyoruz; Yapmıyor taibiî, yapılmıyor; başka mesele, 
yapıyor da. Bu bir adaietsıizlMr. Bu bakımdan, o 1 
inci maddedeki teklifimi önerdim tabiî. 

Neftice İtibariyle, işin kökenine inmeye, gerek mü
teahhitlik müessesesi, gerekse idare kontrollük mües
sesesinin baza saranlarımı da bu kanunun yanı sıra ya
hut da bundan sonra ilgili taunlarında göze almak 
zorundayız. 

Bu konuda da, müteahhitlerin dertleri, kodtrol 
mühendMeriniin dertleri ve belki omlara kontrol ettik-
lerü işin ihlale bedeli üzerinden yüzde 1 veya yarım 
gibi bir prim verilmesi gibi konular teMifimde var; 
f&ıfcat müddetim bitti. 

Beni bu sıaaltite dinlediğiniz için çok teşekkür 
eder, hepirM tekrar saygıyla selamlarım efendim, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ismail Sarutoan, buyurun efen
dim, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL SARpHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; müzakere etmekte olduğumuz 
Devlet İhale Kanununda, bundan 6 ay kadar önce 
2490 sayılı Kanunla köklü bir değişiklik yapılmıştır. 
2490 sayılı Kanun 50 yıla yakın bir zaman yürür
lükte kalmıştır. Oysa, devlet ihalelerinin istenen dü
zeyde olmadığını, kanundaki noksanlıklarla hiz
metin yürütüldüğünü görüyoruz. Şu anda, altı ay ön
ce tadil edilen Devlet İhale Kanununun bugün nok
sanlıklarının görülmesi suretiyle, yeniden tadil edil
mesinde muhakkak isabet vardır. Esasen, bu kanun 
çok daha iyi hizmet verebilmek için, zaman zaman 
noksanlıkları tamamladıktan sonra gerçek hüviyeti
ne kavuşmuş olacaktır. Ancak, bu kanunun şu anda 
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tadilini yapmakta olduğumuz maddelerine bir huşu- | 
su katmak mümkün değildir. Bunun, teknik bir in
celeme ve bir noksanlığın giderilmesini amaçladığını J 
görüyoruz. Ancak, bu kanunun Bayındırlık, İskân, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda müzakere edil
mesi gerekirken, Plan ve Bütçe Komisyonunda mü
zakeresinin yapılması bir noksanlıktır. Komisyonlar 
arasındaki vazife taksiminde sanıyorum ki bir yan
lışlık olmuştur. Komisyonların ihtisas elemanların
dan meydana geldiğini büiyoruz. Bu bakımdan bir 
yanlışlığın bundan sonra yapılmamasını temenni et
mek istiyorum. 

Sayın 'milletvekilleri, bir hususu belirtmek istiyo
rum. Kanunun çok yönlü ve kapsamlı olması nede
niyle geçmişte 2490 sayılı Kanunda olduğu gibi, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununda da kargaşalık 
yine devam edecektir. Kanunda, devletin satın alım
larını meydana getiren bir bölüm var. Diğer yönünü i 
ise tamamen teknik olan yapım bölümü teşkil etmek
tedir. Şu halde, birisi satın alma, ki ticarî bir konu
yu teşkil etmektedir. Diğeri ise teknik olmakla bera
ber, ihtisas meselesi ve her ikisinin de kendi bünye
leri arasında, hatta ilgisi olan bakanlığın bunu takip 
etmesi, bu kanuna yön vermesi gerekir iken bir ba
kanlık bünyesi içerisinde hem devletin satın almayı 
hem de yapım işini üstlenmesi; bu aradaki bir mü
şahedenin dengesizliğini ortaya koyacağını düşünü
yorum. 

Şu halde, eğer önümüzdeki dönemde bu kanu
nun satın alma bölümünü ayırmak suretiyle tatbika
tında rahatlık sağlayacak unsurların ortaya konul
masında isabet olacağını belirtmek istiyorum. 

'Sayın milletvekilleri, Devlet geçtiğimiz günlerde 
inşaat yapımcılarıyla ilgili olarak ve yapımı hızlan
dıracak fevkalade önemli kararlar ve kanunların 
çıkmasına öncülük etmiştir. Şu halde, Devlet sosyal I 
mesken kredisiyle kooperatiflerin desteklendiği bir 1 
dönemde, kooperatiflerin ihaleleri diledikleri gibi I 
yaptıkları bilinmektedir. Oysa, kredi veren müesse
senin en azından, komisyonlarda bir temsilcisinin ve
ya bir müşahidinin bulunmasında isabet vardır. Ka- I 
nunda bu hususa yer verilmemiştir. I 

Diğer bir husus da, 2490 sayılı Kanunu takip I 
eden 2886 sayılı Kanunda da görüyoruz ki, mukavele
ler, sözleşmeler tamamen tek taraflı olarak hazır
lanmaktadır. İnşaat yapımını üstlenen yapımcıdan, I 
kendi noksanından dolayı, mukaveleye konulan esas
lar dahilinde maddî ve manevî olarak cezalandırıl
mak suretiyle, onun Devlete verdiği zarar tazmin j 
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edilmektedir,' ama ihaleyi veren müessesenin , kusu
rundan doğan hatanın da yine müteahhide yüklen
diğini görmekteyiz. Oysa, sözleşmelerin, hiçbir za
man tek taraflı olamayacağı, tarafların müzakere ile 
veya bu konudaki iyi bir anlayışla ortaya konulması 
gereği vardır. Kanunda bu konuda bir açıklık yok
tur. 

İhaleyi veren müessesenin istihkakları zamanın
da ödeyememesi suretiyle, bu işi yapanın sonunun 
çoğunlukla iflas olduğunu da bilmekteyiz. Bu bakım
dan, en az, sözleşmede müteahhidin de bir hakkı 
olduğunu, dolayısıyla ihaleyi yapan müessesenin ku
surundan doğan zararın da müteahhide ödenmesi 
gereğine inanmaktayım. Bu hususlar elbette bugün
kü müzakeresini yapmakta olduğumuz tasarıda ol
mayacaktır; ama sanıyorum ki, Sayın Bakanımız 
bu konuda yeni bir çalışmayı başlatarak önümüzde 
yeni bir iyileştirmeyi tekrar getirmek suretiyle görü
len noksanlıkların giderileceği ümidiyle hepinize te
şekkür ediyorum. ( ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet thale Kanunu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — Devlet İhale Kanununun 2 nci 

maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Ancak, arsa temin edilmesi, mülkiyet ve kamu

laştırma işlemlerinin tamamlanması şartı; bina ve 
benzeri mahiyetteki inşaatlar dışındaki ihalelerde 
aranmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Buyurun Sayın Haznedar. 
ADİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; kamu idare
sinde temel kanunlardan birini müzakere ettiğimiz 
kanısındayım. 2886 sayılı Yasadan evvelki yürürlükte 
olan kanunu biliyorsunuz, 2490 sayılı Yasa idi. 2886 
sayılı Yasanın müzakere safhasında ben de Danışma 
Meclisinin bir üyesi olarak ve bu komisyonun üyesi 
olarak bulunmuştum. Şimdi değiştirilmek istenen hu
susu da ben koydurttum. Niçin koydurttuğumu. da 
arz etmek istiyorum. 

Uzun süre -belki biliyorsunuz- devlet hizmetinde 
bulundum ve bu nevi işlerin çok yoğun olarak yer 
aldığı bir müessesede çalıştım. Bunun konmasının 
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nedeni şu idi, Türkiye'de daima bu ihale işlerinde 
tesislerin yaptırılmasında gecikmeler vaki oluyor, ge
cikmelerin nedenleri nedir diye üzerinde uzun uzun 
durduk. Bunları şöyle tespit ettik, genelinde ifade 
ediyorum : 

Evvela proje hataları ve projenin mevcut olma
ması hadisesi. 

İkincisi, insan faktörü. 
Üçüncüsü, ödenekler. 
Dördüncüsü de, yer teslimi hadiselerinde karşı

laşılan müşkülat. 

Proje konusu, kanuna ilgili madde konulmak su
retiyle halledimiş vaziyete girdi. Yani şöyle diyor : 
«Arsası temin edilmemiş mülkiyet ve kamulaştırma 
işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu hal
de imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde 
avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri -bulunma
yan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz.» Bu hüküm
lerin çoğunu bizzat ben -arkadaşlarım bilirler, o ko
misyondan şu anda burada üç kişi var, hatırlaya
caklardır- ve arkadaşlarımla birlikte koyduk. Proje
nin mevcut olmaması, proje olmadan işlerin ihaleye 
çıkarılması çok büyük sonuçlar doğuruyordu ve iş
lerin büyük ölçüde gecikmesine müncer oluyor idi. 
Proje olmadan işin ihaleye çıkarılmaması hadisesi 
bu madde ile düzenlenmiştir. Çünkü tip yapılarda tat
bikat projesi olacak, diğerlerinde avan projeler saf
hasında kaldık. Çünkü tatbikat projelerinin yapıla
mayacağını da biliyorduk. 

Yalnız bir şeye daha burada dikkatinizi çekece
ğim : Aynı maddede asgarî bu nitelikteki projelere 
uygun keşiflere isnat etmesi hadisesini de getirdik. 
Nedeni de, mütemadiyen ihaleden sonra keşif ila
velerine yer kalmaması amacına matuftu. 

Bunlar arasında insan faktörü üzerinde durmayaca
ğım, belki biraz sonra diğer madde üzerinde söz al
dığım zaman onu da izah etmeye çalışacağım. 

Aslında planlı dönemdeyiz, ama en fazla aksa
yan yönlerin, işlerin gecikmesinin nedenlerinin başın
da ödenek meselesi gelmektedir; temelinde de birta
kım politik mülahazalar yatmaktadır, politik tercih
ler yatmaktadır. Onlar derin meseleler ve 5 dakika
nın içine sığmayacağı için onları atlıyorum. 

Arsa temin edilmesi hadisesini Sayın Bakanım 
biraz evvel burada izah ettiler, ben maalesef görüş
lerine katılmıyorum, nedenini izah etmeye çalışaca
ğım. 

Bu konuyla uğraşmış arkadaşlarım gayet iyi bilir
ler, işler ihale ediliyor, sonra yine mukavelelere göre 
muayyen bir süre içinde müteahhide bir yer teslimi 
yapılması iktiza eder. Yer teslimi için mahalline gi
dilir, mahallinde, «Bu tesisi şuraya yapacaksın» diye 
kendisine yer teslim edilir. O arada proje de göz
den geçirilir, eğer avan projede değiştirilmesi iktiza 
eden yönler varsa yer teslim heyeti onları da tespit 
eder, «Şunları da şöyle değiştireceksin» der. Fakat 
dikkat edin «Yer teslimi» diyoruz, yani bir yeri tes
lim edeceksiniz adama ki, orada işe başlayabilsin; 
aksi takdirde işe başlama imkânı yoktur ve bunun 
pek çok misali görülmüştür. 

Bu nedenle, değil yalnız kamulaştırma hadisesi, 
bütün hukukî işlemlerinin tamamlanmış olması, hat
ta imar durumuna kadar tamamlanmış olması ge
rekir. Resmî dairelerde görüyoruz, şehrin içinde bir 
yerde okul yaptırmak istiyorlar, ama imar planında 
orası okul yeri değil. Aylarca, yıllarca imar planın
da gerekli düzenlemelerin yapılması için bu hadise 
yüzünden vakit kaybediliyor; ihaleden sonra oluyor 
bunların bir bölümü. 

Bunların hepsi bu maddeye geçirilmek istenmiştir 
ve bir istimlak imkânsızlığından doğacak, Devletin 
zararını önlemek bakımından da istimlakin öncelikle 
yapılması hadisesi bir kanunî müeyyide olarak kon
muştur. Bu aynı zamanda bürokratları da koruyan 
bir maddedir. Çünkü, birçok idarede vaki olmuştur, 
30 senelik tecrübeme istinaden söylüyorum; projesi 
olmayan, daha yeri bile belli olmayan, sadece ismi 
bulunan bir tesis ihale edilmiştir. Neden? Politik mü
lahazalarla, o iş ihale edildi, ele alındı diyebilmek 
açısından sadece; ama ondan sonra ne olmuştur? 
Yeri teslim edilememiştir, projesi olmamıştır veya o 
projenin uygulanması imkânı kalmamıştır, iş tasfiye 
edilmiştir; yani aslında iş daha da gecikmiştir. 

Sayın Bakan, büyük projelerde bazı sorunlar or
taya çıktığını ifade ettiler. Büyük projelerdeki sorun
ları da ben kabul etmiyorum. Nedeni şu : tstanbul-
Ankara arasında bir otoyol yapacaksınız, bütün ts-
tan'bul - Ankara arasındaki yolun tümünün birden 
ihalesi banis konusu olamaz. Arz ettiğim gibi konu, 
bir projenin bütün yerlerinin istimlaki hadisesi değil
dir, bu yanlış bir yorumdur, kanun bunun kastetmi
yor. Kanunda kastedilen husus, ihale ettiğiniz işin 
yer teslimini yapabilmeniz için gerekli olan arazinin 
istimlaki hadisesidir. 



T. B. M. M. B: 41 2 . 3 * 1984 0 : 1 

Sayın Bakanın Galata Köprüsüyle ilgili olarak 
yaptığı izahatta olduğu gibi, projeler kısımlara ayrı
labilir; ama bazi projelerin bir bü'tün halinde ihale 
edilmesi gerekebilir. Bu hadise o kadar önemliydi ki, 
arkadaşım işaret ettiler, Sayın Başbakanımız burada. 
Devlet Planlama Teşkilatında olduğu zaman ve Baş
bakanlık Müsteşarı bulunduğu zaman, yıllık prog
ramlara giren tedbirler arasında mutlak surette yeri 
temin edilmemiş olan projelere başlanmaması ve hat
ta daha da ileri gideyim, yeri temin edilmemiş olan 
projelerin programa alınmaması hususunda, yıllık 
programlarda namütenahi tedbirler vardır ve bunlar 
uygulanmıştır. 

Şimdi bundan bir dönüş geliyor, bazı özel hadi
seler nedeniyle belki gecikmelere neden olabilir, çok 
özel hadiselerde; ama bu bir genel prensiptir. Bir özel 
hadise uğruna bir genel prensipten caymak, işte re
form niteliğinde telakki ettiğim; 2490 sayılı Kanun
la, 2886 sayılı Kanun arasındaki reform niteliğinde 
sayılabilecek bu maddeyi zedeler. 

Onun için ben istirham ediyorum, bu maddenin 
kabulü hususunda Sayın Hükümet, Sayın Komisyon 
ve Sayın Yüce Meclis mutlaka ısrarlı olmasınlar ve 
<bu maddeyi, bu prensibi zedelemeyelim. Gerek baraj 
konusunda, gerek yol konusunda, gerek liman, hava 
meydanı vesaire konularında kanundaki kastedilen 
mana, ihale edilen kısmın, bir yerin teslim edilebil
mesi hadisesidir. Tüm projeye ait istimlakin yapıl
ması bahis konusu değildir. Bu istimlak niye yapıl
maz? Ya hukukî bir takım zorluklar vardır, ya para 
yoktur, tüm istimlake yetişemezsiniz. Ama kısmen 
ihale edin, istimlak edin ve onu ihale edin. Eğer bir 
hukukî zorluk mevcut ise, ihale ettikten sonra o ha
disenin ortaya çıkması Devleti büyük zarara sokar. 
Ona da girmeyelim, diyorum. 
Bu nedenle bu maddenin reddedilmesi yolunda oy 

kullanmanızı istirham ediyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (MOP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var rnı? 

Buyurun Sayın Artuköğlu. 
NECİP OĞUZHAN ARTUKÖĞLU (Burdur) 

— Sayın Başkan, muhterem üyeler; arkadaşımız su 
mühendisi olmakla beraber su yapılarının geniş tat
bikatında buulnmadikları için, su yapılarının yatı
rımlarında istimlaki öne almanın lüzumsuz yatırım 
yapmış olmayı gerektirdiğini ve bunun inşaat sonu
na kadar da faizinin işlediğini hesap etmemiştir. Bu
gün büyük bir bent inşaası tasavvur ediniz, en az 

dört sene sürer. Bunun haznesindeki istimlaklerin, 
inşaatı ihale etmeden evel yapılması halinde dört sene 
bu yatırımların faizi işleyecektir, maliyet yükselecek
tir. Halbuki bendin inşasına bu istimlaklerden evvel 
başlanır, su çevirmesi yapılır, bent yerinde inşaata 
başlanır, bu arada da istimlak muameleleri yapılabi
lir. Diğer taraftan bu gibi inşaatlarda istimlakin ya
pılması malî yönden külfet getireceği gibi, inşaatın 
ve yatırımların geç başlamasına da sebep olacaktır. 
Çünkü, bunun itirazı var, davası var, vesaire vesaire... 
Bu Devlet planlamasının aksamasını icap ettirir. 

Saygıları sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş değişik
lik önergesi yok. 

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

2 nci' maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Devlet İhale Kanununun 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların 
ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli 
olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Devlet İhale Kanununun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi ha
zırlanır. Onay belgesinden; ihale konusu olan işin 
nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin 
edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve 
fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak 
usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa 
geçici teminat miktarı belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Devlet fhale Kanununun 1'3 üncü 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

İta amirleri, ilgili idarenin memurlarından birinin 
başkanlığında idareden, yapım işlerinde işin ehli ve-
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ya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ve maliye 
memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları gö
revlendirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Devlet İhale Kanununun 15 inci 

maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Devlet İhale Kanununun 28 inci 

maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler 
ile eksiltmelerde kabul edilecek azamî indirim mik
tar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim 
fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans mikta
rı ve isteklinin buna benzer teknik ve malî yeterliği 
ile ilgili diğer hususlar da göz önünde bulundurul
mak ve gerektiğinde diğer Bakanlıkların da görüşleri 
alınmak suretiyle her yıl Bayındırlık ve İskân Baka
nının koordinatörlüğünde Millî Savunma, Maliye ve 
Gümrük, Tarım, Orman ve Köy İşleri, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlarınca tespit olunarak Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

'Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; biraz evvelki 
konuşmamda insan faktöründen bahsedeceğimi ifa
de etmiştim. Onu izah için ve burada bir fikrimi il
gililere duyurmak için söz almış bulunuyorum. 

2490 sayılı Kanuna göre, 2886 sayılı Kanunun 
yine reform niteliğinde diyebileceğimiz unsurlarından 
bir tanesini de bu madde teşkil etmektedir; ihalelerde 
uygun fiyat meselesi, uygun fiyat kavramı. Aslında 
bir işi ihale ettiğiniz zaman eğer müteahhidi iyi ise, 
iyi kimseleri seçebildinizse, o iş yüzde 80 bitmiş de
mektir; problemler olmaz, iş zamanında biter, idare 
müteahhit ilişkileri gayet iyi gider. O nedenle başa
rılı olmak isteyen her yönetici, işi zamanında bitir
meyi düşünen her yönetici, mutlaka işini en iyi 
müteahhide vermek ister. 

Aslında 2490 sayılı Kanunda da bu vardır. 2490 
sayılı Kanunda da «en ucuz bedel» değil «en uygun 
bedel» sözcüğü geçer; ama 2490 sayılı Kanun, 1934 
yılında çıkmıştır. 1934 yılından beri bunun böyle 
olduğu da bilinmesine rağmen, ben pek tahmin et
miyorum ki, burada yönetici pek çok arkadaşımız 
var, kendilerinin mesul olduğu veya kendilerinin yap
ması gereken bir ihalede en uygun bedeli en ucuz 
bedelin dışında tespit etmiş olsunlar. 

'Ben bunu yöneticilik hayatımda bir defa yaptım. 
O da, mektepten daha yeni mezun olmuş, hiçbir şey 
bilmeyen, bu nevi işlerle hiç karşı karşıya kalmamış 
genç bir mühendisken, bir proje ihalesinde en fazla 
tenzilat yapmış olana değil de, o projeyi en iyi ya
pana, yapacağına kani olduğum kişiye ihalesini ida
re meclîsine teklif ettim. İdare meclisi bu teklifimi 
değiştirerek o en iyi yapacağını tahmin ettiğim mü
teahhidin veya müellifin tenzilatını asgarî tenzilata 
indirmek suretiyle kabul etti. Bundan sonra da ka-
tiyyen teklif etmedim, hiç kimse de edemedi. 

2886 sayılı Kanunda bu «uygun bedel» mefhu
mu, kavramı getirilmiş olmasına rağmen, yine ben 
eminim ki, hiç kimse bunu en ucuz bedelin dışında 
(çok istisnaî haller bir tarafa bırakılırsa) katiyen uy
gulayamayacaktır. 

Sayın Babanım da burada izah ettiler ve «İşte biz 
bu konuda yöneticilere kolaylık sağlamak üzere me
suliyeti onların üzerinden almak istedik ve bu yeni 
düzenlemeyi getirdik» dediler. Kanımca yeni düzen
leme de konuya çare değildir. Bu konunun altında ya
tan asıl husus '(Kendileri ifade ettiler, fevkalade mem
nunum) bürokrata itimat hadisesidir. Hiçbir bürok
rat ileride mesul tutulması ihtimali olan, şaibe altın
da kalması ihtimali olan bir hadisede, karar verebi
leceği bir konuda, herhangi bir ihtilafı çok kolaylık
la halledebileceği bir durumda dahi, o kararını ver
mekten bugün çekinmektedir. Nedeni gayet basit. En 
ufak bir hadisede derhal üzerine müfettişler gider. 
Eğer müfettiş o yöneticinin kafasında değilse, tak
dirine taalluk eden hususlarda özellikle ifade ediyo
rum, yönetici hapı yutmuştur, (afedersiniz) fevkala
de büyük sıkıntıların içine girer, mahkemelere dahi 
girer. En azından rencide olur. Bu duruma düşmek 
istemeyen hiçbir yönetici de Devletin bugün işlerinde 
zecrî karar vermek yönüne gitmemektedir, hep mah
kemeyi tercih etmektedir. İhtilaf halinde; «Gddin mah
kemeden hakkınız varsa alın demektedir» ve işin tu
haf tarafı buna da alkış tutulmaktadır. Oysa bir 
mahkemeye gitme hadisesi işi en az iki yıl gecikti
rir. İki yıl içinde namütenahi şartların artışı dolayı-
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sıyla Devlet çok büyük ölçüde zarara uğrar. Ama ora
da mevcut ihtilaf, hatta müteahhit haklı olduğu hal
de, basit bir şekilde halledilse, arkasından da beş bin 
türlü onu halledenler hakkında şikâyet yağar, tşte 
bundan çekinen yönetici kesinlikle bunu yapmamak
tadır. 

Sayın Başbakanın özellikle bir sözü vardı ve ay
rıca burada bunu bir kanun vesilesiyle ifade ettiler : 
«Biz vatandaşa itimat edeceğiz» dediler, «îtimat esas» 
dediler; birtakım formalitelerden kurtarmak bakımın
dan, bürokrasideki zorlukları önlemek bakımından. 
Ben buna bir şey daha ilave etmek istiyorum, kendi
lerinin de o fikirde olduklarını zaten biliyorum, bü
rokrata da lütfen itimat ediniz. O da Türk vatanda
şıdır. Mesul mevkilere getireceğiniz insanları iyi se
çerek getiriniz ve onlara itimat ediyorsanız; sağdan 
soldan gelecek iftiralara, sağdan soldan gelecek it
hamlara, çok bariz deliller, kesin kanıtlar olmadık
ça lütfen kulaklarınızı tıkayınız. Aksi takdirde 2886 
sayılı" Kanunda yapacağınız bu değişiklikler kesinlik
le bizi düşündüğümüz hedefe ulaştırmayacaktır. 

Bu 2886 sayılı Kanunda getirilen ve bir nevi bü
rokratları mesuliyetten kurtarma amacına matuf ol
duğu anlaşılan husus şu : «Her yıl beş tane bakandan 
oluşan bir kurulla günün şartlarına, işlerin hususiye
tine bağlı olarak Türkiye'de azamî tenzilat miktar
larını tayin edeceğiz» diyorlar. Kanundan sadece bu
nu anlıyoruz; bizim komisyonda müzakere edilmedi
ği için maalesef derinliğine giremedik. Yani mese
la, «Bir bina inşaatında yüzde 30'dan fazla tenzilat 
yapılamaz» diyecek. Neden? tşte, «inşaat malzeme
sinin fiyatı şudur, yıl içinde artış ihtimali budur, di
ğer şartlar şunlardır, binaenaleyh yüzde 30'dan fazla 
tenzilat olmayacaktır» diyecek. O zaman ne olacak 
teklif verenler? Bugün yüzde 50, yüzde 60'la tenzi
latlar görüyoruz. Bunlar hakikaten işi kötüye, çıkma
za götüren durumlar. Zaten iş, demin de ifade ettiğim 
gibi, daha başlangıçta, yani ihale ettiğiniz an ya se
lamete ya da felakete gider. Bu şekildeki tenzilatlar 
da kesinlikle işi selamete götürecek şartların başlan
gıcı değildir, kötüye gidişin başlangıcıdır. O neden
le, azamî tenzilat sınırlarını tayin edeceğiz, ihale ko
misyonları veya ihaleyi yapacak olan makam onun 
üzerinde bir tenzilat görünce onu otomatikman bir 
tarafa atsın, binaenaleyh ileride de «Niye en ucuza 
vermedin?» gibi bir ithamla karşı karşıya kalmasın. 
O-zaman ne olacak? Mesela herkes yüzde 30 tenzi
lat yapacak, 10 kişi ihaleye girmiş olacak, 10 kişi
nin içinden bir kişiyi seçeceksiniz. Nasıl? Diğer kri

terlere göre. O diğer kriterler nedir? tşte onun teknik 
kapasitesi, malî kapasitesi, bilgi derecesi, tecrübesi, 
eski ihalelerdeki tavrı, davranışı ve başarısı. Gayet 
tabiî bunlar kriterler; ama çoğu dikkat ederseniz 
takdire inhisar ediyor. Takdir bir yere girdiği an işte 
gene o yönetici o seçimde fevkalade tedirgin olacak
tır, çok objektif birtakım nedenler bulmadıkça bu 
seçimi fevkalade zor yapacaktır. 

Bir defa şöyle bir hal var : Demin söyledim, ba
kanlar her yıl azamî tenzilat sınırlarını ilan edecekler. 
Yüzde 301 dedik. Rakamsal olarak ifade ediyorum: 
10 kişi ihaleye girdi, birisi yüzde 28, öbürü yüzde 25, 
öbürü yüzde 15 tenzilat yaptı; ama siz biliyorsunuz 
ki, yüzde 25 yapan, yüzde 28 yapandan o işi çok da
ha iyi yürütecek durumdadır. Gene aynı sorun orta
ya çıkmaktadır. Bu halde de - şimdi söylüyorum, za
man (içinde bunun örneklerini de göreceğiz - mutlak 
surette en fazla tenzilat yapana o iş verilecektir. En 
iyisi değil, en uygun teklif değil; yani en uygun tek
lifin bir vasfı en ucuz olması, ama onun yanında di
ğer vasıflar var, müteahhidin diğer vasıfları geliyor, o 
vasıflar nazarı itibare alınmadan mutlaka en ucuza 
verilecektir, bu ortam böyle kaldıkça; ama mevcut 
iktidar, eğer deminki söylediğim tarzda bürokrasiyle 
olan ilişkilerinde ve onlara karşı tutum ve davranışla
rında demin söylediğim prensipleri benimser ve bunu 
uygular ise, bütün sorunlar bu nevi kanunlara lüzum 
kalmadan mutlaka halledilecektir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; zannediyorum muh
terem arkadaşımız bizim bürokrasiyle ilgili, vatan
daşla ilgili, bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili uzun za
mandır; seçim evveli, seçim sonrası söylediklerimize 
hiç dikkat etmemiş. Bürokrasinin azaltılması pren
sibinin itimattan geçtiğini ve bu itimadın da ilk ön
ce memura yapılması lazım geldiğini, memura itimat 
ederseniz memur da vatandaşa itimat eder dediğimi
zi, herhalde hatırlamıyor veya unutmuş gözüküyor; 
bunu bir kere hatırlatmak istiyorum. 

Biz bürokrasinin çözümünde meselenin itimattan 
geçtiğini, ama ilk önce Devletin, memuruna itimat 
etmesi gerektiğini ve memurun da bunun akabinde 
vatandaşa itimat edeceğini, edebileceğini ifade et
tik; çünkü hakikaten memura itimat etmezseniz, me
murun da vatandaşa itimat etmesini bekleyemezsi
niz; çünkü memur kendisini korumaya çalışacaktır. 
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Bu madde, aslında önemli bir madde. Bugün bir
çok ihalelere baktığınız zaman şu sıkıntılarla karşıla
şıyoruz, hem de büyük büyük ihalelerde; Devletin ta
yin ettiği bedelin, tahmin ettiği bedelin üzerinden yüz
de 50 - 60, Sayın Haznedar'ın da belirttiği gibi, bü
yük kırmalar yapılıyor, ondan sonra da işler o nok
tada çıkmaza giriyor. 

Şu noktada herkes hemfikir olmalı, yani dünya
nın hiçbir yerinde düşük fiyat varken ondan paha
lısına verilmiyor; bundan hiç kimsenin şüphesi ol
masın; ama bu şekilde olan düşük fiyat da daha sizi 
başta mahkûm ediyor; o işi yapılmaz hale getiriyor. 
incelendi, neden bu böyle oluyor? Bir kısmı avans 
meselesinden ileri geliyor, yani ihalelerimizde avans
lar var, hepsinde yok; ama büyüklerinde avanslar 
var. tşte müteahhit bu avansı alacak, muayyen iş
lerini yapacak diye o avans yüzünden ihalelerde yük
sek kırmalar meydana geliyor. Bunu önleyebilmenin 
yolu nedir? Memurunuza hiçbir zaman, «Siz yapa
mayacak adama ucuz da olsa vermeyin» diyemezsi
niz. Bu fevkalade zor bir hadise olur ve dünyanın 
hiçbir yerinde de tatbik edilmemiştir. O vakit yapa
cağınız iş, bunun gayet tabiî teknik raporlarını da 
teknisyenlerinizden alarak, o sene içinde, belki muh
telif cins ihalelerde, belki genel olarak, bunu artık 
teknisyenler tayin edeceklerdir, günün şartlarına gö
re makul olarak ne kadar kırılabilir, bir sınır dahi
linde, bunun altında olan herhangi bir kırmayı kabul 
etmezsiniz. Bunu bakanların yapacağını bir kararla 
belirtirsiniz, bu suretle de bürokrasinin üzerindeki 
yükü üzerinize alırsınız. 

Peki ondan sonra ne mukayese edilecek? Ondan 
sonraki mukayesenin bir yolu var; avansı kim aşağı 
vermişse. Çünkü herkes aynı fiyata gelecek; belki ge
lecek, belki gelmeyecek. Eğer herkes aynı fiyata gel
mişse, tabiî teknik şartları uymak kaydıyla kim avan
sı az istiyorsa ona bakarsınız. Avanslar da aynı olmuş
sa, p vakit diğer kriterlere bakarsınız; ama bütün 
bunlar netice itibariyle ihaleyi yapabilecek, yani çok 
fazla kırmadan dolayı ihaleyi yapamaz halden mem
leketi kurtaracaktır. Çok misalleri görülmüştür; bizim 
devrimizde değil, bizden evvelki dönemlerde de he
men hemen her gün olan hadiselerden biridir. 

Onun için biz burada bu yolu tercih ettik. Bu 
şekilde meseleyi bütünüyle çözdüğümüzü de ifade et
mek istemiyorum; ama meselenin mühim mikyasta 
rahatlatılabileceği kanaatindeyim. Hiç olmazsa bü
yük ihalelerde, büyük işlerde, orta büyüklükteki işler
de yüzde 80 - 90 gibi anormal kırılmalardan dolayı 
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işin yapılamaz hale gelmesi önlenebilecektir thamin 
ediyorum. 

Bu, üzerinde uzun zamandan beri çalıştığımız bir 
formüldü. Bunu bu şekilde huzurlarınıza getirmiş bu
lunuyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayın Başkan söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; fevkalade önemli bir maddeyi 
görüşüyoruz. 

Efendim, uygun bedel konusunda önemli olan bir 
unsur da Bayındırlık ve fskân Bakanlığının çıkaraca
ğı tüzüktür. Çıkarılacak bu tüzük önemli oluyor; çün
kü bilhassa yapım işlerinde ihalelere herkes gireme
yecek. Malî ve teknik bakımdan yeterlilik konusu bu 
çıkarılacak tüzükte öngörülecektir. Yani tüzükle buna 
ait kriterler getirilecektir. O halde herhangi bir'yapım 
işinde, o yapım işinin özelliğine göre müteahhitlerde 
aranacak malî imkân, yeterlilik ve teknik yeterlilik 
konusu tüzükle getirilecek. Şimdi, herhangi bir ihale
ye yeterli olan kimseler girebilecek. Halbuki gerekçe
de deniyor ki, (bunun Komisyonda da müzakeresini 
yaptık); «Uygun bedel konusunda eşit kimseler ara
sında tekrar malî bakımdan ve teknik bakımdan yeter
lilik konusunda kim yeterliyse o öncelik alacak.» Bu 
yanlış bir husustur, yanlış bir öneridir. Gerekçenin bu
na göre düzeltilmesi icap ediyordu, Sayın Bakan bû  
konuda söz vermişlerdi, ama yine bakıyoruz gerekçe 
aynı şekilde gelmiş. Bu konuda Sayın Bakan ne di
yorlar acaba? 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI I. SAFA 

GİRAY (İstanbul) — Efendim, Komisyonda görü
şülmesi sırasında sayın milletvekilinin bahsettiği ko
nu görüşüldü ve hata tespit edilerek gerekçeden çıka
rılması kararlaştırılmıştı. Burada gerekçeden çıkmamış 
ise sehiv vardır, çıkarılması gerekir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler..» Madde kabul edilmiştir. 

,7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Devlet İhale Kanununun 44 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 44. — Uçak, harp gemisi, harp mühim

matı, elektronik cihaz, askerî tesisat ve levazımat, si
lah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili 
faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alı-
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mı; barajlar, enerji santraları, sulama tesisleri, li
manlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lo
komotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt 
tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri, bediî ve teknik 
hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sis
temlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve 
imar planları, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile 
bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale 
usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece 
kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif 
usulü ile yaptırılabilir. 

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

Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihaleler
de, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek 
suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın 
onayının alınması zorunludur. 

Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ge
rekli görülen halerde ihaleye davet edilecek isteklile
rin seçimi için 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Devlet İhale Kanununun 51 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (p) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

,«c) önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani 
ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ace
le olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif 
usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan iş
ler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açık
ça belli olan işler; bilgisayar alımı, kiralanması, ba
kım ve onarımı; her çeşit araç ve gerecin yetkili ser
vislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; 
yedek parça ve lastik alımları.» 

«p) (özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağ
lanması zorunlu olan her türlü alım, kiralama, ona
rım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma 
ve hizmet işleri.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Devlet İhale Kanununun 81 inci 

maddesinin birinci fıkrasına (p) 'bendi eklenmiş ve 
4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«p) İlköğretim kurumları ve tesisleri ile ilkokul 
öğretmen konutları yapım, onarım ve bakım işleri.* 

«Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlara 
verilen işlerde; gerekli görülen malzeme taşaron ta
rafından temin edilmek şartıyla iş yaptırılabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

İİO uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 1IQ. — Devlet İhale Kanununun 89 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«Madde 89. — Bu Kanun hükümlerinin uygulan
masının mümkün olamayacağı haller ile, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
yeniden teşkilatlanması, silaih, araç ve gereçlerinin 
modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştiril
mesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef 
Planının gerçekleşmesi için temin edilecek mal ve 
hizmetlerin ihalesinde; ilgili bakanlığın teklif edeceği 
ihaleler için bu Kanun hükümleri dışında kalınması
na Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu ihaleler
de uygulanacak usûl ve esaslar idarelerince hazırlana
rak ilgili bakanın onayı ile belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak İste

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İt2 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 1İ2. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Tasarının kesin olarak oylanmasından evvel oyu
nun rengini bildirmek üzere söz almak isteyen?.. Yok. 

Tasarının tümünü kesin olarak oylarınıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun efendim. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI î. SAFA 

GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve-

2 . 3 . 1 9 8 4 0 : 1 

killeri; gerek Devlet yatırımlarının, gerekse Türk iş 
hayatının en önemli kanunlarından birisinde getir
diğimiz değişiklikleri çok büyük bir anlayışla ve yar
dımla Komisyondaki çalışmalardan itibaren ka'bul 
ettiniz, kanunlaşırdınız; çok teşekkürler ederim efen
dim. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemdeki 
konuları sırasıyla görüşmek için 6 Mart 1984 Salı 
günü saat 15.CjGfte toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

X ^ <»-
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11 . 1! . 1983 Tarihli v* 2953 Sayılı 1984 Malî Vılı Bütçe Kanununa Bağlı (1) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 
400 
252 
244 
4 

1 
3 

147 
1 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet DeMceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHİSAR 
Metin Rakbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 

(Kabul 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğruıl Gökgün 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Öksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 

Edenler) 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunıiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
ismail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Kaımit Metelk 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtima Mihrlbaın Erdem 
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Mustafa Kemal Toğay 
îbrahtilm Fevzi Yaman 

ÎÇEL. 
îbfaibim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüşftü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğanean Akyürek 
Yaşar Albayrafcr* 
Sabit Ba'tumlu 
Ömer Necalti Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Hail Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh Itter 
Mehmfct Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Aitan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tüky öney 
Turgult özal 
ibrahim Özdemir 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend ylusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMİR 
Mahmut Akkılıç^ 
Hüseyin Aydemir 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
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I Ülkü Söylemezoğlu 
I Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 

I Sabri Araş 
I Ömer Kuşhan 
I Halis Soylu 

KASTAMONU 
I Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
I Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
I Erol Ağagil 
I Şükrü Babacan 
I Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
I Mehmet Budak 
I Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
I Osman Nuri Akyol 
İ Mustafa Batgün 
I Salih Güngörmez 
I Orhan Otağ 

KONYA 
I Vecihi Akın 
1 Abdurrahman Bozkır 
I Kadir Demir 
I Ziya Ercan 
I Salim Erel 
I Altınok Esen 
I Nihat Harmancı 
I Haydar Koyuncu 
I Emin Fahrettin özdilek 
I Saffet Sert 
I Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
I Mustafa Uğur Ener 
I Mustafa Kalemli 
I A. Necati Kara'a 

MALATYA 
I İlhan Dinçel 
I Metin Emiroğlu 
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Ayhan Fırat 
Ahmet Ilhami Kösem 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoglu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Mustafa Demir 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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ADANA 
Coşkun Bayram 

ANKARA 
Neriman Elgin 

(Reddedenler) 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

TOKAT 
Enver özcan 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

(Çekimser) 

İSTANBUL 
Yılmaz thsan Hastürk 

(Geçersiz Oylar) 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 

(Oya Katılmayanlar) 

SİVAS 
Ruşan Işın 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş (İz.) 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t. A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Eskıin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çekkbaş. 

BURSA 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Galip Deniz (İz.) 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
(t A.) 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
M. Murat Sötaıenoğlu 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgeme. 
Durmuiş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mucip Ataklı 
îmıren Aykut 
Hayrettin Elmas 
Hüseyin Avni Güler 
Feridun Şakir öğünç 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar (B.) 
Mustafa Tınaz Titiz 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

ÎZM1R 
Vural Arik'an (B.) 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
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KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
Fahri Şahiıa 
Talat Zengin 

MANİSA 

Abdulah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 

Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hümi Biçer 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal Ozdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşıik 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

URFA 
Veoihi Ataklı 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçfili 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL (1) 
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196 Sayılı Dış Seyahat Harcamalan Yergisi Kanununun 
Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
247 
244 
— 

1 
2 

152 
1 

i -

(Kabul Edenler) 

Reddedenler 

18 . 2 . 1963 Tarihli ve 

_ ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Del'iceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHİSAR 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş' Arpacıoğlu 
ismet Özarşlan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Arall 
Sürura Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 

I Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Al'i Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztektin 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Saburuiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narün 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 

Yürürlükten Kandırılmasına 

(Kanunlaşmıştır.) 

İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmli Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman • 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 
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HATAY 
Tevfifc Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fafcma Mihriban Erden 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
Böhiç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğancan Akyürelk 
Yaşar Albayrak 
tlmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Di üçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh İller 
Mehmöt Kafikashıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Alltan Kavak 
R. Ercümenıt Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
T ü k y Öney 
Turgult özal 
İbrahim özdemir 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 

Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 
K AHRAM ANMAR AŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçmkaya 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Veciht Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin Özdilek 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet İlhami Kösem 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmail Özdağlar 
Gürbüz Şakranh 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
'Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eklem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
ihsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakalhoğlu 

SAMSUN 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezâk Ceylan 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğl 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

TBKİRDAĞ 
Salih. Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman IBahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıağlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

UŞAK 
Yusuf Demir 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Fevzi Fırat 
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(Çekimser) 

MALATYA 
Aydın Güven. Gürkan 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 

SİVAS 
Ruşan Işın 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet iŞevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş (İz.) 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(İ. A.) 

AĞRİ 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 
Halil Şıvgm 

ANTALYA 
Sudi Neş'e Türel (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Eskin: Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni İslıimyeli 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Raf et Jbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetlin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

ELÂZIĞ 
Zeki Yavuztürk I(İB.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz (!z.) 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut SeraTiraM (İ.A.) 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
M. Murat Söikmenoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Keımai Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Ali îblsan Elgin 
Edip Özgenç 
Durmuş FJkri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mucip AltaMl 
Sabit Batoımlu 
Hüseyin Avni Güler 
Fefflidun Şa!kir Öğünç 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyan (ıB.) 
Mustafa Tınaz Titiz 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan (B.) 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Kadir Demir 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Abdullah Tenekeci (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
Ayhan Fırat 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 
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MANİSA 

Mehmet Timur Çınar 
Mustafa tzci 
Mekin Sanoğlu 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Möhmet Ay'dın (B.) 
Süleyman Yağcıoğlu 

(Açık 

BİNGÖL 

SÜRT 
Aydın Baran 
Nejdet INaci Mimaroğlu 

SİVAS 
Mustafa Kemal PaJaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

URFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

Üyelik) 

: 1 

VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
(t. A.) 

ZONGULDAK 

Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 İNCİ BİRLEŞİM 

2 . 3 . 1984 Cuma 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, Sinop, İs
parta, Kastamonu, Çankırı ve Bitlis illerinde olağan
üstü hal ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/326) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACA İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Af
şin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi., (6/18) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla
nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanindan sözlü soru önergesi. (6/21) 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) 

5. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın dar, ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af ko
nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/24) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/25) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
(X) 1. — 11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 

Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (t) işaretli Cetvelde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/454) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 29.2.1984) 

2. — 14.7.1964 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt Dışında 
Çalışan İşçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açıl
ması ve Ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun 
3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 
(1/449) (S. Sayısı : 18) (Dağıtma tarihi : 29.2,1984) 

(X) 3. — 18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Se
yahat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu. (1/453) (S. Sayısı : 19) (Da
ğıtma tarihi : 29.2.1984) 

4. — 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu. (1/455) (S. Sayısı : 2CÖ (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 17 

1 1 ; 1 1 . 1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 Malî Yılı Bütçe Ka
nununa Bağlı (İ) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(1 /454) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 20. 2 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1687/01641 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20u2.1984 tarihin
de kararlaştınlan «11.11.1983 tarihli ve 2953 suydu 1984 Malî Yıh Bütçe Kanununa Bağlı (t) İşaretli Cetvelde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» De gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GEREKÇE 

Cetvelde yapjlan değişiklikle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun pazarlıkla ilgili 51 inci maddesinin 
(â ) fıkrası uyarınca 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (İ) işaretli cetvel ile tespit edilen parasaıl sınırların 
kamu hizmetlerine hız kazandınlmak üzere günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getirilmesi amaçlan
mıştır. 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/454 
Karar No. : 10 

28.2. 1984 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 20.2.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 20.2.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «11.11.1983 Ta
rihli ve 2953 Sayılı 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (t) îşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 28.2.1984 tarihli 15 inci Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcileri
nin katılmalarıyla görüşüldü. 

Tasarı ile 2886 sayılı Devlet thale Kanununun pazarlık usulüyle yapılan işler ile ilgili 51 inci maddesinin 
(a) fıkrasına göre 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (!) işaretli cetvelde değişiklik yapılarak tespit edilen 
parasal sınırların, kamu hizmetlerine hız kazandırılmak üzere günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getiril
mesi istenmektedir. 

Bu amaçla hazırlanan tasarının tümü benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul 

edilmiştir. 
Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir İDemir 

Konya 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

İmzada bulunamadı. 

Türkân Turgut Ar ikan 
Edirne 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
istanbul 

İmzada bulunamadı. 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

BaşkanvekMi 
Ayçan Çakıroğaltarı 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nah i Sabuncu 
Aydın 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı. 

Fikret Ertan 
İzmir 

İmzada bulunamadı. 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

İmzada bulunamadı. 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

ibrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 17) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

11,11>1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 Malî Yıh Büt
çe Kanununa Bağlı (t) İşaretli Cetvelde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 51 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca 1984 
Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (1) işaretli cetvelde 
tespit edilen parasal sınırlar aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«51 a) — İlçelerde 500.000 
— İllerde, kuruluş merkez

lerinde ve askerî kurum 
ve kuruluşlarda 1.500.000 

(Çarşı pazarlığı ile yapılan alımlarda yukarıdaki 
miktarların onda biri uygulanır.)» 

MADDE 2. 
flüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
Bakanı yürütür. 

20.2.1984 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

11.11.1983 Tarİhü ve 2953 Sayıb 1984 Malî Ydı Bütı 
çe Kanununa Bağlı (1) İşaretli Cetvelde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
1. Özdağlar 

Milî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
t K., Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N, Türel 

Devlet Bakanı 
A,. K± Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Devlet Bakam 
K< Oksay 

Devlet Bakam 
A* Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, 2V. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V, Hale) oğlu 

, 
~* 

i 

Maliye ve Gümrük Bakam 
Vt Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın 

Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. Vi Dmçerler 

Ulaştırma Bakam 
Vt Atasoy 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
L St Giray 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakam 
HL H, Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af, M._ Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 17) 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 18 

1 4 . 7 . 1 9 6 4 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt Dışında Çalışan işçilere 
Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve Ödünç Para Veril
mesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu. (1 /449) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 2.2,1984 

Sayı : K.K.T.D 18/101-
1681/01093 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1984 tarihînde kararlaştırılan «14.7.1964 Tarihli ye 499 sa
yılı Yurt Dışında Çalışan İşçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve Ödünç Para Verilmesi Hak
kında Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

499 SAYILI «YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE KONUT VE KÜÇÜK SANAT KREDİSİ AÇIL
MASI VE ÖDÜNÇ PARA VERİLMESİ HAKKINDA KANUN» UN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN YÜ

RÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

22.7.1964 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 499 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, dü
şük kur uygulamasının sürdürüldüğü o günün şartlarına göre, yurt dışında çalışan işçilerimize ait dövizlerin 
yurda getirilmesini teşvik maksadıyla yürürlüğe konulmuştur. 

Bu uygulama ile işçi dövizlerine, 1964 yılında en yüksek faiz oranı olan % ll'in üç yıllığı peşin faiz adı 
altında j % 33 oranında fazladan ödeme yapılmak suretiyle, bu dövizlerin bu oranda daha yüksek bir sınırdan 
satın alınması bir süre devam etmiştir. 

Kanunun 3 üncü maddesindeki amir hüküm sebebiyle işçi dövizlerine 1964 yılından itibaren üç yıl için 
toplam % 33 peşin faiz ödenmesi gerekmektedir. 

Bu sebeple uzunca bir süreden beri işçi dövizlerine farklı kur uygulanmasının terkedilmiş olmasına rağ
men, bu dövizlere normal kurun, uygulanabilmesini teminen ayrı bir döviz kuru listesi tespit edilmeye, buna 
faiz ilavesi ile normale getirilmeye devam edilmiştir. 

Bugün ise bu uygulama da terkedilmiştir. Kanunun bu maddesinin bir talep vukuunda işletilmemesi hu
kukî sorun yaratabilecek niteliktedir. Uygulaması ise para, faiz ve kur politikalarına tamamen ters düşmek
tedir. 

Bu sebeple, 499 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması zaruri görülmüştür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/449 
Karar No. : 11 

28 . 2 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 2.2.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 3.2.1984 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «14.7.1964 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt Dışında Çalışan İşçilere Ko
nut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve Ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 28.2.1984 tarihli 15 inci Birleşiminde ilgili 
Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi, yurt dışında çalışan işçilerimizin kazandıkları dövizleri yurda getirebilmek amacıyla zaman 
zaman çeşitli teşvik tedbirlerine başvurulmuştur. Bunlardan biri de 1964 yılında yürürlüğe giren 499 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesiyle getirilmiş olan teşvik tedbiridir. Anılan Kanunun 3 üncü maddesiyle o dönem
de uygulanan en yüksek faiz oranı % 11'in üç yıllığı olan % 33 oranındaki miktarın peşin ödenmesi sure
tiyle işçi dövizlerinin yurda getirilmesine çalışılmıştır. 

Ancak, bugün uygulanmakta olan ekonomik politika ve teşvik tedbirleri dikkate alındığında, anılan Ka
nunun 3 üncü maddesi ile çelişkiye düşüldüğü ve bir talep anında ise Kanunun 3 üncü maddesinin önemli 
hukukî sorunlar yaratabileceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde konu yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda tartışı
larak benimsenmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Anılan Kanunun 3 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasını düzenleyen tasarının 1 inci maddesi ile 
yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emir oğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

İmzada bulunamadı. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

İmzada bulunamadı. 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

Başkanvekili 
Ayçan Çakır oğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fikret Ertan , 
İzmir 

İmzada bulunamadı. 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan .Araş 
Erzurum 

İmzada bulunamadı. 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

14.7.1964 Tarihü ve 499 Sayılı Yurt Dışında Çalışan 
İsçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve 
ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Tasarısı. 

MADDE 1. — 499 sayılı Yurt Dışında Çalışan İş
çilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve 
ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

14.7.1964 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt Dışında Çalışan 
İşçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve 
ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Tasarısı. 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

— Tasarının 1 inci Maddesi aynen ka-

MADDE 2. — Tasarının 2 nci Maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasannuı 3 üncü Maddesi aync:: 
kabul edilmiştir. 

2.2,1984 

Başbakan 
T, Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakamı 
t Özdağlar 

Mil! Savunma Bakam 
Z, Yavuztürk 

aliye ve Gümrük Bakanı 
V._ Arıkçın 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
1. K, Erdem 

Devlet Bakanı 
S, NfJ Türel 

Devlet Bakanı 
A.: K._ Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A._ JTanrıym 

Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V,_ Dinçerler 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, N.. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
L S._ Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V._ At as oy 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakam 
H. H, Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Afa Mt Taşçıoğlu 

mmm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 19 

18 . 2 . 1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat Harcamaları Ver
gisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/453) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 8 Şubat 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18./101 - 1680/01286 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1984 tarihinde kararlaştırılan «18.2.1963 Tarihli ve 196 sayılı 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldınlmasma Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

196 SAYILI DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu dış seyahat maksadıyla satılan dövizlerden 500 Türk Lira
sından az olmamak üzere % 50 nispetindeki meblağın bütçeye gelir tahsilini öngörmektedir. 

Görülen aksaklıklar sebebiyle 1974 - 1977 yılları arasında tatbikatı durdurulan bu Kanun 1978 yılında 
tekrar tatbikata konulmuştur. 

1978 yılından bu yana, normal cari döviz satış kurlarını aşmayacak şekilde Dış Seyahat Giderleri için 
2/3 oranında düşük ayrı 'bir döviz listesi ilan edilmek ve bu Jisteden döviz satulmak, ayrıca % 50 oranında 
vergi tahsil edilmek ve vergi tutarındaki banka zararlarının ise 25 sayılı karar gereğince Merkez Bankasın
daki özel hesaptan karşılanmak suretiyle, işlemlerin yürütülmesi devam etmiştir. 

Uygulanması tamamen formalite anlamında sürdürülmekte olan Kanun, tatbikatta gerek bu maksatla dö
viz satışlarında, gerekse avans tahakkukları ile avansların kapatılmasında veya avansların iadesinde gereksiz 
kırtasiyeciliğe sebep olmaktadır. 

Bilhassa yurt dışı seyahaüarın serbest bırakıldığı ve Kambiyo Rejiminde kolaylık ve gerçekçilik sağlan
ması sebebiyle bugün için uygulanması mümkün olmayan bu Kanunun yürürlükten kaldırılması zarurî görül
müştü^ 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/453 
Karar No. : 9 

28 Şubat 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Balkanlar Kurutanca hazarfıainıaıraık, 8 Şubat 1984 tarMuııde T.B.M.M. Başlkaınılağıınıa sunullan ve 14 Şubat 
1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «18.2.1963 Tarihli ve 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Ver
gisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 28 Şubat 1984 tarihli 
15 inci birleşiminde Hükümet Temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu dış seyehat maksadıyla satılan dövizlerden 500 
Türk Lirasından az olmamak üzere % 50 nispetindeki meblağın 'bütçeye gelir olarak tahsilini öngörmektedir. 
Ancak günümüzde bir formaliteden öteye gidemeyen bu kanunun uygulaması tatbikatta gerek döviz satış
larında, gerekse avans tahakkukları ile avansların kapatılması veya iadesinde gereksiz kırtasiyeciliğe neden 
olmaktadır. 

Tasan, bilhassa yurt dışı seyahatlerin serbest bırakıldığı günümüzde kambiyo rejiminde kolaylık ve ger
çekçilik sağlamak amacıyla anılan kanunun yürürlükten kaldırılmasını amaçlamaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

Tasarımn 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Mallatya 

Kâltip Üye 
Kadir Demir 

Koruya 

Ayıdın Güven Gurktan 
Antalya 

llmzada BuÜUınaımaıdı 

Türkân Turgut Arıkan 
Bdürtne 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tüllay Önıey 
İstanbul 

İmzada Bulluınaımaıdii 

Cengiz Tuncer 
Kıaıyısed 

Talat Zengin 
MıaJıaıtyıa 

Başkaınvellcii 
Ayçan Çakır oğulları 

v Denüzfli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydım 

Metin Yaman 
Erzüncaın 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fikret Entaın 
îzrnıir 

îmzsaıda Buütiınaraaıdıiı 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Sözdü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyamaın 

Ahmet Sarp 
Diyarbalkıır 

feıan Araş 
Erzurum \ 

iîmzaıdıa Bullüınaımaıdıi 

İbrahim Fevzi Yamat 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 19) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat Harca-
malan Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılma

sına Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 196 sayılı Dış Seyahat Harcama
ları Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN METNİ 

18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat Harca
maları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılma

sına Dair Kanun Tasansı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2.2.1984 
«Başbakan 
TL özaL 

Devlet Bakam 
Atj M* Yılmaz 

Devlet Bakam 
U Özdağlar 

Mili Savunma Bakam 
Z, Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
VL Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Af* Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Devlet Bakam - Başbakan Yardı 
L K._ Erdem 

Devlet Bakam 
5t N„ Türel 

Devlet Bakam 
A, K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A._ Tanrıyar, 

Müllî Eğitim Gençlik ve Spor I 
M. V._ Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V._ Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
İJ. C._ Aral 

Devlet Bakam 
K._ Oksay 

Devlet Bakam 
A._ Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, İV, Eldem 

Dışişleri Bakam 
V* Halef oğlu 

L & Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakam 
H, Ht Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C._ Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
M, Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 20 

8 . 9 . 1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1 /455) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 20.2.1984 

Sayı : K.K.T.D. 
18I101-1686J01636 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.2.1984 tarihinde kararlaştırılan «8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sa
yılı Devlet İhale Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Turgut ÖZ AL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yakın geçmişte kabul edilerek 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren uygula
maya konulmuş olmakla birlikte; özelliği bulunan bazı yatırım projelerinin gerçeMeştirilımesinde karşılaşı
lan sıkıntıların kısmen de olsa giderilmesi ve uygulamaya kolaylık getirilmesi İhtiyacı ile bazı maddelerin
de ek ve değişiklikler yapılması gerekli görülmüştür. 

Madde gerekçelerinde ne maksatla değişiklik yapıldığı hususu teferruatlı bir şekilde açıklanmıştır. 
Madde 1. — İhale Kanununun 2 nci maddesinin son fıkrası, sadece bina ve benzeri inşaatlar için düzenlen

miştir. Mevcut maddede yer alan ihaleden önce arsa temin edilmesi, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin ta
mamlanması şartının baraj, yol, demiryolu, kanal, sulama, drenaj, liman ve hava meydanları inşaatları gibi iha
lelerde yerine getirilmesi mümkün olmadığından, yatırımları aksatmamak için 'bina ve benzeri inşaatlar dışın
daki işlere istisna getirilmiştir. 

Madde 2. — Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesi ihalelere katılamayacak şahısları tarif ve ifade et
mektedir. Maddenin (l/d) bendinde; İta amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 
denetlemekle görevli olanlarla bunların eşleri ve ikin si dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri 
hısımlar olarak belirlenen (a), (b) ve l(c) fıkralanndaki şahısların ortaklarının da ihalelere kalamayacakları 
hükimü yer almaktadır. 

özellikleri nedeniyle anonim ortaklıklarla 'bunların hisse senetlerine sahip olmuş ve ortak olarak yorum
lanmaya müsait görülen hissedarlarını bu ortaklıkların yönetim kurullarında görevli olmamaları şartıyla bu 
hükmün dışında bırakmak mecburiyeti vardır. 

Aksi takdirde, başlangıçta tespiti esasen kolay olmayan bu şekilde bir hisse senedi sahipliği sebebiyle 
(a), (b) ve (c) fıkralarındaki kişilerin ilişkileri olan herhangi ıbir anonim ortaklığın katıldığı ihalenin kanuna 
uygunluğu münakaşa konusu yapılabilir, 
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Değişiklik teklifi ile bu ihtimalin ortadan kaldırılması hedef alınmıştır. 
Madde 3. — İhale komisyonlarının kimlerden teşekkül edileceği hususuna onay belgesinde yer verilme

si her zaman mümkün olmayacağı ve hatta uygun düşmeyeceği için madde 'buna göre yeniden düzenlemiş
tir., 

Madde 4. — Yetki ve sorumluluk tedahülünü önlemek ve komisyonların işi mahiyetine göre teşkilini 
sağlamak üzere 13 üncü maddenin birinci fıkrası yetiden düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Komisyon görevlerinin sorumlulukları Kanunun 86 ncı maddesinde bütünüyle düzenlen
diğinden tekerrürü önlemek için 15 inci maddenin son fıkrası hükmü maddeden çıkartılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile Devlet İhale Kanununun 28 inci maddesinin son fıkrası yeniden düzenlen
mektedir. 

Yeni düzenleme ile tekliflerden uygun olanının belirlenmesinde kullanılacak kriterlerin ne şekilde tespit 
olunacağı, eksiltmelerde azaımî hangi miktar ve oranda indirim kabul edileceği hususları hükme 'bağlanmak
tadır. 

Evvelce olduğu gib'i, bu düzenlemede de tekliflerden en ucuzunun değil, en uygununun bulunması ve 
ihalenin o istekliye verilmesi hedef alınmıştır. Başka bir ifade ile, malî ve teknik yönden yetersiz olan tek
lif sahiplerinin sadece ucuz teklifte bulunduğu gerekçesi ile ihaleyi alması önlenmek suretiyle işin yarıda 
kalmaması veya istenilen kalite ve standartta gerçekleştirilmesi temin edilmek istenmiştir. 

Anakri terler maddenin eski şekilde olduğu gibi bir yönetmelikle değil, fıkrada 'belirtilen Bakanlarca her 
yıl tespit olunacaktır. İlgili Bakanlar kriter tespitinde bulunurken birim fiyatları, teklif sahiplerinin avans ta
lep edip etmediklerini, etmişlerse miktarını, malî ve teknik yeterlilik unsurlarını ve ihale konusu işin süre
sinde ve şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesine dair bilumum hususları dikkate alacaklardır. 

İlgili Bakanlarca tespit edilecek bir diğer husus da eksiltmelerde kabul edilecek indirim miktar ve oran
larının azamî sınırıdır. Azamî indirim miktar ve oranının tespitinden maksat; işin mahiyeti ve piyasa şart
ları ile bağdaşmayan oranda tekliflerle işin gerçekleştirilmesinden ziyade, sürüncemede kalmasına yol aça
cak yetersiz teklif sahiplerinin tasfiye edilmesi ve ciddî tekliflerde bulunulmasının sağlanmasına matuftur. 

Bütün isteklilerin tespit edilecek azamî miktar ve oranda indirim yapmaları halinde bunlardan hangisinin 
tercih edileceği hususu da yukarıda 'belirtildiği şekilde tespit olunacak genel ve objektif kriterlere göre so
nuçlandırılacaktır. 

Her yıl tespit olunan kriterler ve kabul edilebilecek azamî indirim oranları Resmî Gazetede yayımla
nacak ve yayımlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır. 

Madde 7. — Bu maddedeki usule göre yapılacak ihalelerde ön seçim maksadıyla ilan yapılması gerekli 
görüldüğü takdirde ilanların, diğer maddelerde yer a lan ilan hükümlerine bağlı kalınmaksızın idarelerince 
serbestçe yapılması ve yürütülmesi hedef alınmıştır. 

Madde 8. — Madde mevcut şekliyle acil alımların pazarlıkla yapılmasını temin gayesine yönelmiştir. An
cak bilhassa iş makineleriyle yapılan çalışmaların oldukça yoğunlaştığı günümüzde yedek parça ve lastik en 
acil ihtiyaçlar arasına girmesine rağmen mevcut maddede yer almamıştır. Bu değişiklikle bu noksanlık gide
rilmektedir. Ayrıca özellikleri nedeniyle dışarıdan temini gereken bazı alım, kiralama, onarım, yaptırma, keş
fettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işlerinin pazarlıkla yapılmasına imkân sağlanmaktadır. Ancak 
bü yola gitmek için öncelikle kapalı veya açık teklif usulleri ile ihaleye çıkarılıp bu yollardan ihtiyacın 
karşllanamamasının ispatından sonra pazarlık yoluna gidilmesi gerekecekmiş gibi yanlış, yorumlamaya mü
sait görülmektedir. Zaman tasarrufu ve hizmetlerin süratle gerçekleştirilmesi gayesiyle bu değişiklik yapıl-

Jrtifaktadır. 

Madde 9. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Ek Geçici 5 inci maddesine göre aynı Kanunu» 
78 inci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen işler, 2490 sayılı Kanun kapsamı dışında yürütülmekte idi. 

Bu hüküm, 2886 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığından, bu işlerin emaneten yaptırılmasına imkân 
sağlanması maksadıyla 81 inci maddeye yeni bir bent eklenmiştir. Ayrıca maddenin 4 üncü fıkrasında ya
pılan değişiklikle, idare elinde mevcut malzemeyi taşarona verecek veya gerekli olan durumlarda, iş için kul
lanılacak malzemelerin taşaron tarafından da temin edilmesi imkânı sağlanmış olacaktır. 
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Madde 10. — Maddenin mevcut şeklinde özelliği itibariyle bu Kanun kapsamında yapılması mümkün 
olmayan işler için istisnaî bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, istisna tutulması gereken her iş ve bu işe 
ait usul ve esasların Bakanlar Kurulu karan ile her seferinde yeniden belirlenmesi öngörülmüştür. 

Ancak DSİ, Karayolları Genel Müdürlükleri gibi büyük ve özellik taşıyan iş yapan kuruluşlar için mad
de bu şekli ile ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu gibi kuruluşlar 2886 sayılı Kanundan önce ihalelerini 2490 
sayılı İhale Kanunu dışında kendi özel kanunları ile yapmakta idiler. Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile 
ihalelerde önemli sıkıntıya girmişlerdir. 

Bu maddede yapılan değişiklikle, özellik taşıyan projelerin ihalesine kolaylık getirilmiştir. Yeni şekille her 
proje için ihalede uygulanacak usul ve esaslar hususunda izin alınmak yerine sadece istisna tutulmak istenilen 
ihaleler için izin alınacak ve gerekli usul ve esaslar ilgili idarece tespit ve Bakanca onaylanarak yürürlüğe ko
nulacaktır. Bu şekilde bir uygulama özelliği olan yatırımların gerçekleştirilmesine kolaylık ve hız kazandıra
caktır, 

Madde 11, 12 yürürlük ve yürütme hükmüdür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 28 Şubat 1984 
Esas No. : 1/455 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 20.2.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 20.2.1984 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «8.9.1983 Tarihli ve 2886 sayılı Devlet thale Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 28.2.1984 tarihli 15 inci Birleşimin
de ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Tasarı ile, 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun uygulanması ile 
ortaya çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması, bazı yatırım projelerinin gerçekleşmesinde karşılaşılan sı
kıntıların giderilmesi, uygulamaya kolaylık getirilmesi ve yatırımlara hız kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde karşılaşılan sıkıntıların kısmen de olsa giderilmesi ve uygu
lamaya kolaylık getirilmesine yönelik amacı komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesine bağlı olarak değiştirilen fıkranın sonunda yer alan ... Millî Savunma, Maliye 
ve Gümrük.., ibaresinden sonra gelen kısım Bakanlık isimlerinde gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle ye
niden düzenlenmiştir. 

Tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesine eklenmesi istenen hüküm, 
Tüneller ve Köprüleri de kapsayacak şekilde maddenin içine alınarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının çerçeve 8 inci maddesi ile değiştirilen (c) bendinde yer alan «Kompütür alımı» ibaresi «Bil
gisayar alımı» şeklinde değiştirilmiş, cümlenin devamındaki ifade «kiralanması, bakım ve onarımı; her çeşit 
araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik alım
ları.» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 
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Taşarının 9 ve 10 uncu maddeleri 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak 

ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen İl ve 12 nci maddeleri aynen 

üzere Yüksek Başkanbğa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

İmzada Bulunamadı 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

İmzada Bulunamadı 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

6. Maddeye Muhalifim 

Fikret Ertan 
İzmir 

İmzada Bulunamadı i 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

ISözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

1. Maddeye Muhalifim 

İlhan Araş 
Erzurum 

İmzada Bulunamadı 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Talat Zengin Fehmi Memişoğlu 
Malatya Rize 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Ba/ı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

- MADDE 1. — Devlet İhale Kanununun 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Ancak, arsa temin edilmesi, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı; bina ve benzeri 

mahiyetteki inşaatlar dışındaki ihalelerde aranmaz.» 

MADDE 2. — Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli 
olmadıkları anonim ortalklılklar hariç)» 

MADDE 3. — Devlet İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«İhalesi yapılacak her iş için biri onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinden; ihale konusu olan işin ne
vi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat 
farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usûl, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici te
minat miktarı belirtilir.» 

MADDE 4. — Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«tta amirleri, ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında idareden, yapım işlerinde işin ehli veya 
uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları görevlen
dirirler.» 

MADDE 5. — Devlet İhale Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Devlet İhale Kanununun 28 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azamî indirim miktar 
veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans miktarı ve 
isteklinin buna benzer teknik ve malî yeterliği ile ilgili diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak ve ge
rektiğinde diğer Bakanlıkların da görüşleri alınmak suretiyle her yıl .Bayındırlık ve İskân Bakanının koordi
natörlüğünde Millî Savunma, Maliye ve Gümrük, Tarım ve Orman ve Köy İşleri ve Enerji ve Tabiî Kay: 

naklar Bakanlıklarınca tespit olunarak Resmî Gazetede yayımlanır. 

MADDE 7. — Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek isteklilerin seçimi için 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hü

kümlerine bağlı kalınmaksızın ön seçim ilanı yapılabilir.» 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet İhale Kanununun 28 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azamî indirim miktar veya 
oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans miktarı ve istekli
nin buna benzer teknik ve malî yeterliği ile ilgili diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak ve gerektiğinde 
diğer Bakanlıkların da görüşleri alınmak suretiyle her yıl Bayındırlık ve iskân Bakanının koordinatörlüğünde 
Millî Savunma, Maliye ve Gümrük, Tarım, Orman ve Köy îşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarınca 
tespit olunarak Resmî Gazete'de yayımlanır. 

MADDE 7. — Devlet. İhale Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 44. — Uçak, Harp gemisi, Harp mühimmatı, Elektronik cihaz, Askerî tesisat ve levazımat, silah 

ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, 
enerji santralları, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayol
ları, tüneller, köprüler akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri, bediî ve (teknik hususiyetleri taşıyan 
sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planları, su, kanalizas
yon ve enerji tesisleri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri 
ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir. 

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

Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek sure
tiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan Bakanın onayının alınması zorunludur. 

Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde ihaleye davet ©dilecek isteklilerin seçi
mi için 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı yapılabilir.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (p) bentleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; di
ğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan işler; kompütür alımı, kira
lanması, bakım ve onarımı, yedek parça ve lastik alımı.» 

p) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan her türlü alim, kiralama, onarım, 
yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri.» 

MADDE 9. — Devlet ihale Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına (p) bendi eklenmiş ve 4 
üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«p) İlköğretim kurumları ve tesisleri ile ilkokul öğretmen konutları yapım, onarım ve bakım işleri.» 
«Nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlara verilen işlerde; gerekli görülen malzeme taşaron tarafın

dan temin edilmek şartıyla iş yaptırılabilir.» 

MADDE 10. — Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 89. — Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olamayacağı haller ile, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin modern 
teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef Planının ger
çekleşmesi için temin edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde; ilgili Bakanlığın teklif edeceği ihaleler için bu 
Kanun hükümleri dışında kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak usul 
ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili bakanın onayı ile belirlenir.» 

Yürürlük : 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Başbakan 
T, Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
l K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N, Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V.. A t as oy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ht C Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. İV. Bidem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
L S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H, Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

20 . 2 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M.. Yılmaz 

Devlet Bakamı 
İ. Özdağlar 

Milî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vt Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M.: Aydtnı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M._ Mt Tasçıoğlu 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 8. — Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (p) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olaraik yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; diğer 
ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler; bilgisayar alımı, kiralanması, bakım ve onarımı; 
her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak1 periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik 
alımları,» 

«p) Özellikleri medeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan her türlü alım, kiralama, onarım, 
yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri.» 

MADDE 9. — (Tasarımın 9 uncu maddesi aynen ka bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarımın 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen ka bul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 12. — Tasarımın 12 mel maddesi aynen ıca bul edilmiştir. 

• ı * ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 20) 




