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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
tki şahsın ölüm cezasına çarptırılmasına dair 

mazbata kabul edildikten sonra 
Menemen hâdisesinde şehit edilen bekçi Hasan ve 

Şevki Efendilerin ailelerine maaş tahsisine, 
Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan arasında akit 

ve imza edilen baytarî mukavelenin kabul ve tasdi-
kma, 

Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhu
riyetleri tttihadı Hükümetleri arasında 8 milyon Ame
rikan dolarlık kredinin tahakkukuna dair protokolün 

Lâyihalar 
1 — Anadolu ajansı ile 10 seneye kadar taahhüt 

icrası için Hariciye vekâletine salâhiyet verilmesi hak
kında kanun lâyihası (Hariciye ve Bütçe encümenle
rine) 

2 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umu. 
mî idaresi memurlarının tekaütlükleri hakkında ka
nun lâyihası (Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna müzeyyel kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvelin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Erzurum vilâyeti dahilinde Çat atlı bir kaza 
teşkiline dair kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

5 — Ekiciden tütün alma hakkında kanun lâyiha
sı (Gümrük ve inhisarlar, İktisat ve Adliye encümen
lerine) 

6 — Eyer, semer ve hayvan koşumlarının tevhidi 
hakkında kanun lâyihası (Dahiliye, Ziraat ve Adliye 
encümenlerine) 

7 — Gedikli küçük zabit membalarma dair kanun 
lâyihası (Millî Müdafaa encümenine) 

8 — Istanbulda yapılacak adliye binası için adli
ye icra daireleri emrinde bulunan paralardan 500 000 
lira ödünç alınmasına dair kanun lâyihası (Adliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

9 — İğdır ve Tuzluca kazalarının Kars vilâyetine 
ve Malazgirt kazasının Bayazıt vilâyetine bağlanma
ları hakkında kanun lâyihası (Dahiliye encümenine) 

10 — Muş vilâyeti dahilinde Bingöl atlı bir kaza 
ve bu kazaya bağlı olmak üzere Uğnut atlı bir nahiye 
teşkili hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

11 — Maliye vekâleti tarafından idare olunan in
hisarlar hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
(Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenlerine) 

12 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz ve 
hava bütçelerinde 8 986 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

13 — Nafıa vekâletile Ankara şehri imar müdür
lüğü 1933 senesi bütçelerinde 50 000 liralık münaka
le yapılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe encü-

tasdikına, , 
İkamet mukavelesi aktedilmeyen devletlerle yapı

lacak muvakkat mukavele hakkındaki kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihaları
nın birinci müzakereleri yapıldıktan sonra pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Mersin Rize 

Hamdi Ali 

menine) 
14 — Nalbant mektepleri ve nalbantlık sanati hak

kında kanun lâyihası (Ziraat, Millî Müdafaa, Adliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

15 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1933 
senesi bütçesine 74 986 lira 87 kuruşluk tahsisat ko
nulmasına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

16 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti 
arasında aktedilmiş olan ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesine müzeyyel itilâfın tasdikına dair ka
nun lâyihası (Hariciye ve İktisat encümenlerine) 

Tezkereler 
17 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanu

nunun 14 üncü maddesile bu kanunun 1494 numaralı 
kanunla tadil edilen 10 uncu ve 16 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanunun 3 üncü maddesi 
G fıkrasının tatbik şeklinin tayini hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Millî Müdafaa encümenine) 

18 — Ziraat bankası kanununun 25 inci ve ziraat 
kooperatifleri kanununun 10 uncu maddelerinin icra 
ve iflâs kanununun 47 nci maddesile ilga edilmiş olup 
olmadığının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ma
liye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
19 — Barut ve mevaddı infilâkıye inhisarı idare

since verilecek ruhsat ve nakliye tezkereleri hakkın
da 1/888 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve in
hisarlar encümeni mazbatasile barut, güherçile ve 
patlayıcı maddelerle fişek ve av malzemesi ve av saç
ması ve kullanılması yasak olmayan tabancalarla fi. 
sekleri ve şenlik fişekleri inhisarı hakkında 1/898 nu
maralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

20 — Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 
1930 senesi son hesabına ait mutabakat beyannamesi
nin takdim kılındığı hakkında 3/455 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve 
limanlan umum müdürlüğünün 1930 senesi son he
sabı hakkında 1/793 numaralı kanun lâyihası ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

21 — Diyarbekir mebusu Zekâi Beyin, Arzuhal en-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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cümeninin 4 - III -1934 tarih ve 116 numaralı kararı
nın Umumî Heyette müzakeresine dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile 4/70 numaralı takriri ve 
mezkûr encümen mazbatası (Ruznameye) 

22 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, köy ka
nununun 17 nci maddesine bir fıkra ilâvesine ve 21 
inci maddesinin değiştirilmesine dair 2/88 numaralı 
kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
Divanı muhasebat teşkilâtı hakkındaki kanu

nun 61 inci maddesi encümene havale edilmişti. 

Encümenin mazbatası henüz gelmediği için bunu 
müzakere edemeyeceğiz. Bunu geçiyoruz efen
dim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 •—• 1/597 numaralı müzayede ve münakaşa 
kanunu lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [1] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? (Yoktur ses
leri). Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Devlet alım satımları kanunu 
Umumî hükümler 

MADDE 1 — Umumî, mülhak ve mahallî 
bütçelerden (belediye dahil) alma, satma, yap
tırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve 
bunlara benzer diğer işler bu kanunda yazılı hü
kümlere göre yapılır. 

Ancak bu daire ve müesseselerin ticarî mahi
yetteki işlerile sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait müesseselerin hususî kanunlarındaki 
hükümlerine göre blânçoda nihayet bulan mua
melelerinde bu kanunun tatbiki mecburî olma
yıp hususî kanun ve nizamlarına ve umumî hü
kümlere göre de yapabilirler. 

İkinci fıkradaki ticarî mahiyette olan işler
den inşaat ve esaslı tamirata taallûk eden hu
suslarda bu kanun ahkâmı tatbik edilir. 

REİS — Madde hakkmda söz isteyen var mı 
efendim? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu birinci maddede izah edilmeğe değer bazı nok-

[1] 140 numaralı meıthua zaptu sonundadır. 

talar var. Bir defa ilk fıkrası, kaidei umumi-
yeyi vazediyor. İkinci fıkrası, istisnaî bir hü
küm koyuyor. Üçüncü fıkrası, istisna ettiği hü
kümden ayn bir hükümle yeni bir vaziyet ih
das ediyor. 

MÜKERREM B. (İsparta) — İstisnaya is
tisna. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet. 
Maddenin ikinci fıkrasında « Kanunlarındaki 
hükümlerine göre blânçoda nihayet bulan mua
melelerinde bu kanunun tatbiki mecburî olma
yıp» diyor. Ben bundan bir şey anlamadım. Bu 
hususta tenvir edılmekliğimi rica ederim. 

İkinci bir kelime, ikinci fıkranın nihayetinde-
ki « yapabilirler » tâbiri vardır. İbarenin siya
kına göre bunun (yapılabilir) olması lâzımdır. 
Fakat en mühim mesele 3 üncü fkradadır. 
«İkinci fıkradaki ticarî mahiyette olan işlerden 
inşaat ve esaslı tamirata taallûk eden hususlar
da bu kanun ahkâmı tatbtik olunur» diyor. De
mek ki ikinci fıkra ile alelitlak ticarî işleri ken
di kanunlarına göre telif ve tevfik etmek sure-
tile müsaade gösterilmiş iken üçüncü fıkra ile, 
yapılan bu iş, yani ticaret ve ticarî mahiyetteki 
inşaat ta doğrudan doğruya bu kanuna tâbi 
olacak. 

Arkadaşlar, Mecliste muhtelif zamanlarda ce
reyan eden müzakerelerde gösterdiğimiz haklı 
bir asabiyet vardır ki o da, ticarî mahiyette, 
Devlet sermayesile çalışan müesseselere müm
kün olduğu kadar teshilât göstermektedir. Bi
naenaleyh bu gayeyi temin edebilmek için yapı
lacak ilk şey kendilerini şekilden ibaret olan 
kısımlardan tahlis etmektir. Bu itibarla Devlet 
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sermayesile işleyen müesseseler meyanmda me
selâ Sümer bank tarafından yapılacak her han
gi bir fabrika veya ticarî bir müessesenin in
şaatı dahi bu kanuna göre ihale edilecektir. Aca
ba o müesseselerin hususî kanunlarından bekle
nen fayda bununla, ne dereceye kadar ihmal ve
ya ihya edilir. Bu noktaların izah edilmesini en
cümenden rica ediyorum. 

REİS — Encümenden izahat istiyorlar efen
dim. 

MALÎYE En. REÎSÎ HASAN PEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Usulen en son tadili yapan en
cümen izahat verir. 

BÜTÇE En. M. M. ÎHSAN B. ( Bayazıt ) — 
Biz bu lâyiha üzerinde tadilât yapmadık. Bu 
maddeyi aynen kabul ettik. 

MALÎYE En. REÎSÎ HASAN PEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Tadil etmedik diyorlar, halbuki 
baştan aşağıya tadil etmişler. O halde nazan 
dikkate alman takrirleri de, kanunun esas mü
zakeresini yapan encümene versinler. 

BÜTÇE En. M. M. ÎHSAN B. ( Bayazıt ) — 
Takrirleri de o encümen alsın. 

MALÎYE En. REÎSÎ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendim; muameleleri blânçoda 
nihayet bulan işler demek; onlarm hesaplan 
kendi mülhak bütçelerine dahil olmayan mua
melâttır. 

înşaat işleri ise, bir defaya mahsus ve na
dir olan işlerdir. Ticarî muameleler gibi her 
gün tekerrür eden işler değildir ve bunlar hatı
ra geldiği gibi, yalnız bir banka veyahut inhi
sar idarelerinin ufak bir kısmından ibaret değil
dir. Memlekette pek çok mütedavil sermaye işle
ri vardır. Bunlar için, hususî kanunlarla, işin 
icabına göre, Meclisi Âli müsait vaziyetler ih
das etmiştir. Tabiî öyle olması lâzmgelir. Me
selâ; înhisar idarelerinden başlayalım: 
înhisar idareleri mütedavil sermaye hesabmdan 

ambar inşa edecektir, bu amban bu kanuna tâbi 
olarak yapsın. 

Fakat diyemeyiz ki; her gün tütün mubayaa 
ederken bu kanuna tâbi olacaksın!. Böyle dersek 
o vakit onu hususî kanun haricine çıkarmış olu
ruz. Fakat ambar inşa edeceksin, dersek, bu 
inşa pazarlığı; götürü, ahbapça olmasm diye bu 
kanuna tâbi tutulur. Keza diğer müesseseleri 
alalım: Bir Devlet bankasınm ismi geçti. Bu 
müessesenin, yaptıracağı binayı,, müzayede ve 
ihale kanununa göre yaptırmasını mecburî kılabi
liriz. Bunda menfaat vardır. Nihayet bir de
faya mahsus bir iştir, ticarî mahiyetteki işler ev 
safında ve şeraitinde değildir. Bunu münaka
şaya koymak, teminatını almak, en müsait şe
raitle talibine ihale etmek en tabiî ve en emin 
bir yoldur. Mütedavil sermaye ile işleyen mües
seselerin veya hesapları blânçoda nihayet bulan 
müesseselerin, ticarî mahiyetteki işlerini, ahkâ
mı umumiyeden ayırarak ona müsaadekâr bir 
vaziyet ihdas etmişiz ve müsaadekârlık, zarure

tin ölçüsüne ve hududuna göredir. Burada en
cümeniniz bu zarureti görmedi. Bir bina yaptı
racaktır, bunu yaptırmakta Devletin tâbi ol
duğu usule pek âlâ tâbi olabilir. Bunda fayda 
vardır. Bazan oluyor ki mütedavil sermayeler
den şu miktarda sarfiyata mezuniyet veriliyor. 
Ne oluyor? şu oluyor. Evvelâ 5 bin liralık bir iha
le yapılıyor. Halbuki iş 25 - 50 bin liralıktır. Ev
velâ 5 bin liralık bir temel ihalesi yapılıyor, 
ikinci defa olarak beş bin liralık bir duvar 
ihalesi yapılıyor, üçüncü defa olarak beş bin li
ralık bir çatı ihalesi yapılıyor. Bu suretle parça, 
parça, ihale kanununun şekline uydurulmak için 
bir takım.... 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Katakulli
ler. 

HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — Vaaziyet-
ler meydana geliyor. Böyle olmaktansa, inşaat
ta, madem ki ticarî muamele gibi müstacel bir 
zaruret yoktur, burada Devletin tâbi olduğu ah
kâma tâbi olmak, hem işi yaptıracaklann hem 
de Devletin menfaatinedir. Bunun içindir ki bu 
hüküm buraya konulmuştur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Blânçoda 
nihayet bulan muamele ne demektir? 

HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — Arzettim. 
Dairelerin bir kısım muamelesi blânçoda nihayet 
bulur. înhisarlarm bir ticarî kısmı vardır; bir 
de idarî kısmı vardır, bunun ticarî kısmı blânço
da nihayet bulur. Tütün işleyen fabrikayı Hükü
met idare kısmına devreder, bunun parası mül
hak bütçeye girer ve bunun hesabı Divanı mu
hasebata gelir. Ticarî kısım için ise sene niha
yetinde blânço tanzim edilir. Tanzim edilen bu 
blânço, müdüriyeti umumiye tarafından tetkik 
edilir. 

Ondan sonra kanunu mahsusundaki kayit 
ve şartlara göre murakabe olunur. Murakabe 
bazılannda; Divanı muhasebattan iki aza ve 
Maliyeden iki murakıp tayin edilerek yapılır. 
Ait olduğu vekâlet te bunu tasdik eder. Bazıla
nnda, bu blânço tabu tevzi edildikten sonra B. 
M. Meclisi azalarına gönderilir. Bazılannda 
böyle bir kayit yoktur. 

REÎS — Başka mütalaea var mı efendim? 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

bir kelime tashih edilmek icap eder. (Yapabilir
ler) yerine (yapılabilir) kelimesini koyalım. 

BÜTÇE En. M. M. ÎHASAN B. (Bayazıt) — 
Aslmda da öyledir, yani (yapılabilir) dir. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, bendeniz de 
burada bir kelimenin değiştirilmesini rica ede
ceğim. Burada; umumî, mülhak, mahallî büt
çeler tabiri vardır. Mahallî sarfiyat ve varidatı 
ihtiva eden bütçe vardır, ki muhasebei umumi
ye kanunu bunlara (hususî bütçe) tabirini ve
rir. Bu tabir diğer kanunlarda öyle geçiyor. 
Muhasebei umumiye kanununun 12 inci faslmda 
böyle yazılmıştır. Hususî bütçe, vilâyetler huşu» 
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sî idarelerile belediyelerin bütçeleri olduğu gös
terilmiştir. Binaenaleyh burada belediyeler da
hildir demeğe de lüzum yoktur. Bendeniz (ma
hallî) kelimesi yerine (hususî) kelimesinin kon
masını rica ediyorum. Tabir, kanunî olsun. Di
ğer bütün kanunlarımızda böyle geçmiştir. 

MALÎYE En. REÎSÎ HASAN >EHMÎ B. | 
(Gümüşane) — Yalnız bir çok tefsirler gelmiş- j 
tir, mahallî hususî bütçelerde, belediye bütçeleri I 
de dahil midir, değil midir diye. Karışıklıklara 
meydan kalmamak için (umumî, mülhak, husu
sî ve belediye bütçeleri) diyelim. Esasen bu 
müzakeremiz de bunu tenvir eder. Bundan evvel 
de bir çok tefsirler gelmiş ve mahallî bütçelere, 
belediye bütçeleri de dahil mi dir; değil mi dir 
diye sorulduğu için, iltibasa mahal kalmasın 
diye bunu koyduk. Belediye bütçeleri de dahil
dir. Zaten burada defaatla konuşulan şeyler de, 
belediyelerin dahil olduğunu aydınlatmıştır. 
Muhasebei umumiye kanununda da bunun mev
cut olduğu izah olunmuştur. 

AHMET IHASAN B. ( Ordu ) — Efendim, 
Hasan Fehmi Bey arkadaşımın verdiği malûma
ta rağmen bendeniz bunun manasmı anlayama
dım. Blânçoda nihayet bulan muamelâtı ticariye 
nedir? Efendim zaten blânçonun içine girme
yen muamelât yoktur. Her şey onun içine girer. 
Blânçoda nihayet bulan muamele ne demektir? 
Adamakıllı kavrayamadım. Bizim anladığımız 
şey, gerek mülhak bütçeye dahil olsun ve gerek 
kanunu mahsusuna tâbi bulunsun, münakaşaya 
tâbi olacaksa, bu kanuna tâbi olsun. Böyle las
tikli tabirlerin içinden çıkmaya imkân yoktur. 
Ya tâbidir, yahut ta değildir, bu İM şıktan biri
nin kabulünü rica ediyorum. 

MALÎYE En. REÎSÎ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Bendeniz zannediyorum ki izah 
ettim, tekrar ne söyleyeyim? (Kürsiye sesleri) 
Efendim, bendeniz maksadı bundan evvel belki 
daha iyi anlatabilirim diye meseleyi bariz bir 
misalle izah ettim. 

Yine ele inhisar idaresini alacağım: İnhisar 
idarelerinin iki hesap sistemi, iki muamelesi var
dır. Biri idare kısmı ki, mülhak bütçedir, blân-
çoya girmez. Biri de ticarî kısım ki; mütedavil 
sermaye ile işler ve blânçoda nihayet bulur. 
Sene nihayetinde mütedavil sermaye ayrıldıktan 
sonra, mülhak bütçenin varidatı umumiyesini 
teşkil eder. îdarî ve satış kısmı da mülhak büt
çeye girer. Binaenaleyh bunlar hususî kanunlar 
ahkâmma göre başka başka şeylerdir. Ticarî 
muamelât blânçoda nihayet bulur. Mülhak büt
çeye girmiyor ve mülhak bütçe ile beraber Diva
nı muhasebata verilmiyor. Onun murakabesi 
başka, diğerinin murakabesi yine başkadır. 
Mülhak bütçeye dahil olanlar, Devlet muamelâ-
tmm tâbi olduğu kanun ahkâmına tâbi olacak 
fakat bundan başka, inşaat kısmı dahi bu ka
nun ahkâmına tâbi olacak. 

AHMET ÎHSAN B. (Ordu) — ,Efendim, mü

tedavil sermayeyi kullanmak, yani mubayaatta 
bulunmak değil midir? Şimdi inhisar idaresi 
yüz bin şişe alacak, mütedavil sermaye ile alı
yor, depoya koyuyor, diye bu kanuna tâbi ol
mayacak mı? O vakit artırma ve eksiltme kanu
nu, yalnız devairi resmiyeye ait olmak ve mül
hak bütçeleri bundan müstesna tutmak lâzım
dır. 

REÎS — Ahmet îhsan Beyin sualine cevap 
verecek misiniz? 

Mal. E. R. HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — 
Efendim; idarenin demirbaşına veyahut levazı
mına ait ise zaten onlara mülhak bütçeden 
para veriliyor. Bu, tamamen bu kanunun hük
müne tâbidir. Fakat mütedavil sermayeden tü
tün alınıyorsa, mütedavil sermayeden ameleye 
ücret veriliyorsa, mütedavil sermayeden mu
kavva almıyorsa bunlar, blânçoda nihayet bulan 
hesaplardır. Eğer bütçeye intikl eden kısmışa bu 
hükme tâbidir. Hususî kanunun yeri değildir. 
Kanun bunları ayırmıştır. 

REÎS — Hükümetin bir noktai nazarı var 
mıdır? 

AHMET ÎHSAN B. (Ordu) — Tenevvür et
medim, efendim. Çünkü mütedavil sermaye bu
yuruyorlar. Bunlarla alınan maddeler münaka
şa kanununa tâbi değil mi dir? (Gürültüler). 
Arkadaşlar, mütedavil sermaye olsun, mülhak 
bütçenin sermayesi olsun; onunla mal alındığı 
zaman, bu kanuna tâbi midir, değil midir? Mü
tedavil sermaye ile olanlar kontrolsüz mubayaa 
olunacaksa, sonra onların uçup gittiğini mi sey
redeceğiz? Bunların da buraya dahil olması
nı teklif ederim. 

REÎS — Efendim, encümen izahat verdi. 
Zati âlinizin bir teklifi varsa, bir takrir verin, 
Heyeti Celileye arzedelim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Hasan Fehmi Bey, bizi, lâzım olduğu kadar ten
vir etti. Fakat, bütün millet efradına gidecek 
olan şey, Hasan Fehmi Beyin izahatı değil, bu
radaki maddedir. Maddeyi okursak, burada izah 
edilen mananm iyi ifade edilmemiş olduğunu gö
rürüz. Madde aynen şöyledir: «Hususî kanunla
rındaki hükümlerine göre blânçoda nihayet bulan 
muamelelerinde ..» Halbuki muameleleri blânço 
ile gösterilen, muameleleri blânço ile olan mües
seseler, demek istenildiğini anlıyorum. Yaptık
ları işlerde, blânço ile hareket etmek mecburi
yetinde olan müesseselere göre, muameleleri 
blânço ile nihayet bulan, yani blânço bir he-
defmiş, oraya varmak mecburiyetinde bulunan 
müesseseler manasına geliyor. 

Burada, bir arkadaşın güzel bir şekilde hatır
lattığı üzere, bu gibi müesseseler dilerlerse 
kendi hususî kanunlarma ve dilerlerse ahkâmı 
umumiyeye tevfiki hareket edebilirler. Yani bir 

| müesseseye, istersen hususî kanununun emret-
î tiği şekilde pazarlık yapabilirsin, istersen bu 
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kanun dairesinde artırma ve eksiltme yapabilir
sin demek ne dereceye kadar doğrudur? Onu da
hi sorarım. 

MALÎYE E. REÎSÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Arkadaşlar, sermayesi Devlete ait 
müzayede ve münakaşa kanunundan istisna 
edilmiş bir müessese tasavvur edelim. Bu mü
essese, her angi bir muamelesini bu kanunun 
ahkâmına tevfik etmek isterse, bizim için daha 
iyidir. Meselâ; Emlâk bankası, bina yaptıracağı 
zaman müzayede ve münakaşa kanunu tatbik 
ederse, ki hususî kanunlar onu istisna etmiş, 
tir, hayır sen yapamazsın, yalnız pazarlıkla ya
pacaksın mı diyeceğiz? Onlar, hususî kanun
larla kendilerine vermiş olduğumuz tabiî haklar
dan vazgeçerek, ahkâmı umumiyeye tevfiki ha
reket etmek isterlerse serbesttirler. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Olur mu„ 
emsali var mı? 

MALÎYE E. REİSİ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Niçin olmasın efendim? Vardır. 
Meselâ filân banka bir bina yaptıracak. Bu, hu
susî kanunu mucibince, müzayede ve münakaşa 
kanununa tâbi değildir. Buna rağmen, bu ka
nuna uygun hareket etmek isterse, hayır sen pa
zarlıkla yapacaksın, demeye sebep yoktur 
ve hâdise böyle cereyan ediyor. Vaktile husu
sî kanunlarında verilen müsaadenin bir kıs
mım daireler ve idareler lüzum görürler, men
faat mülâhaza ederlerse ve bu sebeple o ahkâmı 
ihmal edip, ahkâmı umumiyeyi tatbik edelim 
derlerse, buna niçin mâni olalım? 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — O halde kanun
dan çıkaralım. 

HASAN FEHMÎ B. ( Devamla ) — Burada 
zikretmekten maksadım, esasen mevcut olan fi
lî vaziyeti tebarüz ettirmektir, kanundan niçin 
çıkaralım? 

MAZHAR MÜFÎT B. ( Denizli ) — Benim 
bundan anladığım şudur: Meselâ ele İnhisar 
idarelerinden Tütün inhisarını alalım. Burada 
iki cihet vardır. Birisi Hasan Fehmi Beyin ida
rî dediği bütçe kısmıdır. O, bütçe usul ve mu
amelâtına tâbidir, ikincisi ticarî mahiyette olan 
muamelâttır. Tütün almak ve saire gibi. Bun
lar blânçoda tamam olur. Fakat bu maddede 
deniyor ki; hususî kanunlara tâbi olan ve ti
carî mahiyette olan işler için, isterse bu ka
nuna, istemezse kendi hususî kanununa gö
re yapar. Bendeniz buna muarızım. Ticarî 
mahiyette olan hususatın, bu kanuna göre yü
rünmesi zarureti varsa, neden bir de hususî 
kanun veriyorsunuz? Eğer bu kanunla yürüye-
miyorsa bunu kaldıralım. Verilen izahatta, ti
carî mahiyette olan muamelâtı da yapabilmek 
için bu kayit buraya konmuştur deniyor. Be
hemehal bu kanuna göre muamele yapılması 
zor oluyarsa, müşkülât varsa, ticarî hususat-
taki işlerini kendi hususî kanunlarına göre 
yapar diye tasrih etmek lâzımdır. Ne öyle ya-

j par, ne böyle yapar, sonra işler karmakarışık 
I olur (Maddeyi encümene verelim sesleri). 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Bir sual ma
hiyetinde olarak söyleyeceğim. Encümenden 
bir hususun tenvirini rica ediyorum. 

Belediye kanununda, belediye alım satım
larının bir nizamname ile tayin edileceği hak
kında bir sarahat vardır. Buna müsteniden bir 
nizamname tanzim edilmiş ve tatbik edilmekte 
bulunmuştur. Bu kanunda ise, Belediyeleri 
bu ahkâma tâbi tutmak için bir kayit konmuş
tur. Sonra aşağıda, zannediyorum 28 inci 
maddedir, bir madde; alım satım komis
yonlarına seçilecek bir kısım azanın, belediye 
tarafından intihap edileceği yazılıdır. Beledi
yenin bu azayi intihabına imkân yoktur kanaa
tindeyim. Bu husus nasıl düşünülmüştür? ten
virini rica ederim. 

İkinci sualim de şudur: (Umumî, mülhak ve 
hususî bütçelerden alma, satma ve kiraya ver
me) şeklinde bir yazı geçmiştir. Bütçeden kira
ya verme, bütçeden satma, denilmesinde zan
nederim bir noksanlık vardır. Bu ibarenin 
(Umumî, mülhak ve hususî daireler ve müesse
seler namına alma, satma ve kiraya verme) şek
linde tashihini muvafık görüyorum. Daha doğru
su tenvir buyursunlar, anlamak istiyorum. Vazi
yet nedir? 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
MÎ B. (Gümüşane) — Belediyelerin bu kanuna 
tâbi olmasında, esas teklifte de söylendiği gi
bi, bu gün encümen fayda mülâhaza etmiştir. 
Belediyeler bu kanundan istisna edilmemiştir. 
Belediyeler Devlet teşkilâtı haricinde değil mi
dir? Devlet teşkilâtı dahilinde ve idarei mahal-
liyenin bir kısmı, bir cüzüdür. Divanı muha
sebata hesaplarını verirken ve Divanı muhaseba
tın murakabe ve kontrolüne tâbi tutulurken, 
alma ve satma işlerinde kendileri istedikleri gi
bi hareket etsinler, bu kanundan hariç kalsın
lar, demekte biz fayda mülâhaza etmedik. Bi
lâkis Devlet dairelerinin tâbi olduğu ahkâma on
lar da tâbi olsunlar ve zaten bu gün dahi bele
diyelerde bu kaideler tatbik edilmektedir. Bu gü 
filî vaziyette, bu kanunun haricinde değildir
ler. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır! hu
susî nizamnameleri var. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Efendim, 
nizamname, bilmiyorum, Meclisi Âli tarafından, 
bir kanun kuvvet ve mahiyetinde telâkki edi
len bir sey midir? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Öyledir, ka
nunun emrile konmuştur. 

HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — İdarei hu-
susiyeler bu kanun ahkâmma tâbi olunca, bele
diyelerin, aynca bir usule tâbi olmasında fayda 
nedir? Bilâkis belki zarar vardır. Bu gün tat
bik edilen şekilden geri gitmeği biz düşünme
dik. Bilâkis tatbik edilen şeklin dairei şümu-
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lüne ithal edilmesinde fayda vardır. Hariç kal
masında belki mahzur vardır (Doğrudur ses
leri). 

İdarei hususiyeler bir şekilde müzayede ve 
münakaşa yapar, Devlet daireleri başka bir şe
kilde yapar, belediyeler başka bir usule tâbi 
olurlarsa, zannederim ki, netice itibarile bu, 
faydalı bir şey olamaz. Bilâkis bu muamelâtın 
bütün bu yerlerde tâbi olacağı usullerin birleş
tirilmesinde fayda vardır. 

Belediyelerden aza isteniyor deniyor. 
Bununla belediyelerin bu usule tâbi olması 

arasında bir tenakuz yoktur. 
REFİK B. (Konya) — Mahzurludur. 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Hayır hiç 

bir mahzur yoktur. Devlet dairelerinin her han
gi birisi, bir münakaşa heyeti vücude getirdiği 
zaman, oradaki belediyeden de, işler üzerin
de, piyasa üzerinde, malûmat ve vukufu olması 
itibarile, komisyona bir aza istiyor. Onunla 
bunun arasında bir tedahül olmasa gerek ve böy
le bir tedahüle mevzu da değildir. 

Mazhar Müfit Bey arkadaşım isterse böyle 
yapsın, isterse böyle yapsın buyurdular. Efen
dim, hususî kanunlar kendilerini bu işte hariç 
bırakmıştır. Onları mahfuz tutuyoruz, yalnız, 
inşaatı takyit ediyoruz. Fakat hususî kanun
ları kendilerini ticarî muamelâtta hariç tutma
sına rağmen, bazı mubayaat oluyor ki, bu gün 
dahi müzayede usulüne müracaat ediyorlar, onu 
da kanuna almıyoruz. Meselâ çiftçiden tütün 
mubayaa ediyorlar. Bu, müzayedeye konmaya
cak. Soma için doğrudan doğruya mal sahiple
rinden üzüm mubayaa edilecek, bu gibi yerler
de bu kanunu tatbik edemeyiz. Fakat mevsim 
icabatı muayyen evsafta mal mubayaa edeceğiz. 
Karşımıza bunun tüccarı gelir. Hususî kanunu 
kendisine burada serbesti vermiştir. Fakat bazı 
müesseseler bu kanunun münakaşa usulünü tat
bik ediyorlar ve tatbik etmeleri şayanı tercihtir. 
Böyle bir tercih şeklini niçin burada ifade etme
yelim?. 

REİS — Efendim, maddenin encümene ia
desi için iki takrir vardır, müsaade buyurursa
nız okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere göre madde karışık ya

zılmıştır. Bahusus müesseseleri kanunları ta
yin de muhayyer bırakmak doğru olmadığından, 
maddenin encümene gönderilmesini teklif ede
rim. 

Manisa 
Refik Ş. İnce 

w • ' 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki mütedavil sermaye ve mülhak 

sermaye tabirleri açık olmadığından her iki ser
mayenin kullanılış tarzmm daha açık yazılması 

- 1 
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için encümene iadesini teklif ederim. 

Ordu 
Ahmet İhsan 

REİS — Bu iki takrir de maddenin encüme
ne gönderilmesi hakkındadır. 

Mal. E. R. HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — 
Efendim, hususî kanunlar çok vazrh şekilde bun
ları tayin etmiştir. Maddede gayet açıktır, 
kâfi miktarda da mesele tenevvür etti. Binaen
aleyh maddenin encümene gitmesine lüzum yok
tur. 
Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında bir tak
rir yoktur. Bendeniz sözümden de vaz geçmi
yorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, zanne

diyorum ki bir suitefehhüm var. Hasan Fehmi 
Beyefendi pek güzel izah ettiler, Fakat bir de
fa yanlış bir noktadan sözleri anlaşıldığından 
dolayıdır ki hep ayni fikre saplanılarak, izahatın 
kâfi görülmemesi ve maddenin muğlak yazılmış 
olmasından beraber doğrudur. Bazı Devlet mü
esseseleri mevcuttur ki bunların iki nevi mua
meleleri vardır. Meselâ, Devlet demiryolları ve 
inhisarlar idareleri, Hereke fabrikası gibi, Dev
lete ait müesseselerin iki nevi muamelesi vardır. 
Birisi hakikaten blânço ile nihayet bulur. Bun
lar mevaddı iptidaiye alır, bunu mamul bir 
hale getirir ve satışa arzeder. İkinci mua
meleleri de idaridir. Mesken yapar, fabrika ya
par, depo yapar, asıl müzayede münakaşaya ta
allûku olan bir takım inşaat yapar. Bu muame
lelerden dolayı bu kanuna tâbi olmaları zaruri
dir. Fakat birinci nevi muamelelerinden dola
yı ki sırf Devlet namma yapılan ticarî bir mu
ameledir - onları bu kanunun sıkı çerçevesi al
tına sokmamak, hakikaten bu idarelerin hayatı
na kastetmek demektir. 

Belki de maksadı fevt edecek bir çok veka-
yie maruz kalabiliriz. Meselâ bir fabrikada bir 
makinenin ufak bir aleti kırılmış olabilir. Bu
nu tedarik için müzayede ve ihale kanunları
nın hükümlerine riayet ederek üç ay beklemek 
lâzımgelecek. Belki bu, otuz bin liralık bir za
rarı mucip olabilir. Bu nevi ticarî; yahut her 
sene hesabını vermek ve blânçoya raptedilecek 
muameleye ait olan işleri bu kanunun sıkı pen
çesinden kurtarılması gayet zarurî bir keyfi
yettir. Ancak; Devlet müesseselerinin hangi 
muameleleri blançoda nihayet bulur, hangileri 
değildir bunu bir nizamname ile İcra Vekilleri 
Heyeti veyahut Şûrayi devlet tesbit etsin. 

MALİYE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gümü
şane) — Hususî kanunlar onları tayin etmiştir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Üçüncü 
bir takrir daha vardır. Okunacaktır: 

Yüksek Reisliğe 
1 inci maddenin (Umumî, mülhak ve hususî 

bütçelerle idare olunan daire ve müesseseler 

ı 
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namına...) şeklinde tadilini teklif ederim. 

Kayseri 
S. Azmi 

REİS — Evvelâ maddenin encümene iadesi 
için verilen takrirleri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar... Almayanlar... Nazarı dik
kate alınmıştır. 

Tadilnamenin de encümene havalesini reyi
nize arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar... Al 
mayanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. Yalnız 
encümenden şunu rica ederiz, nazan dikkate al
dıkları takrirler mucibince maddeyi yazarlar
ken iki kelime tashihi vardır: Birisi (mahallî) 
yerine (hususî), diğeri (yapabilirler) yerine 
(yapılabilir) denecek. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Hangi en
cümene gidecek efendim? 

REİS — Malûmu âliniz kanunu Heyeti celi-
lelerine takdim eden Bütçe encümenidir. Bi
naenaleyh Bütçe encümenine gönderiyoruz. 

Encümenler birbirlerile anlaşırlar, efendim. 
MADDE 2 — Bu kanun mucibince artırma 

eksiltme işlerine girebilmek için kanunî ikamet
gâh sahibi olmakla beraber istenilen teminatı 
ve icabmda bu kanunda sayılı vesikaları göster
mek şarttır. 

Ecnebilerin hangi ihalelere ve ne hadde ka
dar girebilecekleri İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tayin olunur. 

REİS — Madde hakkında bir mütalea var 
mı efendim? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, Hü
kümetten, Maliye encümeninden, Bütçe encüme
ninden çıkan ve üç şekil arzeden maddede, bil
hassa ehemmiyeti mahsusa ile tevakkuf etmek lâ-
zımgelir. Hükümet, alelitlak hukukî ehliyeti 
haiz olanlar, şu veya bu şartlarla devlet müza
yede ve münakaşalarına iştirak edebileceğini söy
lemiştir. Maliye encümeni, vatandaş hukuku
nu fazla siyanet etmek ve ecnebilerin yapabile
cekleri işi yüksek sermayeye hasretmek emelile 
bir kayit koymuştur. Demiştir ki; 15 bin lira 
kıymetten aşağı alım, inşaat ve tamirat için Tür-
kiyede lâakal 10 sene ikamet etmiş ecnebi ol
ması şarttır. Binaenaleyh bunun zımnmda kü
çük işleri vatandaşlara hasretmek zihniyeti ifade 
edilmiş olur. Fakat Bütçe encümeni bu sefer, 
gayet çetin bir mütalea ile Hükümetin isteme
diği, Maliye encümeninin hiç düşünmediği bir 
fikri ortaya koymuş, doğrudan doğruya, ecne
bilerin hangi ihalelere ne hadde kadar girebile
cekleri İcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olu
nur, diyor. Kendi hesabıma evvelemirde, bu 
kaydin, kanunun ruhuna muhalif olduğunu 
ifade etmek isterim. Artırma, eksiltme mese
lesi, nihayet Devletin menfaatini temin etmek 
meselesidir. Müzayedeye giren bir adamın, şart
lan, bizim gösterdiğimiz kanun şartlarına ve 
keyfiyetlerine uygun ise, ecnebinin sıfatı mev-

zubahs değil, parası, Devlete temin edeceği 
menfaat mevzubahstir. Bendeniz, tensip buyu
rursanız, bu madde hususunda daha fazla iza
hattan şu veya bu maddenin husule getirdiği, 
bu veya şu mütaleadan endişe etmektense, bun
lardan vazgeçecek, yalnız Hükümetin teklif et
tiği gibi, birinci fıkranm kalmasını ve ikinci 
fıkranın tayyedilmesini teklif ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF B. (Burdur) — Efendim, Bütçe encümeni, 
Refik Şevket Beyefendinin mevzubahs ettiği me
seleyi tetkik ederken, diğer memleketlerde 
bu hususta cari olan taamül ve tatbikatı göz 
önüne getirdi. O memleketlerde, filhakika, sa
nayi ve saire itibarile daha yetişmiş olmalan do-
layısile Devlet eksiltme ve artırmalarına ecne
bilerin girdiği pek nadirdir. Hattâ bu hususta 
ecnebilerin girmelerini bertaraf etmek için nazır-
lanna salâhiyeti mahsusa verilmiştir. O suretle 
ki; eğer memleket dahilinde emsali yetişiyorsa, 
bir münakaşa anında ecnebi bir şirket te bulu
nur ve o şirket daha ucuzunu teklif etse bile, na
zır dahilde yetişeni tercih etmek salâhiyetini 
haizdir. Bu vaziyeti Bütçe encümeni düşünerek, 
memleketimizde günden güne ilerleyen sanayiin 
vaziyetini göz önüne getirerek, icabına göre ka
rar vermek salâhiyetini, Heyeti Vekileye bırak
tı ve onun için bu fıkrayı koydu. 

REİS — Ehliyetten de bahsettiler. 
MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Hakkı 

ehliyetten de bahis buyurmuştunuz. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır bah

setmedim. 
MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Bunu 

tayyettiğimizin sebebi gayet tabiidir. Eğer ha
kikaten ehliyet her zaman yazılmak icap eder
se, kanunlann hepsinde bunu tekrar etmek lâ
zımdır. Zaten bu, esastır, prensiptir. Hakkı eh
liyeti haiz olmayan kimse, artırma ve eksiltme 
neticesi olan ticarî akte giremezki. Bu suretle 
hakkı ehliyeti aynca dercetmeye lüzum görme
dik, tayyettik. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
ehliyetten bahsetmedim. Yalnız Mustafa Şeref 
Beyin izahatından anlıyoruz ki işin mahiyetine 
göre İcra Vekilleri Heyeti karar verecektir. O 
halde Devlet müesseseleri namına, Devlet na
mına yapılacak bütün artırma ve eksiltmelerde, 
Heyeti Vekile, ecnebilerin iştirak etmeyeceğine 
dair karar mı, verecektir, yoksa umumî bir 
talimatname mi yapılacaktır? Böyle bir talimat
name yapılırsa bunun mahiyeti hukukıyesi ne 
olacaktır? j" ! 

B. E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — 
Heyeti vekile kararile tayin olunur dediğimiz 
zaman, İcra Vekilleri Heyeti zarurî hususlarda 
kararname yapmaktadır. Bunlann hukukî ma
hiyeti ne ise, bunun da hukukî vaziyeti odur. 
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İcabında umumî, icabında ferdî mahiyette karar 
alacaktır. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, muhterem 
Mustafa Şeref Beyefendinin muknî ve müdellel 
mütaleatrna bir şey ilâve etmek istemiyorum. 
Heyeti Celile de takdir buyurur ki; Heyeti Veki
le doğrudan doğruya karar verir diye koyduğu 
kayit için, Bütçe encümeninin istinat ettiği ha
kikî sebep, memlekette millî iktisadî korumak
tır. Her hangi bir iş mevzuu üzerinde bunları 
yapabilecek ehliyette memlekette iş evleri var
sa, bu isi bunlara yaptırmak için, memleketin 
iktisadî hayatmı, doğrudan doğruya, takip va
ziyetinde bulunan Heyeti Vekilenin karar ver
mesi lâzımdır. Bunun için Bütçe encümeninin 
karan çok yerindedir. 

Yalnız Refik Şevket Bey son bir sual daha 
sordular. Mustafa Şeref Beyefendinin söyle
dikleri g*ibi, o da varit olamaz. Belki şimdiye 
kadar böyle verilmiş kararlar vardır. Orava 
kimlerin dahil olacağı hakkında, meselâ büyük 
bir liman yapılacaktır, büyük bir nafıa isi 
yapılacaktır, bunun için memlekette ehliyetli 
iş evleri bulunuyorsa, Heveti Vekile evvelâ bun-
lan nazan itibare alır. Bunda da her hangi bir 
iltibasa mahal kalmaz. 

MALİYE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gümü-
şane) — Arkadaşlar, liman yapılacak, rıhtım 
yapılacak, bu gibi işlerde, muayyen, mah
dut ehliyeti fenniye mesailini aşağıdaki madde
ler halletmiştir. Umumî münakaşa var, mah
dut münakaşa, hatta pazarlık var. Aşağıdaki 
maddeler bunlann hepisini yerli yerinde hal
letmiştir. 15 liradan küçük işlerin vatandaş
lara hasrı meselesi; zaten miktar ister 15 bin 
olsun, ister 1,5 milyon olsun ve daha çok ol
sun, dahildeki mamulât ve masnuatın % 10 
fazlasile mubayaa hakkı, diğer bir kanunla Hü
kümete ve diğer devaire verilmiştir. O kanu
nu imal etmek lâzımdır. Maliye encümeninin 
burada düşündüğü şudur: Bu kanun Türkiye-
nin her tarafında tatbik edilecektir. İdarei 
hususiyeler, belediyeler ve vilâyetler hesabı
na umumî bütçeden tediye yapılmak üzere bir 
çok müzayede ve münakaşalar olacaktır. 

Türk vatandaşlarını iş ve işçilik cephesin
den koruyan bir kanun mevcut değildi. Da
hilî mamulât ve masnuatı koruyan bir kanun 
mevcut ve % 10 a kadar fazlasile onların mu
bayaasına müsaade veriyordu. Fakat vatan-
daşlan iş ve işçilik cephesinden koruyan bir 
kanun yoktu. Encümende Hariciye vekili Bey 
de bulundu. Kendisi de bu miktarı koymanız 
lâzım ve icap ederse, zamanla bu miktanda 
büyültürüz, fakat şimdi vatandaşa işler ve iş
çilikler noktai nazarından bir hakkı rüçhan 
vermek için hiç bir mahzur görmem dedi. Bu
nu bir kere kabul etmek lâzımdır. İcra Vekil
leri Heyeti karar verecek, Vanda yapılacak bir 
münakaşanın türk vatandaşına mı, mücavir 

komşu Devletlerden birinin tebaasından talip 
olanlara mı verileceğini tayin edecektir. Hu
lâsa; bütün şuabattan gelecek bu °ibi isler 
üzerinde ve hatta bundan yukansı için karar 
verecektir. 

İcra Vekilleri Heyeti hangi birine karar 
verecek? Bundan yukansı için zaten mahdut 
münakaşa, geniş münakaşa tekniğe taallûk 
eden muayyen isler üzerinde İcra Vekilleri He
yetine pek çok salâhiyetler, asagıki maddeler
de gelecektir. Bendenizce; fabrikalar mamu-
lâtımn korunması için, %10 fazlasile mubaya
asına dair, 8 sene evvel, Meclisi Âli bir ka
nun kabul etti ve elyevm tatbik olunmaktadır. 
Vatandaşlann iş ve işçilik üzerinde hakkı rüç-
hanlarmı bu noktada tebarüz ettirmek lâzım
dır. Biz de bunu yaptık. Mahdut bir miktar
da da olsa, bunu temin etmeye çalıştık. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Hükümet ne di
yor? 

REİS — Buyurun Refik Şevket Bey. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

bendeniz Maliye encümeni reisi Hasan Fehmi 
Byin mütaleasına tamamen iştirak ediyorum. 
Binaenaleyh bu fıkranın tayyı ile, onun ye
rine Maliye encümeninin ikinci fıkrasının ika
mesini teklif ediyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Maliye en
cümeni reisi izahatlarile, kendi maddelerinin 
reye konmasını mı teklif ettiler? 

MALİYE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gümü-
şane) — Bendeniz vaziyeti izah ettim. Heyeti 
celile nasıl tensip buyurursa o olur. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 
Hükümetin teklifi bu maddede çok açıktır. Bi
naenaleyh Hükümetin noktai nazan nedir? Onu 
dinleyelim. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Efen
dim,, Hasan Fehmi Beyefendinin izah ettikleri 
veçhile, Hükümet namına Hariciye vekili arka
daşımız encümende bulunmuştur. Hükümetin 
noktai nazannı izah etmiştir. Ufak, tefek iş
lerde Türk vatandaşlarına bir rüçhan hakkı te
min etmek üzere, 15 bin liraya kadar olan işler
de, ecnebiler için Türkiyede 10 sene mukim ol-
malan kaydinin konmasında bir mahzur görme
miştir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Onu encü
mende söylemiş, biz Heyeti Umumiyede de Hü
kümet ağzmdan işitmek istiyoruz. 

REİS — Başka mütalea yoktur. 
Refik Şevket Beyefendi! sizin İM takririniz 

var, birisini geri alfyorsunuz değil mi? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Evet efen

dim. 
REİS — Öbür takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci fıkra olarak Maliye encümeninin ikin-
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ci fıkrasını teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

REÎS — Bu takrir ikinci maddeye aittir. 
Bütçe encümeninin bu maddedeki ikinci fıkra
sının tayyile yerine Maliye encümeninin ikinci 
fıkrasının konması teklif olunuyor, evvelâ o fık
rayı okuyalım: 

On beş bin lira kıymetten aşağı alımlarla inşa, 
tamir, imal ve istikşaf işlerine ecnebi tebaası
nın girbeilmesi için bunların on senedenberi Tür-
kiyede mukim ve ticaret sicillinde kayitli olması 
lâzımdır. 

Maliye vekili Beyefendinin mütalealan nedir 
efendim? 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Efen
dim, esasen iki encümenin noktai nazarları ara
sında bir ihtilâf yoktur. Maliye encümeninin koy
mak istediği kaydi, Bütçe encümeni şu tarzda 
ifade edelim demiştir. îş tarzı icradadır. Böyle 
mi sebildir, öyle mi sehildir, mesele budur. 

REÎS — O halde okunan bu takriri reye arze-
diyonım. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Tak
rir kabul edilmiştir. 

Bu tashih veçhi'e ikinci maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
İkinci madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Artırma ve eksiltmelere girecek 
..ırketler, usulüne p'öre istenilen vesikalardan ua.-
ka aşağıda sayılı vesikaları da göstermeğe mec
burdurlar : 

A) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mah
kemesinden veva sicilline kayitli ıbulundugu tica
ret odasından veya sair resmî bir makamdan şir
ketin sicille kayitli ve halen faaliyette olduğuna 
dair bir vesika, (Bu vesikanın davet tarihinden 
muahhar tarihli olması şarttır), 

B) Şirketin sirküleri veya şirket namına tek
liflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili 
olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletna
me, 

Türkiyede merkez veya şubesi bulunmayan 
ecnebi şirketler artırma ve eksiltmelere girmek 
için Türk şirketlerile ecnebilerin tâbi oldukları 
kayitlere bağlıdır. 

REÎS — Mütalea var mı efendim? 
HASAN VASIF B. (İstanbul) — Efendim, 

encümenden bir sual. 
(A) fıkrasında şirketlerin her defasında vesi

ka ibrazı mecburî tutuluyor. Her defasında ve
sika ibrazına ne lüzum vardır? Meselâ senede 
bir defa ticaret odalarından bir vesika alıp ibraz 
etse olmaz mı? 

MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüsane) — Efendim, altı ay evvel bir 
vesika ibraz etti. Altı ay sonra ikinci bir mü
nakaşaya girecek, fakat o sıralarda şirket fes-
hedilmişse ne olacaktır? Binaenaleyh her mua
melede kanunun tarif ettiği vesikaları ibraz et

meğe zaruret vardır. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir kelime 

tashihini rica edeceğim: maddenin en sonunda 
(bağlıdır) yerine (bağlıdırlar) diyelim. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, kere 
için (davet tarihinden muahhar tarihi olması 
şarttır) denilmektedir. Kim davet edecektir? 
Yani ilân tarihinden muahhar mı? (öyle ses
leri). 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Pek âlâ efendim. 
REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (îzmir) — Efendim, 

bu son fıkranın birinci satın, bana fazla gibi 
geliyor. « Türkiyede merkez veya şubesi bu
lunmayan ecnebi şirketler » ucniyor. ister mer
kezleri veya şubeleri burada bulunsun veyahut 
bulunmasın, bunlar da tâbidir. Bu itibarla bi
rinci satırın kaldırılması daha doğru olur. Yal
nız (ecnebi şirketler) diye başlayalım. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Muvafık. 
REİS — Encümen de muvafakat ediyor. 
SALÂH ATTIN B. (Kocaeli) — Efendim, 

başka kanunlarda ( ecnebi ) kelimesi yeri
ne ( yabancı ) sözünü istimal ettik, burada 
da ayni kelimeyi kullanırsak daha iyi olur fik
rindeyim. (Başta ecnebi diye kabul ettik sesleri). 
Ne yapalım, onu da değiştirsinler. 

REİS — Üçüncü maddenin son fıkrasında 
(Türkiyede merkez veya şubesi bulunmayan) 
tabirinin kaldırılması ve fıkranın sonunda (bağ
lıdır) yerine «bağlıdırlar» denmesi ve bu fıkra
nın basındaki (ecnebi) kelimesinin « yabancı » 
olarak değiştirilmesi suretile maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, bundan evvel kabul edilen mad
dede de (ecnebi) kelimesi vardır. Onu da 
(yabancı) suretinde tashihine müsaade buyurur
sanız tashih edelim (Hayhay sesleri). 

Tashih edilmiştir. 
MADDE 4 — Aşağıda yazılı kimseler gerek 

doğrudan doğruya ve gerek ıbir vasıta ile artır
ma ve eksiltmelere girmezler: 

A) Bu kanunun hükümlerine göre teşekkül 
edecek komisyonlar azası, 

B) Bu komisyonların çalışmalarına esas teş
kil edecek ilk veya son işleri ve evrakı hazırla
yan, tamamlayan ve ihale neticelerini tatbik ve 
takin edecek memurlar, 

C) Artırma ve eksiltmenin yapıldığı yerin en 
büyük mülkî ve askerî memuru, 

D) A fıkrasındaki komisyonlar azasının ve 
(B) ile (C) fıkralarındaki memurların ana, ba
ba, evlât, kan koca, damat, kayınpeder ve kar
deşleri ve bunların veya komisyon azalarının şe
rikleri, 

E) Bu kanunda yazılı ceza hükümlerile ar
tırma ve eksiltmelere ginneleri muvakkaten ve
ya müebbeden hükmen menedilmiş kimseler. 
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Birinci maddede yazılı daire ve müesseselerin 

memurları ile mebuslar yalnız artırma işlerine 
girebilirler. Ancak kendi arazisinden çıkan şey
leri Devlete ve doğrudan doğruya alâkadar ol
madığı müesseselere satabilirler. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, bendeniz 
son fıkra hakkında bazı tashihler teklif ede
ceğim. Burada (Birinci maddede yazılı daire 
ve müesseselerin memurlarile mebuslar yalnız 
artırma işlerine girebilirler) deniyor ki, bun
dan; eksiltme işlerine giremezler, mefhumu 
muhalifi çıkar. Aşağıdaki fıkrada istisnası ola
cak. Binaenaleyh mefhumu muhalifi doğru
dan doğruya anlamak müşkül olduğu için, 
(ancak) kelimesinden evvel (eksiltme işlerinde 
ancak) diye başlamak daha doğru olacak. 

Son fıkrada (Arazisinden çıkan şeyleri) ke
limeleri vardır. Burada da (arazisinden) sonra 
(Hayvanlarından) kelimesinin ilâvesi lâzım. 
Çünkü hayvanlardan alınan hasılat ta vardır. 
Hayvanın yapağısı,, sütü, peyniri vesairesi var
dır. Binaenaleyh buraya (Arazisinden) sonra 
(Hayvanlarından) kelimesini ilâve edelim. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Çorum) — (Mahsul) 
desek? 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, ibarenin 
türkçe terkibini bozmamak için (Hayvanların
dan) kelimesinin ilâvesi daha muvafık olur. 

REİS — Encümenin mütaleası var mıdır? 
BÜTÇE E. Rs. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— Efendim, esasen bendeniz arzedecektim. 
maddede ufak bir yanlışlık olmuş. Bu son fık
ra öyle olacak. (Birinci maddede yazılı daire ve 
müesseselerin memurları ile mebuslar eksilt
me işlerine iştirak edemeyip yalnız artırma 
işlerine girebilirler. Ancak kendi arazileri ve 
hayvanlarından) böyle olursa beyefendi tatmin 
edilmiş olur. 

REİS — O halde lütfen söyleyiniz, kaydet
tirelim efendim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, (Bi
rinci maddede yazılı daire ve müesseselerin me
murları ile mebuslar eksiltme işlerine iştirak 
edemeyip yalnız artırma işlerine girebilirler. 
Ancak kendi arazisinden ve hayvanlarından) 
ilâ ahir.... 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, bu madde içerisinde, bir mebus olmak 
sıfatile, bir millet vekili olmanın vermiş olduğu 
gurur ve haysiyetle nakabili telif bir sillenin 
mevcudiyetine kaniim. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, mebus denilen millet vekille
rinin omuzlarına yüklenen maddî, manevî ağır
lığın altında ezilen bizler hakkında, burada kö
tü ve acı bir zihniyetle, Devlet işlerinde müza
yedeye girebilir, fakat onun münakaşasına gir
mek suretile Devlete faydalı olamaz gibi, bir 
mana mündemiçtir. Mebus denilen ve hakika
ten üzerlerinde kanunun, efkârı umumiyenin 
bir de mensup olduğu fırkanın manevî tesira-

tmı taşıyan bizler hakkında, eksiltmeye işti
rak suretile, herhangi bir nüfuzu kullanabile
ceğimiz endişesini izhar etmek, vahimeden 
başka bir şey değildir. 

Mebuslar hakkında, mebusların hukuku 
medenisini hangi bahiste, ne dereceye kadar 
kullanabileceği hakkında bir mevzuun yeri, 
bence doğrudan doğruya teşkilâtı esasiye ola
cağına kaniim. Sonra mebusları, memurları bir 
seviyede tutmak. Bu, adeta, teşkilâtı esasiyeye 
muhalefet etmek gibidir. Onun için mebus ar
kadaşlarımızı, bilhassa hayatı hususiyete -
rinde gördükleri tecrübelerden, yaptıkları iş
lerden ve onların menfaatlerini temin edecek 
vaziyette söz söylemekten içtinap eder ve an
cak mebusların, memurlar gibi suiistimal ede
cekleri zihniyetini kemali şiddetle protesto eder 
ve buradaki vaziyeti, demin de arzettiğim gibi, 
bu gün afkân umumiye ve nihayet vicdanı ve 
mensup oldukları fırka tarafından murakabe 
edilmekte olan millet vekillerinin, bu maddeden 
çıkarılması suretile, kendilerine, haiz oldukları 
emniyet ve itimadın gösterilmesini, Heyeti muh-
teremeden rica ederim (Bravo sesleri, alkışlar). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
maddede, mebusların eksiltmeye iştirak etme
meleri hakkındaki kayit çok yerindedir. Refik 
Şevket Bey biraderimiz bunun birinci Mecliste 
maddî misalini bilirler. Efkârı umumiyeye gelin
ce : Efkârı umumiye de bu maddeden çok mem
nundur. Binaenaleyh eksiltmeye iştirak sure
tile muvaffak olamadığı her hangi meselede 
onun mensup olduğu vekili isticvap salâhiyetini 
bir mebus haiz midir, O halde kayit yerindedir. 
Durmak lâzımdır. Hatta birinci Meclisin bir de 
karan vardır. Bu karar halâ meridir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, mebus
lar, memurlar gibi bir kayit ile mukayyet 
değildir. Mebusluk ayrıca serbest bir mes
lektir. Binaenaleyh Beyefendiler, mebuslar 
artırmaya girerler, eksiltmeye giremezler. 
Bendenize kalırsa mebusluk serbest bir meslek
tir. Bu serbesiyet kanunu mahsusla tayin edil
miştir. Memurlar gibi addedilemezler. Binaen 
aleyh kanundan bu kaydin çıkması lâzımdır. 
Çünkü Kemalist Cumhuriyet idaresinde millet 
vekilleri, Türk mebusları bir inhisar altma alm-
mış gibi kayit altında kalamazlar (Alkışlar). 

B. E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — 
Bütçe encümeninin metninde mevcut hüküm Hü
kümetin teklifinde aynen bulunmaktadır. Hü
kümetin teklifini Maliye encümeni tayyetmiş ol
duğu halde Bütçe encümeni muvafık görerek bu 
teklifi kendi metni içerisine almıştır. Bütçe en
cümeni Hükümetin teklifini kabul ediyor. 

Encümeniniz, Refik Şevket Beyefendinin de
diği gibi bu kaydi korken, gerek Hükümetin,' 
gerel; encümenin mebus «beylere karşı teveccüh-
süz bir vahimeyi nazan dikkate alarak koymuş 
değildir. Mebuslar Hükümet üzerinde nafiz 
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olacaklardır, Bu nüfuzu menedelim diye bir 
vaziyet düşünülmüş değildir. Kanun vazı işle
rinde bunların emsali pek çoktur. Meselâ bele
diyenin mukaveleli mültezimi olursa, belediye
nin her hangi bir şeyini vermeği müteahhit olur
sa veya böyle bir taahhüdü yapanın şeriki olur
sa belediye meclisine aza intihap olunmasını ka
nun nezetmiştir. Bunun gibi yine umumî mec
lise aza olabilmek için onlan da nezetmiştir. 
O sıfatlar bulundukça belediye meclislerine aza 
intihap olunamazlar. Vilâyet umumî meclisine 
aza iintihap edilebilmek için idarei hususiye ile 
her hangi bir taahhüde girmiş olmamak, idarei 
hususiyeye her hangi bir suretle iş vermiş va
ziyete girmiş bulunmamak lâzımdır. Böyle bir 
vaziyette bulunanlar umumî meclis azalığına in-
tiihalp «dilemezler. Meclisi umumî azası olduk
ları müddetçe bu işletri yapamazlar. Bu gibi bir 
çok işlerde Devlet taaıhhüdatma mebuslar gire
mezler, denmiştir. Bu artırma, eksiltme kanu
nunun zatı mahiyeti nedir? Bizim alelıtlak bu 
kanunun gelecekte de tatbik edilirken, her han
gi bir şekilde pazarlık yapılacağını: düşünerek, 
bu işlerde aranılacak şerait şunlardır, bunlara 
iştirak edecekler hakkmda şu veya bu şartlar 
aranacaktır, diyerek düşündüğümüzün sebebi 
her şeyden evvel efkârı umumiyede hâsıl olabi
lecek her türlü şaibelerin en ufak şekline bile 
meydan vermemek içindir. Bu, bir çok mevzu
atı hukukiyede mevcuttur. Bunu Bütçe encü
meni de düşünerek Hükümetin teklifini ipka 
eitmiştir. Maamafih heyeti muhteremeniz, bu
nun bu suretle varit olmadığı şeklinde' karatr 
ittihaz eldecek olursa, Bütçe encümeninin He
yeti muhteremenin kararma iıttibadaaii başka 
yapacağı bir sey yoktur. 

MALÎYE VEKlLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, Hükümet bu maddeyi teklif ederken 
Refik Şevket Beyefendinin serdetmiş olduğu 
esbabı hatırü hayalinden geçilmemiştir. Bu mad
denin sebebi şevki Bütçe encümeni reisi Beye
fendinin izah ettikleri veçhile, tamamen Hükü
met dahi o esbabı mucibe ile hareket etmiştir. 
Hattâ şurasmı da ilâve edeyim ki; Meclisiniz bir 
heyeti teşriiye olmaktan başka, icra salâhiyeti
ni de haiz bir meclistir. Bu husus, böyle ticarî 
meselelere girmekten tevakki edildiği mülâha
zasını efkân umumiyeye göstermek için konul
muştur. Eğer böyle bir vahime varsa Hükümet 
namma bunun katiyen varit olmadığını bu kür
süden söyledim. 

Maddenin sebebi şevki, hiç bir vakit Refik 
Şevket Beyefendinin temas etmek istedikleri 
böyle bir şeyden ileri gelmediğini buradan ifade 
ederim. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Efendim, Ve
kil Beyefendiden bir sual soracağım, verdikleri 
izahattan dolayı kendilerine teşekkürler ederim. 
Fakat neden eksiltmeye girilmiyor da artırmaya 
giriliyor? 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Arzettim 
efendim. Şaibe orada vardır. Artırmada şaibe 
yoktur. Şaibeden mebusları tenzih için bu hü
küm konmuştur, yoksa nüfuz istimal edecekler
dir diye değil. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, gerek Refik 
Şevket Beyefendinin, gerekse Mustaffa Şeref 
Beyefendinin izahlarında hakikat ve samimiyet 
vardır. Bunda şüphe yok. Onun için her iki ar
kadaşın izahlarını dinlerken heyecanımız biraz 
başka türlü tecelli etmektedir. Bendeniz bu nok-
tai nazarların her ikisinin de söylenilen ve doğ
ru olan söz olduklarına kaniim. 

Yalnız bir kanunu yaparken, o kanunun ha
kikatim, kanun mefhumunu tecelli ettirmek 
için çok dikkat edeceğimiz bir nokta vardır. 
O da; hükmün umumiyetinde istisna yaparken, 
hükmün umumiyetini koyan, kanun yapan me
bus arkadaşlarımızın, kendi üzerlerinde o umu
miyet üzerinde veya aşağı bir surette o umu
miyeti ihlâl etmemesi noktalandır. Binaenaleyh 
kanunlarda ne kadar umumiyeti muhafaza eder
sek, istisnalardan ne kadar uzaklaşırsak, o ka
dar adalet temin ederiz. Daha dün bazı me
murların bu gibi hukuku hakkında tahdidat va
zederken, bu kanunda da bir çok memurlar hak
kında tahdidat koyarken kendi nefsimizi, ne 
kadar faziletli, itimada şayan olduğuna emin 
bulunduğumuz halde dahi, istisna etmeyerek, 
kanunun umumiyetini ihlâl etmemek daha doğ
ru olur. Onun için Bütçe encümeninin teklifinin 
reye vazını teklif ederim (Güzel sesleri). 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, gerek Bütçe encümeninin, gerek Hükümetin 
ve gerek îsmet Beyin mütalealarmı dinledikten 
sonra, bu üç mütaleayı üç kelimede hulâsa ede
biliriz. Mustafa Şeref Bey endişeden, Hükümet 
şaibeden ve nihayet îsmet Bey de müsavattan 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yogzat) — Ben de 
misal gösterdim. Sizi şahit tuttum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Mebus
ların, eksiltmeye iştirakinden halk vicdanında, 
efkârında husule geleceği tevehhüm edilen en
dişe şu veya bu şekilde kendilerine atfedilmesi 
lâzrmgelen şaibeden ibarettir, kemali sarahatle 
ifade ederim ki, mebusların haiz oldukları ve îs
met Beyin istedikleri; ammenin müstefit olduğu 
bu haktan, bizi mahrum etmemek lâzrmgelir. 

Efendiler, mebus fert olarak hiç bir şey de
ğildir. Mebus bu camia içine geldiği zaman, he
yeti umumiyesinin ekseriyeti arası ile bir mev
cudiyettir. Fakat memur, fert olarak nafizdir. 
Vazifei memuriyetini şu veya bu şekilde imale 
etmeğe muktedirdir. Fakat mebusta böyle bir 
şey yoktur. Mebus ancak bu kubbe altında reyi
ni izhar etmek hak ve kuvvetini haizdir. Kendi
sinin bu salâhiyetini her hangi bir memurun sa
lâhiyeti şekline benzetmek doğru değildir. îs-
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met Beyin noktai nazarma bir noktadan iştirak 
ediyorum. Herkesin haiz olduğu hakkı istemek
ten maada bir şeye mahmul olmayan maksadını 
tekrarla ve umumun müstefit olduğu eksiltme 
hakkmdan, müzayede hakkına malik olduğu gi
bi, mebusların da mahrum bırakılmamalarmı ri
ca ederim. 

HASAN VASIF B. (İstanbul) — Efendim, 
münakaşa veyahut müzayedelere iştirak edebil
mek için ya tüccar olmak, veyahut fabrikacı ol
mak lâzımdır, yani prtada taahhüde girecek 
malı olmayan bir kimse için bu şey mevzubahs 
olmaz. Bir çok arkadaşlar bu vaziyettedir. Ya
ni bu gibi münakaşalara girecek vaziyette değil
dirler. Böyle olmakla beraber vukubulan itiraz 
hissidir. Maamafih hakikî vaziyeti düşünmek 
daha doğru olur. Bendeniz işim dolayısile bu 
gibi işlere girebilirim. Fakat girdiğim zaman 
tabiî müteaddit rakipler bulunabilir. Rakip
lerden bir kısmı kaybedecek olursa, mebus oldu
ğu için teklif edilen malm komisyonlarına da te
sir etti de kaybettik derler. 

Diğer bir rakip bunu üzerine aldığı halde 
teklif ettiği mallan matlûba muvafık olmazda 
reddedilirse, mebus rakipti de ondan reddedildi, 
diye bir çok dedikodular meydana çıkabilir. Bi
naenaleyh bu gibi dedikodulara meydan verme
mek için mebusların bu gibi işlerden uzak kal
malarını temin edecek olan bu maddenin olduğu 
gibi kabulünü rica ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, Hükü
metin teklifinde mebusların ne artırma ve ne de 
eksiltmeye girmemesi teklif edilmiştir. Zanne
diyorum ki bir çok memleketlerde olduğu gibi 
bu esası bizde de kabul etmek faideden hali de
ğildir. Hükümetin teklifi böyle olduğu halde, 
bunu her nasılsa Bütçe encümeni artırmaya işti
rak edebilir, eksiltmeye iştirak edemez, şekline 
sokmuştur. Hakikaten bu ikinci şekil biraz 
insanı düşündüren bir vaziyet hâsıl ediyor. Ben
deniz, mebusların ne artırma ve ne de eksiltme 
muamelelerine iştirak etmesi taraftan değilim. 
Binaenaleyh bu hususta bir takrir veriyorum, 
Hükümetin madde teklifi şeklinde tadil edilsin. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur efendim. 
Üç takrir vardır okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki (Mebus) kelimesinin tayyını tek

lif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 

Yüksek Reisliğe 
Mebusların sade artırmada değil, eksiltmede 

dahi bulunmaması daha şereflidir, teklifimiz bu
dur. 
Erzurum Ordu Cebelibereket 

Nafiz Ahmet İhsan Hasan Basri 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin son fıkrasının şöyle yazılmasını 

teklif eylerim: 
« Birinci maddede yazılı daire, müesseselerin 

memurlarile mebuslar artırma ve eksiltme işle
rine giremezler ». 

Çanakkale 
Şükrü 

REÎS — Evvelâ Refik Şevket Beyin takriri
ni reyinize arzedeceğim. Çünkü doğrudan doğ
ruya mebus kelimesinin çıkanlmasma aittir. Bu 
takriri kabul edenler . . . 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Çıkmasını mı, 
kalmasını mı? Anlaşılmadı. 

REİS — Çkmasmı. 
Kabul etmeyenler . . . Efendim, anlaşılmamış

tır. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Takriri ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar . . . Kabul 
etmeyenler . . . Takrir kabul edümiştir efendim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Dördüncü maddenin son fıkrasına ilâve edi
lecek bazı kelimeler vardır, onu okuyalım: 

« Birinci maddede yazılı daire ve müessesele
rin memurları yalnız artırma işlerine girebilir
ler. Ancak kendi arazisile hayvanlarından çıkan 
şeyleri Devlete ve doğrudan doğruya alâkadar 
olmadığı müesseselere satabilirler». 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey; «hayvanla
rını» de ilâve etmek lâzımdır. « Ancak kendi 
arazisi ile hayvanlarından çıkan şeyleri ve hay
vanlarını Devlete » şeklinde olacaktır. 

REİS — O halde dördüncü maddeyi bu su
retle reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Artırma ve eksiltme veya pa
zarlığı yapılacak madde veya hizmetin her türlü 
hususiliğini ve teferruatım gösterir şartnamesi 
alâkadar dairelerce hazırlanır ve birer tasdikli 
sureti isteyenlere bedelsiz verilir. Ancak 25 bin 
liradan yukan olan artırma ve eksiltmeler için 
şartname ve projeler muhammen bedelin yüz 

binde beşi nisbetinde bir bedelle verilebilir. Fakat 
bu bedel 50 lirayı geçemez. 

Miktan ne olursa olsun inşaat ve tamirata 
ait proje ve şartnameler ikinci fıkradaki nisbe-
te göre alınacak bedel mukabilinde verilir. Pro
jesi olmayan şartnameler için bu bedelin yansı 
alnur. 

HASAN VASIF B. (İstanbul) — Şartname
lerin tertibinde son derece dikkat edilmesi fev
kalâde ehemmiyetli bir meseledir. Şartnameler 
tertip edilirken öyle maddeler olur ki yalnız bir 
malm veya fabrikanın tipi o şartnamede esas 
olarak kabul edilir. O fabrikadan başka kimse 
münakaşaya /giremez. Netice de bu suretle kay
bolmuş olur; diğer rakipler de ortadan kalkar. 
Şartname yapılırken tayin edilen evsafta bir mal 
ecnebi tipi ise, bunu dahilde bulmak ve yapmak 
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imkânı da elde edilemez. Binaenaleyh bu suret
le yerli mallarının münakaşalarda kabulüne bir 
çok mâniler çıkar. 6 ncı maddenin (i) fıkrasın
da bir kayit var: 0 da komisyonlar alâkadar da
ireye şartnameleri ıslah ettirmek üzere itiraz 
edebilirler, diyor. Yerli mallarını ileri sürmek 
için (i) fıkrasına her halde bir kayit konulması
nı ehemmiyetle arzederim. Çünkü mutlak bir 
surette zikredildiği zaman yerli mallar sürül
mez ve rekabet olmaz. Onun için bu kayitlerin 
bu madde dolayısile şimdiden nazarı dikkate ar
zederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu şartnamelerle maksadımız artırma ve eksilt
meye iştirak edecek müşteri aramaktır. Hem 
müşteri arıyoruz, hem de müşteriyi külfete 
sokacak vesileler ihdas ediyoruz. Taliplere 
verilen şartname mukabilinde ücret alınmak
tadır, bunun parasız pulsuz verilmesi acaba 
mümkün değil midir? 

BÜTÇE E. Rs. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Ötedenberi cari olan bir usuldür. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Reis Be
yefendi; o halde para sahibi olması sıfatı ile, 
bu sualimin cevabını Maliye vekili Beyden rica 
ediyorum. 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim, 
yüksek işlerdeki şartnameler, alelhusus Nafıa
ya müteallik olanlar malûmunuz veçhile pekte 
külfetsiz yapılacak işler değildir. Bunların kro
kileri, şapiroğrafileri ve sairesi büyük masraf
lara mütevakkıftır. Eğer bunları bedelsiz ola
rak verecek olursak, önüne gelen bir dane is
teyecek. Biz bu şekilde artırma ve eksiltme
ye ciddî olarak iştirak etmek isteyenleri seçmiş 
oluyoruz. Esasen onlar da böyle küçük bir mas
raftan hiç bir zaman çekinmezler. Yoksa bu
nu ayrıca bir membaı varidat telâkki etmiyoruz. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Beşin
ci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şartnameler 
MADDE 6 — Şartnamelerde taahhüdün taal

lûk ettiği maddelerin mahiyetine göre konulacak 
hususî ve fennî şartlardan başka umumî surette 
aşağıdaki hususların da gösterilmesi lâzımdır. 

A) Taahhüdün taallûk ettiği maddelerin ma
hiyeti, miktar ve vasfı ve gayrimenkul satış ve 
icarlarında gayrimenkulun yeri ve hududu, 

B) Satın alınacak eşyanın yerli malı olup ol
mayacağı ve yaptırılacak hizmetler için yalnız 
yerli vasıta ve maddelerden istifade edilip edil
meyeceği, 

C) Taahhüdün müddeti, ne zamandan başla
yacağı, taahhüdün vaktinde yapılmadığı veya 
tamamlanmadığı takdirde verilecek cezalar, 

D) Taahhüdün yapılacağı yer, teslim ve te
sellüm suretleri taahhüt bedelinin aktin yapıldı- | 
ğı tarihte meri olan malî hükümlere uygun ola- ' 

cak tediye tarzları ve yerleri, 
E) Mukavele tatbik edilirken bazı resim ve 

masrafların akti yapan daire tarafından ayrıca 
verilmesi şart konulmuş ise bunların nelerden 
ibaret olduğu, 

F) Muvakkat ve katî teminat miktarı, 
G) Taahhüdün bir kısmını veya tamamını 

yapmayanların teminatı üzerinde ihaleyi ya
pan dairelerin bu kanuna göre taşıdığı haklar, 

H) İhale merkezin emrile yapılacak işlerden 
ise komisyonun merkeze ilk işarından itibaren 
en çok 15 gün içinde müteahhide katî kararın 
bildirileceği, 

1) 44 üncü madde hükmünce hususî mahiyeti 
itibarile artırma ve eksiltmenin iktidarlarına gü
venilir. İstekliler arasında yapılması lâzım olan 
hallerde istenilen şartlar ve vesikalar, 

(Şartnamelere «1» fıkrası hükümlerinin ko
nulması, vilâyet hususî idareleri ve belediyeler 
için Dahiliye vekâletinin diğer Devlet daire ve 
müesseseleri için Vekiller Heyetinin müsaade-
sile olabilir.) 

Şartnamelere gayrifennî veya husulü halen 
imkânsız kayit ve şart bulunduğu anlaşıldığı 
takdirde komisyonlar alâkadar daireye şartna
meleri ıslah ettirmek üzere ihaleyi tehir ve ye
niden tanzim olunacak şartnameyi 12 nci mad
deye göre ilân ederler. 

Devlet dairelerinin umumî ve müşterek ihti
yaçları için bir birine benzeyen işlerin mahi
yetlerine göer inşaat, yiyecek, giyecek, veya 
yakılacak gibi ihtiyaçların alımlarında esas ol
mak üzere şartnamenin umumî ve müşterek esas
larını tayin eden ve hususî şartlan alâkalı dai
relerce lüzumunda ilâve olunan formüller hazır
lamağa ve bunları Devlet daire ve müessesele
rinde tatbik etmeğe İcra Vekilleri Heyeti sa
lahiyetlidir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Bu (H) fıkrasında bir ifade var. (Her veçhile 
Hükümetle ihtilâfı mucip olacak iş) in izah edil
meye muhtaç ve bilinmesini lâzım telâkki edi
yorum. 

(İhale merkezin emrile yapılacak işlerden 
ise komisyonun, merkeze ilk işanndan itibaren 
en çok on beş gün içinde müteahhide katî ka-
rannı bildirecek.) 

Buradaki ilk işarm mebdei nedir? Yani ko
misyon tarafından merkeze yazıldığı tarih midir, 
yoksa bu işarın merkezden alındığı tarih midir? 
Türkiye gibi mesafefsi uzak yerlerle yapılacak 
muhaberatın tarih üzerinde yapacağı tesiri na-
zan dikkate alınca, bu noktanın tasrih edilmesi 
lüzumu meydana çıkar. Binaenaleyh encümen 
arkadaşlarımdan bunu soruyorum? 

İkinci mesele (1) bendinin birinci cümlesin-
dedir. Bendenize kalırsa bir istisnaî hüküm gös
terdiğinden dolayı bunu fıkra olarak yazmak-
tansa, en nihayetine istisnaî bir madde olarak 
yazmak lâzımdır. Nitekim maddede, şartname-
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lerde hangilerinin yazılacağı yazılırken, edilip 
edilmeyeceği, cezalar, yerler, olduğu.... filân ge
liyor. Orada, 44 üncü maddede hükmünce husu
sî mahiyeti itibarile artırma ve eksiltmenin ik
tidarlarına güvenilebilir.... 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Güvenilir istekliler, şeklindedir, nokta 
kalkacaktr. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — O halde 
mesele kalmamıştır. Buradan nokta kalkınca 
mesele kalmaz. Acaba kabil değil midir ki Mus
tafa Şeref Beyefendi arkadaşımızdan rica etsek, 
hu, formül yerine başka bir türkçe kelime bul
sunlar. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Buradaki (H) fıkrasında; komisyonun 
merkeze ilk işarından İtibaren, deniyor. Komisyo
nun bulunduğu mahallin merkeze olan mesafe
sine göre bunun telgraf veya tahrirat olması 
ihtimali vardır, tik işardan maksat, telgraf ve 
tahrirat. Bunun hangisi olacağı, 15 gün diye 
müddet takyit olunduğuna göre pek uzak yer ise 
telgraf olacaktır. Mebde de ilk işardır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Komisyo
nun isan mı? 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Evet. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde ta
mam efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Beşinci maddenin müzakeresinde arzeyledi-

ğim esbaba binaen (t) fıkrasının son cümlesine 
« şartnameler yalnız bir tipin veva ecnebi malı
nın evsafını kast ve hasreylediği takdirde » cüm
lesinin ilâvesini teklif ederim. 

istanbul 
Hasan Vasıf 

REtS — Takiriri reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar ... Almayanlar ... Takrir nazarı 
dikkate alınmamıştır efendim. 

REFlK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir harf 
ilâvesini rica edeceğim. Zannederim iştirak ede
ceklerdir. Şartnamelere gayrifennî ...., denmiş
tir. Şartnamelerde ...., şeklinde olmalıdır. 

REtS — O kısım tashih edilmiştir efendim. 
Altıncı maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler .... Kabul edilmiştir. 
tlân 

MADDE 7 — A) Artırma ve eksiltme veya 
pazarlıkla; yapılacağı günden evvel en az 15 gün 
içinde aralıkla behemehal dört defa o yerde çı
kan (gündelik gazete ile) ilân olunur. 

45 inci maddenin A, D, F, H, fıkralarında ya
zılı pazarlıklarda ilân mecburî değildir. 

Gündelik gazete çıkmayan yerlerde on beş 
gün içinde dört defadan az gazete çıkmış ise o 
kadar ilân kâfi görülür. 

B) Tahmin edilen bedeli 15 bin lirayı aşan 

I artırma ve eksiltme ve pazarlıklarda mahallî bir 
I gazeteden başka büyük şehirlerde çıkan ve Hü-
| kûmetçe intihap olunan gazetelerin ikisinde A 
I fıkrasındaki şartlar için de ilân edilir. Bu iki ga

zeteden biri Devlet merkezinde çıkan gazete 
ı olur. 
| C) Gündelik gazete çıkmayan şehirlerde ara-
I lıklı çıkan gazetede ilân yapılmakla beraber işin 

taallûk ettiği umumî yerlere veya işin çıktığı da
irenin, Hükümetin ve belediyenin kapılarına ilân 
kâğıtları yapıştırılır ve şehrin pazar kurulan 
günlerinde belediye tellâlına bağırttırılır. 

I (Gündelik gazete çıkan yerlerde mahallî ga
zete ile ilân yapılmakla beraber'hu fıkradaki şe-

! killerle aynca ilân yapılabilir). 
! D) Gazete çıkmayan şehir ve kasabalarda (B) 
| fıkrası hükmüne riayet edilmekle beraber (C) 

fıkrasındaki şekillerde ilân yapılır. Nahiye ve 
i köylerde bulunan millî emlâk ve arazinin satış 
i ve icarlarında yukarda yazılan şekillerde ilân

ların bu emlâk ve arazinin bulunduğu yerlerin 
ihtiyar heyetlerine ayrıca bildirilmesi mecburi
dir. 

Gazetelerden başka yerlerde yapılacak ilân ve 
tebliğler için zabıt tutmak lâzımdır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
I — Maddenin ikinci satırında « pazarlıkla » de-
| nilmiştir. Pazarlık denilecektir, noktalı virgül 
I kalkacak. B fıkrasının beşinci satırında «için de» 
I tabiri« içinde» olacak. 
I REtS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
i Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Yabancı memleketlerden alm-
| ması zarurî olan eşya için ilân müddeti 45 gün-
' den aşağı olamaz. Yabancı memleketlerdeki is-
| teklilerin de girmesi dairesince faydalı görülen 
i artırma ve eksiltmelerde ikişer defadan az olma-
i mak şartile iki yabancı gazete ile de ilân mec-
j huridir. 
i REtS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
I edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir . 
I MADDE 9 — Çabuk bozulan neviden olan 
| maddelerin satışlarile 45 inci maddenin A, D, F, 
j H. fıkralarından başka fıkralarına göre pazar -
I lıkla yapılacak ihalelere ait ilânlar alım komis-
| yonunca ihtiyaca göre azaltılabilir. Bu takdirde 

azaltma sebepleri bir zabıtla tesibit olunur. 
I REtS — Mütalea var mı? Kabul edenler . . . 
I Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
| MADDE 10 — ilânlarda »sağdaki noktala-
' nn konulması şarttır: 

A) Taahhüt edilecek şeyin cinsi, mahiyet ve 
; miktarı, tahmin veya keşfedilen bedelleri, 
I B) Şartname, plân, model, haritaları ve diğer 

evrakm bedelli, veya bedelsiz nereden aknacağı, 
I O) Artırma veya pazarlığın hangi tarih ve 
! gün ve saatte hangi yer ve dairede olacağı, 
i D) Artırma ve eksiltmenin kapalı zarf usu-
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lile veya açık surette mi yapılacağı, 

E) Muvakkat teminat miktarı, 
F) İsteklilerden bazı vesikalar istenildiği 

hallerde bu vesikaların nelerden ibaret olduğu, 
G) Kapalı zarf usulile yapılacak artırma ve 

eksiltmelerde teklif mektuplarının hangi tarih, 
gün ve saate kadar nereye verileceği. 

REÎS — Mütalea var mı? kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Askerî ihtiyaçlar için yapıla
cak ilânlarda birinci derecedeki ita âmiri tara
fından mahzurlu görülen noktalar ilân olunma
yabilir. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hânlar yapıldıktan sonra şart
namelerde fiata tesir edecek şeylerle model, plân 
ve diğer bağlı kâğıtlar üzerinde değişiklik yapı
lamaz. Şayet böyle bir değişiklik yapılmasına 
sebep ve zaruret görülürse bu sebep ve zaruret
ler bir zabıt varakasile tesbit ve evvelce yapılan 
ilânlar yok sayılarak yeniden ilân olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Artırma ve eksiltme için ta
yin edilen ihale günü bayram veya tatil günleri
ne düşerse tekrar ilâna lüzum kalmaksızın artır
ma veya eksiltme tatilden sonra gelen ilk iş gü
nünde yapılır. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki 
kayit ve şartlara uymayarak yapılan ilânlar hü
kümsüzdür. Bu takdirde ilânın yeniden yapıl
ması lâzımdır. Aksi halde yapılan ihaleler fesho-
lunur. Ancak işin müstaceliyetine veya ihalenin 
Devlet için menfaatli olduğuna göre îcra Vekil
leri Heyetince kabulüne karar verilen ihale mu
teber sayılır. İhalenin feshi takdirinde müteah
hidin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş istih
kakı varsa verilir ve hükmen tahakkuk edecek 
hakikî zararları vazife sahibi ve mesul memur
lara rücu hakkı olmak üzere Devletçe tazmin 
olunur. îlânm kanundaki şekillere uygun olma
masından dolayı vazife sahibi memurlarla ko
misyon azası hakknda ceza takibatı yapılmakla 
beraber ihalenin feshi dolayısile Devlete bir za
rar husule gelmiş ise bu zarar sebep olanlara 
hükmen tazmin ettirilir. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bedel tahmini 
MADDE 15 — Satm almacak veya satılacak 

veyahut kiraya verilecek eşya, levazım ve gay-
rimenkuller ile muayyen tarifesi olmayan va
sıtalarla yapılacak nakil işlerinin tahmin edilmiş 
bedelleri ve inşa ve tamir ve imar işlerinin ke-
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şif bedelleri artırma ve eksiltme ilânından evvel 
28 nci maddede yazılı komisyonlar tarafından 
borsa, ticaret dairesi, belediye veya fen adamla
rından ve ehli hibreden tahkik edilir veya işin 
icaplarına göre bu teşekküllerden her hangi biri
sine tesbit ettirilir ve bu hususta bir zaabıt vara
kası yaapılarak asıl evrak arasında saklanır. An
cak inşa, tamir ve imal işlerinin ait olduğu da
irelerce bu işler için yapılmış kanun ve nizam
nameleri bulunduğu takdirde bunlarla iktifa 
olunur. 

Bu kanunun neşrinden sonra tahmin işlerinin 
ıı,asıl yapılacağı hakkında bir îcra Vekilleri He
yeti kararnamesi yapılır. 

REİS — Mütalea vaar mı? Maddeyi kabul 
edenler Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

Teminat 
MADDE 16 — înşa, tamir, imal, nakil ve kira 

işlerile alış ve satışlara gireceklerden tahmin ve 
keşfedilen bedel üzerinden % 7,5 nisbetinde mu
vakkat teminat alınır. 

SAÎT AZMİ B. ( Kayseri ) — Efendim, gerek 
Hükümet, gerek Maliye encümeni arttırma ve ek
siltmelere iştirak edeceklerin verecekleri gerek 
muvakkat, gerek katî teminat miktarını tedricî 
bir surette tenzile tâbi tutmuş iken, Bütçe en
cümeni bunu eski kanundaki hükümlere göre 
onlara mütenazır olarak yeniden yazmıştır. Hü
kümetin esbabı mucibesini okursam kendi arzet-
mek istediğim fikirleri daha derli toplu izah et
miş olacağım için müsaadenizle aynen okuyayım. 

(... Bilhassa büyük işlere yüksek kapital
lerden başka ufak sermayeli ciddî teşebbüs er
babının da iştirak edebilmesini temin etmek 
ve Devlet alış ve satışlarile taahhütlerini mem
leket çocuklarına yaptırmak ve binnetice pa
ramızı memleket içinde alıkoymak için temi
nat hakkında taliplere eski kanuna nisbetle 
daha müsait davranmak suretile derç ve tek
lif edilen esaslar, bu lâyihanın ruhlu hükümle
rini teşkil etmektedir) diyor. Bütçe encümeni
nin esbabı mucibesine baktım, (... Müteahhidin 
mukaveleyi imza etmemesi veya taahhüdünden 
nükûl eylemesi gibi hallerde Hazinenin duçar 
olacağı zarar ve ziyam telâfi maksadile müte-
ahhid bihin miktarı ne olursa olsun muvak
kat teminatın seyyanen % 7,5 tan alınması 
daha muvafık görülmüştür) den ibaret bir es
babı mucibe zikretmektedir. 

Halbuki bir çok münakaşa ve müzayedeler
de teminat mektubu alınmasının müşkilâtı do
layısile hakikaten küçük sermayeli ve ciddî 
müteşebbis erbabım bunlara iştirakten mah
rum bırakıyor. Mahdut talipler arasında mü
zayede ve münakaşalar yapılıyor. Bundan ise 
Devlet her zaman zarar görüyor. Bunun için 
bendeniz maliye encümeninin maddesinin, bu 
madde yerine, müzakere edilmesini rica edece
ğim. Teminat mektubu alabilmek hakikaten 
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c.;k nki vaziyetlere.. w*bidir. Bir d,d#m& biû lı 
raîık, on bin liralık teminat mektubu verebil» 
mek için bankalar bu adamın servetinin beş 
misli, sekiz misli olması lâzımgeldiğini ileri 
sürmektedirler. Aksi halde vermiyorlar. Onun 
için Maliye encümeninin maddesinin müzake
resini teklif ediyorum. 

REİS — Bütçe encümeni mutabık mı efen
dim? 

BÜTÇE E. Rs. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Hayır efendim, biz metnimizi arzettik. 
Heyeti celile nasıl arzu ederse şüphesiz öyle 
olur. 

REtS — Bunun hakkında takririniz yoktur 
Azmi Beyefendi. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) Takdim ediyorum 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Maliye encümeninin 11 inci maddesinin mü

zakere edilmesini teklif ederim. 
Kayseri 

Sait Azmi 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — İnşa, tamir, imal, nakil ve ki
ra işlerile alış ve satışlara gireceklerden tahmin 
ve keşfedilen bedel üzerinden aşağıdaki nisbst-
lere göre muvakkat teminat alınır: 

Tahmin veya keşif bedeli: 
A - (50 000) liraya kadar olan isler için 

% 7,5, 
B - Elli bin liradan iki yüz elli bin liraya ka

dar olan işlerin elli bin lirası için % 7,5 ve üst 
tarafı için yüzde beş, 

C - İki yüz elli bin liradan bir milyon liraya 
kadar olan işlerin iki yüz elli bin lirası için (B) 
fıkrasına göre, üst tarafı için yüzde dört, 

D - Bir milyon liradan fazla işlerin bir mil
yon liraya kadar olan parçası için (O) fıkrası
na göre ve üst tarafı için yüzde üç, 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim (Yok sesleri). Maddeyi reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ekseriyetimiz kalmamıştır. Perşembe günü 
saat 15 te içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Kapanma saati : 17,5 



T. B. U. M.Mathmsi 



Sıra No 140 
597 numaralı müzayede ve münakaşa kanunu lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 2-IV-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/895 

Büyük Millet Meclisi Yüksk Reisliğine 

Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 29 - I I I -1933 toplantısında Yüksek Mec-
5 arzı kararlaştırılan müzayede ve münakaşa kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek 
zurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hükümet namına vukubulacak müzayede ve münakaşaların tarzı icrası hakkında muhtelif ta-
ılerde konulan hükümler müteferrik ve mütenakız olduktan başka hakikî ihtiyaca göre de nok-
n olduğundan 1340 tarihinde muvazenei umumiye kanununun 16 inci maddesine istinaden Hükû-
3tçe tanzim edilen bir talimatname ile ve 1341 tarihinde de müstacel en müzakere ve kabul cdi-
ı 661 numaralı münakaşa ve ihalât kanunile Hükümet alış ve satışlarının mümkün mertebe sa-
n bir şekle ifrağı düşünülmüş ve temine çalışılmış ise de işbu kanun dahi bu günkü ihtiyacı kar-
ayabilmekten çok uzak bulunmaktadır. 
1341 tarihinden sonra memleketimizde ukudata ve muamelâta ait adlî kanunlarda mühim deği-

tdikler yapılmış ve bundan başka gerek teşkilât ve gerek muamelâtı Devlet daha modern esaslara 
tinat ettirilmiş olduğu halde bu esaslarla hem ahenk olması lâzımgelen Devlet alış ve satış ka
munun 26 inci maddede tesbit ettiği hükümlerle devlet mubayaa ve satışlarının idaresi büyük bir 
:siklik olarak kendisini gösteriyordu. 

Mevcut kanun ihtiyacı hakikiye göre çok noksan görüldüğünden memleketin bu günkü ve âti 
tiyaçları düşünülerek ve 1340 tarihinden beri tatbikatta rastlanan güçlükler göz önünde tutu-
rak yeni bir kanun lâyihası tanzimine zaruret hissedilmiştir. 

Bunun için bazı memleketlerde tatbik edilen hükümler tetkik ve memleketimize faydalı görü-
nleri kabul ve hükümleri meyanına ithal edilmek suretile merbut münakaşa ve ihale kanunu lâyi-
ısı tanzim ve takdim edilmiştir. 

Bu lâyihada Devlet alış ve satışları için tatbik edilecek usul ve kaideler ve ilân hususlarile tâbi 
duğu şartlar tatbikatta tereddüdü mucip olmamak üzere çok vazih ve tafsilâtlı hükme raptolun-
uş ve bilhassa büyük işlere yüksek kapitallerden başka ufak sermayeli ciddî teşebbüs erbabının da 
tirak edebilmesini temin etmek ve Devlet alış ve satışlarile taahhütlerini memleket çocuklarına 
aptırmak ve binnetice paramızı memleket içinde alıkoymak için teminat hakkında taliplere eski 
anuna nisbetle daha müsait, davranmak suretile derç ve teklif edilen esaslar, bu lâyihanın ruhlu 
ükümlerini teşkil etmektedir. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 27 - XII - 1933 
Karar No. 17 
Esas No. 1/397 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 2 - IV - 1933 tarih ve 896 - 6 sayılı tezkeresile Büyük 
Meclise tevdi kılınan müzayede ve münakaşa kanunu, Maliye müsteşarı Faik Bey ve bazı maddele
rinde Hariciye vekili Tevfik Uüştü Beyefendi hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Encümenimiz, teklif edilen lâyihanın hakikî kıymteini tebarüz ettirmek için Devlet alım, satımla
rının tanzimi yolunda geçen safhası üzerinde tevakkufu faideli bulmuştur. Malî tarihimizde bütün 
alım, satımlar için ilk tesis 1293 ve 1296 tarihlerinde (emlâki mülkiye ve vakfiyenin tamir ve inşası) 

nizamnamesile yapılmıştır, istibdat ve meşrutiyet devrelerinde, aşar satışlarına ait müteferrik tesis
ler istisna edilirse, Devlet alım satımlarının tanzim ve ıslahı yolunda hiç bir şey yapılmamıştır. 
Ancak Cumhuriyet devri 1340 senesinde Bütçe kanununa koyduğu bir iki madde ile bu mühim mev
zua girmiş ve 1341 tarihinde de bu gün meri olan ve 26 maddeden ibaret bulunan 661 numaralı mü
zayede, münakaşa ve ihalât kanununu tedvin eylemiştir. 

Bundan sonraki senelerde akitler Are muamelelere ait adlî 'kanunlarda mühim değişiklikler yapıldığı 
gibi Devlet bünyesinde ve hizmetinde esaslı yenilikler olmuştur ve bu sebeple 1341 tarihinde yapı
lan kanunun kifayetsizliği üzerinde zaman zaman tevakkuf edilmiş ve parça parça hükümler ko
nulmuştur. Bunların adlî kanunlarla melımaemken ahenktar olarak yeni bir kanunla toplu bir hale 
getirilmesindeki ve bütün Dvlet daire ve müesseseleri için yeknesak bir şekilde tatbik edilmesin
deki zarurete encümenimiz de iştirak etmiştir. Bu ıslah kademesinin, bilhassa Devlet alımlarının tev
hidi ve müşterek ihtiyaçların bir elden ayni vasıfta temini şeklinde tecelli etmesi beklenirse de 
bunun yakin bir âtide tahakkukuna intizaren mevcut teklif üzerinde tetkik ve müzakere muvafık 
görüldü. 

Maamafih encümenimiz merkezde velev mülkî dairelerden başlamak suretile mubayaa tın tevhidi 
komisyonu teşkiline ait hazırlıkların yapılmasını temenniye lâyik addetmiştir. 

Encümenimiz lâyihanın tatbik sahasını Hükümetin teklifine göre biraz daha genişletmiş, teminat 
şekillerini kolaylaştırmış, cezaî müeyyedcleri de artırmıştır. Bilhassa karşılıklı bir akit olan Devlet 
alım satımlarında, ferdin haklarını, Devlet hakları kadar mahfuz tutmak ve akte riayetsizliklerde 
mesuliyetleri her iki tarafa karşılıklı ve mütevazin olarak tahmil etmek, lâyihanın esasları arasına 
konulmuştur. Bu suretle müşterilerin fazla rağbeti celbedilerek Devletin daha ziyade müstefit 
olacağı mütalea olunmuştur. Lâyihada Devlet alım satımlarına ciddî ve namuslu teşebbüs sahipleri
nin iştiraki teşvik edilmiş ve buna uymayan hareket sahiplerile onlara müsamaha edenler hakkında 
ağır hükümler konulmuştur. Şartnamelerin tanzim ve ilân şekillerinde vuzuh ve ameldik temin edil
miş ve bilhassa lâyihanın tatbiki mahiyeti daima göz önünde tutulmuştur. Lâyihanın birinci mad
desi Hükümet teklifinde (Devlet ve Devlete merbut müesseselerle idarei hususiyeler) bu kanun 
hükmüne tâbi tutulmuştur. Ancak bu ibarenin bir çok tedahüllere meydan vereceği müzakerede 
hazır bulunan Maliye müsteşarı Bey tarafından da kabul olunmuştur. Bu sebeple maksat ve hedefin 
tesis maddesinde toplanmadığı görülmüş olduğundan maksada uygun ve açık ifade ile maddenin te
sisi fıkrası (umumî, mülhak ve mahallî bütçeler) şekline kalbedilmiştir. 

Gerek umumî bütçeden ve gerek mülhak büt çelerden vekâletlere ve müesseselere merbut olmak 
üzere bazı müesseselerin vaziyeti mahsusaları icabı olarak mütedavil sermaye istimal hakkı oldu
ğundan bunların ticarî mahiyetteki faaliyetlerini bu kanun hükmüne tâbi tutmağa imkân olmadı
ğından ikinci fıkrada blânçoda nihayet bulan ticarî muamelelerin hususî kanunlarına tâbi olduğu 
tasrih edilmiştir. Şu kadar ki blânçoda nihayet bulan ve mütedavil sermaye ile yapılması icap eden 
inşaat ve esaslı tamirat işlerinin her gün tekerrür etmeyen muamelelerden olması hasebile bu kanu
na tâbi tutulmasında faide mülâhaza edilerek ona göre bir fıkra ilâve edilmiştir. 
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Kanunun unvanının değiştirilmesi de encümenimizee faideli görülmüştür. 
Madde 2 — Hükümetin teklifi gibi kabul edilmiştir. Ancak 15 000 liradan aşağı kıymetteki iş

lerde de sermayeden ziyade şahsın vasfı ve onun ticarî ahlâk ve kabiliyeti işe müessir olacağından 
Türk vatandaşı olmayanların uzun müddet Türkiyede mukim ve ticaret sicillinde kayitli olmaları 
şart kılınmış ve bu husus hakkmda Hariciye vekili Beyin de mütaleası alınmıştır. 

Madde 3 — Hükümetin teklifinin ayni ise de vuzuhu temin için hükümler fıkralara ayrılmıştır. 
Madde 4 — Hükümetin teklifinde dördüncü madde ceza hükümlerini ihtiva etmektedir. Ancak 

kanunların tertip şeklinde cari esaslara riayeti faideli gören encümenimiz bir maddeye sıkıştırılmış 
olan ceza hükümlerini mevzularına göre muhtelif maddelere ayırarak bir fasıl halinde lâyihanın so
nuna ilâve etmiştir. Bu suretle encümen tadilindeki dördüncü madde Hükümet lâyihasında beşinci 
maddeye tekabül etmiştir. 

Bu madde Devlet alım satımlarına giremeyecek olanları ihtiva etmektedir. Encümenimiz serbest 
meslek erbabından olan mebusların Devlet alım satımlarına girmesini menedecek hükümleri 
umumî mevzuatımızla ahenkdar bulmamıştır. Bu takyidin yalnız taahhüt işlerine değil, her mes
lek şubesine şamildir ve umumî bir mahiyette olması icap edeceği ve mebuslar üzerinde mensup ol
dukları fırkaların umumî alâkası bulunduğu mülâhaza edilerek lâyihadan bu kayit çıkarılmıştır. 
Komisyonlar azasının işe girmesi menedilecek aile unsurları araşma kayin peder ve damat t a ithal 
edilmiştir. 

Madde 5 —Şartnamelerin tanzim ve taliplere tevdiine ait olan beşinci madde encümenimizee 
tadil edilmiştir. Şartname ve projelerin yüksek bedellerle satıldığı ve bu suretle talip sayısmm 
azaldığı encümenimizee mülâhaza olunarak azamî bir had konulmuş ve şartname bedelinin işin 
hacmile mütenasip olması temin edilmiştir. İnşaat ve tamirat işlerinin miktarı ne olursa olsun her 
talibe proje ve şartname verilebilmesini mümkün kılacak hüküm konulmuştur. 

Madde 6 — Şartnamelerin ihtiva edeceği umumî hükümlerde bazı tadiller yapılmıştır. Bilhassa va
sıtasız vergilerin mükellefiyet mevzuunun değiştirilemeyeceği tasrih olunmuştur. 

Bu madde encümenimiz mulbayaatın tevhidine doğru ilk adım olarak ayni cinsten olan mubayaat va
sıf larmrn şartnamelerde birleştirilmesi arzusunu izhar etmiş ve yiyecek, giyecek ve bunun gibi müşterek 
ihtiyaçlar için müşterek şartname formülleri hazırlamağa ve bunları tatbik ettirmeğe Hükümeti 
saalâhiyetli kılmıştır. Bu mevzuda bir misal olarak şartnamelerde Devlet daireleri için alına
cak kok kömürünün ayrı ayrı vasıflarda ve hararet derecelerinde istenildiği ve merkezde dahi 
bunu dairelerin ayrı ayrı fiatlerle aldığı söylenebilir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 üncü maddeler bazı 
ibare tadillerile aynen kabul edilmiştir. Bedeli tahminî hükümlerini ihtiva eden 15 inci maddede 
idare heyetlerinin bu günkü teşekkül mahiyetleri itibarile tahmin işile meşgul olamayacağı göz 
önüne alınmış ve tahmin mercileri daha salahiyetli heyetlere bırakılmıştır. 

Tahmin işleri için bir icra heyeti kararnamesi tanzimi maddeye dercedilerek talimatname kaydi 
ve bunun cezaî müeyyedesi kaldırılarak tatbiki umumî hükümlere tâbi tutulmuştur. 

16 nci maddede teminat hakları hakkmda hükümetin teklifi kâfi görülmüş ve lâyihanın buna 
mütenazır olan 17 nci maddesinin son fıkrası muvakkat teminatın neler olacağını gösterir hüküm
lerle birlikte 17 nci madde olarak ayrıca tedvin edilmiştir. Lâyihanın 23 üncü maddesinde sayılan 
teminat cinsleri encümenimizee bu maddeye tevsian alınmıştır.. 

B fıkrasında bankaların verecekleri teminat mektuplarının şartnameye mütenazır bir müddetle 
mukayyet olabileceği tasrih edilmiştir. 

C Teklifteki istikrazı dahilî tahvili ile iktifa edilmeyerek Ergani demiryolu istikrazı ve 
bu evsafta çıkacak bütün Devlet tahvillerinin Devlet bütçesinden ödenecek kısa vadeli Hazine tah
vil ve bonolarının da resülmalden kalan kısmının itibarî kıymeti üzerinden teminat olarak kabulü 
hükmü konulmuş ve müteferrik kanunlardaki hükümler bu fıkrada toplanmıştır. 

D fıkrasında Hükümetçe tayin edilecek esham ve tahvilâtın yüzde (25) değil 15 noksanile ka
bulü talibin artması için muvafık görülmüş ve esasen diğer bir maddede esham ve tahvillerin kry-
metlerindeki değişmelerin süratle telâfisi imkânı olduğundan bir mahzur görülmemiştir. 

E fıkrasına yalnız posta işleri için kabul edilen gayrimenkul muvakkat teminatın 500 000 
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liradan yukarı işler için de kabulü için yeni bir hüküm ilâve edilmiştir. Bu suretle hem talip hac
mini ve hem de gayrimenkul kıymetlerini ve faidelerini arttırmak düşünülmüştür. 

Bilhassa bu gibi yüksek bedelli alım satımlar ekseriya tahakkuk veya tediye cihetinden gelecek 
senelere sari işler olabileceğinden büyük işlerde velev muvakkat olsun gayrimenkulun teminat ola
rak kabulü piyasalarda sermayedarlığın önüne geçeceği gibi taliplerin de rağbetini arttıracaktır. 

18 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
19 uncu maddede inşaata ait katî teminatın nasıl alınacağına dair hüküm varsa da ilâvesi hak

kında lâyiha sakit kaldığından tasrihan hüküm konulmuştur. Şöyle k i : 
Keşif ve mukavele dışındaki inşaatın muhasebei umumiye kanununun sarahatine rağmen yüzde 

yirmi haddini geçtiği görüldüğünden buna mahal bırakmayacak sarih hükümler konulduğu gibi bu 
takdirde ilk müteahhit hakkında tatbik edilecek kaideler tedvin edilmiştir. 

Yüzde yirmiden fazla ilâveler daha evvelden görülmesi mümkün olmayan temel işlerinden ta-
haddüs edebileceğinden ve esasen bu gibi vakalar çok az olacağından bu hususun takdiri İcra Ve
killeri Heyetinin tasvibine bırakılmıştır. Bu hükümle encümenimiz işleri tehir etmemek kaydile mu
hasebei umumiye kanunundaki umumî hükmü mahfuz bulundurmak istemiş ve ayni zamanda keşif 
ve tahminlere dikkat etmek mecburiyetini teinin etmiş olduğuna kanidir. 

Hükümet teklifinde orman ihalelerine ait teminat hükümleri varsa da bunun iade şartları işin 
sonuna bırakılmıştır. Encümen bu kabil uzun mukavelelerde teminatın tedricen reddi prensibini va
zetmiş ve 21 inci maddeyi bu ruhla tanzim eylemiştir. 

22 inci maddedeki posta nakline ait Hükümet teklifi son çıkan 2338 numaralı kanunla daha şa
mil olarak temin edilmiş ise de posta ve telgrafa ait alım ve satım işlerinin bu kanunda diğer bir 
kısmının da 2338 numaralı kanunda müteferrik olarak ibulunması muvafık görülmeyerek ve ka
nunların topluluğundaki faide mülâhaza olunarak mezkûr kanun hükümleri bu kanun muhtevasına 
almmış ve 2338 numaralı kanun tamamen ilga edilmiştir. 

Katî teminatın nelerden ibaret olacağını ihtiva eden 23 üncü maddede hükümler muvakkat te
minat hükümlerile mütenazır kılınmıştır. Esham ve tahvilât tenzillerinin müteahhide tamamlandırıl-
ması için yüzde yirmi beşe kadar düşmesini beklemek doğru görülememiş ve bu had yüzde on beşe 
indirilmiştir. 

Mukavele çok ve az miktarlar üzerine yapıldığında çok üzerinden alınması 24 üncü madde 
ile teklif edilmiş isede encümenimiz teminat miktarını hiyar hakkını taşıyan taraflara göre alınma
sı kaydini koymuştur. 

Lâyihanın 25 inci maddesinde - İhaleden sonra sekiz günde teminatı katiye verilmesi ve on gün 
içinde de mukavele akti teklif edilmiş ise de encümenimiz her iki vazifenin birlikte olarak en çok 
on beş gün içinde yapılmasını muvafık görmüştür; müteahhidin bu tekliflerine karşı âkit dairenin de, 
işlerinde yapılmasında kendine düşen vazifeleri yapması tasrih edilmiştir. 

Şimdiye kadar ihalelerin feshinden dolayı teminatı katiyeler irat kaydedilmekle beraber tahakkuk 
eden eden zarar ve ziyan ayrıca tahsil olunmakta idi. Umumî hükümlerle mütenazıran adaleti ye
rine getirmek için encümenimiz bu maddeye ilâve ettiği hükümlerle zarar ve ziyanın katî teminatı 

geçen miktarının müteahhitten tahsil edilmesi kaydini koymuş ancak zarar az olduğu takdirde 
dahi teminatın geri verilmesini tasrih etmiştir. 

Dairelerce şartname ve mukavelenamelere ve riayetsizlik yapıldığında müteahhitlerin haiz olacak
ları fesih hakları eski kanunda da mevcut olduğu ve hakkı adalette bunu icap ettirdiği için bu mad
deye tasrihan konulmuş ve ancak bu hakkın istimali Devlet işlerinin icabı olarak bir müddetle tak
yit edilmiştir. 

Taksitle satılacak millî emlâke ait hükümleri ihtiva eden 26 ncı madde encümenimizce kabul edil
miş. Ancak bu kabîl emlâkin istimlâki takdirinde, yapılacak muameleyi gösterir hükümler konulmuş
tur. 

İhaleden sonra ve tescilden evvel taksitle satılan gayrimenkul istimlâk edildiği takdirde istim
lâk bedeli peşin olacağı ve henüz akit tescil ile tamamlanamadığı için, istimlâk bedelinin Hazinece 
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almması ve artık aradan çekilecek olan müşteriye yalnız masrafının verilmesi muvafık görülmüş
tür. 

Tescilden sonraki istimlâklere gelince; îhale bedelleri taksitli olduğu için yüksek olacaktır. 
Amme menfaatine istimlâki zarurî emlâk yüksek ihale bedelini istimlâke esas tutmak çok ağır 
masraflı hizmetlerle mükellef belediyeleri değerinden fazla bedellerle istimlâkler yapmağa mecbur 
kılacaktır. 

Bu hal ise şehirlerin imar ve tanzimi işlerini hayli güçleştirecektir. 
Bir kaç taksiti verilen emlâk günün rayicine veya vergi .kıymetine göre^ istimlâk edildiği takdir

de istimlâk bedeli ekser ahvalde 'taksitlerden kalan borcunu ödeyemeyecektir. Bu suretle eşhas 
Hazineye borçlu kalacağı gibi ihalenin ipotekli teminatı olan mülkün de yola veya meydana kalbe-
dilmiş bulunacaktır. 

Belediyelerin vazifelerini kolaylaştırmak, taksitle mal alanları, mallarını ellerinden alındıktan son
rada borçlu bırakmamak ve bunların ahenksizliğinden doğan gayritabiî vaziyetleri gidermek için 
encümenimiz bu kabil istimlâklere ait yeni hüküm koymak zaruretini duymuştur. 

İstimlâk sebebile Hazine alacağı muacceliyet kesbedeceğiden müşterinin verdiği para, yaptığı 
tamirler ve ettiği istifadeler nazarı dikkate alınarak satan daire ile bir hesaplaşma yapılması ve 
anlaşma olmazsa umiunıî hükümlerin tatbik edilmesi muvafık görülmüş ve maddeye bu hükümler 
ilâve olunmuştur. 

27 nci anadde aynen kabul edilmiştir . 
Alım, satım yapacak komisyonların ne suretle kurulacağına ait 28 inci maddenin diğer fıkraları 

encümenimizce kabul edilmiş ancak Devlet alım ve satımlarından (birleştirilmesi (mümkün olan
larının rcıerikezde daimî ve müstakil ıbir heyet tarafından yapılması için icra Vekilleri Heyeti
ne bir salâhiyet verilmiştir. Bu suretle mtıibayaatın tevhidi yoluna doğru tedricen tekâmüle 
müsait ibir ızemin hazırlanmış demektir. 

29 ve müteakip maddeler bazı tadillerle ıkabul edilmiştir. 
Tar alımlara ait lâyihanın 45 inci maddesinde sayılı işler arasında inşaata ait ıkayit, 

memlekette inşaatçılığın hayli ilerlemiş olması haselbile ikaldırılmıştır. 
46 nci maddedeki pazarlık hadleri birer misil arttırılarak kırtasî ıbir meöburiyet olan ve

kâletten istizan kaydi (kaldırılmıştır. Müteakip maddeler cüzî tadillerle kabul edilmiştir. 
Millî arazinin kıymet takdirile satılması 1340 ıbütçe kanununun *(H) cetvelinde meriyeti de

vam eden daimî hükümlerden olduğundan buraya nakledilmiş ancaik (buna bu hakikin bizzat 
ziraatle meşgul çiftçi ailelerine hasrı muvafık görülmüş ve 56 nci maddenin son fıkrasında o 
şekilde hir tadil yapılmıştır. 

Lâyihada müteahhidin iflâs sebebini derpiş eden 59 uncu maddede mahkûmiyet halleri bahse 
mevzu olmamıştır. Encümenimiz altı aydan ziyade hapis veya nefi eezasile mahkûm olanların 
dairece ıkalbul edilebilecek mesul bir vekil buldukları takdirde taahhütlerinin devamına ve aik-
si halde ihalenin feshine ait bir hüküm maddeye ilâve etmiştir. 

Bankaların verecekleri teminat mektuplarına ait 60 nci maddede ihtiyat akçelerinin teminat 
nisıbetini tayin eden yekûn içinde bulunmasını encümenimiz muvafıJk hulmamış ve nisbeti yüz
de elliye indirmiştir. Ancaik fevkalâde işlerde ve vaziyeti müsait müesseseler hakkında yüzde 
yetmiş beşe Ikadar mezuniyet vermeğe Hükümet salâhiyettar ıkılmmıştır. 

61 ve müteakip maddeler az tadillerle kabul edilmiş, İnhisar idarelerine ait olan 68 inci 
madde hükmü kanunun birinci maddesile daha vazıftı olarak ifade edildiğinden tayyedilmiştir. 

Cezaî hükümler dört maddede ayn ve son bir fasıl olarak tedvin edilmiştir. 
Gelecek senelere sari taahhütlerden bir milyon lirayı geçen taahhütlerin ve meselâ demir-

yollar, limanlar veya hüyük sanayi tesisatı gibi taikaslı, tecilli, hususî şartlarla taTafeynin 
anlaşmasile temin edilecek işlerin ve meselâ bu kanun hükümlerinin ibir kısmının veya tama-
mmm dışmda olarak İcra Vekilleri Heyeti kararile ve müzakere usulile yapılmasına dair bir 
salâhiyetin Hükümette bulunmasına encümenimizce lüzum görülmüş ve hirinci muvakkat madde 
olarak kanuna ilâve edilmiştir. 



Bu kanunla 2338 numaralı posta nakli işlerine ait kanun ilga edildiğinden mezkûr kanun
daki muvaikkat madde hükmü mahfuz kalmak için bu kanuna ikinci muvakkat madde olarak 
ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın (bu tadillerle Yüksek Heyetin tasvibine arzolunımasına karar verilmiştir. Havalesi 
mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılar. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Grümüşane İsparta Balıkesir Aza Aza Aza Aza Aza 
H. Fehmi Kemal Turan Enver Kâmil Pertev Ilamdi M. Refik Adnan 

Aza Az a Aza Aza 
Emin Zülfü Tahir Behçet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 86 
Esas No. 1/597 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekâletince yeniden hazırlanarak icra Vekilleri Heyetinin 29 - I I I - 1933 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan müzayede ve münakaşa kanun lâyihası ile merbutu olan 
esbabı mucibesi ve bu baptaki Maliye encümeni mazbatası ile birlikte encümenimize tevdi kılınmak
la Maliye vekâleti müsteşarı Faik Bey ve Millî Müdafaa vekâleti levazım reisi Rcfet Paşa hazır 
oldukları halde müzakere ve tetkik edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinden ve bu bapta yapılan müzakerat neticesinde alınan izahattım : 
Devlet devairi ve diğer resmî idareler hesabına olarak alınıp satılan yaptırılan, veya kiralanan ve 
buna benzeyen bütün işlerde mevcut olan müteferrik hükümlere göre yapılmakta olan müzayede 
ve münakaşaların bazı kısımları noksan kalmakta olduğu cihetle bu gibi işlerin daha sağlam ve esaslı 
hükümlere bağlanması maksadile bu lâyihanın hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Encümenimiz; Maliye encümeninin hazırladığı madde metinlerini esas tutarak bunun üzerinde 
tetkikatnıı yapmıştır. 

Kanun lâyihası unvanının (alım, satım kanunu) şeklinde tesbiti müzayede ve münakaşa ve iha
le tabirlerinin ifade ettiği fikri anlatmak için kabul edilmiş ise de kanun mevzuuna dahil muame
leler yalınz alım, satımdan ibaret olmayıp inşa ve tamir gibi istisna, kira verme ve kiralama gibi 
icar mukavelelerine de şamil olduğuna binaen encümenimizce bu unvanın müzayede ve münakaşa 
ve ihale tabirlerindeki muadili olan (arttırma, eksiltme ve ihale) kanunu şeklinde tadili muvafık 
bulunmuştur. 

ikinci madde — Bu maddenin ikinci fıkrasında; on beş bin lira kıymetinden aşağı alımlarla 
inşa, tamir, imal ve istikşaf işlerine ecnebi tebaa-sının girebilmesi için bunların on senedenberi 
Türlkiyede mukiım ve ticaret sicillinde kayitli olması şart kılınmış ise de ecnebilerin ibu gibi iş
lere kabulü keyfiyetinin icra Vekillerinin takdirine bırakılması daha muvafık görülmüş ve 
mezkûr fıkra o şeikilde değiştirilmiştir. 

Üçüncü madde — Arttırana ve eksiltmelere iştirak edebilecek şirketlerin gösterecekleri faa
liyet vesikasının davet tarihinden bir ay evvel alınmış olması, arttırma ve eksiltmenin yapıl
dığı tarihte bu şirketin faaliyetinde devam edip etmediğinin tahkik ettirilmesini icap ettireceği 
mülâhazasile bir takım müşkülât hudusuna mahal kalmaması için bu vesikanın Hükümetin tek
lifinde olduğu gilbi davet tarihinden muahhar tarihli olması daha muvafık görülmüş ve mad
de bu suretle tadil edilmiştir. 



Dördüncü madde — Birinci maddede yazılı dairelerin meanurİariîe (beraber mebusların da 
eksiltme işlerine girmemeleri lâyihada Hükümet tarafından teklif edilmiş olduğu halde Ma
liye encümenince tayyedildiğinden encümenimiz Hükümetin teklifini muvafık bulmuştur. 

Altıncı madde — Şartnamelere konulması lâzım olan esasları gösteren bu maddenin (E) fık
rasında; mevcut olan (Vasıtasız vergilerin kanunî müekllefiyet mevzuu değiştirilemez) ibaresi 
ile istihdaf edilmek istenilen gaye 2025 numaralı kanunun ikinci maddesile temin edilmiş oldu
ğundan mezkûr fıkradan bu ibarenin kaldırılması muvafık görülmüştür. 

On altıncı madde — înşa, tamir, imal ve nakil işlerile (bazı arttırana ye eksiltmelere gire
ceklerden tahmin veya keşfedilen bedel üzerinden alınacak muvakkat teminat miktarı Hükü
metin teklifile Maliye encümeninin tadil lâyihasında % 7,5 tan haşlayarak daha yüksek 
miktarlar için makûs ıbir nisbet dahilinde azaltılmış ise de müteahhidin mukaveleyi imza et
memesi veya taahhüdünden nükûl eylemesi gibi hallerde Hazinenin duçar olacağı zarar ve zi
yanı telâfi maksadile mütealhhit bihin miktarı ne olursa olsun muvakkat teminatın seyyanen 
% 7,5 tan alınması daha muvafık görülmüş ve madde o yolda tadil edilmiştir. 

On yedinci madde — B u maddenin (C) fıkrasında; Devlet tarafından çıkarılan alelûmum 
bono ve taıhviller ile sair millî esham ve tahvilâtın teminat olarak kabulü bunlar için bir 
imtiyazı mahsus teşkil etmekte olduğuna binaen bu imtiyazın yalnız kavanini mahsusa ile tayin 
edilmiş olanlarına hasrı, ve kezalik beş yüz bin liradan fazla olan alelûmum taahhütler için gay-
rimenkulleri teminat olarak kabulleri gayrimenkul kıymetlerinin mütemadi bir sukut arzetmesi ha-
sebile teminattan muntazır olan faydayı ihlâl ve binnetiee Hazinenin zararını istilzam edeceği 
endişesile bunun esasen küçük mikyasta olan yalnız posta işleri müteahhitlerine hasrı da muva
fık görülmüş ve (E) fıkrası bu yolda değiştirilmiştir. 

On dokuzuncu madde :— Bu maddede mevzubahs edilen hükümlerden muhasebei umumiye kanu
nunun 135 inci maddesindeki esasları tevsi edecek mahiyette olan kısımlarının kaldırılması tasvip 
edilmiştir. 

Yirminci madde — Hükümetin teklifi kabul edilmiştir. 
Yirmi dokuzuncu madde — Artırma ve eksiltme komisyonlarının kimlerden teşkil elileceğinin ve 

vazifelerinin nelerden ibaret bulunacağının Hükümetçe bir nizamname ile t ayin ve tesbiti mümkün 
bulunduğundan lâyihadan tamamen kaldırlmıştır. 

Otuz sekizinci madde — Hükümetin teklifi kabul edilmiştir. 
Kırk altıncı madde — Pazarlık suretile yapılacak işler hakkında ahkâmı havi bulunan işbu mad

denin (A) fıkrasında: (artırma ve eksiltmeğe konulması faydalı görülmeyen ve mukannen ve daimî ih
tiyaç dışında bulunan parça parça alımlar) ibaresi müteferrik bir halde bulunan askerî kıtaatın iaşe 
ve ihtiyacatı sairesini tedarik ve temin için yapılacak alrm satımlarda bazı güçlüklere sebebiyet ve

receği anlaşıldığınlan (mukannen ve daimî ihtiyaç dışında bulunan parça parça alımlar) ibaresi ye
rine (müteferrik) tabirinin konulması daha münasip görülmüş ve madde o suretle tadil edilmiştir. 

Elli ikinci madde — Gayrimenkullerin inşa ve tamirlerinde malzemenin hileli olmasında veya 
inşa ve tamirin fennî icaplara uygun olarak yapılmasından dolayı katî kafbul tarihinden itibaren beş se
ne içinde müteahhide bu zararların tazmin ettirileceği yazılmış ise de (bu gibi tazminatın alınması 
borçlar kanununun 363 üncü maddesine temas edeceğinden bu cihet tasrih edilmekle beraber bu işle-
[rin nezareti kendilerine tevdi kılınan mühendis, mimar ve memurları hakkında da ayrıca adlî taki
bat yapılacağına dair maddenin sonuna bir cümlenin ilâvesi tasvip edilerek tadilât yapılmıştır. 

Elli beşinci madde — Başka başka talipler tarafından verilmesi mümkün olan muhtelif şeylerin 
«bir alımda toplanması tecviz edilmediği halde mecmu bedeli beş hin lirayı geçmeyen ve bir talipte 
bulunması mümkün olan muhtelif şeylerin bir kalemde alınabileceği gösterilmektedir. Malbuki bi
rinci fıkra ile menedilmiş (bulunan bu nevi alımların ikinci fıkra ile bir miktarı için memnuiyetin 
kaldırılması madde metninde mütenakız hükümleri toplamak olduktan başka mecmuu bedeli beş 
bin liradan fazla olan bu nevi alımların parçalanmasına da meydan verebileceğinden hu fıkra tay-
yedilmiştir. 

Elli yedinci madde — Hükümetin teklifi kabul edilmiştir. 
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Altmışıncı madde — Yabancı bankaların teminat mektupları üzerine mektup veren millî banka

ların hangi ecnebi bankaların mektuplarını kabul edecekleri tasrih edilmemiş olduğundan bu mad
denin son fıkrasının baş tarafından (Maliye vekâletince tayin edilmiş (bulunan ecnebi bankaların) 
cümlesinin konulması muvafık görülmüş ve made bu yolda tadil edilmiştir. 

Altmış dokuzuncu madde -— Münakaşaya konulmuş olan bir malın ma/halline teslimine kadar 
üzerinden verilecek vergilerin mükellefiyet esaslarının değiştirilmesine dair şartnamelerde kayitler 
konulması caiz olmadığını gösteren altmış dokuzuncu maddenin, tatbikat itilbarile bazı müşkülleri 
ihdas eyleyeceği anlaşılmış ve bu maksatla mezkûr maddenin tamamen kaldırılması muvafık görül
müştür. 

Yetmiş birinci mad.de — Bu kanunla vazifelendirilen komisyon azalarile memurların tâbi olacak
ları mesuliyet tasrih edilmiş olduğundan taahhüde mahsuben teslim edilen bir malın evsaf ındaki 
fark lıasebile tesellüm muamelesi yapılmadığı takdirde bu sebeple tekrar mesul tutulmaları bu gibi 
memurları vazifelerini ifada büsbütün tereddüde sevkedeceği mülâhazasile bu hükmü ifade eden mad
denin son fıkrasının kaldırılması muvafık görülmüştür. 

Muvakkat ikinci madde — Muvakkat birinci madde ile Hükümete verilmek istenen salâhiyetin esa
sen bir kanunu mahsusa istinat etmesi lâzımgelen ati senelere sari taahhütlere ait bulunmasına bina
en bu salâhiyetin dahi o kanunlarla derpiş edilmesi muvafrk görülmüş ve bu suretle bu madde tay-
yediimiştir. 

Lâyihanın bazı maddelerinde vuzuh temini maksadile bazı ibare tadilâtı yapılmıştır. 
Nafıa vekili Ali Beyefendinin gösterdiği lüzum ve yaptığı teklif üzerine encümenimizce lâyihaya 

bir madde ilâve edilmiştir. 
Yukarıda izah olunan esaslar dairesinde yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvK 

bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Burdur İsparta Bayazıt Tokat Bursa . Erzurum 
M. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip Aziz 

Erzurum İstanbul izmir Kayseri Srvas Sivas Yozgat 
Asvm Sadettin Kâzım \ A. Hilmi Basim M. Remzi S. Sırrı 

http://mad.de
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Müzayede ve münakaşa kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Devlet ve Devlete merbut mü
esseselerle, idarei hususiyeler namına satın al
mak, kira ile tutmak, satmak, kiraya vermek veya 
mümasili bir işi görmek veya gördürmek, inşaat, 
tesisat, tamirat, istikşafat, nakliyat gibi işle
rini yaptırmak aşağıda gösterilen usullere tâbi
dir . 

MADDE 2 — Hukukî ehliyeti haiz olanlar 
kanunî ikametgâhı ile beraber istenilen teminat 
ve vesikaları göstermek şartile müzayede veya 
münakaşaya iştirak edebilirler. 

MADDE 3 — Müzayede ve münakaşalara iş
tirak edecek şirketler usulen istenilecek vesaikten 
maada idare merkezlerinin bulunduğu mahal 
mahkemesinden veya müseccel olduğu resmî ma
kamdan şirketin müseccel ve faaliyet halinde 
olup olmadığı hakkında verilmiş bir vesika ve 
şirketin sirküleri veya şirket namına teklifatta 
bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğu
nu mübeyyin noterlikten musaddak vekâletname 
ibrazına mecburdurlar. 

Faaliyet vesikasının davet tarihinden muahhar 
tarihli olması şarttır. Türkiyede merkez veya şu
besi bulunmayan ecnebi şirketlerde müzayede ve 
münakaşaya iştirak hususunda Türk şirketleri de 
ecnebiler hakkında ımevzu kuyuda tabidirler. 

MADDE 4 — Hile, desise, vait veya tehdit 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet alım satımları kanunu 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Umumî, mülhak ve malı ali': 
bütçelerden (belediye dahil) alma satma, yap 
tırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama v 
bunlara benzer diğer işler bu kanunda yazılı hü 
kümlere güre yapılır. 

Ancak bu daire ve müesseselerin ticarî mahi 
yetteki işlerile sermayesinin yarısından fazlas 
Devlete ait müesseselerin hususî kanunlarında 
ki hükümlerine göre b.lânçoda nihayet bulan mu 
amelelerinde bu kanunun tatbiki mecburî olma 
yıp hususî kanun ve nizamlarına ve umum 
hükümlere göre de yapabilirler. 

İkinci fıkradaki ticarî mahiyette olan işlerde, 
inşaat ve esaslı tamirata taallûk eden hususlard 
bu kanun ahkâmı tatbik edilir. 

MADDE 2 — Hukukî ehliyeti haiz olanla. 
kanunî ikametgâh ile beraber istenilen teminat 
ve icabında bu kanunda sayılı vesikalarını gö; 
termek şartile alım veya satımlara girebilirler. 

On beş bin lira kiymetten aşağı alımlarla in 
şa, tamir, imal ve istikşaf işlerine ecnebi tebaa 
sının girebilmesi için bunların on senedenber 
Türkiyede mukim ve ticaret sicillinde kayitl 
olması lâzımdır. 

MADDE 3 — Alım ve satımlara girecek şiı 
ketler, usulüne göre istenilen vesikalrdan başk 
aşağıda sayılı vesikaları da göstermeğe mecbuı 
durlar: 

A) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mal 
kemesinden veya siciline kayitli bulunduğu ticı 
ret odasından veya sair resmî makamdan şirk
tin sicille kayitli ve halen faaliyette olduğun 
dair bir vesika (Bu vesika davet tarihinden e 
çok bir ay evvel tanzim edilmiş olmalıdır). 

B) Şirketin sirküleri veya şirket adına tel 
liflerde bulunacak kimselerin bu şirketin veki. 

olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâle 
name. 

Türkiyede merkez veya şubesi bulunmaya 
ecnebi şirketlerde alım satımlara girmek işine 
Türk şirketlerile ecnebiler hakkında konulmı 
kayitlere bağlıdır. 

MADDE 4 — Aşağıda yazılı kimseler gere 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Artırma, eksiltme, ve ihale kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun mucibince artırma 
eksiltme işlerine girebilmek için kanunî ikamet
gâh sahibi olmakla beraber istenilen teminatı 
re icabında bu kanunda sayılı vesikaları göster
mek şarttır. 

Ecnebilerin hangi ihalelere ve ne hadde ka-
iar girebilecekleri İcra Vekilleri Heyeti kararilc 
tayin olunur. 

MADDE 3 — Artırma ve eksiltmelere girecek 
•şirketler, usulüne göre istenilen vesikalardan bas
sa aşağıda sayılı vesikaları da göstermeğe mec
burdurlar : 

A) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mah
kemesinden veya sicilline kayitli bulunduğu tica
ret odasından veya sair resmî bir makamdan şir
ketin sicille kayitli ve halen faaliyette olduğuna 
lair bir vesika, (Bu vesikanın davet tarihinden 
nuahhar tarihli olması şarttır), • 

B) Şirketin sirküleri veya şirket namına tek-
iflered bulunacak kimselerin bu şirketin vekili 
olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletna
me, 

Türkiyede merkez veya şubesi bulunmayan 
îcnebi şirketler artırma ve eksiltmelere 
,drmek için Türk şirketleri 1 e ecnebilerin tâbi ol-
iukları kayitlere bağlıdır. 

MADDE 4 — Aşağıda yazılı kimseler gerek 
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ile veyahut para ve sair vasıtalarla talipleri mü
zayede ve münakaşaya iştirakten çevirmeğe veya 
komisyon azası üzerinde nüfuz icrasına teşebbüs 
eyledikleri bir heyetin tahkikatile tebeyyün eden
ler vtya Hükümete mukavele ile vaki taahhüt
lerini esbabı mücbire olmaksızın ifa etmemiş 
olanlar ve yahut taahhütleri sırasında Devletin 
(hazinesini maddeten izrar veya Devletin haysi
yeti »ianeviyesini ihlâl edecek surette gizli itti
fakları ve hileli vasıtaları temin ve ihzar edenler 
veya kullandıkları malzemenin işin hitamile te
sellümün vukuundan sonra bozuk veya şartna
meye gayrimuvafık olduğu anlaşılanlarla bunla
rın maişet veya kazançta müşterek 5 inci mad
dede mezkûr akrabaları ve şerikleri - ceza kanu
nunda muayyen cezalarla cezalandırıldıktan 
başka - beş sene müddetle müzayede ve münaka
şalara iştirak ettirilmezler. 

Tekerrür halinde bu kabil müteahhitler bir 
daha müzayede ve münakaşalara kabul edilmez
ler. Gerek beş sene müddetle, gerek daimî su
rette müzayede ve münakaşalara iştirak ettiril
meyecek olanların isimleri Resmî gazete ile ne
şir ve keyfiyet diğer Devlet dairelerine de ta
mim edilir. Kullanılan malzeme bozuk veya 
şartnameye gayrimuvafık olduğu halde kabulü 
muvakkat ve katiyi icra etmiş olan memurlar hak
kında cezaî takibat yapılır. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerine tevfikan 
teşekkül edecek komisyonlar azasile bunların me< 
saisine esas teşkil edecek iptidaî veya nihaî mua
mele ve evrakı ihzar ve ikmal ve ihale neticele
rini tatbik ve takip edecek olan memurlar ve 
müzayede veya münakaşanın icra edildiği mahal
lin en büyük askerî ve mülkiye memuru ve alel
ıtlak mebuslar, gerek doğrudan doğruya gerek 
bilvasıta müzayede ve münakaşalara iştirak ede
mezler. Mezkûr komisyonlar azasmm ana, baba, 
evlât, zevç ve zevce ve kardeşleri de gerek doğ
rudan doğruya, gerek bilvasıta müzayede ve mü
nakaşalara iştirakten memnudurlar. 

Şartnameler 

MADDE 6 — Müzayede, münakaşa veya 
pazarlığı yapılacak madde veya hizmetin her tür
lü hususiyeti ve teferruatını cami şartnamesi 
bidayeten alâkadar dairelerce tesbdt ve birer mu-
saddak suretleri şartnameye ithal edilecek ah
kâma göre taliplere bedeli mukabilinde veya 

doğrudan doğruya ve gerek bir vasıta ile alım 
ve satımlara giremezler: 

A) Bu kanun hükümlerine göre teşekkül ede
cek komisyonlar azası, 

B) Bu komisyonların çalışmalarına esas teş
kil edecek ilk veya son işleri ve evrakı hazırla
yan, tamamlayan ve ihale neticelerini tatbik ve 
takip edecek memurlar, 

C) Alım ve satımm yapıldığı yerin en büyük 
mülkî ve askerî memuru, 

D) A. B. C. fıkrasındaki komisyonlar azası
nın ana, baba, evlât, karı, koca» damat, kayin 
peder ve kardeşleri ve bunların veya komisyon 
azalarının şerikleri, 

E) Bu kanunda yazılı ceza hükümlerile alım 
ve satımlara girmeleri muvakkaten veya müeb-
beden hükmen menedilmiş kimseler, 

Birinci maddede yazdı daire ve müesseselerin 
memurları yalnız arttırma işlerine girebilirler. 
Ancak kendi arazisinden çıkan şeyleri Devlete 
ve doğrudan doğruya alâkadar olmadığı müesse
selere satabilirler. 

MADDE 5 — Alım satım veya pazarlığı ya
pılacak madde veya hizmetin her türlü hususili
ğini ve teferruatını gösterir şartnamesi alâkadar 
dairelerce hazırlanır ve birer tasdikli sureti is
teyenlere bedelsiz verilir. Ancak yirmi beş bin 
liradan yukan olan arttırma ve eksiltmeler için 
şartname ve projeler muhammen bedelin yüz 
binde beşi nisbetinde bir bedelle verilebilir. Fa
kat bu bedel elli lirayı geçemez. 

İnşaat ve tamirat işlerinin miktarı her ne 
olursa olsun ikinci fıkradaki nisbete göre proje 
ve şartnamesi verilir.* Proje olmayan şartname
ler için bu bedelin yansı almır. 

Şartnameler 

MADDE 6 — Şartnamelerde taahhüdün ta
allûk ettiği maddelerin mahiyetine göre konula
cak hususî ve fennî şartlardan başka umumî su
rette aşağıdaki hususların da gösterilmesi lâzımdır. 

A) Taahhüdün taallûk ettiği maddelerin ma
hiyeti, miktar ve vasfı ve gayrimenkul satış ve 
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doğrudan doğruya ve gerek bir vasıta ile artırma I 
ve eksiltmelere giremezler. 

A) Bu kanun hükümlerine göre teşekkül ede
cek komisyonlar azası, 

B) Bu komisyonların çalışmalarına esas teşkil 
edecek ilk veya son işleri ve evrakı hazırlayan, 
tamamlayan ve ihale neticelerini tatbik ve takip 
edecek memurlar, 

C) Artırma ve eksiltmenin yapıldığı yerin en 
büyük mülkî ve askerî memuru, 

D) A fıkrasındaki komisyonlar azasmm ve 
(B) ile (C) fıkralarındaki memurların ana, baba, 
evlât, karı, koca, damat, kayınpeder ve kardeşleri 
ve bunların veya komisyon azalarının şerikleri, 

E) Bu kanunda yazılı ceza hükümlerile artır
ma ve eksiltmelere girmeleri muvakkaten veya 
müebbeden hükmen menedilmiş kimseler, 

Birinci maddede yazılı daire ve müesseselerin 
memurları ile mebuslar yalnız artırma işlerine 
girebilirler Ancak kendi arazisinden çıkan şeyle
ri Devlete ve doğrudan doğruya alâkadar olma
dığı müesseselere satabilirler. 

MADDE 5 — Arttırma ve eksiltme veya pa
zarlığı yapılacak madde veya hizmetin her türlü 
hususiliğini ve teferruatını gösterir şartnamesi 
alâkadar dairelerce hazırlanır ve birer tasdikli 
sureti isteyenlere bedelsiz verilir. Ancak 25 bin 
liradan yukarı olan artırma ve eksiltmeler için 
şartname ve projeler muhammen bedelin yüz 
binde beşi nisbetinde bir bedelle verilebilir. Fakat 
bu bedel 50 lirayı geçemez. 

İnşaat ve tamirat işlerinin miktarı her ne 
olursa olsun ikinci fıkradaki nisbete göre proje 
ve şartnamesi verilir. Proje olmayan şartname
ler için bu bedelin yansı alınır. 

Şartnameler 

MADDE 6 — Şartnamelerde taahhüdün taal
lûk ettiği maddelerin mahiyetine göre konulacak 
hususî ve fennî şartlardan başka umumî surette 
aşağıdaki hususların da gösterilmesi lâzımdır. 

A) Taahhüdün taallûk ettiği maddelerin ma
hiyeti, miktar ve vasfı ve gayrimenkul satış ve 
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bedelsiz olarak ita olunur. 46 ncı maddenin A, 
D, F, H fıkralarında yazılı pazarlıklar için şart
name tanzimi iktiza etmez. Evsaf, zaman ve sa
ir şeraitle mukayyet olması lâzımgelen mevat 
için şartname tanzimi zaruridir. 

iearlannda gayrimenkulun yeri ve hududu, 
B) Satın alınacak eşyanın yerli malı olup ol

mayacağı ve yaptırılacak hizmetler için yalnız 
yerli vasıta ve maddelerden istifade edilip edil
meyeceği, 

C) Taahhüdün müddeti, ne zaman başlayacağı, 
taahhüdün vaktinde yapılmadığı veya tamamlan
dığı takdirde verilecek cezalar, 

D) Taahhüdün yapılacağı yer, teslim ve te
sellüm suretleri, taahhüt bedelinin aktin yapıl
dığı tarihte meri olan malî hükümlere uygun 
olacak tediye tarzları ve yerleri, 

E) mukavele tatbik edilirken bazı resim ve 
masrafların akti yapan daire tarafından ayrıca 
verilmesi şart konulmuş ise bunların nelerden iba
ret olduğu (Vasıtasız vergilerin kanunî mükelle
fiyet mevzuu değiştirilemez), 

F) Hükümlere göre muvakkat ve katî temi
nat miktarı, 

G) Taahhüdün bir kısmını veya tamamını 
yapmıyanların teminatı üzerinde ihaleyi yapan 
dairelerin bu kanuna göre taşıdığı haklar, 

H) ihale merkezin emrile yapılacak işlerden 
ise komisyonun merkeze ilk işarından itibaren 
en çok onbeş gün içinde müteahhide katî kararın 
bildirileceği, 

I) 45 inci madde hükmünce hususî mahiye
ti iti'barile alım ve satımın iktidarlarına gü
venilir istekliler arasında yapılması lâzım olan 
hallerde istenilen şartlar ve vesikalar, 

(Şartnamelere « î » fıkrası hükümlerinin 
konulması, vilâyet hususî idareleri ve beledi
yeler için Dahiliye vekâletinin, diğer Devlet 
daire ve müesseseleri için Vekiller Heyetinin mü-
saadesile olabilir.) 

Şartnamelerde gayri fennî veya husulü halen 
imkânsız kayit ve şart bulunduğu anlaşlıdığı 
takdirde komisyonlar alâkadar daireye şart
nameleri ıslâh ettirmek üzere ihaleyi tehir ve 
yeniden tanzim olunacak şartnameyi 12 nci mad
deye göre ilân ederler . 

Devlet dairelerinin umumî ve müşterek ihti
yaçları için biribirine benzeyen işlerin mahi
yetlerine göre inşaat, yiyecek, giyecek, veya 
yakdacak gibi ihtiyaçların alımlarında esas 
olmak üzere şartnamenin umumî ve müşterek 
esaslarını tayin eden ve hususî şartları alâ
kalı dairelerce lüzumunda ilâve olunan formül
ler hazırlamağa ve bunları Devlet daire ve mü-



icarlarında gayrimenkulun yeri ve hududu, 
B) Satın alınacak eşyanın yerli malı olup ol

mayacağı ve yaptırılacak hizmetler için yalnız 
yerli vasıta ve maddelerden istifade edilip edil
meyeceği, 

C) Taahhüdün müddeti, ne zamandan başla
yacağı, tahhüdün vaktinde yapılmadığı veya ta
mamlanmadığı takdirde verilecek cezalar, 

D) Taahhüdün yapılacağı yer, teslim ve te
sellüm suretleri taahhüt bedelinin afetin yapıldığı 
tarihte meri olan malî hükümlere uygun olacak 
tediye tarzları ve yerleri, 

E) Mukavele tatbik edilirken bazı resim ve 
masrafların akti yapan daire tarafından ayrıca 
verilmesi şart konulmuş ise bunların nelerden 
ibaret olduğu, 

F) Muvakkat ve kati teminat miktarı, 
G) Taahhüdün bir kısmını veya tamamını yap

mayanların teminatı üzerinde ihaleyi yapan dai
relerin bu kanuna göre taşıdığı haklar, 

H) İhale merkezin emrile yapılacak işlerden 
ise komisyonun merkeze ilk işarından itibaren en 
çok 15 gün içinde müteahhide katî kararın bil-
dirileceğij 

1) 44 üncü madde hükmünce hususî mahiyeti 
itibarile artırma ve eksiltmenin iktidarlarına gü
venilir. İstekliler arasında yapılması lâzım olan 
hallerde istenilen şartlar ve vesikalar, 

(Şartnamelere «1» fıkrası hükümlerinin ko
nulması, vilâyet hususî idareleri ve belediyeler 
için Dahiliye vekâletinin diğer Devlet daire ve 
müesseseleri için Vekiller Heyetinin müsaadesile 
olabilir.) 

Şartnamelere gayrifennî veya husulü halen 
imkânsız kayit ve şart bulunduğu anlaşıldığı tak
dirde komisyonlar' alâkadar daireye şartnameleri 
ıslah ettirmek üzere ihaleyi tehir ve yeniden tan
zim olunacak şartnameyi 12 nci maddeye göre 
ilân ederler. 

Devlet dairlrinin dairelerinin umumî ve müş
terek ihtiyaçları için bir birine benziyen işlerin 
mahiyetlerine göre inşaat, yiyecek, giyecek, veya 
yakılacak gibi ihtiyaçların alımlarında esas ol
mak üzere şartnamenin umumî ve müşterek esas
larını tayin eden ve hususî şartları alâkalı dai
relerce lüzumunda ilâve olunan formüller hazırla
mağa ve bunları Devlet daire ve müesseselerinde 
tatbik etmeğe İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 
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MADDE 7 — Şartnamelerde taahhüdün ta
allûk ettiği mevaddın mahiyetine nazaran der-
cedilecek hususî şartlardan maada umumî suret
te aşağıdaki hususatın gösterilmesi lâzımdır: 

A : Taahhüdün taallûk ettiği mevaddın ma
hiyet, evsaf ve miktarı ve gayrimenkul satış 
ve icarlarında gayrimenkulun mevki ve hududu, 

B : Mubayaa edilecek eşyanın yerli malı olup 
olmıyacağı ve yaptırılacak hidemat için münhası
ran yerli vesaitten istifade edilip edilmiyeceği, 

C : Taahhüdün müddeti, ne zamandan baş
layacağı, taahhüdün vaktinde ifa veya ikmal 
edilmemesi halinde tatbik edilecek cezalar, 

D : Taahhüdün yapılacağı mahal, teslim ve 
tesellüm suretleri, taahhüt bedelinin tediye tar
zı ve mahalli, 

H : Taahhüt, mukavelenin icrası esnasında 
bazı resim ve masrafların âkit dadre tarafından 
ayrıca tediyesi meşrut ise bunların nelerden iba
ret olduğu, 

F : Muvakkat ve katı teminat miktarı, 
K : Taahhüdünü kısmen veya tamamen ifa 

etmeyenlerin teminatı üzerine ihaleyi yapan da
irelerin haiz olduğu haklar, 

L : Mahiyeti mahsusası itibarile müzayede 
ve münakaşanın iktidarlarına itimat olunur talip
ler arasında yapılması müstelzim olan ahvalde 
istenilen şartlar ve vesaik, 

İlân 

MADDE 8 — A: Müzayede, münakaşa veya 
pazarlıkla icra gününden evvel en az on beş gün 
zarfında fasılalarla (behemehal dört defa ilân 
olunur. 46 inci maddenin A, D, F, H fıkralarında 
yazılı pazarlıklarda ilân mecburî değildir. 

Gündelik gazete çıkmayan mahallerde on beş 
gün zarfmda kaç defa gazete çıkmış ise o kadar 
ilânla iktifa olunur. 

İlân: 
B : On beş bin lira bedeli muhammeni müteca-

esseselerinde tatbik etmeğe tera Vekilleri He
yeti salahiyetlidir. 

İlân 

MADDE 7 — Â) Alım satım veya pazarlık
lar; yapılacağı günden evvelki en az on beş gün 
içinde aralıkla behemehal dört defa o yerde çı
kan (gündelik gazete ile) ilân olunur. 

46 ncı maddenin A. D. F. H. fıkralarında ya
zılı pazarlıklarda ilân mecburî değildir. — 

Gündelik gazete çıkmayan yerlerde on beş 
gün içinde dört defadan az gazete çıkmış ise 
o kadar ilân kâfi görülür. 

B) Tahmin edilen bedeli 15 000 lirayı aşan 
alım satım ve pazarlıklarda mahallî bir gazete
den başka büyük şehirlerde çıkan ve Hükümetçe 
intihap olunan gazetelerin ikisinde « A » fıkra
sındaki şartlar için de ilân edilir. Bu-iki gaze
teden biri Devlet merkezinde çıkan gazete olur. 

C) Gündelik gazete çıkmayan şehirlerde ara
lıklı çıkan gazetede ilân yapılmakla beraber işin 
taallûk ettiği umumî yerlere veya işin çıktığı 
dairenin, Hükümetin ve belediyenin kapıları
na ilân kâğıtları yapıştırılır ve şehrin pazar ku
rulan günlerinde belediye tellâlına bağırttırılır 
(Gündelik gazete çıkan yerlerde mahallî gazete 
ile ilân yapılmakla beraber bu fıkradaki şekil
lerle ayrıca ilân yapılabilir). 

D) Gazete çıkmayan şehir ve kasabalarda 
« B » fıkrası hükmüne riayet edilmekle beraber 
« C » fıkrasındaki şekillerde ilân yapılır. Nahi
ye ve köylerde bulunan millî emlâk ve arazinin 
satış ve icarlarında yukarıda yazılan şekillerde 
ilânların bu emlâk ve arazinin bulunduğu yer
lerin ihtiyar heyetlerine aryıca bildirilmesi mec
buridir. 

Gazetelerden başka yerlerde yapılacak ilân 
ve tebliğler için zabıt tutmak lâzımdır. 

MADDE 8 — Yabancı memleketlerden alın
ması zarurî olan eşya için ilâm müddeti 45 günden 
aşağı olamaz. Yabancı memleketlerdeki istek
lerin de girmesi dairesince faydalı görülen alım 
satımlarda ikişer defadan az olmamak şartile 
yabancı gazetesi ile de ilân mecburidir. 



îlân 
MADDE 7 — A) Artırma ve eksiltme veya 

pazarlıkla; yapılacağı günden evvel en az 15 gün 
içinde aralıkla behemehal dört defa o yerde çı
kan (gündelik gazete ile) ilân olunur. 

45 inci maddenin A, D, F, H, fıkralarında ya
zılı pazarlıklarda ilân mecburî değildir. 

Gündelik gazete çıkmayan yerlerde on beş 
gün içinde dört defadan az gazete çıkmış ise o 
kadar ilân kâfi görülür. 

B) Tahmin edilen bedeli 15 bin lirayı aşan 
artırma ve eksiltme ve pazarlıklarda mahallî bir 
gazeteden başka büyük şehirlerde çrkan ve Hükü
metçe intihap olunan gazetelerin ikisinde A fık
rasındaki şartlar için de ilân edilir. Bu iki ga
zeteden biri Devlet merkezinde çıkan gazete olur. 

C) Gündelik gazete çıkmayan şehirlerde ara
lıklı çıkan gazetede ilân yapılmakla beraber işin 
taallûk ettiği umumî yerlere veya işin çıktığı da
irenin, Hükümetin ve belediyenin kapılarına ilân 
kâğıtları yapıştırılır, ve şehrin pazar kurulan 
günlerinde belediye tellalına bağıttınlır. 

(Gündelik gazete çrkan yerlerde mahallî game
te ile ilân yapılmakla beraber bu fıkradaki şekil
lerle ayrıca ilân yapılabilir). 

D) Gazete çıkmayan şehir ve kasabalarda (B) 
fıkrası hükmüne riayet edilmekle beraber (C) 
fıkrasındaki şekillerde ilân yapılır. Nahiye ve 
köylerde bulunan millî emlâk ve arazinin satış ve 
icarlarında yukarıda yazılan şekillerde ilânların 
bu emlâk ve arazinin bulunduğu yerlerin ihtiyar 
heyetlerine ayrıca bildirilmesi mecburidir. 

Gazetelerden başka yerlerde yapılacak ilân ve 
tebliğler için zabıt tutmak lâzımdır. 

MADDE 8 — Yabancı memleketlerden alın
ması zarurî olan eşya için ilân müddeti 45 gün
den aşağı olamaz. Yabancı memleketlerdeki is
teklilerin de girmesi dairesince faydalı görülen 
artırma ve eksiltmelerde ikişer defadan az olma
mak şartile iki yabancı gazetesi ile de ilân mec
buridir. 
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viz mebaliği tazammuıı eden münakaşa ve müza
yede ve pazarlıklarda mahallî gazetelerden maa
da âmiri itanın intihap edeceği büyük şehirlerde 
çıkan gazete ile A fıkrasındaki şerait dahilinde 
ayrıca ilân yapılır. Bu iki gazeteden biri merkez
de çıkan gazete olabilir. 

C: (A) fıkrasında yazılı şehirlerden maada 
gazete çıkan yerlerde işbu gazetelerle ve umumî 
mahallerden işin taallûk ettiği yerlere ve Hükü
met veya işin taallûk ettiği daire ve belediye da
ireleri kapılarına ilân varakaları yapıştırılması 
ve şehirlerin pazar kurulan günlerinde belediye 
tellâlına nida ettirilmesi suretlerile ( bu ka'bîl 
şehirlerdeki gazeteler gündelik olarak çıkarıl
dıkları takdirde diğer şekillerdeki ilânlar yapıl
makla beraber gazete ile kaç defa ilân edilebil
miş ise o kadarla iktifa olunur. ) 

H : Gazete çıkmayan şehir ve kasabalarda 
(B) fıkrasının gazetelerle ilâna taallûk etmeyen 
ahkâmı dairesinde icra olunur. Nahiye ve köyler
de bulunan millî emlâk ve arazinin satış ve icar
larında yukarıda yazılan şekillerde yapılacak 
ilânların bu emlâk ve arazinin bulunduğu mahal
ler ihtiyar heyetlerine ayrıca tebliği mecburidir. 

Gazetelerdekinden maada yapılacak ilân ve 
tebliğler için zabıt tutulmak lâzımdır. 

MADDE 9 — Ecnebi memleketlerden teinini 
zarurî olan eşya için ilân müddeti kırk beş gün
den aşağı olamaz. Ecnebi memleketlerdeki talip
lerin de iştiraki dairesince faideli görülen müza
yede ve münakaşalarda ikişer defadan az olma
mak şartile iki ecnebi gazetesi ile de ilân mec
buridir. 

MADDE 10 — Çabuk bozulur nevinden olan 
mevat müzayedelerile 46 inci maddenin A, D, 
F ve H fıkralarından maada fıkraları mucibince 
pazarlıkla yapılacak ihalelere müteallik ilânlar 
mubayaa komisyonlarınca ihtiyaca göre azaltıla
bilir. Bu takdirde azaltma esbabı bir zabıtla tes-
bit olunur. 

MADDE 9 — Çabuk bozulan neviden olan 
maddelerin satrşlarile 46 neı maddenin A. D. F. 
H. fıkralarından başka fıkralarına göre pazar
lıkla yapılacak hilelere ait ilânlar alım komisyo
nunca ihtiyaca göre azaltılabilir. Bu takdirde 
azaltma sebepleri bir zabıtla tesbit olunur. 

MADDE 10 — lânlarda aşağıdaki noktala
rın konulması şartt ır: 

A) Taahhüt edilecek şeyin cinsi, mahiyet ve 
miktarı, tahmin veya keşfedilen bedelleri, 

B) Şartname, plân, model, haritaların ve di
ğer evrakın bedelli veya bedelsiz nereden alına
cağı, 

C) Alım, satım veya pazarlığın hangi tarih ve 
gün ve saatte hangi yer ve dairede olacağı, 

D) Alım satımın kapalı zarf usul ile veya a-
çık surette mi yapılacağı, 

E) Muvakkat teminat miktarı» 
F) İsteklilerden bazı vesikalar istenildiği 

hallerde bu vesikaların nelerden ibaret olduğu, 
G) Kapalı zarf usulile yapılacak alım ve 



MADDE 9 — Çabuk bozulan neviden olan 
maddelerin satışlarile 45 inci maddenin A, D, F, 
H, fıkralarından başka fıkralarına göre pazar
lıkla yapılacak ihalelere ait ilânlar alım komisyo
nunca ihtiyaca göre azaltılabilir. Bu takdirde 
azaltma sebepleri bir zabıtla tesbit olunur. 

MADDE 10 — ilânlarda aşağıdaki noktala
rın konulması şarttır: 

A) Taahhüt edilecek şeyin cinsi, mahiyet ve 
miktarı, tahmin veya keşfedilen bedelleri, 

B) Şartname, plân, model, haritaları ve diğer 
evrakın bedelli, veya bedelsiz nereden alınacağı, 

C) Artırma veya pazarlığın hangi tarih ve 
gün ve saatte hangi yer ve dairede olacağı, 

D) Aartırma ve eksiltmenin kapalı zarf usu-
lile veya açık surette mi yapılacağı, 

E) Muvakkat teminat miktarı, 
F) isteklilerden bazı vesikalar istenildiği hal

lerde bu vesikaların nelerden ibaret olduğu, 
Gr) Kapalı zarf usulile yapılacak artırma ve 

eksiltmelerde teklif mektuplarının hangi tarih, 
gün ve saate kadar nereye verileceği. 
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MADDE 11 — İlânlara aşağıdaki noktaların 
dercedilmesi şartt ır : 

A : Taahhüt edilecek şeyin cins, mahiyt ve 
miktarı muhammen veya keşif bedelleri. 

B : Şartname, plân, model ve haritaların ve 
diğer evrakın nereden alınacağı. 

C : Müzayede, münakaşa veya pazarlığın han
gi tarih ve gün ve saatte ve hangi mahal ve mev
kide yapılacağı. 

D : Müzayede veya münakaşanın kapalı zarf 
usulile veya alenî surette mi yapılacağı. 

F : Muvakkat teminat miktarı. 
H : Taliplerden bazı vesaik istenilen ahvalde 

bu vesikaların nelerden ibaret olduğu. 
Z : Kapalı zarf usulile yapılacak müzayede 

veya münakaşalarda teklif mektuplarının hangi 
tarih, gün ve saate kadar nereye verileceği. 

MADDE 12 — Ciheti askeriyece yapılacak 
ilânlarda âmiri ita tarafından mahzuru görülen 
nokta zikrolunmayabilir. 

MADDE 13 — İlânların icrasından sonra 
şartnamelerde gerek umumî fiata tesir edecek 
gerek model, plân ve diğer merbutatına 
taallûk eyleyecek her hangi tadilât yapılması 
caiz değildir. Şayet böyle bir tadil icrasına 
zaruret hâsıl olursa keyfiyet esbabı mucibeli za
bıt varakasile tesbit ve müzayede ve münakaşa 
umumî ahkâmı dairesinde yeniden ilân olunur. 

MADDE 14 — Müzayede ve münakaşa için 
tayin edilen ihale günü bayram veya tatil gün
lerine tesadüf ettiği takdirde ilâna lüzum kal
maksızın müzayede veya münakaşa tatili takip 
eden günde yapılır. 

satımlarda teklif mektuplarının hangi tarih, gün 
ve saate kadar nereye verileceği. 

MADDE 11 — Askerî ihtiyaçlar için yapıla
cak ilânlarda birinci derecedeki ita âmiri tara
fından mahzurlu görülen noktalar ilân olunma
yabilir, 

\ 

MADDE 12 — İlânlar yapıldıktan sonra şart
namelerde fiata tesir edecek şeylerle model, plân 
ve diğer bağlı kâğıtlar üzerinde değişiklik yapı
lamaz. Şayet böyle bir değişiklik yapılmasına se
bep ve zaruret görülürse bu sebep ve zaruretler 
bir zabıt varakasile tesbit ve evvelce yapılan 
ilânlar yok sayılarak yeniden ilân olunur. 

MADDE 13 — Alım ve satım için tayin edi
len ihale günü bayram veya tatil günlerine dü
şerse tekrar ilâna lüzum kalmaksızın alım veya 
satım tatilden sonra gelen ilk iş gününde yapılır. 

MADDE 14 — 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki 
kayit ve şartlara uymayarak yapılan ilânlar hü
kümsüzdür. Bu takdirde ilânın yeniden yapıl
ması lâzımdır. Aksi halde yapılan ihaleler fesho-
lunur. Ancak işin müstaceliyetine veya ihalenin 
Devlet için menfaatli olduğuna göre İcra Vekil
leri Heyetince kabulüne karar verilen ihale mu
teber sayılır. İhalenin feshi takdirinde müteah
hidin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş istih
kakı varsa verilir ve hükmen tahakkuk edecek 
hakikî zararları vazife sahibi ve mesul memur
lara rücu hakkı olmak üzere Devletçe tazmin 
olunur. İlânın kanundaki şekillere uygun olma
masından dolayı vazife sahibi memurlarla ko-
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MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Artırma ve eksiltme için ta
yin edilen ihale günü bayram veya tatil günleri
ne düşerse tekrar ilâna lüzum kalmaksızın artır
ma veya eksiltme tatilden sonra gelen ilk iş gü
nünde yapılır. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 



MADDE 15 — 8, 9, 10 uncu maddelerdeki 
kayıt ve şartlara riayet edilmeden yapılan ilân
lar hükümsüzdür. Bu takdirde ilânm yeniden 
icrası lâzımdır. Aksi halde yapılan ihaleler fes-
holunur. Ancak işin müstaceliyetinle veya iha
lenin Devlet için menfaatli olmasma binaen İc
ra Vekilleri Heyetince kabulüne karar verilen 
ihaleler muteberdir. 

İhalenin feshi takdirinde müteahhidin fesih 
tarihine kadar tahakkuk etmiş istihkakı varsa 
tesviye ve hükmen tahakkuk edecek hakikî za
rarları vazifedar ve mesul memurlara rücu hak
kı baki olmak üzere Devletçe tazmin olunur. 
İlânın kanunî şekillere tevfik edilmemesinden 
dolayı vazifedar memurlarla komisyon azası hak
kında cezaî takibat yapılmakla beraber ihalenin 
feshi dolayısile Devletçe bir zarar husule gelmiş 
ise bu zarar da müsebbiplerinden hükmen taz
min ettirilir. 

Muhammen bedel 

MADDE 16 — Satın alınacak veya satılacak 
veyahut kiraya verilecek eşya, levazım ve gayri -
menkuller ile muayyen tarifesi olmayan vesaitle 
icra ettirilecek nakliyatın muhammen bedelleri 
ve inşaat ve tamirat ve imalâtın keşif bedelleri mü
zayede veya münakaşanın ilânından evvel 28 inci 

maddede yazılı komisyonlar marif etile ticaret odası, 
borsa, vilâyet ve belediye idare meclisleri tara
fından veya ihtisas erbabından veya ehli hibreden 
tahkik ve tesbit edilerek bu hususta bir zabıt tan
zim ve evrakı esasiye arasında hifzolunur. Ancak 
inşaat, tamirat ve imalâtın ait olduğu dairelerce 
yapılmış nizamnameleri bulunduğu takdirde bun
larla iktifa edilir. 

Tahmin muamelâtının sureti icrası hakkında 
Maliye vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heye
tince tasdik edilecek talimatname hilâfında hare
ket edenler ceza kanununun 240 inci maddesi mu
cibince cezalandırılır. 

misyon azası hakkında ceza takibatı yapılmakla 
beraber ihalenin feshi dolayısile Devlete bir za
rar husule gelmiş ise bu zarar sebep olanlara 
hükmen tazmin ettirilir. 

Bedel tahmini 

MADDE 15 — Satın alınacak veya satılacak 
veyahut kiraya verilecek eşya, levazım ve gayri-
menkuller ile muayyen tarifesi olmayan vasıta
larla yapılacak nakil işlerinin tahmin edilmiş be
delleri ve inşa ve tamir ve imal işlerinin keşif 
bedelleri alım ve satımın ilânından evvel 28 inci 
maddede yazıh komisyonlar tarafından borsa, 
ticaret dairesi, belediye veya fen adamlarından 
ve ehlihibreden tahkik edilir veya işin icaplarına 
göre bu teşekküllerden her hangi birisine tesbit 
ettirilir ve bu hususta bir zabıt varakası yapı
larak asıl evrak arasmda saklanır. Ancak inşa, 
tamir ve imal işlerinin ait olduğu dairelerce bu 
işler için yapılmış kanun ve nizamnameleri bu
lunduğu takdirde bunlarla iktifa olunur. 

Bu kanunun neşrinden sonra tahmin işlerinin 
nasıl yapılacağı hakkında bir İcra Vekilleri He
yetinin kararnamesi yapılır. 

Teminat 

MADDE 16 — İnşa, tamir, imal, nakil ve ki
ra işlerile alış ve satışlara gireceklerden tahmin 
ve keşfedilen bedel üzerinden aşağıdaki nisbctlc-
re göre muvakkat teminat alınır: 

Tahmin veya keşif bedeli : 
A - (50 000) liraya kadar olan işler için 

% 7,5, 
B - Elli bin liradan iki yüz elli bin liraya ka

dar olan işlerin elli bin lirası için % 7.5 ve üst 
tarafı için yüzde beş, 

C - İki yüz elli bin liradan bir milyon liraya 
kadar olan işlerin iki yüz elli bin lirası için (B) 
fıkrasına göre, üst tarafı için yüzde dört, 

D - Bir milyon liradan fazla işlerin bir mil
yon liraya kadar olan parçası için (C) fıkrasına 
göre ve üst tarafı için yüzde üç, 



Bedel tahmini 

MADDE 15 — Satın alınacak veya satılacak 
veyahut kiraya verilecek eşya, levazım ve gay-
rimenkuller ile muayyen tarifesi olmayan va
sıtalarla yapılacak nakil işlerinin tahmin edilmiş 
bedelleri ve inşa ve tamir ve imar işlerinin ke
şif bedelleri artırma ve eksiltme ilânından evvel 
28 nci maddede yazılı komisyonlar tarafından 
borsa, ticaret dairesi, belediye veya fen adamla
rından ve ehli hibreden tahkik edilir veya işin 
icaplarına göre bu teşekküllerden her hangi biri
sine tesbit ettirilir ve bu hususta bir zabıt vara
kası yapılarak asıl evrak arasında saklanır. Ancak 
inşa, tamir ve imal işlerinin ait olduğu daireler
ce bu işler için yapılmış kanun ve nizamnameleri 
bulunduğu takdirde bunlarla iktifa olunur. 

Bu kanunun neşrinden sonra tahmin işlerinin 
nasıl yapılacağı hakkında bir İcra Vekilleri He
yetinin kararnamesi yapılır. 

Teminat 
MADDE 16 — tnşa, tamir, imal, nakil ve kira 

işlerile alış ve satışlara gireceklerden tahmin ve 
keşfedilen bedel üzerinden %7,5 nöbetinde mu
vakkat teminat alınır. 



Teminat 

MADDE 17 — Müzayede veya münakaşaya iş
tirak edeceklerden aşağıdaki nisbetler dairesinde 
muvâkkat teminat alınır: 

A : 50 000 liraya kadar olan inşaat, tamirat, 
imalât, mubayaat, nakliyat, satışlar için tahmin 
veya keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu; 

B : 50 000 liradan 250 000 liraya kadar olan 
işlerin 50 000 lirası için yüzde yedi buçuk ve mü
tebakisi için yüzde beş; 

C : 250 000 liradan 1 000 000 liraya kadar 
olan işlerin 250 000 lirası için B fıkrası mucibin
ce, üst tarafı için yüzde dört; 

D : 1 000 000 liradan fazla işlerin bir mil
yon lirası kadar olan kısmı için C fıkrası muci
bince, mütebakisi için yüzde üç. 

Bankaların verecekleri teminat mektupların
dan gayri teminat akçelerinin talipler tarafından 
doğrudan doğruya mal sandıklarına yatırılması 
mecburidir. Komisyonlar teminat akçelerini ala
mazlar. Uhdelerine ihale yapılanların teminat 
mektupları ihaleyi müteakip mal sandıklarına 
teslim, ihale yapılmayan taliplerin muvakkat te
minatları derhal kendilerine iade edilir. 

MADDE 18 —'Kati teminat ihale bedeli üze
rinde on yedinci maddedeki nisbete göre hesap 
edilecek miktarın iki mislidir ve ihaleyi mütea
kip 25 inci maddede gösterilen müddet zarfında 
ve mukavelenin imzasından mukaddem verilir. 

MADDE 19 —• 50 000 lirayı geçen alelûmum 
inşaat, tesisat, tamirat için alınmış olan muvakkat 
teminat akçesi müteahhide istihkakına mahsuben 
yapılacak tediyattan yüzde on tevkifi suretile 
katî teminat miktarına iblâğ edilir. Tevkifat bu 
miktara baliğ olunca artık yüzde onlar alıkonul-
maz. 

MADDE 17 — Muvakkat teminat olarak şun
lar alınır: 

A - Tedavülde olan Türk parası, 
B - (Hükümetçe tayin edilecek bankaların 

şartnamelerde veya mukavelenamede geri veril
mesi şart bulunan müddet ve işe göre tayin edi
lecek bir müddetle verecekleri) teminat mek
tupları, 

C - istikrazı dahilî, Ergani demiryolları is
tikrazı veya bunların evsafında çıkarılacak Dev
let tahvilleri, Devlet bütçesinden ödenmeleri 
meşrut faizli kısa vadeli (on beş seneye kadar) 
Hazine tahvil veya bonoları resülmalinden ka
lan kısmın itibarî kiymeti üzerinden, 

D - Hükümetçe tayin edilecek sair Millî es
ham ve tahvilât (Bu esham ve tahvilât muame
leye en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 
noksanile), 

E - Posta nakli işlerinde miktar ne olursa 
olsun ve diğer işlerde beş yüz bin liradan ya
kan olan taahhütlerde birinci derece ve sırada 
ipotek edilmiş gayrimenkuller, 

Bankaların verecekleri muvakkat teminat 
mektuplarından başka teminat akçelerile nakit 
mahiyetindeki evrakın alım satıma girecekler 
tarafından doğrudan doğruya malsandıklanna 
yatırılması mecburidir. Bunları komisyonlar ala
maz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat 
mektupları ihaleden sonra malsandıklanna tes
lim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan talip
lerin muvakkat teminatları hemen geri verilir. 

MADDE 18 — Katî teminat, ihale bedeli üze
rinden on altıncı maddedeki nisbete göre he
sap edilecek miktarın iki mislidir ve ihale
den sonra yirmi beşinci maddede gösterilen 
müddet içinde ve mukavelenin imzasile bera
ber verilir. 

MADDE 19 — 50 000 lirayı geçen bütün in
şa, tesis, tamir işleri için alınmış olan muvak
kat teminat, müteahhide istihkakına karşı veri
lecek paralardan % 10 alıkonularak katî teminat 
miktarına çıkarılır. 

Keşfin ve mukavelenin dışında kalmış fakat 
yapılması ihaleden sonra kararlaşmış işler için 
'katî teminat artan iş nisbetinde arttırılır. 

AncaJs (keşif ve mukavelenin dışındaki iş 
bedeli ihale /bedelinin mulhasebei umumiye ka
nununun 135 inci maddesi mucibince yüzde yir-



MADDE 17 — Muvakkat teminat olarak şun
lar alınır: 

A) Tedavülde olan Türk parası, 
B) (Hükümetçe tayin edilecek bankaların 

şartnamelerde veya mukavelenamede geri veril
mesi şart bulunan müddet ve. işe göre tayin edi
lecek bir müddetle verecekleri) teminat mektup
ları, 

C) Kanunu mahsuslarile teminat olarak ka
bulleri tecviz edilen Hazine bono, esham ve tah
villeri, 

D) Posta nakil işlerinde miktar ne olursa ol
sun taahhütlerde birinci derece ve sırada ipotek 
edilmiş gayrimenkuller. 

Bankaların verecekleri muvakkat teminat 
mektuplarından başka teminat akçelerde nakit 
mahiyetindeki evrakın artırma ve eksiltmeye gi
recekler tarafından doğrudan doğruya malsan-
dıklarına yatırılması mecburidir. 

Bunları komisyonlar alamaz. Üzerlerine iha
le yapılanların teminat mektupları ihaleden 
sonra malsandıklarına teslim edilir ve üzerle
rine ihale yapılmayan taliplerin muvakkat temi
natları hemen geri verilir. 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — 50 bin lirayı geçen bütün in
şa tesis, tamir işleri için alınmış olan muvakkat 
teminat, müteahhide istihkakına karşı verilecek 
paralardan % 10 alıkonularak kati teminat mik
tarına çıkardır. 

Keşfin ve mukavelenin dışında kalmış fakat 
yapılması ihaleden sonra kararlasmış işler için ka 
tî teminat artan iş nisıbetinde artırılır. 

Ancak keşif ve mukavelenin dışındaki iş be
deli ihale bedelinin muhasebe! umumiye kanu
nunun 135 inci maddesi mucibince % 20 sini ge-
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MADDE 20 — 46 inci maddenin A fıkrasında 
yazılı ahvalden maada pazarlık suretile yapıla
cak ihalelerde katî teminat akçesi alınır. Ancak 
ihale günü teslim edilecek mevat için teminata lü
zum yoktur. 

MADDE 21 — Müddeti iki seneye kadar olan 
orman ihalelerinde muvakkat teminat akçesi bir 
senelik bedel müddetinin yüzde yedi buçuğu iki 
seneden beş seneye kadar olan ihalelerde yüzde 
on beşi ve beş senelikten fazla olan ihalelerde 
yüzde ellisi olarak alınır. Katî teminat ihalenin 
icrasından sonra 'bu miktarların iki misline ib
lâğı suretile istifa olunur. 

MADDE 22 — Müddeti üç seneye kadar olan 
berrî ve bahrî posta nakliyatı münakaşalarından 
muvakkat teminat bir senelik muhammen bedel 
üzerinden ve katî teminat bir senelik ihale bede
li üzerinden alınır. Teminat mukavele müddeti
nin inkızasma ve şayet ilişiği mevcut ise katına 
kadar alıkonulur. 

anisini geçerse yeniden münakaşa açılır. Bü
tün temel işlerinde ihaledeki fiat indirme göz 
önünde tutularak isin ehemmiyetli ve acele 
oluşuna göre % 20 yi geçerse dahi pazarlık 
suretile mukavele miktarını arttırmağa Heye
ti Vekile salâıhiyettardır. 

Müteahhitle uyuşulımazsa veya ilâve edile
cek kısım temel işlerinden başka yerlerde olup 
bedeli % 20 yi geçerse esas mukavele fesih ve 
yeniden ıbütün iş için eksiltme işi yapılır ve 
başka ıbir müteahhide ihale edilirse muvafaka
ti halinde eski müteahhidin o işe yarayan eş
ya ve levazımı hakikî bedellerile yeni müteah
hide devrettirilir ve eski müteahhide fesih se-
bebile zararı varsa ihale bedelinin % 5 ine ka
dar tazminat verilebilir. , 

İkinci ihale birinci müteahhide verildiğin
de bu mecburiyetler yoktur. Son fıkraya göre 
mukavelelerin fesih ve yeniden fiat indirme işi 
için vilâyetlerıce Dahiliye vekâletinden müsaade 
alınır. 

MADDE 20 — 46 ncı maddenin (H) fıkra
sında yazılı hallerden ıbaşka pazarlık suretile 
yapılacak ihalelerde katî teminat akçesi alınır. 
Ancak ihale gününden itibaren üç gün içinde 
teslim edilecek şeyler için teminata lüzum yok
tur. 

MADDE 21 — Müddeti iki seneye kadar 
olan -orman ihalelerinde muvakkat teminat ak
çesi tbir senelik ihale bedelinin yüzde yedi bu
çuğu, iki seneden ıbeş seneye kadar olan iha
leler de tbir seneliğin % 15 i olarak alınır. 
Katî teminat ihale yapıldıktan sonra bu mik
tar iki misline çıkarılarak alınır. İhale bede
linden borcu olmayanlara teminatlarının her 
seneye düşen miktarı sene sonunda geri veri
lebilir. 

MADDE 22 — Bir senelik kara; deniz; posta 
nakil işleri ihalelerinde muvakkat ve katî temi
nat bedelleri umumî hükümlere tâbidir. Ancak 
ihale bedeli tahmin edilen bedelden aşağı veya 
bedelsiz olduğu takdirde katî teminat tahmin 
edilen bedel üzerinden alınır. Mukavele bir kaç 
senelik olursa muvakkat teminat bir senelik tah
min bedelinin yüzde on beşi ve katî teminat ise 
bunun bir mislidir. 

Teminat mukavele müddetinin sonuna ve şa
yet ilişiği varsa kesilinceye kadar alıkonulur. 

Nakliyatı birinci fıkra mucibince meccanen 



çerse işbu fazla miktar için yeniden eksiltme 
açılır. j 

. MADDE 20 — 45 inci maddenin (A) ve (H) 
fıkralarında yazılı ahvalden maada pazarlık su-
retile yapılacak ihalelerde katî teminat akçesi 
alınır. Ancak ihale günü teslim edilecek mıevat 
için teminata lüzum yoktur. 

MADDE 21 — Müddeti iki seneye kadar 
olan orman ihalelerinde muvakkat teminat ak
çesi bir senelik ihale bedelinin % 7,5 iki sene
den fazla olan ihalelerde bir seneliğin % 15 i ola
rak alınır. Katî teminat ihale yapıldıktan sonra 
bu miktar iki misline çıkarılarak almır. ihale be
delinden borcu olmayanlara teminatlarının her 
seneye düşen miktarı sene sonunda geri verile
bilir. ' ' • ! 

MADDE 22 — Bir senelik kara, deniz, posta 
nakil işleri ihalelerinde muvakkat ve katî temi
nat bedelleri umumî hükümlere tâbidir. Ancak 
ihale bedeli tahmin edilen bedelden aşağı veya 
bedelsiz olduğu takdirde katî teminat tahmin 
edilen bedel üzerinden alınır. Mukavele bir kaç 
senelik olursa muvakkat teminat bir senelik tah
min bedelinin % 15 i ve katî teminat ise bunun 
iki mislidir. 

Teminat mukavele müddetinin sonuna ve şa
yet ilişiği varsa kesilineeye kadar alıkonulur. 

Nakliyatı birinci fıkra mucibince meccanen 



MADDE 23 — Teminat olarak: 
A : Tedavülde olan Türk parası, 
B : Hükümetçe tayin edilecek bankaların bi-

lâmüddet verecekleri teminat mektupları, 
C : Hükümetçe tayin edilecek esham ve tah

vilât ( Borsa fiatından yüzde yirmi beş noksa-
nile ). 

D : İstikrazı dahilî tahvili ( muharrer kıyme
ti üzerinden ). 

H : Birinci derece ve sırada ipotek edilmiş 
gayrimenkuller (yalnız katî teminat olarak) alı
nır. Posta nakliyatı ihalelerinde emlâkin mu
vakkat teminat olarak ta kabulü caizdir. Mu
vakkat ve katî teminat verildikten sonra başka 
nevi teminatla değiştirilemez. 

Gayrimenkullerin ipotek kıymeti vergiye esas 
olan kıymetinin yüzde yirmi beş noksanıdır. Bi
rinci derecede ipotek edilen emlâkin kıymetlerin
den fazla kalan miktarı yine Devlet müzayede 
veya münakaşalarına ikinci veya müteakip dere
ce ipotek edilebilir. Esham ve tahvilât olan temi
nat kıymetlerinde % 25 den ziyade tenezzül vu
kuunda müteahhide adiyen yapılacak tebligatın 
ertesi gününden itibaren on gün zarfında temi
natını kanunî miktara iblâğa mecburdur. Aksi 
takdirde protesto keşidesine ve hüküm istihsali
ne hacet kalmaksızın âkit olan makam mukave
leyi fesheder. 

MADDE 24 — Taahhüt azamî ve asgarî mik
tarlar üzerinden yapılmış ise teminat azamî mik
tar üzerinden almır. 

MADDE 25 — icrası komisyonların salâhiyeti 
dahilinde bulunan ihalelerde ihale tarihinden 
vekâletlerin tasdikına mütevakkıf olan işlerde 
ihale kararmm alâkadarın kendisine veya kanu
nî ikametgâhına tebliği tarihinden itibaren res
mî tatil günleri hariç olmak üzere sekiz gün zar
fında müteahhit muvakkat teminatını katî teminat 
miktarına iblâğa ve yine tebliğ tarihinden itibaren 
on gün zarfında bütün masrafları kendisine ait 
olmak üzere mukavele tanzim ve noterliğe tes-

veya muhammen bedelden noksan bir bedelle 
deruhde eden posta sürücülüğü müteahhitleri
nin bilâhare her hangi bir bedel takdiri hakkın
da vaki olacak talep ve itirazları kabul olunmaz 
ve taahhütlerini ifa etmedikleri takdirde hakla
rında bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 23 — 17 inci maddede sayılı ve mu
vakkat teminat olabilen kıymetlerle birinci dere
ce ve sırada ipotek edilmiş gayrimenkuller bü
tün ihaleler için katî teminat olarak alınır. Katî 
teminat verildikten sonra başka nevi teminatla 
değiştirilemez. Ancak muvakkat teminat, veril
dikten sonra katî teminat sırasında değiştirile
bilir. Gayrimenkullerin ipotek kıymeti bina ve 
arazi vergisi kanunlarındaki kıymetin yüzde 
yirmi eksiğidir. Birinci derecede ipotek edilen 
emlâkin kıymetinden fazla olan miktarı yine 
Devlet alım satımlarına ikinci veya sonra gelen 
derecelerde ipotek edilebilir. 

17 inci maddenin (D) fıkrasında yazılı esham 
ve tahvilât kıymetinde % 15 ten fazla düşkün
lük olursa müteahhit dairesince doğrudan doğ
ruya yapılacak tebligatın ertesi gününden iti
baren on gün içinde, teminatını kanunun istedi
ği miktara çıkarmağa mecburdur. Aksi takdirde 
protesto çekmeğe ve hüküm almağa hacet kal
maksızın aktı yapan daire mukaveleyi feshede
bilir. 

MADDE 24 — Taahhüt azamî ve asgarî mik
tarlar üzerinden yapılmış ise teminatta daire 
muhayyer ise azamî ve müteaahhit muhayyer 
ise asgarî miktar üzerinden alınır. 

MADDE 25 — Yapılması komisyonların sa
lâhiyeti içinde bulunan ihalelerde ihale tarihin
den ve vekâletlerin tasdikına bağlı olan işlerde 
ihale kararının kendisine veya kanunî ikametgâ
hına tebliği tarihinden itibaren tatil günleri sa
yılmamak üzere on beş gün içinde müteahhit mu
vakkat teminatı katî teminat miktarına çıkarma
ğa ve şartnamede yazılı masrafları müteahhide 
ait olmak üzere mukavele yapmağa ve noterliğe 
tescil ettirerek alâkalı daireye vermeğe mecbur-



veya muhammen bedelden noksan bir bedelle de-
ruıhde eden posta sürücülüğü müteahhitlerinin 
bilâhare her hangi bir bedel takdiri hakkında 
vaki olacak talep ve itirazları kaibul olunmaz ve 
taahhütlerini ifa etmedikleri takdirde hakların
da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

MAlDDE 23 — 17 nci maddede sayılı ve mu
vakkat teminat olabilen kıymetlerle birinci derece 
ve sırada ipotek edilmiş gayrimenkuller bütün 
ihaleler için katî teminat olarak alınır. Katî te
minat verildikten sonra başka nevi teminatla de
ğiştirilemez. Ancak muvakkat teminat, verildik
ten sonra katî teminat sırasında değiştirilebilir. 
Birinci derecede ipotek edilen emlâkin kıymetin
den fazla olan miktarı yine Devlet artırma ve 
eksiltmelerine ikinci veya sonra gelen dereceler
de ipotek edilebilir. 

Gayrimenkullerin ipotek kıymeti bina ve arazi 
vergisi kanunlarındaki kıymetin % 20 eksiğidir. 

MADDE 24 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Yapılması komisyonların sa
lâhiyeti içinde bulunan ihalelerde ihale tarihin
den ve vekâletlerin tasdikına bağlı olan işlerde 
ihale kararının kendisine veya kanunî ikametgâ
hına tebliğ tarihinden itibaren tatil günleri sa
yılmamak üzere on beş gün içinde müteahhit mu
vakkat teminatı katî teminat miktarına çıkarma
ğa ve şartnamede yazılı masrafları müteahhide 
ait olmak üzere mukavele yapmağa ve noterliğe 
tescil ettirerek alâkalı daireye vermeğe mecbur-
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cil ettirerek alâkadar daireye tevdie mecburdur. 

Müteahhitler bu mecburiyete riayet etmedi
ği veya mukavelenin akit ve tescilinden sonra 
taahhüdünden nükûl eylediği takdirde protesto 
keşidesine ve bir gûna hüküm istihsaline hacet 
kalmaksızın ihale münfesih ve muvakkat ve mev
cut ise katî teminata: 

1 
2 

lerek, 
3 
4 

Nakit ise doğrudan dağruya, 
Banka kefaleti ise bankadan tahsil edi-

Esham ve tahvilât ise borsada satılarak, 
Gayrimenkul ise umumî hükümlere tev

fikan müzayedeye çıkarılarak. 
Hazineye irat kaydolunur. Tasdik kararla

rının vekâletlerden vürudu tarihinden itibaren 
üç gün zarfında müteahhide veya ikametgâhı 
kanunisine tebliği mecburidir. Bu müddet zar
fında mücbir sebepler olmaksızın tebligatı yap
mayanlar hakkında inzibatî ceza tatbik edil
mekle beraber tebligatın yapılmam asından Ha
zineye bir zarar tevellüt eder ise müsebbipleri
ne tazmin «ettirilir. 

dur. Bu müddet zarfında alâkalı daire dahi-bu 
mukavelenin tanzim, imza ve tescili hususunda 
kendisine düşen bütün vazifeleri yapmakla mü
kelleftir. Müteahhitler bu mecburiyete riayet et
mediği veya mukavelenin akit veya tesciline ya
naşmadığı takdirde protesto çekmeğe ve hüküm 
almağa hacet kalmaksızın ihale feshedilir ve 
muvakkat teminatı: 

1 - Nakit ise doğrudan doğruya, 
2 - Banka kefaleti ise bankadan tahsil edile

rek, 
3 - Esham ve tahvilât ise borsada satılarak, 
4 - Gayrimenkul ise umumî hükümlere göre 

paraya çevrilerek, 
Hazineye irat koydolunur. 
Alâkadar daire ihaleden sonra kendisine 

ait mükellefiyeti yapmadığı takdirde müteahhit 
ihale tarihinden itibaren on beş gün tamamlan
dıktan sonra taahhüdünden feragat etmeğe sa
lahiyetlidir. Bu salâhiyeti ihale tarihinden itiba
ren nihayet bir ay zarfında işin taallûk ettiği 
daireye yazı ile bildirmek suretile kullanılır. Bu 
takdirde sebebiyet veren daireden teminat için 
ihtiyar eylediği masrafı istemeğe hak kazanır. 

Müteahhit, mukavele yapıldıktan ve bu hüküm
deki muameleler tamamlandıktan sonra taahhü
dünden vazgeçerse protesto çekmeğe ve hüküm 
almağa hacet kalmaksızın katî teminat yukarıda
ki hükümlere göre Hazineye irat kaydedilir. 

Ancak ikinci defa yapılan a hm satım daha 
masraflı olursa bu zararın teminattan fazla ka
lan miktarı hükmen müteahhidin emvaline nıü-
racaatle tahsil edilir. Zarar noksan olduğun
da teminattan bir şey geri verilmez. 

Alâkadar daire mukavele ve sa.rtna.me ile 
kendisine düşen vazifeleri yerine getirmezse, mü
teahhit ayni hâdiseden dolayı kendisine bu ka
nunla tahmil edilen malî mesuliyet derecesinde 
tazminat isteyebilir. 

Tasdik kararlarının vekâletlerden gelmesi 
tarihinden itibaren üç gün içinde müteahhide 
veya kanunî ikametgâhına tebliğ mecburidir. 
Bu müddet içinde mücbir sebepler olmaksızın teb
ligatı yapmayanlar hakkında inzibat cezası tat
bik edilmekle beraber tebliğin yapılmamasından 
Hazineye bir zarar düeşrse sebep olanlara ödet
tirilir. 

MADDE 26 — Taksitle satılan millî emlâk i MADDE 26 — Taksitle satılan millî emlâk 
teminat verildikten sonra Hazine namına birin- ' teminat verildikten sonra Hazine adına birinci 
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dür. Bu müddet zarfında alâkalı daire dahi bu 
mukavelenin tanzim, imza ve teesili hususunda 
kendisine düşen bütün vazifeleri yapmakla mü
kelleftir. Müteahhitler bu mecburiyete riayet et> 
mediği veya mukavelenin akit veya tesciline ya
naşmadığı takdirde protesto çekmeğe ve hüküm 
almağa hacet kalmaksızın ihale feshedilir 
ve muvakkat teminatı, 

1 - Nakit ise doğrudan doğruya, 
2 - Banka kefaleti ise bankadan tahsil edile-

rek? 

3 - Esham ve tahvilât ise borsada satılarak, 
4 - Gayrimenkul ise umumî hükümlere göre 

paraya çevrilerek, 
Hazineye irat kaydolunur. 
Alâkadar daire ihaleden sonra kendisine ait 

mükellefiyeti yapmadığı takdirde müteahhit İha* 
le tarihinden itibaren 15 gün tamamlandıktan 
sonra taahhüdünden feragat etmeğe salahiyetli
dir. Bu salâhiyeti ihale tarihinden itibaren ni
hayet bir ay zarfında işin taallûk ettiği daireye 
yazı ile bildirmek suretile kullanılır. Bu takdirde 
sebebiyet veren daireden teminat için ihtiyar ey
lediği masrafı istemeğe hak kazanır. 

Müteahhit, mukavele yapıldıkta ve bu hüküm
deki muameleler ta/marnlandıktan sonra taahhü
dünden vaz geçerse protesto çekmeğe ve hüküm 
almağa hacet kalmaksızın katî teminat yukarıki 
hükümlere göre Ha&ineye irat kaydedilir. 

Ancak ikinci defa yapılan artırma ve eksiltme 
daha masraflı olursa bu zararın teminattan fazla 
kalan miktarı hükmen müteahhidin emvaline 
müracaatle tahsil edilir. Zarar noksan olduğunda 
teminattan bir şey geri verilmez. 

Alâkadar daire mukavele ve şartname ile ken
disine düşen vazifeleri yerine getirmezse, müteah
hit ayni hâdiseden dolayı kendisine bu kanunla 
tahmil edilen malî mesuliyet derecesinde tazminat 
isteyebilir. 

Tasdik kararlarını vekâletlerden gelmesi ta
rihinden itibaren üç gü» içinde, müteahhide ve
ya kanunî ikametgâhına tebliğ mecburidir. Bu 
müddet içinde mecbir sebepler olmaksızın tebli
gatı yapmayanlar hakkında inzibat cezası ve za-
bitan ve askerî memurlar hakkında askerî ceza 
kanunu ahkâmı tatbik edilmekle beraber tebliğin 
yapılmamasmdan Hazineye bir zarar düşerse se
bep olanlara ödettirilir. 

MADDE 26 — Aynen kabul edilmiştir. 



_ 3 2 _ 
I derecede ipotek edilmek şartile müşteri namının 

ferağ ve teminat akçesi birin&i taksite mahsup 
edilir ve diğer taksitler miadında usulüne göre 
tahsil olunur. Ancak müşteri davet edildiği hal
de mazereti olmaksızın 15 gün içinde ferağ al
mağa yanaşmazsa ihale feshedilmiş sayılarak 
verdiği teminat akçesi 25 inci maddeye göre irat 
kayit ve gayrimenkul yeniden satışa konulur. 
ikinci satış ve ihale neticesinde bulunan bedel 
birinci bedelden az olduğu takdirde muvakkat 
teminatı birinci ile ikinci bedel arasındaki far
ka karşılık tutulur. Ferağdan sonra müşteri 
taksitleri zamanlarında vermezse gayrimenkuller 
umumî hükümlere göre satılarak Hazinenin ala
cağı tahsil ve kalırsa artanı müşteriye geri ve
rilir. Şayet Hazineye zarar gelmişse bu zarar 
hükümle mütşeriden alınır. Ancak bu ikinci 
satışa iki ay içinde başlanması şarttır. Satılan 
gayrimenkul ferağ yapılmadan evvel müşteriye 
teslim edilemez. 

Taksitle satılan millî emlâk ihale ve ferağ
dan evvel istimlâk edildiği takdirde mütşerinin 
muvakkat teminatı geri verilir. İhale ve ferağ-

4 dan bir veya bir kaç taksit verildikten sonra is
timlak yapıldığı takdirde istimlâk ıbedeli kıy
mete esas olacağından Hazine alacağı kesfoi 
muacceliyet eder ve verilmiş taksitlerle istim
lâk ıbedeli ve yapılan intifa miktarları nazarı 
dikkate alınaraık tarafeyn hesaplaşırlar. An
laşamadıkları takdirde ıbu hesap neticesini 
malhkeme tayin eder. 

ci derecede ipotek edilmek şartile müşteri ma
rnıma ferağ ve teminat akçesi birinci taksite 
mahsup edilir. Müşteri vaki davete rağmen te-
ferruğ muamelesinin icrasına yanaşmazsa ihale 
münfesih sayılarak verdiği teminat akçeleri 25 
inci maddeye tevfikan irat kayit ve satılan gay
rimenkul yeniden müzayedeye vazolunur. 

îkinci müzayede ve ihale neticesinde takar
rür edecek bedel birinci ıbedelden az olduğu 
takdirde iki bedel arasındaki fark hükmen bi
rinci müşteriden tahsil edilir. Bu ikinci müza
yedeye iki ay zarfında (başlanması şarttır. 

Ferağdan sonra müşteri taksitleri miadında 
vermezse gayrimenkuller umumî hükümlere 
tevfikan satılarak Hazine matlubu istifa ve ka
lırsa fazlası müşteriye reddolunur. Şayet Ha
zine zararı husule gelmişse bu zarar hükmen 
müşteriden alınır. Satrian gayrimenkul ferağın 
icrasından evvel müşteriye teslim edilemez. 

MADDE 27 — Taahhüdün tamamen ve şart
nameye muvafık olarak ifa edildiği usulen sabit 
olduktan ve inşaat, tesisat ve tamiratta kabulü 
kati muamelesi yapıldıktan ve ilişiği kesildik
ten sonra katî teminat derhal iade ve gayrimen
kulun ipoteği fekkolunur. 

Komisyonlar 

MADDE 28 — Müzayede, münakaşa ve pa
zarlıklar teşekkül tarzı aşağıda gösterilen ko
misyonlar tarafından yapılır: 

A : Merkezde ait olduğu vekâlet veya müs
takil umum müdürlük veya müesseseden alâka
dar daire müdürü, muhasebe müdürü veya tev
kil edecekleri memurlar ve mezkûr idareler me
murlarından ayrıca intihap edilecek bir zat ve 
inşaata ve nafıa ve fen işlerine taallûk eden 

MADDE 27 — Taahhüt tamam ve mukavele 
ile şartnameye uygun olarak yapıldığı usulü
ne göre sabit olduktan ve inşa, tesis ve taonir 
işlerinde müteaahihidin ilişiği kesilerek katî 
ıkabul muamelesi yapıldıktan sonra katî temi
nat denhal geri verilir ve gayrimenkulun ipo
teği çözülür. 

Komisyonlar 

MADDE 28 — Alım, satım ve pazarlıklar 
nasd »kurulacağı aşağıda gösterilen /komisyon
larca yapılır: 

A) Merkezde ait olduğu vekâlet veya umum 
müdürlük veya müesseseden alâkalı daire mü
dürü, muhasebe müdürü veya tevkil edecek
leri memurlar ve bu idareler memurlarından 
ayrıca seçilecek ibir zat ve inşaata ve nafıa ve 
fen işlerine taallûk eden hususlarda toir fen 



MADDE 27 — Aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonlar 

MADDE 28 — Artırma ve eksiltme ve pazar
lıklar nasıl kurulacağı aşağıda gösterilen komis
yonlarca yapılır: 

A) Merkezde ait olduğu vekâlet veya umum 
müdürlük veya müessesede alâkalı daire müdü- ! 
rü, muhasebe müdürü veya tevkil edecekleri me
murlar ve bu idareler memurlarından ayrıca se
çilecek bir zat ve inşaata ve nafıa ve fen işlerine 
taallûk eden hususlarda bir fen memuru veya o 
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hususatta mütehassıs bir fen memuru, 

B : Vilâyet ve kazalarda işin ait olduğu ida
re şubesinin en büyük memuru ile vilâyet veya 
kazanın en büyük mal memuru veya tevkil ede
cekleri memurlar belediye meclisleri tarafından 
kendi aralarından müntehap bir aza ve inşaata 
ve nafıa ve fen işlerine taallûk eden hususatta 
mütehassıs ıbir fen memuru. 

( îş maliyeye taallûk ettiği takdirde bu ko
misyona idare heyetinin mal memurlarından 
maada olan azası arasında heyetçe müntehap 
diğer bir aza intihap eder. ) 

C : Millî emlâk satış ve icarlarında vilâyet 
ve kazalarda en büyük mal memurunun riyaseti 
altında tapu müdür veya memuru ve belediye 
meclisleri tarafından kendi aralarından münte
hap bir aza., 

Askerî müzayede ve münakaşa komisyonları 
azasmın adedi ve teşekkül tarzı Millî Müdafaa 
ve Maliye vekâletlerince müştereken tertip edi
lecek bir talimat ile tayin olunur. 

D : Vilâyet ve kazalarda müstakil müesse
selerde : 

1 - Bu müessesenin müstakil muhasebecisi 
varsa müessese veya dairenin en büyük âmiri 
veya tevkil edeceği memur muhasebeci ve mez
kûr müessese veya daireden ayrıca intihap edi
lecek bir zat lüzum olduğu takdirde bir de mü
tehassıs. 

*2 : Müstakil müteaddit müesseselerin müşte
rek bir muhasebecisi bulunduğu takdirde, işin 
taallûk ettiği müessesenin en büyük âmiri mu
hasebeci veya tevkil edecekleri memurlar, o mü
essese müdürü tarafından kendi memurları ara
sından intihap edilecek bir zat lüzumu halinde 
bir de mütehassıs. 

3 - Bir muhasebeciliğe meribut müteaddit 
müesseselerin yapacakları müşterek işler için 
muhasebeci de dahil olduğu halde o müesseselere 
intihap edilecek birer zatin iştirakile teşkil olu
nacak komisyon. 

Vilâyetlerde merkez namına muvakkat suret
te yapılacak mubayaalar işin taallûk ettiği vekâ
lete mensup mahallî mubayaa komisyonları tara
fından icra olunur. Taşra teşkilâtı bulunmayan 
vekâlet ve dairelere ait mubayaat mahallî dahi
liye komisyonları tarafından yapılır. 

memuru veya o işin anütahassısı, 
B) Vilâyet ve kazalarda işin ait olduğu ida

re şubesinin en büyük memuru ile vilâyet veya 
kazanın en büyük malımesnıuru veya tevkil 
edecekleri memurlar. 

Belediye ımecliısleri tarafından kendi azası 
arasından seçilmiş 'bir zat ve inşaata ve nafıa 
ve fen işlerine taallûk eden ıhususatta ıbir fen 
memuru veya bir auütahassıs. 

İş Maliyeye taallûk ettiği takdirde »bu ko
misyona idare (heyetinin imalım omurlarından 
maada olan azası arasından heyetçe seçilmiş 
diğer lur aza intijhap eder. 

O) Millî emlâk satış ve icarlarında vilâ
yet ve kazalarda en büyük ımalımcmurunun ri
yaseti altşnda tapu müdür veya memuru ve 
belediye meclisleri tarafından kendi azası ara
sından seçilmiş bir zat bulunur. 

D - Askerî alım safım komisyonları azasının 
sayısı ve nasıl kurulacağı Millî Müdafaa ve Ma
liye vekâletlerince birlikte hazırlanacak bir ka
rarname ile tayin olunur. Ancak muhasebe mü
dürlerinin veya muhasibi mesullerin veya bun
ların tevkil edecekleri bir zat bu komisyonlarda 
aza olması şarttır. 

E - Vilâyet ve kazalardaki müstakil mües
seselerde : 

1 - Bu müessesenin müstakil muhasebecisi 
varsa müessese veya dairenin en büyük âmiri 
veya tevkil edeceği memur, muhasebeci ve mez
kûr müessese ve daireden ayrıca seçilecek bir 
zat, lüzumuna göre bir de mütehassıs veya vu
kuf ehli, 

2 - Müstakil bir kaç müessesenin müşterek 
bir muhasebecisi bulunduğu takdirde, işin taal
lûk ettiği müessesenin en büyük âmiri, muhase
beci veya tevkil edecekleri memurlar ile müesse
se müdürü tarafından kendi memurları arasın
dan seçilecek bir zat ve lüzumuna göre bir de 
mütehassıs veya vukuf ehli, 

3 - Bir muhasebeciliğe bağlı bir kaç müesse
senin yapacakları müşterek işler için muhasebe
ci de içinde olduğu halde o müesseselerden seçi
lecek birer zatin iştiraklerile teşkil olunacak ko
misyon, 

Vilâyetlerde merkez namına muvakkat suret
te yapılacak alışları işin taallûk ettiği vekâlete 
bağlı mahallî alım komisyonları yapar. Taşra 
teşkilâtı bulunmayan vekâlet ve dairelerin alış-



işin mütehassısı, 
B) Vilâyet ve kazalarda işin ait olduğu idare 

şubesinin en büyük memuru ile vilâyet veya kaza
nın en büyük ımalmemuru veya tevkil edecekleri 
memurlar. 

Belediye meclisleri tarafından kendi azası ara
sından seçilmiş bir zat ve inşaata ve nafıa ve fen 
işlerine taallûk eden hususatta bir fen memuru 
veya bir mütehassısı. 

îş maliyeye taallûk ettiği takdirde bu komis
yona idare heyetinin malmemurlarından maada 
olan azası arasından heyetçe seçilmiş diğer bir 
aza intihap eder. 

C) Millî emlâk satış ve icarlarında vilâyet ve 
kazalarda en büyük malmemurunun riyaseti al
tında tapu müdürü veya memuru ve belediye 
meclisleri tarafından kendi azası arasından seçil
miş bir zat bulunur. 

D) Askerî artırma ve eksiltme komisyonları
nın kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı 
Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerinee birlikte 
hazırlanacak ve icra Vekilleri Heyeti tarafından 
tasdik olunacak bir kararname ile tayin olunur. 
Ancak muhasebe müdürlerinin veya muhasibi 
mesullerin veya bunların tevkil edecekleri bir za
tin bu komisyonlarda aza olarak bulunması şart
tır. 

E) Vilâyet ve kazalardaki müstakil müessese
lerde : 

1 - Bu müessesenin müstakil muhasebecisi var
sa müessese veya dairenin en büyük âmiri veya 
tevkil edeceği memur, muhasebeci ve mezkûr mü
essese ve dairede ayrıca seçilecek bir zat, lüzu
muna göre bir de mütehassıs veya vukuf ehli, 

2 - Müstakil bir kaç müessesenin müşterek 
bir muhasebecisi bulunduğu takdirde, işin taal
lûk ettiği müessesenin en büyük âmiri, muhase
beci veya tevkil edecekleri memurlar ile müessese 
müdürü tarafından kendi memurları arasında 
seçilecek bir zat ve lüzumuna göre bir. de müte
hassıs veya vukuf ehli, 

3 - Bir muhasebeciliğe bağlı bir kaç müesse
senin yapacakları müşterek işler için muhasebeci 
de içinde olduğu halde o müesseselerden seçilecek 
'birer zatin iştiraklerile teşkil olunacak komisyon. 

Vilâyetlerde merkez namına muvakkat surette 
yapılacak alışları için taallûk ettiği vekâlete bağ
lı mahallî alım komisyonları yapar. Taşra teş
kilâtı bulunmayan vekâlet ve dairelerin alışları 
mahallî dahiliye komisyonları tarafından yapılır. 
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MADDE 29 — Komisyonlara işin taallûk et
tiği daire âmiri olan aza riyaset eder. Noksan 
aza ile komisyon içtima edemez. Kâtibin vazifesi
ni işin taallûk ettiği dairenin azadan olmayan kâ
tiplerinden biri yapar. îşbu fıkra ciheti askeri
yeye şamil değildir. Alelûmum komisyonların 
kararları ekseriyetle verilir. 

Tesavi halinde reisin bulunduğu taraf tercih 
olunur. Muhalif kalan aza muhalefet esbabını 
yazarak zirini imzaya mecburdur. Rüesa ve mal-
memurlan kendi namlarına gönderdikleri zeva
tın rey ve kararlarından bizzat mesul olup bu 
mesuliyete namlarına gönderilen zevat ta iştirak 
ederler. 

MADDE 30 — Müzayede ve münakaşalar 
işin taallûk ettiği dairede ve müsait değilse 
belediye dairesinde yapılır. Müzayede ve müna
kaşanın açılması zamanı o mahaldeki posta ve 
telgraf saati ayarı ile tesbit edilir. 

Kapalı zarflar usulü 

MADDE 31 — Birinci maddede gösterilen 
bilûmum müzayede ve münakaşaların icrasında 
kapalı zarf usulü esastır. 41 inci maddede göste
rilen işlerde alenî müzayede veya münakaşa 45 
inci maddedeki ahvalde mahdut münakaşa ve 46 
inci maddede sayılan işlerde pazarlık ve 50 inci 
maddede gösterilen hususatta emanet suretile 
muamele icrası caizdir. 

MADDE 32 — Kapalı zarf usulile yapılacak 
müzayede veya münakaşalarda teklif mektubu 
mühürlü bir zarf içine konulur ve zarfın üzerin
de talibin ismi ve adresi yazılır. Bu mühürlü 
zarf muvakkat teminata ait makbuz veya banka 
teminatı meiktubu ve diğer istenilen vesikalarla 
birlikte başka bir zarfa konularak bu zarf ta 
mühürlenir. Bu haricî zarfın üzerine yalnız teklif 
mektubunun hangi işe ait olduğu işaret olunur. 
Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen 
mütalea ve kabul edildiği tasrih olunmak ve tek
lif olunan fiatlar hem yazı ve hem rakam ile ya
zılmak ve hâk ve silinti olmamak lâzımdır. 

l an mahallî dahiliye komisyonları tarafından 
yapılır. 

MADDE 29 — Komisyonlara işin taallûk et
tiği dairenin âmiri olan zat reislik yapar. Eksik 
aza ile komisyon toplanamaz. Kâtiplik vazifesini 
işin taallûk ettiği dairenin azadan olmayan kâ
tiplerinden biri yapar. (Bu fıkra ciheti askeri
yeye şamil değildir.) Alelûmum komisyonların 
kararları ekseriyetle verilir. Reyler müsavi ol
duğunda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 
Muhalif kalan aza muhalefet sebeplerini kara
rın altına yazarak imzaya mecburdur. Rüesa ve 
mal memurları kendi namlarına gönderdikleri 
zatlerin rey ve kararlarından bizzat mesul olup 
bu mesuliyete namlarına gönderilen zatler de 
iştirak ederler. 

MADDE 30 — Alım ve satım, işin taallûk et
tiği dairede ve müsait değilse belediyede 
yapılır. Alım ve satımın açılması zamanı o 
yerdeki posta ve telgraf saati ayarı ile ve umu
mî mesai saati bitmeden en az bir saat evvel ol
mak şartile tesbit edilir. 

Kapalı zarf usulü 

MADDE 31 •— Birinci maddede gösterilen 
alım satımlarda kapalı zarf usulü esastır. 41 in
ci maddede gösterilen işlerde açık alım satım, 
45 inci maddedeki hallerde dar alım « mahdut 
münakaşa » ve 46 ncı maddede sayılan işlerde 
pazarlık ve 50 inci maddede gösterilen husus
larda emanet suretile iş yapılır. 

MADDE 32 — Kapalı zarf usulü ile yapıla
cak alım ve satımlarda teklif mektubu mühür
lü bir zarf içerisine konulur ve zarfın üzerinde 
talibin ismi ve adresi yazılır. Bu mühürlü zarf 
'muvakkat teminata ait makbuz veya banka te
minat mektubu ve diğer istenilen vesikalarla 
birlikte başıka bir r;arfa konularak bu zarfta mü
hürlenir. Bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mek
tubunun hangi işe ait olduğu işaret olunur. 

Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen 
okunup ve kabul edildiği ve teklif olunan fiatle-
rin hem yazı hem de rakam ile açık olarak yazıl
ması ve hak ve silinti olmaması lâzımdır. 

MADDE 33 — Teklif mektupları müzayede 
veya münakaşayı icraya takaddüm eden günün 

MADDE 33 — Teklif mektupları alım satı
mı açma saatinden bir saat evveline kadar sıra 



M.VDDE 29 — Maliye encümeninin 29 uncu 
maddesi tayyedilmiştir. 

MADDE 29 — Artırma ve eksiltme, işin taal
lûk eltiği dairede ve müsait değilse belediyede 
yapılü*. Artırma ve eksiltmenin açılması zama
nı o yerdeki posta ve telgraf saati ayan ile ve 
umumî mesai saati bitmeden en az bir saat evvel 
olmak şartile tesbit edilir. 

Kapalı zarf usulü 

M.U)DE 30 — Birinci maddede gösterilen 
artırma ve eksiltmelerde kapalı zarf usulü esas
tır. 40 rncı maddede gösterilen işlerde açık ar
tırma ve eksiltme 44 üncü maddedeki hallerde 
dar alım (mahdut eksiltme) ve 45 inci madde
de savdnn işlerde pazarlık ve 49 uncu maddede 
gösterilen hususlarda emanet suretile iş yapılır. 

MADDE 31 — Kapalı zarf usulile yapriacak 
artırma ve eksiltmelerde teklif mektubu mühürlü 
bir zarf içerisine konulur ve zarfın üzerinde tali
bin ismi ve adresi yazılır. Bu mühürlü zarf mu
vakkat teminata ait makbuz veya banka teminat 
mektubu ve diğer istenilen vesikalarla birlikte 
başka bir zarfa konularak bu zarf ta mühürlenir. 
Bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun 
hangi işe ait olduğu işaret olunur. 

Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen 
okunup ve kabul edildiği ve teklif olunan fiatle-
rin h( m yazı hem de rakam ile açık olarak yazıl
ması ve hfık ve silinti olmaması lâzımdır. 

MADDE 32 — Teklif mektupları artırma ve 
eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar 



mesai saatinin hitanıma kadar müteselsil numa
ralı bir makbuz mukabilinde müzayede veya mü
nakaşayı icraya memur heyetin reisliğine tevdi 
olunur. Bu saatten sonra verilmek istenilen tek
lif mektupları kabul edilmez. Reislik tarafından 
verilen makbuzun numarası zarf üzerine işaret 
ve mesai saatinin hitamında kaç zarf alrnmış ise 
usulen zarfların numaralan işaret edilmek sure-
tile bir zabıtla tevsik olunur. 

MADDE 34 — Teklif mektupları 23 üncü 
maddede muayyen saate kadar vâsıl olmak üze
re iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderi
lebilir. Bu takdirde haricî zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması talibin ismi ile sarih 
adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait ol
duğunun zikredilmesi lâzımdır. 

Postada vaki teahhurlar nazarı itibare alın
maz ve teahhurla gelen mektubun ani teslimi bir 
zabıtla tevsik olunur. 

MADDE 35 — Müzayede veya münakaşa gün 
ve saatinin hululünde (zarflar açılmadan evvel 
53 üncü madde mucibince yapılan zabıt okuna
rak heyet azasına imza ettirilir.) Bunu müteakip 
zarflar numara sırasile birer birer açılarak mü
zayede veya münakaşaya iştirak için arandan 
umumî ve hususî şartlar ifa edilmiş ve temina
tın verilmiş olup olmadığı tetkik ve neticede 
kimlerin müzayede veya münakaşaya kabul edil
diği alenen tefhim olunur. 

Kabul edilmeyen taliplerin iç zarfları açılma-
yarak kendilerine veya vekillerine iade edilir. 

MADDE 36 — iç zarflar açılmadan evvel 
teklif sahiplerinden maadası müzayede veya mü
nakaşa odasından çıkarılır. Bunu müteakip tek
lif mektupları: yine numara sırasile birer birer 
açılarak reis tarafından yüksek sesle okunur. 
Şartnameye muvafık olmayan veya şartname ha
ricinde şartları ihtiva eden teklifler nazarı itibare 
alınmaz. 

Tekliflerin tetkiki neticesinde en muvafık be
del teklif eden taayyün ettikten sonra bu bedelin 
haddi lâyik olup olmadığına nazaran ihalenin icra 
edildiği veya 29 uncu madde hükmü dairesinde 
ait olduğu vekâlet veya dairenin tasdikına talik 
olunduğu veyahut müzayede veya münakaşanın 
hükümsüz sayıldığı veya bazı teknik mesailin tet
kiki zımnmda kararın başka güne bırakılması 
icap ettiği takdirde bu hususu alâkadarlara tebliğ 

numaralı makbuzlar karşılığında alım satımı ya
pacak komisyonun reisliğine verilir. Verilen 
makbuz numaralı zarfın üzerine işaret edilir., Bu 
müddet tamam olunca reis ve aza ile kâtip hazır 
olmaık şartile bir zabıt varakası yapılır ve bu 
her üçü tarafından imzalanır. 

MADDE 34 — Teklif mektupları 33 üncü 
maddede gösterilen saate kadar yetişmek üze
re iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderi
lebilir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması, talibin ismile açık 
adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait 
olduğunun yazılması lâzmıdır. Postada olacak 
igecikmeler kabul edilemez ve geç gelen mek
tubun tesellüm zamanı bir zabıtla tevsik olunur. 

MADDE 35 — Alım satım gün ve saatinin 
geldiğinde zarflar açılmadan evvel 33 üncü mad
deye göre yapılan zabıt okunarak heyet azasına 
imza ettirilir. 

Bundan sonra zarflar numara sırasile birer bi
rer açılarak alım satıma girmek için aranılan 
umumî ve hususî şartlar yapılmış ve teminatın 
verilmiş olup olmadığı aranılır, ve neticede kim
lerin alım ve satıma kabul edildiği orada bulu
nanlara söylenilir. 

Kabul edilmeyen taliplerin iç zarflan açılma-
yarak kendilerine veya vekillerine geri verilir. 

MADDE 36 — îç zarflar açılmadan evvel 
teklif sahiplerinden başkası alım ve satım oda
sından çrkarılır. Bundan sonra teklif mektupları 
yine numara sırasile birer birer açılarak reis ta
rafından yüksek sesle okunur. Şartnameye mu
vafık olmayan veya içinde şartname dışında şart
ları bulunan tekliflere itibar edilmez. 

Tekliflerin tetkiki neticesinde en uygun be
del teklif eden anlaşıldıktan sonra bu bedelin lâ
yik hadde olup olmadığına bakılarak ihalenin 
yapıldığı veya 39 uncu maddenin hükmüne göre 
ait olduğu vekâlet veya dairenin tasdikına bağlı 
kaldığı veyahut alım veya satımın hükümsüz sa
yıldığı veya şartnameye muhalif olmayan bazı 
teknik meselelerin tetkiki için karamı başka gü
ne bırakılması icap ettiği takdirde bu hususun 
alım satıma girenlere tebliğ ve ayni celsede ko-



sıra numaralı makbuzlar karşılığında artırma ve 
eksiltmeyi yapacak komisyonun reisliğine verilir. 
verilen makbuz numaraları zarfın üzerine işaret 
edilir. Bu müddet tamam olunca reis ve aza ile 
kâtip hazır olmak şartile bir zabıt varakası yapı
lır ve bu her üçü tarafından imzalanır. 

MADDE 33 — Teklif mektupları 32 inci mad
dede gösterilen saate kadar yetişmek üzere iadeli 
taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir. 
Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması, talibin ismile açık adresinin 
ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun 
yazılması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilemez ve geç gelen mektubun tesellüm 
zamanı bir zabıtla tevsik olunur. 

MADDE 34 — Artırma ve eksiltmenin gün ve 
saatinin geldiğinde zarflar açılmadan evvel 32in-
ci maddeye göre yapılan zabıt okunarak heyet 
azasına imza ettirilir. Bundan sonra zarflar nu
mara sırasile birer birer açılarak artırma ve ek
siltmeğe girmek için aralarında aranılan umumî 
ve hususî şartlar yapılmış ve teminatın verilmiş 
olup olmadığı aranılır ve neticede kimlerin ar
tırma ve eksiltmeğe kabul edildiği orada bulunan
lara söylenilir. 

Kabul edilmeyen taliplerin iç zarfları açılma-
yarak kendilerine veya vekillerine geri verilir. 

MADDE 35 — îç zarflar açılmadan evvel 
teklif sahiplerinden başkası artırma ve eksiltme 
odasından çıkarılır. Bundan sonra teklif mek
tupları yine numara sırasile birer birer açılarak 
reis tarafından yüksek sesle okunur. Şartnameye 
muvafık olmayan veya içinde şartname dışında 
şartlan bulunan tekliflere itibar edilmez. 

Tekliflerin tetkiki neticesinde en uygun be
del teklif eden anlaşıldıktan sonra bu bedelin lâ
yık hadde olup olmadığına bakılarak ihalenin 
yapıldığı veya 38 nci maddenin hükmüne göre 
ait olduğu vekâlet veya dairenin tasdikma bağlı 
kaldığı veyahut eksiltme veya artırma hükümsüz 
sayıldığı veya şartnameye muhalif olmayan bazı 
teknik meselelerin tetkiki için kararın başka güne 
bırakılması icap ettiği takdirde bu hususun ar
tırma ve eksiltmeğe girenlere tebliğ ve ayni cel-



^.40 — 
ve ayni celsede komisyon kararı tanzim olunarak 
heyet azasına imza ettirilir. 

Komisyon kararlarına kabul edilen tekliflerin 
hulâsası ve ihale icra edilmediği nazarı itibare 
alınmayan teklifler bulunduğu takdirde esbabı 
behemehal dercolunur. 

MADDE 37 — Müteaddit talipler tarafından 
ayni'fiat teklif edildiği ve bu fiat haddi lâyik 
görüldüğü takdirde ayni celsede yalnız mezkûr 
taliplerden ikinci teklif varakaları alınarak mün
hasıran en müsait fiat teklif edene ihale icra 
olunur. Bu ikinci teklifler de birbrinin ayni çı
karsa kura ile ihale yapılır ve keyfiyet zabıtla 
da tevsik olunur. Teklifler posta ile gelir ve bir
birinin ayni olursa mektupların vusulünden iti
baren 24 saat zarfında kati ve nihaî bir fiat ye
niden teklif etmesi derhal alâkadarlara bildirilir. 

MADDE 38 — Müzayede veya münakaşa es
nasında hazır bulunmayan ve noterlikten musad-
dak vekâletnameyi hâmil vekil göndermeyen tek
lif sahipleri ihalenin tarzı icrası hakkında şikâ
yet dermeyan edemezler. 

MADDE39 — Müzayede veya münakaşa heyet
lerinin ihaleye salâhiyettar olmadıkları işlerde 
ait olduğu vekâlet veya dairenin tasdikine inti-
zaren ihalenin talibe tebliği zarfların açıldığı 
günden itibaren on beş gün taahhur edebilir. 
Bu müddet zarfında ihale tebliğ edilmeyince ta
lip taahhüdünden dönebilir. Bu takdirde Hazi
nenin uğrayacağı zararlardan dolayı müsebbip
leri hakkında kanunî takibat yapılır. 

MADDE 40 — Kapalı zarf usulile yapılan 
müzayede veya münakaşalarda talip zuhur et
mediği veya teklif olunan bedel komisyonca had
di lâyik görülmediği takdirde ve yeniden mü
zayede veya münakaşa açılır veyahut Hazine 
menfaatine muvafık olmak şartile müzayede ve
ya münakaşanın hitamı tarihinden itibaren bir 
ay zarfında pazarlıkla muamele intaç olunur. 

Alenî müzayede ve münakaşa 

MADDE 41 — Aşağıdaki mevadda alenî mü-

misyon kararı yazılarak heyet azastna imza etti
rilir. 

Komisyon kararlarına kabul edilen leklifin 
hulâsası ve ihale yapılmadığı ve kabul edilmeyen 
teklifler bulunduğu takdirde kabul edilmedikle
rinin sebepleri mutlaka yazılır. 

MADDE 37 — Bir kaç talip tarafından ay
ni fiat teklif edildiği ve bu fiat lâyik hadde gö
rüldüğü takdirde ayni celsede yalnız bu talip
lerin komisyon odasında ve önünde yazacakları 
ikinci teklif varakaları alınarak bunlardan en 
müsait fiat teklif edene ihale yapılır. Bu ikin
ci teklifler de bir birinin ayni çıkarsa kara ile 
ihale yapılır ve keyfiyet zabıtlarda tevsik olunur. 
Teklifler posta ile gelir ve biribirinin ayni olur
sa mektupların gelmesinden itibaren '!4 saat 
içinde katî ve son bir fiat yeniden teklif etmesi 
derhal taliplere bildirilir. 

MADDE 38 -— Alım satım yapıldığı sırada 
tasdik olunmuş vekâletnameyi taşıyan, vekil gön
dermeyen teklif sahipleri ihalenin yapılış tarzı
na müteallik olarak kendi lehlerine müı acaatte 
bulunamazlar (Amme menfaatine olarak şikâyet 
hakları mahfuzdur). 

MADDE 39 — Alım ve satım komisyonlarının 
katî ihaleye salahiyetli olmadıkları işlerde yu
karı makamın ihale üzerindeki tasdik veya reddi 
hakkındaki son emrini zarfların açıldığı tarih
ten itibaren on beş gün içinde taliplere bildirme
si mecburidir. Bu müddetin sonunda tebliğst 
yapılmazsa talip taahhüdünden döneb^jr. Teb
ligatın on beş gün içinde yapılmamasından dai
renin uğrayacağı zararlardan dolayı sebep olan
lar hakkında kanunî takibat yapılır. 

MADDE 40 — Kapalı zarf usulü ile yapılan 
alım satımlarda talip çıkmadığı veya teklif olu
nan bedel komisyonca lâyik hadde görülmedi
ği takdirde ya yeniden alım satım açılır veya
hut Hazine menfaatine uygun olmak şartile alını. 
satımın bitişi tarihinden itibaren bir ay içinde 
iş pazarlıkla yapılır. 

Açık alım satım 

MADDE 41 — Aşağıdaki işlerde açık alım 



Sede komisyon kararı yazılarak heyet azasına im
za ettirilir. 

Komisyon kararlarına kabul edilen teklifin 
hulâsası ve ihale yapılmadığı ve kabul edilmeyen 
teklifler bulunduğu takdirde kabul edilmedikle
rinin sebepleri mutlaka yazılır. 

MADDE 36 — Bir kaç talip tarafından ayni 
fiat teklif edildiği ve bu fiat lâyık hadde görül
düğü takdirde ayni celsede yalnız bu taliplerin 
komisyon odasında ve önünde yazacakları ikin
ci teklif varakaları alınarak bunlardan en müsa
it fiat teklif edene ihale yapılır. Şayet ayni fiat 
teklif eden taliplerden teklifleri posta ile gönder
miş olanlar bulunursa tebliğ tarihinden itibaren 
24 saat zarfında yeni bir fiat teklif etmeleri ko
misyonca bu taliplere bildirilir. Bu ikinci defa 

'yapılan teklifler de, bir birinin ayni olursa kura 
ile ihale yapılır ve keyfiyet zabıtla da tevsik 
olunur. 

MADDE 37 — Artırma veya eksiltme esna
sında hazır bulunmayan ve noterlikten musaddak 
vekâletnameyi hâmil vekil göndermeyen teklif 
sahipleri ihalenin tarzı icrası hakkında şikâyet 
dermeyan edemezler. 

MADDE 38 — Artırma ve eksiltme komisyon
larının katî ihaleye salahiyetli olmadıkları işlerde 
yukan makamın ihale üzerindeki tasdik veya red
di hakkındaki son emrini zarfların açıldığı tarih
ten itibaren 15 gün içinde taliplere bildirmesi 
mecburidir. 
Bu müddetin sonunda tebligat yapılmazsa talip 
taahhüdünden dönebilir. Tebligatın 15 gün için
de yapılmamağından dairenin uğrayacağı zarar
lardan dolayı sebep olanlar hakkında kanunî ta
kibat yapılır. 

MADDE 39 — Kapalı zarf usulile yapılan ar
tırma ve eksiltmelerde talip çıkmadığı veya tek
lif olunan bedel komisyonca lâyık hadde görül
mediği takdirde ya yeniden artırma ve eksiltme 
açılır veyahut Hazine menfaatine uygun olmak 
şartile artırma ve eksiltmenin bitişi tarihinden 
itibaren bir ay içinde iş pazarlıkla yapılır. 

Açık artırma, ve ekşilime 

MADDE 40 — Aşağıdaki işlerde açık artırma 



_ 42 — 
zayede ve münakaşa usulü tatbik olunur: 

A : Müzayede ve ihalesi hususî nizamlara 
göre yapılacak rüsum. 

B : Senelik muhammen k a r bedeli 5 000 li
raya kadar olan gayrimenkullerin icarı. 

C : Muhammen bedeli 5 000 lirayı geçmeye
cek mübayaat ve nakliyat. 

D : Keşif ve tahmin bedeli 10 000 lirayı 
geçmeyecek istikşafat, inşaat, tesisat ve tami
rat ile gayrimenkul satışları. 

MADDE 42 — Alenî müzayede veya müna
kaşa ilân olunan muayyen gün ve saatte komis
yon reisi taliplerin evrakmı tetkik ettikten 
sonra Mmlerin müzayede veya münakaşaya ka
bul edildiklerini komisyon kararile kendilerine 
tefhim ve kabul edilmeyen taliplerin evrak ve 
teminatı iade ve kabul edilmemeleri esbabını da 
izah eder. Bu husus bir zabıtla tesbit edildik
ten sonra hariçten hiç bir talip müzayedeye ve
ya münakaşaya iştirak ettirilmez. 

Zaptın tanzim ve ifasını müteakip reis talip
lere şartnameyi imzaya ve pey sürmeye davet 
eder. Sürülen peyler müzayede veya münaka
şa kaimesine derç ve talibi tarafından imza ve
ya temhir olunur. Kefiyet edenler keyfiyeti 
müzayede kaimesine derce ve imzaya mecbur
durlar. 

Müzayede veya münakaşa neticesinde rağbe
tin inkıtaını müteakip son pey haddi lâyik gö
rüldüğü takdirde 29 uncu madde ahkâmı nazarı 
dikkatte bulundurulmak şartile talibine ihalesi 
icra edilerek keyfiyeti mübeyyin karar mazba
tası tanzim edilir. Son pey haddi lâyik görül
mediği takdirde heyet reisi müzayede veya mü
nakaşanın hangi güne talik olunduğunu alâka
darlara tebliğ eder. Ve bu husus hakkında ay
ni suretle karar mazbatası tanzim olunur. 

MADDE 43 — Alenî müzayede veya müna
kaşada sürülen son pey haddi lâyik görülme
diği veya talip zuhur etmediği takdirde müza
yede veya münakaşa on gün temdit ve ihale gü
nü bittayin sekizinci madde ahkâmı dairesinde 
bir defa ilân olunur ve ikinci ihale gününde da-

satım usulü tatbik olunur: 
A) Tahsili ve ihalesi hususî nizamlara göre 

yapılacak resimler, 
¥>) Senelik tahmin edilen icar bedeli beş bin 

liraya kadar olan gayrimenkullerin kiraya veril
mesi ve kiymeti beş bin liraya kadar olan gayri
menkullerin satdmasij 

C) Tahmin edilen bedeli beş bin lirayı geçme
yecek alım ve nakil işleri, 

D) Keşif ve tahmin bedeli on bin lirayı geç
meyecek istikşaf, inşa, tesis ve tamir işleri, 

MADDE 42 — Açık alım satımlarda talip
ler ilân olunan gün ve saatte o işe ait peyler 
sürülmeğe başladığı dakikaya ıkadar teminat
larını vemıeık şartile ihale yapılıncaya kadar 
alını ve satıma iştirak ederler. Ancak komis
yon reisi peyler sürülmeden evvel taliplerin 
evrakını tetkik ederelk kimlerin alum satıma 
girebileceklerini söyler ve giremeyecek talip
lerin evrak ve teminatını geri vererelk ıkabul 
edilmediklerinin sebeplerini anlatır ve Ibu hu
sus taliplerin önünde bir zabıtla tesıbit edilir. 
Zaptın tanziminden sonra evvelce teminatını 
vermemiş olan talipler alım ve satıma iştirak 
ettirilmez. Zabıt yapıldıktan sonra reis talip
leri şartnameyi imzaya ve pey sürmeğe davet 
eder. Sürülen peyler tutulacak alım satım kâ
ğıdına yazılır ve pey sahibi tarafından imza 
edilir veya mühürlenir. Peyden el çekenler 
keyfiyeti alım satım kağıdına yazmağa ve im
zaya "mecburdurlar. îmza etmezlerse komisyon 
kararın altına meşruhat verir. 

Alım satım neticesinde rağbet kesildikten 
sonra son pey lâyık hadde görüldüğü takdirde 
39 uncu madde hükümleri göz önünde bıüun-
durulımak şartile talibine ihalesi yapdarak bu
nu gösteren bir karar mazbatası tanzim edi
lir. Son pey lâyık badde görülmediği takdir
de heyet roisi alım veya satımın hangi güne 
bırakılmış olduğunu alâkalı olanlara tebliğ eder 
ve bu husus (hakkında ayni suretle karar maz
batası tanzim olunur. 

MADDE 43 — Açık alım satımlarda sürülen 
son pey lâyrk hadde görülmediği veya talip 
çıkmadığı takdirde alım satım on gün uzatılır 
ve ihale günü tayin edilerek 7 nci ımadde hü
kümlerine göre bir defa ilân olunur, ikinci iha
le gününde de ayni vaziyet hâsıl olursa bir 



ve eksiltme usulü tatbik olunur: 
A) Tahsili ve ihalesi hususî nizamlara göre 

yapılacak resimler, 
B) Senelik tahmin edilen icar bedeli beş bin 

liraya kadar olan gayrimenkullerin kiraya veril
mesi ve kıymeti beş bin liraya kadar olan gayri
menkullerin satılması, 

C) Tahmin edilen bedeli beş bin lirayı geçme
yecek alım ve nakil işleri, 

D) Keşif ve tahmin bedeli on bin lirayı geç
meyecek istikşaf, inşa, tesis ve tamir işleri, 

MADDE 41 — Açık artırma ve eksiltmeler
de talipler ilân olunan gün ve saatte o işe ait 
peyler sürülmeğe başladığı dakikaya kadar te
minatlarını vermek şartile ihale yapılıncaya ka
dar artırma ve eksiltmeye iştirak ederler. An
cak komisyon reisi peyler sürülmeden evvel ta
liplerin evrakını tetkik ederek kimlerin artırma 
ve eksiltmeye girebileceklerini söyler ve gire
meyecek taliplerin evrak ve teminatlarını geri 
vererek kabul edilmediklerinin sebeplerini anla
tır ve bu husus taliplerin önünde bir zabıtla tes-
bit edilir. Zaptın tanziminden sonra evvelce 
teminatını vermemiş olan talipler artırma ve ek
siltmeye iştirak ettirilmez. Zabıt yapddıktan 
sonra reis talipleri şartnameyi imzaya ve pey 
sürmeğe davet eder. Sürülen peyler tutulacak 
artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve pey sa
hibi taraf mdan imza edilir veya mühürlenir. 
Peyden el çekenler keyfiyeti artırma ve eksilt
me (kâğıdına yazmağa ve imzaya mecburdurlar. 
îmza etmezlerse komisyon kararın altına meşru
hat verir. 

Artırma ve eksiltme neticesinde rağbet kesil
dikten sonra son pey lâyık hadde görüldüğü tak
dirde 38 inci madde hükümleri göz önünde bu
lundurulmak şartile talibine ihalesi yapılarak 
bunu gösteren bir karar mazbatası tanzim edi
lir. Son pey lâyık hadde görülmediği takdirde 
heyet reisi artırma veya eksiltmenin hangi gü
ne bırakılmış olduğunu alâkalı olanlara tebliğ 
eder ve bu husus hakkında ayni suretle karar 
mazbatası tanzim olunur. 

MADDE 42 — Açık artırma ve eksiltmelerde 
sürülen son pey lâyık hadde görülmediği veya 
talip çıkmadığı takdirde artırma ve eksiltme on 
gün uzatılır ve ihale günü tayin edilerek 7 inci 
madde hükümlerine göre bir defa ilân olunur. 
îkinci ihale gününde de ayni vaziyet hâsıl olursa 



hi ayni vaziyet hâsıl olursa müzayede veya mü
nakaşadan sarfı nazar edilerek bir ay zarfında 
pazarlık suretile muamele icra ve ikmal olunur. 

MADDE 44 — Alenî müzayede veya müna
kaşalarda taliplerin rağbetini kıracak söz sarfe-
dilmesi veya talipler arasmda anlaşmaya daveti 
ima edecek işaretler teatisi, elhasıl müzayede ve
ya münakaşanın selâmetini bozacak şekillerde mü
zakere ve münakaşa yapılması memnudur. Bu 
memnuiyet hilâfında hareket edenler komisyon 
ıkararile müzayede veya münakaşa mahallinden 
uzaklaştırılır. Tutulacak zabıt varakası üzerine 
haklarında kanunî takibat yapılır. 

Mahdut münakaşa 

MADDE 45 — Fennî liyakat ve iktidarları 
mücerrep firmalara ihalesi lüzumlu görülen mü
him inşaat, tesisat ve levazımı askeriye muba-
yaatı ve nafıa ve su işlerile -tıbbî ve sıhhî işle
rin mahdut firmalar arasında münakaşaya ko
nulması caizdir. Bu takdirde ( münakaşaya 
ithal edilecek firmaların esamisi, yaptıkları 
işler, münakaşası yapılacak işlerin mümasille
rinden yaptırılmış ise bunlara verilen fiatlar 
ve mütehassısların ) yapılacak iş hakkındaki 
keşif veya tahmin bedelleri tasrih edilmek su
retile İcra Vekilleri Heyetinden karar istihsali 
şarttır. Bu suretle yapılacak münakaşa neti
cesinde ihale icrası ait olduğu vekilin kararına 
bağlıdır. Bu kabîl mahdut münakaşalarda alâ
kadar firmalar şartnamelerin kendilerine tebli-
liği suretile münakaşaya davet olunurlar. Te
minat usulleri bu münakaşalarda da aynen tat
bik olunur. 

Pazarlık 

MADDE 46 — Aşağıda yazılı hallerde pa
zarlık suretile muamele yapılabilir: 

A : Müzayede veya münakaşaya vazı faideli 
görülmeyen ve mukannen ve daimî ihtiyaç ha
ricinde bulunan müteferrik mubayaalar ve men-
kulât satışları ve cüzî tamirat bunlarm mikta
rı kazalar için 100, vilâyetler için 250 ve mer
kez için de 500 liradır. Maliye vekâletinin me-

ay içinde pazarlık suretile muamele tamamlanır. 

MADDE 44 — Açik alım satımlarda ta
liplerin rağbetini ıkıracalk söz söylenmesi veya 
talipler arasında anlaşmaya daveti ima edecek 
işaretler ve alım satımın doğruluğunu bozacak 
şekillerde müzakere ve münakaşalar yapılması 
yasaktır. Bu yasağa karşı gidenler komisyon ka-
rarile alım satım yerinden uzaklaştırılır. Tutula
cak zabıt varakası üzerine haklarmda kanunî ta
kibat yapılır. 

Dar ahnt 

MADDE 45 — Fennî liyakat ve iktidarları 
tecrübe edilmiş firmalara ihalesi lüzumlu görü
len tayyare, harp gemisi, harp mülıimmatı alımı, 
askerî tesisat ve levazım, liman, rıhtım, şimen
difer, demiryolları inşası, büyük su tesisatı, bü
yük fabrika ve diğer sanayi tesisatile sıhhî tesi
sat işlerinin bir kaç firma arasında alıma konul
ması caizdir. Bu takdirde alıma girecek firma
ların isimleri, yaptıkları işler, yapacakları işlerin 
benzerlerinden, yaptırılmış ise bunlara verilen 
fiatlar ve mütehassısların (yapılacak iş hakkın
daki keşif veya tahmin bedelleri) tasrih edilmek 
suretile vilâyet hususî idarelerile belediyeler için 
Dahiliye vekâletinden diğer Devlet dairelerilc 
müesseseler için icra Vekilleri Heyetinden karar 
almak şarttır. Bu suretle yapılacak alım netice
sinde ihale yapmak, ait olduğu vekilin kararına 
bağlıdır. Bu kabîl dar alımlara alâkalı firmalar 
şartnamelerin kendilerine tebliği suretile çağrı
lır. Teminat usulleri bu alımlarda da aynen tat
bik olunur. 

Pazarlık 

MADDE 46 — Aşağıda yazılı hallerde iş pa
zarlık suretile yapılabilir: 

A) Alım satıma konulması faydalı görülme
yen ve mukannen daimî ihtiyaç dışında bulunan 
müteferrik alımlar ile yinecek şeylerin satışları 
ve küçük tamirler (bunların miktarı kazalar için 
iki yüz, vilâyetler için beş yüz, ve merkez için 
bin liradır). 



bir ay içinde pazarlık suretile muamele tamam
lanır. 

Ancak pazarlığa iştirak edebilecek olanları 
haberdar etmek için icap eden tedbirler alınır. 

MADDE 43 — Açık artırma ve eksiltmelerde 
taliplerin rağbetini kıracak söz söylenmesi veya 
talipler arasında anlaşmağa daveti ima edecek işa
retler ve artırma ve eksiltmenin doğruluğunu bo
zacak şekillerde müzakere ve münakaşalar yapıl
ması yasaktır. Bu yasağa karşı gidenler komis
yon kararile artırma ve eksiltme yerinden uzak
laştırılır. Tutulacak zabıt varakası üzerine hak
larında kanunî takibat yapılır. 

Mahdut eksiltme 

MADDE 44 —• Fennî liyakat ve iktidarları 
tecrübe edilmiş firmalara ihalesi lüzumlu görülen 
tayyare, harp gemisi, harp mühimmatı alımı, 
askerî tesisat ve levazımı, liman, rıhtım, şimendi
fer, demiryolları inşası, büyük su tesisatı, büyük 
fabrika ve diğer sanayi tesisatile sıhhî tesisat iş
lerinin bir kaç firma arasında eksiltmeğe konul
ması caizdir. Bu takdirde eksiltmeğe girecek 
firmaların isimleri, yaptıkları işler, yapacakları 
işlerin benzerlerinden yaptırılmış ise bununla 
bunlara verilen fiatler ve mütehassısların (ya
pılacak iş hakkındaki 'keşif veya tahmin bedel
leri) tasrih edilmek suretile vilâyet hususî ida-
relerile belediyeler için Dahiliye vekâletinden di
ğer Devlet dairelerile müesseseler için icra Ve
killeri Heyetinden karar almak şarttır. Bu su
retle yapılacak eksiltme neticesinde ihale yap
mak, ait olduğu vekilin kararına bağlıdır. Bu 
kabîl dar eksiltmelere alâkalı firmalar şartname
lerin 'kendilerine tebliği suretile çağırılır. Te
minat usulleri bu eksiltmelerde de aynen tatbik 
olunur. 

Pazarlık 

MADDE 45 — Aşağıda yazılı hallerde iş pa
zarlık suretile yapılabilir: 

A) Artırma ve eksiltmeğe konulması faydalı 
görülmeyen müteferrik alımlar ile menkulât sa
tışları ve küçük tamirler (Bunların miktarı ka
zalar için 200, vilâyetler için 500 ve merkez için 
1 000 liradır). 

Bu miktarların îcra Vekilleri Heyeti kara-



— 46 — 
zuniyetile bu miktarlar birer misli tezyit olu
nabileceği gibi bu miktarların Maliye vekâleti
nin nmvafakatile eüz'ü tam halindeki kıtalar 
için beş bin liraya kadar arttırılması caizdir. 
Müstacel ve mühim hallerde İcra Vekilleri He
yeti kararile askerî mubayaatın bir misli arttı
rılabilir, 

B : Keşif bedeli kazalarda 500 vilâyetlerde 
1000 ve merkezlerde 2500 lirayı geçmeyecek 
inşaat ve tamirat ( bu mahdut miktarların Ma
liye vekâletinin mezuniyetile birer misli arttı
rılması caiz olduğu gibi nafıaya ait inşaat ve 
tamiratı müstacele de 5000 liraya kadar pazar
lık suretile .muamele yapılabilir, 

C : 51 inci maddede yazdı hallerde z^rası 
müteahhide ait olmak üzere devair tarafından 
yaptırılacak mubayaat, nakliyat, inşaat ve 
tamirat, 

D : Yalnız bir kimse elinde bulunan mevat, 
H : Muayyen sanatkâr veya işçilere emniyet 

verilebilecek güzel sanatlara müteallik matbaa 
ve el işleri, 

P : Devlet daire ve müesseseleri veya her 
hangi bir hizmet için satın alınacak veya kira
lanacak muayyen mebani ve gayrimenkulât, 

K : Devlete ait para, senetler, altın, gü
müş külçeleri ve mücevherat nakliyatı, 

H : Muayyen tarifeli nakil vasıtalarile yapı
lacak nakliyat (ilâna ve komisyon kararlarına 
tâbi değildir ) . 

Y : Mukavele müddetinin inkızasından evvel 
mücbir sebeplere binaen fesih vukuunda ihtiyacın 
temini için tekrar münakaşa açılmadığı veya açı-
lıpta intaç edilmediği takdirde mukavelelerin fes
hinden itibaren azamî bir buçuk ay içinde yapıla
cak alelûmum mubayaat (bu müddet zarfında 
yapılacak mubayaat defaten ve müteferrik olabi
lir ) . 

J : Miktarı on bin lirayı geçmeyecek istikşa
f a ! 

K : Siyasî veya askerî zaruretler dolayısile 
gizli tutulması lâzımgelen bilûmum mevat. 

L : Evvelden tasavvur edilmeyen anî ve fev
kalâde bir vaziyetin zuhuruna binaen müstacelen 
yapılmasına zaruret görülen mubayaat, inşaat, 
nakliyat ve saire. 

M : Kısmî ve umumî seferberlik ilânında ve 
harekâtı askeriye esnasında ve manevre zamanla
rında ordu ihtiyaçları Millî Müdafaa vekâleti
nin kararile pazarlıkla mubayaa olunabilir. Ec-

Bu miktarların Maliye vekâletinin muvafa-
katile cüzü tam halindeki kıtalar için beş bin li
raya kadar çıkarılabilir. Acele ve mühim hal
lerde îcra Vekilleri Heyeti kararile askerî alış
larda bu miktarlar bir misli arttırılabilir, 

B) Keşif bedeli kazalarda bin, vilâyetlerde1 

iki bin, merkezde dört bin lirayı geçmeyecek in
şa ve tamir işleri (nafıaya ait acele inşa ve ta
mir işleri de beş bin liraya kadar pazarlıkla yap
tırılabilir. ) 

C) 51 inci maddede yazdı hallerde zararı 
müteahhide ait olmak üzere dairesi tarafından 
yaptırılacak alım, nakil, inşa ve tamir işleri, 

D) Yalnız bir kimse elinde bulunan işler, 
E) Güzel sanatlere mahsus ve muayyen sa

natkâr veya işçilere emniyet edilebilecek matbaa 
ve el işleri, 

F) Devlet daire ve müesseseleri veya her 
hangi bir hizmet için satın alınacak veya kirala
nacak muayyen binalar ve gayrimenkuller, 

G) Devlete ait para, senetler, altrn ve gümüş 
külçeleri ve mücevher nakli, 

H) Muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile ya
pılacak nakil işleri (ilâna ve komisyon kararla
rına bağlı değildir.) 

î ) Mukavele müddetinin bitmesinden evvel 
mücbir sebejpler üzerine ihtiyacın temini için 
tekrar münakaşa açılamadığı veya açıhpta neti
celenmediği takdirde mukavelenin feshinden 
itibaren en çok bir buçuk ay içinde yapılacak 
acele alımlar. (Bu müddet içinde yapılacak alım
lar toptan veya parça parça olabilir). 

J ) Miktarı on bin lirayı geçmeyecek istikşaf
lar, 

K) Askerî zaruretler dolayısile gizli tutul
ması lâzımgelen şeyler, 

L) Evvelden tasavvur edilmeyen anî ve fev
kalâde bir vaziyetin çıkması üzerine acele ola
rak yapılmasına zaruret görülen alım, inşa ve 
nakil işleri, 

M) Kısmî ve umumî seferberlik ilânında ve 
askerî hareketler sırasında ve manevra zaman
larında ordu ihtiyaçları Millî Müdafaa vekâle
tinin kararile pazarlıkla mubayaa olunabilir. Bu 
hallerde yabancı memleketlerden bu maksatla 
yapılacak alımlar için Millî Müdafaa vekili ha
rice lüzumu kadar mütehassıs komisyonlar gön
derebilir. 

N) imali münhasıran muhterilerine ait berat-
lı eşya ve inhisara tâbi maddeler (ilâna lüzum 



rile cüzütam halindeki kıtalar için 5 000 liraya, 
acele ve mühim hallerde askerî alış verişler için 
10 000 liraya kadar artırılabilir. 

B) Keşif bedeli kazalarda 1 000, vilâyetlerde 
2 000, merkezde 4 000 lirayı geçmeyecek: inşa ve 
tamir işleri (Nafıaya ait acele inşa ve tamir işle
ri de 5 000 liraya kadar pazarlıkla yaptırılabilir), 

C) 50 nci maddede yazılı hallerde zararı mü
teahhide ait olmak üzere dairesi tarafından yap
tırılacak alım, nakil, inşa ve tamir işleri, 

D) Yalnız bir kimse elinde bulunan işler, 
E) Güzel sanatlara mahsus ve muayyen sa

natkâr veya işçilere emniyet edilebilecek matbaa 
ve el işleri, 

F ) Devlet daire ve müesseseleri veya her han
gi bir hizmet için satın alınacak veya kiralana
cak muayyen binalar ve gayrimenkuller, 

G) Devlete ait para, senetler, altın ve gümüş 
külçeleri ve mücevher nakli, 

H) Muayyen tarifeli nakil vasıtalarile yapı
lacak nakil işleri (İlâna ve komisyon kararlarına 
bağlı değildir), 

1) Mukavele müddetinin bitmesinden evvel 
mücbir sebepler üzerine ihtiyacın temini için tek
rar eksiltme açılamadığı veya açılıpta neticelen
mediği takdirde mukavelenin feshinden itibaren 
en çok bir buçuk ay içinde yapılacak acele eksilt
meler (Bu müddet içinde yapdacak eksiltmeler 
toptan veya parça parça olabilir), 

J ) Miktarı 10 000 lirayı geçmeyecek istikşaf
lar, 

K) Askerî zaruretler dolayısile gizli tutulması 
lâzımgelen şeyler, 

L) Evvelden tasavvur edilmeyen ani ve fev
kalâde bir vaziyetin çıkması üzerine acele olarak 
yapılmasına zaruret görülen alım, inşa ve nakil 
işleri^ 

M) Kısmî ve umumî seferberlik ilânında ve 
askerî hareketler sırasında ve manevra zamanla
rında ordu ihtiyaçları Millî Müdafaa vekâletinin 
kararile pazarbkla satın alınabilir. Bü hallerde 
yabancı memleketlerden bu maksatla yapdacak 
alımlar için Millî Müdafaa vekili harice lüzumu 
kadar mütehassıs komisyonlar gönderebilir. 

N) îmali münhasıran muhterilerine ait berat-
lı eşya ve inhisara tâbi maddeler ( îlâna lüzum 
yoktur), 

O) Kullanışlarının hususiyetine binaen veya 
Hazine menfaati düşüncesile menşelerinde seçilip 
alınması iktiza eden şeyler (İlâna bağlı değildir). 



nebi memleketlerden bu maksatla yapılacak müba-
yaat için Millî Müdafaa vekili harice lüzumu 
kadar mütehassıs komisyonlar gönderebilir. 

N : imalâtı münhasıran muhterilerine ait be-
f atlı eşya. 

V : Nevi istimallerinin hususiyetine binaen 
veya Hazine menfaati mülâhazasile menşelerin-
de intihap ve iştiraları iktiza eden mevat (ilâna 
tâbi değildir). 

Z : Münakaşa veya müzayelerde talip zuhur 
etmemesi veya nakabili kabul teklifat dermeyanı 
halinde ordu için binek ve yük hayvanları Devlet 
müesseseleri için damızlık hayvanlar. 

J, K, H, N, V fıkralarında yazılı hallerde be
hemehal V, D, H, F, J, Y, B fıkralarında yazılı 
thallerde ihale bedeli elli bin lirayı geçtiği takdir
de icra Vekilleri Heyetinden karar alınması şart
tır. 

Nevi istimallerinin hususiyetine veya ihmal 
ve imhali mümkün olmayan Hazine menfaatine 
binaen veyahut müstaceliyeti hasebile müzayede 
icrasına mütehammil olmayan menkul ve gayri-
menkullerin icar muameleleri de Maliye vekâ
letinin muvafakatile pazarlık suretile yapılabilir. 

MADDE 47 — Gerek kapalı zarf usulile, 
gerek alenî surette icra edilen müzayede veya mü
nakaşalarda talip zuhur etmemesinden veyahut 
nakabili kabul teklifat dermeyan olunduğundan 
dolayı yapılacak pazarlıklarda müzayede veya 
münakaşa şartnamesindeki evsaf ve şeraitin de
ğiştirilmemesi ve ihalenin muhammen bedele na
zaran Hazine nefine muvafık surette ve bir ay 
zarfında intaç edilmesi şarttır. 

MADDE 48 — 46 ncı maddenin (A) fık
rasındaki mubayaalar müstesna olmak üzere 
pazarlıkla yapılacak işlerde pazarlığın ne suret
le icra ve ne gibi fiatlar teklif olunduğu ve uh
desine ihale yapılan kimselerin neden dolayı ter
cih edildiği pazarlık kararında da tasrih edil
mek lâzımdır. 

MADDE 49 — 20 inci maddede kati temina
ta tâbi olduğu gösterilen pazarlık işlerinde mu
kavele tanzimi dahi mecburidir. Müteahhit mu-

yoktur). 
O) Kullanışlarının hususiyetine binaen veya 

Hazine menfaati düşüncesile menşelerinde seçi
lip alınması iktiza eden şeyler (ilâna bağlı değil
dir), 

P) Ordu için binek ve yük hayvanları Devlet 
müessseseleri için damızlık hayvanlar, 

R) Alım satımlara «talip çrkmaması veya ta
lipler tarafından kabul edilemeyecek tekliflerin 
ileri sürülmesi halinde yapılacak işler, 

E. J. K. N. O. R fıkralarında yazılı hallerde 
behemehal D. F. G. H. I. L. P. M. fıkralarında 
yazılr hallerde ihale bedeli elli bin lirayı geçtiği 
takdirde İcra Vekilleri Heyetinden karar alın
ması şarttır. 

Kullanışlarının hususiyetine veya imhali müm
kün olmayan Hazine menfaatlerine binaen veya
hut müstaceliyeti hasebile artırma yapmağa ta
hammülü olmayan menkul ve gayrimenkullerin 
icar muameleleri de Maliye vekâletinin muva
fakatile pazarlık suretile yapılabilir. 

MADDE 47 — Gerek kapalı zarf usulü ile 
gerek alenî surette yapılacak alım satımlarda ta
lip çıkmamasını veyahut kabul edilmeyecek tek
lifler ileri sürülmüş olmasından dolayı yapıla
cak pazarlıklarda alım satım şartnamesindeki 
vasıf ve şartların değiştirilmemesi ve ihalenin ' 
tahmin edilen bedele göre Hazine nefine muva
fık surette ve bir ay içinde neticclendirilmesi 
şarttır. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek 
günler içinde ve ayni vasıfları muhafaza etmek 
üzere (ihale edilecek miktardan aşağı) günlük 
ihtiyaçlar nisbetinde mal, pazarlıkla alınabilir. 
Ancak münakaşa şartlarında ve vasıflarında mal 
bulunmamak yüzünden ihale geri kalmış ise gün
lük ihtiyaçlar başka vasıfta alınabilir. 

MADDE 48 — 46 ncı maddenin (A ve B) 
fıkralarındaki alışlardan ıbaşıka yapılacak iş
lerde pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne 
gibi fiatlar teklif olunduğu ve üzerine ihale 
yapılan kimselerin neden dolayı tercih edildi
ği pazarlık kararında da tasrih edilmek lâzım
dır. 

MADDE 49 — 20 inci maddede katî temina
ta tâbi olduğu gösterilen pazarlık işlerinde 
nıuıkavele yapılması meöburidir. Müteahhit 



P) Ordu için binek ve yük hayvanları Devlet 
müsseseleri için damızlık hayvanlar, 

E) Artırma ve eksiltmelere talip çıkmaması 
veya talipler tarafından kabul edilemeyecek tek
liflerin ileri sürülmesi halinde yapılacak işler. 

E. J. K. N. O. R fıkralarında yazılı hallerde 
behemehal D. F . G. H. î. L. F. M. fıkralarında 
yazılı hallerde ihale bedeli 50 000 lirayı geçtiği 
takdirde İcra Vekilleri Heyetinden karar alınma
sı şarttır. 

Kullanışlarının hususiyetine veya imhali 
mümkün olmayan Hazine menfaatlerine binaen 
veyahut müstaceliyeti hasebile artırma yapmağa 
tahammülü olmayan menkul ve gayrimenkullerin 
icar muameleleri de Maliye vekâletinin muvafa-
katile pazarlık suretile yapılabilir. 

MADDE 46 — Gerek kapalı zarf usulile ge
rek ayni surette yapılacak artırma ve eksiltme
lerde talip çıkmamasını veyahut kabul edilmeye
cek teklifler ileri sürülmüş olmasından dolayı ya
pılacak pazarlıklarda artırma ve eksiltme şartna-
mesindeki vasıf ve şartların değiştirilmemesi ve 
ihalenin tahmin edilen bedele göre Hazine nefine 
muvafık surette ve bir ay içinde neticelendirilme-
si şarttır. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek 
günler içinde ve ayni vasıfları muhafaza etmek 
üzere (ihale edilecek miktardan aşağı) günlük 
ihtiyaçlar nisbetinde pazarlıkla mal alınabilir. 
Ancak eksiltme şartnamelerinde ve vasıflarında 
mal bulunmamak yüzünden ihale geri kalmış ise, 
günlük ihtiyaçlar başka vasıfta alınabilir. 

MADDE 47 — 45 inci maddenin (A) ve (B) 
fıkralarındaki alışlardan başka yapılacak işlerde 
pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi fiatler 
teklif olunduğu ve üzerine ihale yapılan kimse
lerin neden dolayı tercih edildiği pazarlık kara
rında da tasrih edilmek lâzımdır. 

MADDE 48 — Maliye encümeninin 49 uncu 
maddesi 48 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 



kavele tanzim ettmediği veya mukavele hüküm
lerine riayetsizlik gösterdiği takdirde katî temi
natı hüküm istihsaline hacet kalmaksızın Hazi
neye intikal etmekle beraber bu yüzden husule 
gelecek Hazine zararı dahi kendisine ayrıca hük
men tazmin ettirilir. 

Emanet usulü 

MADDE 50 — Aşağıdaki işler bir müteahhi
din tavassutu olmaksızın devair tarafından veya 
namlarına resmen teşkil edilecek mesul heyet
ler marifetile emaneten yaptırılabilir: 

A : Keşif bedeli 10,000 lirayı geçmemek üze
re resmî devair binaları, yollar, köprüler inşaat 
ve teminatı, 

B : Keşif bedeli 500 bin lirayı geçmemek üze
re harp gemileri tamiratı, 

C : îstühkâmat inşaat ve tamiratı ile memnu 
mıntakalar dahilindeki arazi ve müsmir eşcar 
hasılatının toplattırılması, 

D : Alelıtlak kaya tuzu ihracatı, 
H : Münakaşa veya pazarlık suretile ihalesi 

mümkün olmayan sair inşaat, tamirat ve imalât 
(Bunların tahmin veya keşif bedelleri 10 bin li-
rayi geçtiği takdirde icra Vekilleri Heyetinden 
karar alınması şarttır). 

Ahkâmı umumiye 

MADDE 51 — 26 ve 49 uncu maddelerde tas
rih edilen ahval haricinde her ne suretle olursa 
olsun müteahhit tarafından mukavelenin infisa
hına sebebiyet verildiği takdirde taahıhüdün ifa 
edilmemiş olan kısmı infisah tarihinden itibaren 
azamî bir ay zarfında alenî müzayede veya mü
nakaşaya konulur. 

Müzayede ve münakaşa icrasına mütehammil 
olmayan müstacel hallerde münfesih mukavele
ye ait taahhüdat bakiyesi pazarlık suretile temin 
edilebilir. Münakaşa yapıldığı takdirde ikinci 
ihalenin icrasına kadar geçecek zaman zarfında 
ihtiyaç görülen muıbayaat ve saire zararı müte
ahhide raci olmak üzere perakende surette pa
zarlıkla icra olunur. Bu takdirde ikinci münaka
şaya müteahhidin evvelce kısmen ifa ettiği taah
hüt ile pazarlık suretile temin edilen kısım yekû
nundan fazla kalan miktarın vazı lâzımgelir. Bu 
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i mukavele tanzim etmediği veya mukavele hü

kümlerine riayetsizlik gösterdiği takdirde ka
tî teminatı hüküm istihsaline hacet kalmaksı
zın Hazineye intikal eder. Bu yüzden husule 
gelecek Hazine zararı katî teminat miktarını 
geçtiği takdirde geçen (miktar kendisine ayrı
ca hükmen Ödettirilir. 

Zarar az olsa da teminat geri verilmez. 

Emanet usulü 

MADDE 50 — Aşağıdaki işler bir müteah
hit araya girmeksizin dairesi tarafından veya 
daire namına resmen teşkil edilecek (mesul he
yetler elile emaneten yaptırılabilir. 

A - Keşif bedeli (10 000) lirayı geçmemek 
üzere resımî dairelerin binaları, yollan, köp
rüler inşa veya tamiri, * 

B - Keşif bedeli (500 000) lirayı geçmemek 
üzere harp gemileri (onarılması) tamirleri, 

C - Mevaddı infilâıkiye imali ve istihkâm
ların inşa ve tamiri ile yasak mıntakalar için
deki arazi ve meyva ağaçlan hâsılatının top
lattırılması, 

D - Tuız çıkarma işleri, 
H - Münakaşa veya pazariik suretile ihalesi 

mümkün olmayan diğer inşa, taımir ve imal 
işleri (Bunların tahmin veya keşif bedelleri on 
bin lirayı geçtiği takdirde İcra Vekilleri He
yetinden (karar alınması şarttır). 

Umumî hükümler 

MADDE 51 — 26 ve 49 uncu maddelerde sa
yılan hükümler haricinde her ne suretle olursa 
olsun müteahhit tarafından mukavelenin infisa
hına sebebiyet verildiği takdirde taahhüdün ifa 
edilmemiş kısmı infisah tarihinden itibaren en 
çok bir ay içinde açık alım satıma konulur. 
Alım satım yapılmağa tahammülü olmayan acele 
hallerde bozulan mukaveleye ait taahhütlerin 
gerisi' pazarlık suretile temin edilir. Eksiltme 
suretile alım satım yapıldığı takdirde ikinci iha
lenin yapılmasına kadar geçecek zaman içinde 
ihtiyaç görülen alışlar ve sair işler zararı müte
ahhide ait olmak üzere parça, parça pazarlıkla 
yapılır. Bu takdirde ikinci eksiltme suretile alım 
satım mütehhidin. evvelden bir kısmmı öde
diği taahhüt ile pazarlık suretile temin edilen 
kısım yekûnundan kalan miktarın konulması lâ
zımdır. Bu suretle yapılacak ihalelerden doğa-



Emanet usulü 

MADDE 49 — Aşağıdaki işler bir müteah
hit araya girmeksizin dairesi tarafından veya 
daire namına resmen teşkil edilecek mesul he
yetler elile emaneten yaptırılabilir: 

A) Keşif bedeli (on bin) lirayı geçmemek üze
re resmî dairelerin binaları, yolları, köprüler in
şa veya tamiri; 

B) Kesif bedeli (beş yüz bin) lirayı geçme
mek üzere harp gemileri (onarılması) tamir
leri; 

C) Mevaddı infilâıkıye imali ve istihkâmların 
inşa ve tamiri ile yasak mmtakalar içindeki ara
zi ve meyva ağaçlan hasılatının toplattınlması; 

D) Tuz çıkarma işleri; 
E) Eksiltme veya pazarlık suretile ihalesi 

mümkün olmayan diğer inşa, tamir ve imal iş
leri (Bunların tahmil veya keşif bedelleri on bin 
lirayı geçtiği takdirde tcra Vekilleri Heyetinden 
karar alınması şarttır). 

Umumî hükümler 

MADDE 50 — 26 ve 48 inci maddelerde sayı
lan hükümler haricinde her ne suretle olursa 
olsun müteahhit tarafından mukavelenin infisa
hına sebebiyet verildiği takdirde teahhüdün ifa 
edilmemiş kısmı infisah tarihinden itibaren en 
çok bir ay içinde açık artırma ve eksiltmeğe ko
nulur. Artırma ve eksiltme yapılmağa taham
mülü olmayan acele hallerde bozulan mukavele
ye ait taahhütlerin gerisi pazarlık suretile te
min edilir. Eksiltme suretile yapıldığı takdir
de ikinci ihalenin yapılmasına kadar geçecek za
man içinde ihtiyaç görülen alışlar ve sair işler 
zararı müteahhide ait olmak üzere parça, parça 
pazarlıkla yapılır. Bu takdirde ikinci eksiltme 
suretile artırma ve eksiltme müteahhidin evvel
den bir kısmını ödediği taahhüt ile pazarlık su
retile temin edilen kısım yekûnundan kalan mik
tarın konulması lâzımdır. Bu suretle yapılacak 
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suretle yapılacak ihalelerden mütevellit Hazine . 
zararları birinci müteahhitten hükmen alınır. 

ikinci müzayede veya münakaşa neticesinde 
takarrür eden bedeli haddi lâyik görülmeyerek 
üçüncü müzayede veya münakaşa icrasına ihti
yaç hâsıl olduğu takdirde müteahhitten talep j 
olunabilecek zarar birinci ihale ile ikinci ihale I 
arasındaki farktan ibarettir. 

Üçüncü ihale neticesi müteahhit lehine oldu
ğu takdirde zarar üçüncü ihale ile birinci ihale 
arasındaki farktır. 

MADDE 52 —• İnşaat ve tamiratta kabulü 
kat: tarihinden itibaren beş sene zarfında mal
zemenin hileli olmasından veya inşaat ve tamira
tın fennî icabata muvafık tarzda yapamamasın
dan vukua gelecek hasarlar müteahhide ikmal ıc 
veya tazmin ettirilir. 

MADDE 53 — Müzayede veya münakaşalarda 
verilen fiatlar müzayede ve muhammen bedel- I 
den fazla ve münakaşada noksan olduğu ve her j 
iki şekil de muhammen bedele müsavi bulunduğu 
takdirde bu fiatlar haddi lâyik sayılır. 

Ancak bedeli muhammenin tayin olunduğu gü- | 
nü takip eden günler zarfında münakaşa günü 
arasında piyasa fiatı tereffü etmiş ise bir gün 
evvel ticaret odası veya borsa ve mahallî vilâyet 
ve belediye idare meclislerinden o günkü piyasa
yı muhtevi alınacak vesika muhteviyatı bedeli i 
muhammen addolunur. 

MADDE 54 — Müzayede ve münakaşalar, ka-
tî zaruret olmadıkça işin mahiyetine nazaran en 
müsait fiatla temini mümkün olan mevsimlerde 
yapılır. 

MADDE 55 — Başka başka talipler tarafın
dan verilmesi mümkün olan muhtelif mevat bir | 
münakaşada cemedilemez. İhaleleri ayrı ayrı 
icra edileceği tasrih edilmek şartile ilânları bir 
arada yapılabilir. Mecmu bedeli 5 000 lirayı ge
çen ve bir talipte bulunması mümkün olan muh- I 
telif mevadın bir kalemde münakaşası caizdir. 

Alenî müzayede, münakaşa veya pazarlık için 
kanunda muayyen hadlerden istifade maksadile 
müzayede veya münakaşa mevzunu teşkil eden 
mevat kısımlara bölünemez. Ancak talip zuhur j 

cak Hazine zararları birinci müteahhitten hü
kümle alınır. 

İkinci alım satım neticesinde kararlaşacak 
bedeli lâyik had görmeyerek üçüncü alım satım 
yapılmağa ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde müte
ahhitten istenilecek zarar birinci ihale ile ikinci 
ihale arasındaki farktan ibarettir. 

Üçüncü ihale neticesi müteahhit lehine oldu
ğu takdirde zarar üçüncü ihale ile birinci ihale 
arasındaki farktır. 

MADDE 52 — İnşa ve tamirlerde katı kabul 
tarihinden itibaren beş sene içinde malzemenin 
hileli olmasından veya inşa ve tamirin fennî icap
lara uygun olarak yapılmamasrndan vukua gele

cek zarar, ziyan müteahhide borçlar kanununun 
ncı maddesi mucibince ikmal veya tazmin 

ettirilir. 

I MADDE 53 — Alım satım işlerinde bedeller, 
I tahmin edilen miktarı bulduğu takdirde lâyik 
j had sayılır. Piyasa değişmelerinden dolayı müc

bir bir sebeple bedeller arasında büyük bir fark 
hâsıl olursa esbabı mucibesi göz önüne 

I alınır ve karar yazdır; ancak tahmin edi
len bedelin tayin olunduğu günü takip eden 
günden en çok bir hafta evvel ticaret odası 
veya borsa veya mahallî belediye meclisle
rinden o günkü piyasayı muhtevi alınacak ve-

i sika muhteviyatı tahmin edilmiş bedel sayılır. 

MADDE 54 — Alım satımlar katî zaruret ol-
I madıkça işin mahiyetine göre en müsait fiatle 

temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. 

MADDE 55 — Başka başka talipler tarafm-
I dan verilmesi mümkün olan muhtelif şeyler bir 

alımda toplanamaz. 
İhaleleri ayrı ayrı yapılacağı tasrih edilmek 

şartile ilânları bir arada yapılabilir. Mecmu 
j bedeli beş bin lirayı geçmeyen ve bir talip de 

bulunması mümkün ve usulden olan muhtelif 
şeylerin bir kalemde alımı caizdir. Açık alım 
satıma veya pazarlık için kanunda yazılı haller
den istifade maksadile alım satım mevzuunu 

I teşkil eden şeyler kısımlara bölünemez. Ancak 
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ihalelerden doğacak Hazine zararları birinci mü
teahhitten hükümle alınır. 

ikinci artırma ve eksiltme neticesinde karar-
laşacak bedeli lâyık had görmeyerek üçüncü ar
tırma ve eksiltme yapılmağa ihtiyaç hâsıl olduğu 
takdirde müteahhitten istenilecek zarar birinci 
ihale ile ikinci ihale arasındaki farktan ibaret
tir. 

Üçüncü ihale neticesi müteahhit lehine olduğu 
takdirde zarar üçüncü ihale ile birinci ihale ara
sındaki farktır. 

MADDE 51 — Gayrimenkullerin inşa ve ta
mirlerinde katî kabul tarihinden itibaren beş se
ne içinde malzemenin hileli olmasından veya in
şa ve tamirin fennî icaplara uygun olarak yapılma-
masmdan vukua gelecek zarar, ziyan borçlar ka
nununun 363 üncü maddesi mucibince müteahhi
de ikmal ve tazmin ettirilir. 

Bu işin nezareti kendisine tevdi edilen mü
hendis, mimar ve memurlar hakkında da aynca 
adlî takibat yapılır. 

MADDE 52 — Artırma ve eksiltme işlerinde 
bedeller, tahmin edilen miktarı bulduğu takdirde 
lâyik had sayılır. Piyasa değişmelerinden dolayı 
mücbir bir sebeple bedeller arasında büyük bir 
fark hâsıl olursa esbabı muoibesi göz önüne alı
nır ve karar yazılır; ancak tahmin edilen bedelin 
tayin olunduğu günü takip eden günden en çok 
bir hafta evvel ticaret odası veya borsa veya 
mahallî belediye incelişlerinden o günkü piyasa
yı muhtevi alınacak vesika muhteviyatı tahmin 
edilmiş bedel sayılır. 

MADDE 53 — Artırma ve eksiltmeler katî 
zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en mü
sait fiatle temini mümkün olan mevsimlerde ya
pılır. 

MADDE 54 — Başka başka talipler tarafın
dan verilmesi mümkün olan muhtelif şeyler bir 
eksiltmede toplanamaz. 

ihaleleri ayrı ayrı yapılacağı tasrih edilmek 
suretile ilânları bir arada yapılabilir. Ancak 
artırma ve eksiltmeye veya pazarlık için kanun
da yazılı hallerden istifade maksadile artırma 
ve eksiltme mevzuunu teşkil eden şeyler kısım
lara bölünemez. Ancak talip çıkmadığı takdir
de alım şekillerini değiştirecek mahiyette olma
mak üzere mühim alım ve hizmetlerin kısımla-
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etmediği takdirde münakaşa şekillerini değişti
recek mahiyette olmamak üzere mühim mübayaat 
ve hidematm kısımlara tefriki caizdir. 

MADDE 56 — Tarihî, bediî kıymeti haiz olan
lar müstesna olmak üzere millî emlâkin bedeli 
peşin veya taksitle satılması yahut icara verilme
si caizdir. Taksitlerin miktarı Hazinece tayin 
ve şartnameye dercolunur. 

Mütemekkin oldukları köy ve kasabaların için
de veya civarında hiç arazisi olmayan veya uhdei 
tasarruflarında arazi miktarı iki yüz dönümden 
noksan bulunan ziraat erbabına bedeli mukassa-
tan alınmak ve her haneye verilecek arazi miktarı 
yetlerindeki arazi ile birlikte muhitin icabına 
göre iki yüz dönümü geçmemek üzere, takdiri 
kıymet suretile arazii milliyenin füruhtu caizdir. 

MADDE 57 — İhalenin iktisabı katiyetinden 
sonra takarrür eden bedele zam veya tenzil yapı
lamaz. Ancak ihalesi merkezden mezuniyet is
tihsaline mütevakkıf olan alım, satım inşaat, ta
mirat, imalât işlerinde merkezden cevap alının
caya kadar münakaşayı yapan komisyona mukar
rer bedelin yüzde on beşinden aşağı olmamak ve 
teminatı katiye verilmek şartile teklif olunacak 
zam veya tenziller kabul edilir. Bu takdirde uh
desinde ihale icrası için istizan edilen talibe key
fiyeti tebliğ ve zam veya tenzil icrasını kabul et
tiği halde iki talip arasında bir celseye mahsus 
olmak üzere alenî müzayede veya münakaşa ku
şat edilerek en müsait bedel teklif edene ihale ya
pılır ve keyfiyet ait olduğu vekâlet veya daireye 
bildirilir. Bundan sonra artık zam veya tenzil 
teklifleri kabul edilmez. 

MADDE 58 — Mukaveleye raptedilen madde 
veya hizmet ait olduğu vekâlet veya dairenin mu
vafakati olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi 
takdirde müteahhit mukavele ahkâmına muhalif 
hareket etmiş sayılarak mukavele münfesih olur. 

Bu surette teminat akçası irat kaydedilmekle 
beraber 49 ve 51 inci maddeler mucibince yapıla
cak pazarlık veya müzayede, münakaşa netice
sinde hâsıl olacak zarar birinci müteahhide hük
men tazmin ettirilir. 

talip çıkmadığı takdirde alım şekillerini değiş
tirecek mahiyette olmamak üzere mühim alım ve 
hizmetlerin kısımlara ayrılması caizdir. 

MADDE 56 — Tarihî, bediî kiymeti haiz olan
lar müstesna olmak üzere millî emlâkin peşin ve
ya taksitle satılması veya icare verilmesi caiz
dir. Taksitlerin miktarı Maliyece tayin ve şart
nameye yazılır. 

Oturdukları köy veya kasabaların içinde ve
ya yakınında hiç arazisi olmayan veya tasarruf-
larındaki arazi miktarı 200 dönümden az bulu
nan ve bizzat ziraat ile meşgul çiftçi ailelere be
deli taksitle almmak ve her aileye verilecek ara
zi miktarı ellerindeki arazi ile birlikte muhitin 
icabına göre 200 dönümü geçmemek üzere ve o 
köyde oturanlar tercih edilmek şartile kıymet 
takdiri suretile millî araziden verilir. Emlâki 
milliyenin satılması ve taksitlendirilmesi hakkın
daki hususî kanunlar hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 57 — İhale katiyet kazandıktan 
sonra kararlaşan ıbedel arttırılamaz, eksiltile-
mez. Ancak ihalesi ımeıtkeaden izin almağa 
ıbağlı olan alım, satım, inşa, tamir, imal iş
lerinde ımerkezden cevap alınıncaya kadar alı
mı yapan komisyona kararlaşan bedelin y<üzde 
onu nisbetinden aşağı olmamak ve katı teminat 
verilmek şartile teklif olunacak arttırma veya 
eksiltme kaibul edilir. Bu takdirde merkezden 
kendisine ilhale yapılması için sorulan talibe 
keyfiyet tebliğ edilir. O da arttırma veya ek
siltme istediği halde ilki talep arasmda bir cel
seye mahsus olmak üzere açık alım satım açı
larak en müsait Ibedel teklif edene usulleri
ne göre ilhale yapılır ve keyfiyet ait olduğu 
vekâlet veya daireye bildirilir. Bundan son
ra artık arttırma ve eksiltme teklifleri kaibul 
edilmez . 

MADDE 58 — Mukaveleye (bağlanan madde 
veya hizmet ait olduğu vekâlet veya dairenin 
muvafakati olmadıkça başkasına devredilemez. 
Aksi takdirde mütealhhit mukavele hükümlerine 
aykırı ihareket etmiş sayılarak mukavele bozu
lur. Ancak mesuliyet kendi üzerinde kalmak 
şartile ortak alabilir ve işi (başkasına işletebi
lir. Muvafakatsiz devir seibebile mukavele bo
zulursa teminat akçesi irat kaydedilmekle ıbe-
raiber 40 ve 51 inci maddelere göre yapılacak 
pazarlık veya alım satım neticesinde çıkacak 



ra ayrılması caizdir. 

MADDE 55 — Tarihî, (bediî kıymeti haiz 
olanlar müstesna olmak üzere millî emlâkin pe
şin veya taksitle satılması veya icara verilmesi 
caizdir. Taksitlerin miktarı Maliyece tayin ve 
şartnameye yazılır. 

Oturdukları köy veya kasabaların içinde ve
ya yakınında hiç arazisi olmayan veya tasarruf-
larındaki arazi miktarı 200 dönümden az bulu
nan ve bizzat ziraat ile meşgul çiftçi ailelere 
bedeli taksitle alınmak ve her aileye verilecek 
arazi miktarı ellerindeki arazi ile birlikte muhi
tin icabına göre 200 dönümü geçmemek üzere ve 
o köyde oturanlar tercih edilmek şartile kıymet 
takdiri suretile millî araziden verilebilir. Emlâ
ki milliyenin satılması ve taksitlendirilmesi hak
kındaki hususî kanunlar hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 56 — İhalenin iktisabı katiyetinden 
sonra takarrür eden bedele zam veya tenzil ya
pılamaz. Ancak ihalesi merkezden mezuniyet is
tihsaline mütevakkıf olan alım, satım, inşaat, ta
mirat, imalât işlerinde merkezden cevap alının-
cıya kadar eksiltmeyi yapan komisyona mukarrer 
bedelin yüzde on beşinden aşağı olmamak ve te
minatı katiye verilmek şartile teklif olunacak 
zam veya tenziller kabul edilir. Bu takdirde uh
desinde ihale icrası için istizan edilen talibe key
fiyeti tebliğ ve zam veya tenzil icrasını kabul et
tiği halde iki talip arasmda bir celseye mahsus 
olmak üzere alenî artırma ve eksiltme kuşat edi
lerek eli müsait bedel teklif edene ihale yapılır. 
ve keyfiyet ait olduğu vekâlet veya daireye bildi
rilir. Bundan sonra artık zam veya tenzil teklif
leri kabul edilmez. 

MADDE 57 — Mukaveleye bağlanan madde 
veya hizmet ait olduğu vekâlet veya dairenin 
muvafakati olmadıkça başkasına devredilemez. 
Aksi takdirde mukavele bozulur. Aıncak mesuli
yet kendi üzerinde kalmak şartile ortak alabilir 
ve işi başkasına işletebilir. Muvafakatsız devir 
sebebile mukavele bozulursa teminat akçesi irat 
kaydedilmekle beraber 48 ve 50 inci maddelere göre 
yapılacak pazarlık veya artırma ve eksiltme neti
cesinde çıkacak zarar birinci müteahhide hü
kümle ödettirilir. Millî emlâk satışlarında em-
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MADDE 59 — Müteahhit iflâs ederse muka
vele münfesih olur. Bundan bir zarar tevellüt 
ederse 49 ve 51 inci madde mucibince muamele 
yapılır. Müteahhidin vefatı halinde ait olduğu 
daireler teminat akçasını iade eder. Mukaveleyi 
iptale veya bir hafta zarfında teminatı muktezi-
yeyi ibraz ederek taahhüdün icrasını devama ta
lip olan varislere devre salâhiyettardır. 

MADDE 60 — Bankaların devredecekleri 
teminat mektupları yatırılmış sermayelerile ih
tiyat akçaları yekûnunun yüzde altmışını geçemez. 
Bu haddi geçiren bankaların verecekleri teminat 
mektupları Devlet dairelerince üç sene müd
detle kabul edilmez. Her teminat mektubunda da
ha evvel verilen teminat miktarlarının yekûnu 
gösterilmek mecburidir. 

Ecnebi bankalardan aldıkları teminat mek
tupları üzerine tebdilen mektup veren millî ban
kaların bu suretle iptal ettikleri mektuplar muh
teviyatı birinci fıkradaki nisbete dahil değildir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 61 — Kara ve deniz posta nakliyatı 
münakaşalarında mukavele müddetini, görüle
cek lüzum üzerine üç seneye kadar temdide ait 
olduğu vekâlet salâhiyettardır. 

MADDE 62 — Orman ihalelerinde mukavele 
müddeti Maliye ve Ziraat vekâletlerince tayin 
olunur. 

zarar birinci müteahhide hüikûimle ödettirilir. 
Millî emlâık satışlarında emlâk üzerindeki bi
rinci derece ve birinci sıradaki ipotek hakkı 
mahfuz kalmak üzere alâkadar daireye sormak
sızın dilediğine devir veya ferağ yapabilir. 

MADDE 60 — Bankaların verecekleri temi
nat mektupları yekûnu yatırılmış sermayelerinin 
yüzde ellisini geçmez. Bu nisbet her 
banka için ayrı ayrı olarak Vekiller Heyeti kara-
rile sermayelerinin yüzde yetmiş beşine çıkarıla
bilir. Bu haddi geçiren bankaların verecekleri 
teminat mektupları Devlet dairelerince üç sene 
müddetle kabul edilmez. Her teminat mektu
bunda daha evvel verilen teminat miktarlarının 
yekûnu gösterilmek mecburidir. 

Yabancı bankalardan aldıkları teminat mek
tupları üzerine mektup veren millî bankalarrn 
bu suretle verdikleri mektuplar muhteviyatı bi
rinci fıkradaki nisbete dahil değildir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 61 — Kara ve deniz ve göllerdeki 
posta nakil işlerinde ve hususî vaziyeti olan ba
lık avcılığında görülecek lüzum üzerine üç sene 
müddetli mukavele yapmağa ait olduğu vekâlet
ler salahiyetlidir. Hava işleri hususî kanununa 
tâbidir. 

MADDE 62 — Orman ihalelerinde mukavele 
müddeti Maliye ve ziraat vekâletlerince tayin 
olunur. Ağıl, mandra, ve sair tesisat yapılması 
meşrut olan arazi, kışlak ve yaylak icarı işlerin
de dahi beş seneye kadar mukavele yapmağa 
Maliye vekâleti mezundur. 

MADDE 59 — Müteahhit iflâs ederse mu
kavele bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 49 

ve 51 inci ımaddelere göre muamele yapılır. Mü
teahhidin ölümü halinde ait olduğu daireler 
teminat akçesini geri verir ve mukaveleyi yok 
saymağa veya bir hafta içinde o işe lâzım te
minatı vererek taahhüdün yapılmasına talip 
olan varislere devre salahiyetlidir. 

Müteahhit altı aydan fazla hapis cezası 
veya nefyile mahkûm olursa ihaleyi yapan da
irenin kabul edebileceği bir vekil gösterilmek 
suretile iş devam eder. Aksi halde mukavele bo
zulur ve yalnız teminat irat kaydedilir. 



lâ'k üzerindeki birinci derece ve birinci sıradaki 
ipotek hakkı mahfuz kalmak üzere alâkadar da
ireye sormaksızın dilediğine devir veya ferağ ya
pabilir. 

MADDE 58 — Müteahhit iflâs ederse muka
vele hözulur. Bundan bir zarar doğarsa 48 ve 
50 nci maddelere göre muamele yapılır. Müte
ahhidin Ölümü halinde ait olduğu daireler temi
nat akçesini geri verir ve mukaveleyi yok say
mağa veya bir hafta içinde o işe lâzım teminatı 
vererek taahhüdün yapılmasına talip olan va
rislere devre salahiyetlidir. 

Müteahhit altı aydan fazla hapis cezası veya 
nefyile mahkûm olursa ihaleyi yapan dairenin 
kabul edebileceği bir vekil gösterilmek suretile 
iş devam eder. Aksi halde mukavele bozulur ve 
yalnız teminat irat kaydedilir. 

MADDE 59 — Bankaların verecekleri temi-
naıt mektupları yekûnu yatırılmış sermayeleri
nin yüzde ellisini geçmez, bu nisbet her banka 
için ayrı ayrı olarak Vekiller Heyeti kararile ser
mayelerinin yüzde yetmiş beşine çıkarılabilir. Bu 
haddi geçiren bankaların verecekleri teminat 
mektupları Devlet dairelerince üç sene müddet
le kabul edilmez. Her teminat mektubunda da
ha evvel verilen teminat miktarlarının yekûnu 
gösterilmek mecburidir. 

Maliye vekâletince tayin edilmiş olan yabancı 
bankalardan aldıkları teminat mektupları üze
rine mektup veren millî ^bankaların bu suretle 
verdikleri mektuplar muhteviyatı birinci fıkra
daki nisbete dahil değildir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 60 — Kara ve deniz ve göllerdeki 
posta nakil işlerinde ve hususî vaziyeti olan ba
lık avcılığında görülecek lüzum üzerine üç sene 
müddetli mukavele yapmağa ait olduğu vekâlet
ler salahiyetlidir. Hava nakliyatı işleri hususî 
kanununa tâbidir. 

MADDE 61 — Maliye encümeninin 62 inci 
maddesi 61 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 63 — Gerek kapalı zarf usulile, ge

rek alenî surette yapılan dikili ağaç müzayede
lerinde ait oldfliğu komisyonlarca haddi lâyık 
kararı verildikten sonra ihaleleri Ziraat vekâ
letinden istizan edilerek icra olunur. İstizan 
tarihinden itibaren .bir ay zarfında tasdik vev.a 
reddi mutazammın bir cevap verilmediği tak
dirde mahallî komisyon ihaleyi icraya salâhi-
yettardrr. 

MADDE 64 — Kiraya verilecek menkul ve 
gayrimenkullerin icar müddeti bir aydan aa 
ve yirmi beş seneden fazla olamaz. Bu müd
detten fazla kiraya verilmesi Hazine menfaa
tine muvafık görülün menkul ve gayrimenkul
lerin icarı hususî kanun istihsaline mütevak
kıftır. Üç seneden fazla müddetle yapılacak 
icar muamelelerinde evvelemirde Hazineden 
mezuniyet alınması şarttır. 

MADDE 65 — Menkul ve gayrimenkullerin 
satış ve icarlarında mahallî komisyonlarının ne 
miktara kadar ihaleye salâhiyettar oldukları 
Maliye vekâletince bir talimatname ile tayin 
olunur. 

MADDE 66 — Resmî devair ve müessesat 
arasında cereyan edecek alım ve satım muame
lâtı takdiri kıymet suretile icra edilir. Kıymet 
erbabı vukuftan teşkil edilecek tahmin heyeti 
ve bu heyetin teşkiline lüzum görülmeyen ıhu-
susat doğrudan doğruya 28 inci maddede göste
rilen komisyonlar tarafından takdir edilir. Bu 
tarzdaki alım ve satım Hazinenin muvafakatile 
icra olunur. 

MADDE 67 — Fuzulen işgal edilen veya 
mukavele hitamında tahliye ve teslim edilme
yen Devlet emlâki idareten ve bilâ hüküm ma
hallî icra dairesi vasıtasile tahliye ettirilir. 
Fuzulî işgalden dolayı idare heyetlerine takdir 
ettirilecek ecri misil iki kat ve mukavelenin 
hitamından sonra geçen günlerin mukavele 
mucibince hesap edilecek icaresi ahkâmı husu
siye (bulunmadığı takdirde bir misil olarak tah
sili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Mezru arazinin tahliyesi mahsulün kaldırılma
sına kadar icra olunmaz. 

MADDE 68 — İnhisar idarelerinin müteda-
vil sermayelerile ticarî ve sınaî mahiyette ola
rak yapacakları işler ticaret kanununda yazılı 

MADDE 63 — Gerek kapalı zarf usulile ge
rekse açık suretle yapılan dikili ağaç satışları ait 
olduğu komisyonlarca lâyik hat kararı verildik
ten sonra ihaleleri Ziraat vekâletinden sorularak 
yapılır. Sorulma tarihinden sonra bir ay içinde 
tasdik veya reddi gösterir bir cevap verilmediği 
takdirde komisyon ihaleyi yapmağa salahiyetli
dir. 

MADDE 64 — Kiraya verilecek menkul ve 
gayrimenkullerin kira müddeti bir aydan az beş-
yıldan çok olamaz. Bu müddetin fazla kiraya ve
rilmesi Hazine menfaatine uygun görülen men
kul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi ka
nun çıkartmağa bağlıdır. Üç seneden fazla müd
detle yapılacak kiraya verme işlerinde önceden 
Maliye vekâletinden izin alınması şarttır. 

MADDE 65 — Menkul ve gayrimenkullerin 
satış ve kiralarmda mahallî komisyonlarının ne 
miktara kadar ihaleye salahiyetli oldukları Ma
liye vekâletince bir nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 66 — Resmî daireler ve müesseseler 
arasında alım ve satım işleri kıymet takdiri su
retile yapılır. Her iki daire kıymette anlaşa
mazlarsa bedel 28 inci maddede gösterilen ko
misyonlar tarafından takdir edilir. Bu tarzdaki 
alım ve satım maliyenin muvafakatile yapılır. 

MADDE 67 — Fuzulî işgalden dolayı takdir 
ettirilecek ecrimisil mahkemece iki kat olarak 
hükmolunur. Mukavelenin 'bitmesinden sonra 
geçen günlerin icar bedeli, mukavelede ahkâmı 
hususiye mevcut ise ona göre; yoksa ecrimisil 
olarak hüküm ve tahsili emval kanununa göre 
tahsil olunur. Ekili arazinin tahliyesi mahsulün 
kaldırılmasına kadar yapılmaz. 

MADDE 68 — Vilâyet hususî idarelerine ait 
alım satım ve ihale bu kanunun hükümleri içinde 
doğrudan doğruya vilâyet daimî encümenlerince 



MADDE 62 — Maliye encümeninin 63 üncü 
maddesi 62 inci madde olarak aynen kabul edil-
mistir. 

MADDE 63 — Maliye encümeninin 64 üncü 
maddesi 63 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 64 — Maliye encümeninin 65 inci 
maddesi 64 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 65 — Resmî daireler ve müesseseler 
arasında arttırma ve eksiltme işleri kıymet tak
diri suretile yapılır. Her iki daire kıymette an
laşamazlarsa bedel 28 inci maddede gösterilen ko
misyonlar tarafından takdir edilir. Bu tarzdaki 
arttırma ve eksiltme maliyenin muvafakati^ ya
pılır. 

MADDE 66 — Fuzulî işgalden dolayı ecri-
misil mahkemece takdir olunur. Mukavelenin bit
mesinden sonra geçen günlerin icar bedeli, mu
kavelede ahkâmı hususiye mevcut ise ona göre; 
yoksa ecrimisil olarak hüküm ve tahsili emval ka
nununa göre tahsil olunur. Ekili arazinin tah
liyesi mahsulün kaldırılmasına kadar yapılmaz. 

MADDE 67 — Vilâyet hususî idarelerine ait 
artırma ve eksiltme ve ihale bu kanunun hüküm
leri içinde doğrudan doğruya vilâyet daimî en-
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nsul ve kavaide tâbidir. Sair hususatta bu ka
nunun ahkâmı umumiyesi tatbik olunur, 

MADDE 69 — Vilâyet idarei hususiyelerine 
ait müzayede ve münakaşa ve ihale bu kanunun 
hükümleri dairesinde doğrudan doğruya vilâyet 
daimî encümenlerince icra olunur. Belediyele
rin müzayede ve münakaşaları mahsus nizamna
mesine tâbidir. 

yapılır. Belediyelerin alım satımlarında bu ka
nun hükümlerinin tatbik şekilleri belediye mec
lisi veya encümenlerince kararlaştırılır. 

MADDE 69 — Münakaşaya konulan bir mad
denin teslim mahalline kadar üzerine mevzu 
Devlet vergilerinin kanunları mucibince muay
yen mükellefiyet esasının değiştirilmesi şeklin
de şartname ve mukavelelere kayitler konulma
sı caiz değildir. 

Mukavele aktinden sonra taahhüt edilen 
madde veya eşya üzerine yeniden ihdas edilen 
vergiler veya mevcut vergilere yapılmış zamlar 
veya tenziller taahhüt edilen işin esasını mütees
sir edecek mahiyette ise bu zam ve tenziller nis-
betinde mukarrer bedellerin tezyit veya tenzili 
icap eder. 

Ceza hükümleri 

MADDE 69 — Hile, desise, vait veya tehdit 
ile yahut sair vasıtalarla diğer talipleri bu ka
nunda yazılı alış ve satışlara iştirakten çevirmeğe 
veya komisyon azaları üzerinde nüfuz kullanma
ğa teşebbüs edenlerle 44 üncü vesair maddele
rindeki memnu fiilleri yapanlar hakkında komis
yonca bir zabıt varakası tutulur ve bu halleri 
tevsik edecek neler varsa bu zabıt varakasile 
birleştirilir. Bu evrak merkezde ise vekâlete, mü
esseselerde umum müdürlüğe ve vilâyetlerde ise 
valiye verilir. Vekâlet bu kabîl talipler hakkın
da nrahasebei umumiye kanununun 27 nci mad
desi mucibince muvakkat bir müddet için Dev
let alım satımlarına, iştirakten memnuiyet ka
rarı verebilir. 

Komisyonlar ile vali ve müdürü umumiler 
ihale gününde işe fesat karıştıran talipleri vak
tin darlığı hasebile, ' mesuliyet kendilerine ra-
ci olmak üzere, yalnız o işe girmekten menede-
bilirler ve keyfiyeti yukarıki fıkrada tutul
ması mecburî olan zabıt varakasına ayrıca ya
zarlar. 

Bu evrakta cezayi müstelzim ahval varsa bu 
makamlar tarafından mehakimi umumiyede ka
nunî takibata girişilir. 

Komisyonlar tarafından tutulan zabıt vara
kaları aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. Yu
karıda yazılı mahkemeye intikal etmeyen idarî 
mukarrerat aleyhine alâkadarlar Devlet şûra
sına müracaat edebilirer. 



cümenlerince yapılır. Belediyelerin artırma ve 
eksiltmelerinde bu kanun hükümlerinin tatbik 
şekilleri belediye encümenlerince kararlaştınlır. 

Ceza hükündeti 

MADDE 68 — Hile, desise, vait veya tehdit 
ile yahut sair vasıtalarla diğer talipleri bu ka^ 
nunda yazılt artırma ve eksiltmelere iştirakten 
çevirmeğe veya komisyon azalan üzerinde nü
fuz kullanmağa teşebbüs edenlerle 43 üncü ve 
sair maddelerindeki memnu fiilleri yapanlar hak
kında komisyonca bir zabıt varakası tutulur ve 
bu halleri tevsik edecek neler varsa bu zabıt va-
rakasile birleştirilir. Bu evrak merkezde ise ve
kâlete, müesseselerde umum müdürlüğe ve vi
lâyetlerde ise valiye verilir. Vekâlet bu kaJbîl 
talipler hakkında muhasebei umumiye kanunu
nun 27 nci maddesi mucibince muvakkat bir 
müddet için Devlet artırma ve eksiltmelerine iş
tirakten memnuiyet karan verebilir. 

Komisyonlar ile vali ve müdürü umumiler 
ve ciheti askeriyede âmiri adliler ihale gününde 
işe fesat karıştıran talipleri vaktin darlığı hase-
bile, mesuliyet kendilerine râci olmaik üzere, 
yalnız o işe girmekten menedebilirler ve key
fiyeti yutandaki fıkrada tutulması mecburî olan 
zabıt varakasına aynca yazarlar. 

Bu evrakta cezayı müsteîzim ahval varsa bu 
makamlar tarafından mehabimi aidesi nezdin-
de kanunî takibata girişilir. 

Komisyonlar tarafından tutulan zabıt varaka-
lan aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. Yu
karıda yazılı mahkemeye intikal etmeyen idarî 
muıkarrerat aleyhine alâkadarlar Devlet şûra
sına müracaat edebilirler. 
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MADDE 70 — Bü kanuna muhalif olan ah

kâm mülgadır. 
MADDE 70 — 44 nei maddede yazılı oezayi 

müştekim işleri yapanlarla mukavele yapıldık
tan sonra fena nihayetle taahhüdünü yapmıyan-
lar veya yaptıkları sırada Devletin hazmesini za-
rarlandrrı<îi veya Devlet haysiyetini kinci mahi
yette işler yapan veya iş yaplırken veya teslim 
olunurken hileli vasıtalar ve malzemeler kul
lananlar ve ibu halleri iş tamamlandıktan ve 
teslim muamelesi yapıldıktan sonra dahi anlaşı
lanlarla bunlarm o işteki şerikleri veya mesul 
vekilleri hakkında ceza kanununda muayyen ce
zalar tatbik edilmekle beraber muvakkat veya 
daimî Devlet taahhütlerine girmekten hükmen 
menedilebilirler. 

MADDE 71 — Bu kanun mucibince vazife
lendirilen bilcümle memurlarla komisyon azalan 
vazifelerini kanunî icaplara göre bitarafane 
yapmazlar veya âkitlerden her hangi birinin za
rarını mucip olacak işe sebebiyet verilirse hak
larında cezaî takibat yapılmakla beraber akit
lerin bu yüzden uğradığı zarar ve ziyanı da taz
min ile mükellef tutulurlar. 

Taahhüde mahsuben teslim edilen menkul 
emvalin evsafmdaki fark dolayısile tesellüm 
muamelesi yapılmadığı ve fakat müteahhide ay
nen iade edilmeyerek sarf ve istimal edilen mal 
teslim alınmış sayılarak buna sebebiyet veren
ler mesul tutulur. 

MADDE 72 — 22 nisan 1341 tarihli ve 661 
numaralı müzayede, münakaşa ve ihalât kanu-
nile ibuna unüzeyyel 5 nisan 1926 tariih ve 799 
numaralı, 31 mayıs 1926 tarih ve 878 numara
lı, 26 mayıs 1926 tariih ve 1300 numaralı, 17 
kânunuevvel 1929 tarih ve 1740 numaralı, 29 
teşrinisani 1933 tarih ve 2338 numaralı kanun
larla îbu kanuna mugayir olan diğer ahkâm kal-
dınlmıştır. 



— 63 
MADDE 196 — 43 üncü maddede yazılı ce-

zayi müstelzim işleri yapanlarla mukavele yapıl
dıktan sonra fena niyetle taahhüdünü yapmayan
lar veya yaptıkları sırada Devletin Hazinesini 
zararlandırıeı veya Devlet haysiyetini kinci mahi
yette işler yapan veya iş yapılırken veya tes
lim olunurken hileli vasıtalar ve malzemeler kul
lananlar ve bu halleri iş tamamlandıktan ve teslim 
muamelesi yapıldıktan sonra dahi anlaşılanlarla 
bunların o işteki şerikleri veya mesul vekilleri 
hakkında ceza kanununda muayyen cezalar tat
bik edilmekle beraber muvakkaten veya daimî 
olarak Devlet taahhütlerine girmekten memnuiye-
te mahkemece menedilirler. 

MADDE 70 — Bu kanun mueibince vazife
lendirilen bilcümle memurlarla komisyon azaları 
vazifelerini kanunî icaplara göre bitarafane yap
mazlar veya âkitlerden her hangi birinin zara
rını mucip olacak işe sebebiyet verilirse hakla
rında cezaî takibat yapılmakla beraber akitlerin 
bu yüzden uğradığı zarar ve ziyanı da tazmin ile 
mükellef tutulurlar. 

MADDE 71 — Müteahhitler ya bizzat veya
hut vekil veya mümessilleri vasıtasile artırma ve 
eksiltme yapan devaire müracaat ederler. Huku-
kan vekil veya mümessil olmaksızın ve taahhüdün 
ifasına filî surette iştiraki bulunmaksızın asıl 
müteahhit olacaklarla birlikte veya onların gı
yabında artırma ve eksiltmeyi yapacak devair ile 
münasebete girmek yasaktır. 

Bu gibi kimselere komisyon ve sair namlarla 
para veren müteahhitlerin istihkaklarından o mik
tar kesilir ve bu müteahhitler bir daha resmî ta
ahhütlere kabul olunmazlar. 

MADDE 72 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 71 — Bu kanun neşri tarihinden 
altı ay sonra muteberdir. 

MADDE 72 — Bu kanunun icrasına îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 - IH - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal ' Zekât 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. îk. V. S. t M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 
G. î. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

MUVAKKAT i MADDE 1 — Hulrfteetin sa-
lâihiyeti içinde, olmak ; üzere gelecek senelere 
sari taaMwitlenden bir (milyon lirayı geçen is
lerin ibu kanunda yazık! ihülkSfflttlerm bir ikrama 
nm veya tamamının dışında olarakMİcra Ve* 
ikilleri .HeyetinM-, ıkararüe ve müzakere usulü 
ile yapdımaM caiadir. 

MUVAKKAT MABÜE^ — Bu kanunun me
riyetinden evvel aneecanen veya hizmete gö-
re pek az bedel ile ihale edilmiş olup sonradan 
(hizmetin wazı olmamasından veya tekarrür 
eden bedelin gayrimulhîik bulunduğu iddiasile 
müteahhitleri tarafından itiraza uğrayan sü
rücülüklere ait mukaveleler idarece fesholunur. 

MADDE 73 — Bu kanun çıktığı' târihten 
altı ay sıonra muteberdir. 

MADDE 74 — Bu kanan hükümlerini yap
mağa îcra Vekilleri Heyeti memurdur; 



ÜtfVAKKAT MADDE — Maİiye encümeni
nin birinci muvakkat maddesi aynen kabul edil
miştir; 

Maliye encümeninin ikinci muvakkat maddesi 
tayyedilmiştir. 

MADDE 73 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7£ —- Avnen kabul edilmiştir. 




