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Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

A . ŞENER

M. C A N

H. E. IŞIK

Dışişleri
G.

Bakanı

ÖKÇÜN

M a l i y e Bakanı
Z

M i l l i Eğitim

MUEZZİNOĞLU

Bakanı

İçişleri Bakanı
I. ÖZAYDINLI
Bayındırlık Bakanı

N. UĞUR

Ş. ELÇİ

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos Yar Bakanı

Güm. ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

T. KOPRÜLÜLER

M . TAN

T. M A T A R A C I

G . ÖNGÛT

(Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı

Çalışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

İşletmeler Bakanı

M . YÜCELER

A . 8. ERSOY

O. A L P

K. BULUTOGLU

Enerjı ve Tabiî Kay. Bakanı

Turizm ve Tanıtma Bakanı

İmar ve İskân Bakanı

Koy İşleri ve Koop, Bakanı

D. B A Y K A L

A. COŞKUN

A. KAR A AS LAN

A . TOPUZ

Orman Bakanı
V. İLHAN

Gençlik

ve Spor Bakanı

Sosyal Güvenlik Bakanı

Y. ÇAKMUR

H. İŞGÜZAR

Kültür Bakanı
A . T. KIŞLALI

Yerel Yönetim Bakanı
M . ÖZDEMIR

2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36,
37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Saydı Kanunla Eklenen
Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: K. H. K./32
2 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2
5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı maddeleriyle bu Kanuna 15/7/1953
tarihli ve 6150 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen Ek. Maddenin değiştirilmesi
ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek 4876 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması; 26/9/1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakan
lar Kurulunca 19/1/1979 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir:
«Madde 2 — Bu Kanun uyarınca artırma, eksiltme işlerine girebilmek için ya
sal ikametgâh sahibi olmakla beraber istenilen teminat ve gereğinde bu Kanunda
yazılı belgeleri göstermek zorunludur. Her yıl genel bütçe yasası ile belli edilecek d«N
ğerden aşağı alımlarla yapım, onarım, üretim ve istikşaf işlerine yabancı uyruklular:»
girebilmesi için bunların on seneden beri Türkiye'de oturması ve ticaret sicilinde ka
yıtlı olması zorunludur.»
MADDE 2 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 5 inci maddesi
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 5 — İhalesi yapılacak madde veya hizmetin her türlü özelliğini ve ay
rıntılarını gösterir şartlaşmalar ve gerekirse eklerinin onanmış örnekleri parasız ya
da özelliklerine göre idarelerce takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere ve
rilir. Şartlaşma ve ekleri idaresinde bedelsiz görülebilir. Maliye Bakanlığı gerekli
görülen durumlarda şartlaşma ve eklerinin bedellerinin nasıl saptanacağını, en az ve
en çok bedel sınırlarını kararlaştırır ve ilgililere duyurur.»
MADDE 3 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 7 nci maddes:
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 7 — İhale konusu olan işler isteklilere duyuru yoluyla iletilir.
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Günlük gazete çıkan yerlerde İhaleler, yapılacağı tarihten önce en az onbeş gün
(İvedi durumlarda ilgili Bakanın onayı ile 10 gün) içinde ihalenin yapılacağı yerde
çıkan gazetelerden biri ile ve en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki kez
duyurulur.
Gazete ile yapılacak son duyurunun ihale gününden en az üç gün önce yayın
lanması gerekir.
Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde duyuru, yukardaki süreler içinde
ilgili idare ile Hükümet ve Belediye binalarının duyuru tahtalarına asılacak yazılar
ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde
en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa duyuru yapılır.
Tahmin edilen bedeli her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan
artırma ve eksiltmeler yerel gazetelerden başka, tirajı gözönüne alınarak, İlleri Ba
sın - İlân Kurumunca saptanacak günlük gazetelerin ikisinde yukardaki süre ve ko
şullar içinde birer kere duyurulur. Bu tutarın 5 katını aşan artırma ve eksiltmelerde
ise aynı koşullarla bir kez de Resmi Gazete ya da ekleri ile duyuru yapılır.
Tahmin veya keşif bedeli her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutan
aşan artırma ve eksiltmelerde duyurular artırma ve eksiltme konusu iş ile ilgili mes
leki kuruluşlardan birisine en az 15 gün önceden bildirilir.
İdareler işin önem ve özelliğine göre bu duyuruları yurt içinde ve yurt dışında
çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
Pazarlık yöntemi ile yapılacak ihaleler için, idareler duyuru yapıp yapmamakta
serbesttir.»
MADDE 4 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 34 üncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 14 — 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki ilke ve koşullara uyulmadan ya
pılan duyurular hükümsüz sayılır ve yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İhale yapıldık
tan sonra duyuruların hükümsüzlüğü anlaşılırsa ihaleler feshedilir.
Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin feshi halinde, müteahhidin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş hakedişleri varsa verilir ve hükmen tahakkuk edecek zararları, görevli ve sorumlu me
murlara dönüş hakkı olmak üzere Devletçe ödenir. Duyurunun yasadaki ilke ve koşul
lara uygun olmaması nedeniyle görevli memurlarla komisyon üyeleri hakkında ceza
kovuşturması yapılmakla beraber, İhalenin feshi dolayısiyle Devlete bir zarar doğmuş
ise bu zarar, neden olanlara hükmen ödettirilir.»
MADDE 5 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 16 ncı mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 16 — Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere giren isteklilerden, ihale
konusu olan işin tahmin veya keşfedilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alı
nıra
MADDE 6 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 19 uncu mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 19 — Her yıl genel bütçe kanunu ile saptanacak tutarı aşan bütün ya
pım, onarım ve tesis işleri için alınmış olan geçici teminat müteahhide hakedişine karşı
verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır.
Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra karar
laştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde, kesin teminat,
artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır.
Keşif bedelinin % 30*una kadar yapılmasına sonradan gerek duyulan işleri de,
müteahhit sözleşme ve şartlaşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur.
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Kesif bedeli artığının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Bu durumda
müteahhit işin keşif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri, sözleşme ve şartlaşmasındaki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur.
Ancak, % 30 oranından fazla artış, temel, tünel ve doğal afetlerden ileri gel
miş ise, idarenin isteği ve ilgili Bakanın onayı ile aynı sözleşme ve şartlaşma hü
kümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir.
İşin keşif bedelinden % 30 daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması
durumunda müteahhit işi bitirmeye zorunludur.
Bu durumda, müteahhide, belgelemek koşulu ile, yapmış olduğu gerçek gider
lerine karşılık olarak, yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin % 70'i arasındaki bedel
farkının % 5'ine kaçar ödeme yapılabilir.»
MADDE 7 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 25 inci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 25 —
İlgili idare ihaleden sonra kendisine ait yükümlülükleri yerine getirmediği tak
dirde müteahhit, ihale tarihinden başlayarak 30 gün tamamlandıktan sonra yükleniminden vazgeçmeye yetkilidir. Bu yetki, ihale tarihinden başlayarak en çok 45 gün içinde
işin ait olduğu daireye yazı ile bildirilerek kullanılır. Bu durumda, müteahhit neden
olan idareden teminat için yapmış olduğu giderleri istemeğe hak kazanır.»
MADDE 8 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 27 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 27 — Kesin teminatın :
a) Yüklenimin sözleşme ve şartlaşma hükümlerine uygun biçimde yerine ge
tirildiği, usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi
bir borcu olmadığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmiş
olduğu saptandıktan sonra tümü;
b) İnşa, tesis ve onarım işlerinde (a) fıkrasındaki koşullardan ayrı geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin
kesin teminatın yarısından fazla olmaması koşuluyla yarısı, kesin kabul işlemleri ta
mamlandıktan sonra da kalanı,
müteahhide geri verilir.
Müteahhidin bu iş nedeniyle idare ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borç
ları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin, kesin
kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat 25 inci maddedeki hükümlere göre
paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı müteahhide geri verilir.»
MADDE 9 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 36 ncı maddesi
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 36 — İç zarflar açılmadan önce öneri sahiplerinden başkası artırma ve
eksiltme odasından çıkartılır. Bundan sonra öneri mektupları yine numara sırasıyla
birer birer açılarak başkan tarafından yüksek sesle okunur. Şartlaşmaya uygun ol
mayan veya içinde şartlaşma dışında koşullar bulunan öneriler kabul edilmez, öne
rilerin incelenmesi sonucunda uygun bedel öneren anlaşıldıktan sonra bu bedelin layık
hadde olup olmadığına bakılarak ihalenin yapıldığı ya da 39 uncu maddenin hüküm
lerine göre ait olduğu Bakanlık veya dairenin onayına bağlı kaldığı, ya da eksiltme
veya artırmanın hükümsüz sayıldığı ya da şartlaşmaya aykırı olmayan kimi teknik
maddelerin incelenmesi için kararın başka güne bırakılması gerektiği durumlarda, bu
husus artırma ve eksiltmeye girenlere bildirilir ve aynı oturumda komisyon kararı
yazılarak üyelerine İmza ettirilir.
Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere öne
rilen bedellerin en yükseğidir.
Eksiltmelerde uygun bedel tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, önerilen be
dellerin en düşük olanıdır. Ancak, yapılan karşılaştırma sonucunda idare için daha
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yararlı olacağı anlaşılan öneri uygun bedel olarak kabul edilebilir. Secim gerekçesi ile
birlikte değerlendirme biçimi de kararda belirtilir.Seçimde Ulusal firmalar yararını
ayırın» yapılabilir. Komisyon kararlarına, kabul edilen önerinin özeti ve ihale yapıl
madığı ya da kabul edilmeyen öneriler bulunuyorsa kabul edilmeme nedenleri mutla
ka yazılır.
Uygun bedelin uygulama biçimi, gerektiğinde Maliye ve Bayındırlık Bakanlık
larınca birlikte hazırlanacak yönetmeliklerle belli edilir.»
MADDE 10 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 37 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 37 — Birkaç istekli tarafından seçime uygun aynı öneri verildiği ve
öneriler lâyık hadde görüldüğü durumda aynı oturumda yalnız bu isteklilerin komis
yon odasında ve önünde yazacakları ikinci öneri belgeleri alınarak bunlardan bedel,
koşul ve artırma, eksiltme amacına en uygun öneride bulunana ihale yapılır. Aynı
öneriyi yapan isteklilerden önerileri posta ile göndermiş olanlar bulunursa tebliğ ta
rihinden başlayarak 24 saat içinde yeni bir öneride bulunmaları komisyonca bunlara
bildirilir. Bu bildiri üzerine ikinci kez yapılan öneriler de birbirinin aynı olursa seçim
kur'a ile yapılır ve durum tutanakla saptanır.»
MADDE 11 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 41 inci
maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
<Madde 41 — Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin ve keşif
bedeli her yıl genel bütçe yasasında gösterilen tutarı geçmiyenler hakkında açık artır
ma yöntemi uygulanır. Bu tutara kadar olan eksiltmelerde idareler açık eksiltme yapıp
yapmamakta serbesttir.»
MADDE 12 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 46 ncı mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 46 — Devlet Yararına olmak koşuluyla aşağıda yazılı durumlarda İş
pazarlık suretiyle yapılabilir.
A) Her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek belli tutarları aşmayan ve sü
reklilik göstermeyen alım, satım, yapım, onarım ve taşıma işleri (belli tutarlar ilçe,
11, kuruluş merkezleri ve askeri kurum ve kuruluşlar İtibariyle saptanır. 11 ve kuru
luş merkezleri için saptanacak tutar ilçeler için saptanan tutarın iki, en az tümen ve
eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşlar için üç, tümen ve daha üst birliklerle
eşiti kurum ve kuruluşlar için beş katım geçemez.)
B) Kullanışlarının özelliği nedeniyle veya hazine yaran düşüncesiyle kaynaklarından seçilip alınması gereken şeyler,
C) 51 İnci maddede yazılı durumlarda zaran müteahhide alt olmak üzere da
iresi tarafından yaptırılacak alım, yapım, onarım ve taşıma İşleri,
D) Yalnız bir kimse elinde bulunan işlerle yapılması bulucularına alt belgelen
miş eşya ve tekele tabi maddeler.
E) Güzel Sanatlara özgü ve dalında uzman belirli sanatkâr ve İşçilere güve
nilerek yaptırılabilecek, resim, seramik, matbaa ve el İşleriyle benzeri yapım işleri;
değerli eski resim, halı, mobilya gibi yapıtların restorasyonu.
V) Devlet daire ve müesseseleri veya herhangi bir hizmet için, satın alınacak
veya kiralanacak belirli binalar ya da öteki taşınmazlar.
G) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevherat gibi kıymetlerle, sanat
sal ve tarihi değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma İşleri,
H) Belirli tarifeli ulaştırma araçları İle yapılacak taşıma İşleri,
I) Sözleşme süresinin bitmesinden önce zorunlu sebepler üzerine gerksinmenin karşılanması İçin yeniden eksiltme açılmadığı veya açılıp da sonuçlanmadığı du
rumlarda sözleşmenin feshinden başlayarak en çok bir buçuk ay İçinde yapılacak essiltmeler (bu süre içinde yapılacak eksiltmeler toptan veya parça parça olabilir).
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J) Her yıl genel bütçe yasası ile belli edilecek tutarı geçmiyecek istikşaflar,
K) Millî güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca
kabul edilen İşler,
L) önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların çık
ması üzerine ivedi olarak yapılması gereken, kapalı veya açık öneri yönteminin uy
gulanmasına yeterli süre bulunmayan işler,
M) Kısmi ve genel seferberlik ilanında ve askeri hareketler sırasında ya da
manevra zamanlarında Silâhlı Kuvvetlerin her türlü gereksinmeleri,
N) Hazineye mal edilmiş olan batık gemiler ile denize düşmüş malların çıkar
tılması,
O) Kullanışlarının özelliği, idareye yararlılığı veya ivediliği nedeniyle, kapalı
veya açık öneri yöntemiyle ihalesi uygun görülmeyen taşınır ve taşınmaz malların ki
raya verilmesi,
P) Ordu binek ve yük hayvanları ile, Devlet Kuruluşları için damızlık olarak
veya aşı, serum üretmek ya da kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hay
van alımları,
R) Artırma ve eksiltmelere İstekli çıkmaması veya istekliler tarafından ka
bul edilmeyecek önerilerin ileri sürülmesi halinde yapılacak İşler,
S) Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliği gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve
gereçlerin alınması,
T) Bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen kurumların yurt dışı kuruluşla
rında, diplomatik statüleri ve yerel koşullar çerçevesinde yapacakları alım, satım,
yaptırma, araştırma, bakım, kira ve benzeri işleri (îşin bu şekilde yaptırılmasının zo
runlu olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenecek biçimde belgelendirilir),
B, D, E , F, J, K, R bendlerinde yazılı durumlarda Maliye Bakanlığından uygun
görüş ılınması gereklidir.
B, D, E, F, K, R bendleriyle ilgili yetki sınırları Maliye Bakanlığınca belli
edilir.>
MADDE 13 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 50 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 50 — Aşağıdaki işler bir müteahhit araya girmeksizin kuruluşlarınca
oluşturulacak sorumlu kurullar eliyle emaneten yaptırılabilir.
A) Tahmin ve keşif bedeli her yıl genel bütçe Yasası ile belli edilecek tutarı
geçmeyen her türlü yapım, bakım ve onarım işleri,
B) Köy kalkınması ile İlgili yapım İşleri,
C) Kullanılması zorunlu işgücü makina, araç, gereç ve taşıtlara idarenin sa
hip olması nedeniyle ihaleye konulmasında idarelerce yarar görülmeyen yapım ve
toplama işleri,
D) İstihkamların yapım ve onarımı ile garnizonların altyapı İşleri,
E) Gizli işlerle, yasak bölgelerde ve orman içindeki yapı, toplama ve taşıma
işleri,
F) Karayolları ve demiryolları İle liman ve kıyı tesislerinin, hava meydan
larının, akaryakıt tesislerinin ve her türlü tu, sulama tesisatının yapımı, genişletil
mesi balamı, onarımı ve iyileştirilmesi; toprak koruma, arazi iyileştirme Orman amenajman işleri İle Bayındırlık yapı işleri,
G) Demiryolu yapımında balast ve yol malzemesinin döşenmesi işleri,
H) Can ve mal kaybı nedeniyle ivedi olarak gerçekleştirilmesi gereken yapım
İşleri.
I) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup
da işin tamamının % 10'undan az olan ve gecikilmeden bitirilmesinde zorunluluk
görülen; ayrıca sözleşmenin bozulması durumunda 51 inci maddeye göre ihaleye
konulmaya tahammülü olmayan yapım işlerinin tamamlanması,
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J) Uman yapımı veya genişletilmesi ya da ulaşım güvenliği için batıkların
çıkartılması, tarama ve dolgu İşleri,
K) Telgraf ve telefon hatlarının çekilmesi,
L) Parasal bağış dışındaki halk katkısının önem taşıması nedeniyle ihaleye
konulmadan yaptırılmasında yarar görülen işler,
M) Tuz çıkarma İşleri,
N) Keşif bedeli her yıl genel bütçe yasasında gösterilecek tutarı geçmemek
üzere harp gemileri onarımı,
Yukarda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli kurullar, geçici süre ile
İşçi çalıştırabileceği gibi işin bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri önce
likle bunları kendileri üreten veya yapan ve sermayesinin yarısından fazlası tek
başına veya birlikte Devlet'e, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ya da yerel yönetim
lere ait olan kuruluşlardan, doğrudan doğruya tarife yoksa, piyasa satış bedellerin
den alabilirler. Bu suretle sağlanması olanaksız olan madde, araç ve gereçler öneri
alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu belgelemek koşuluyla piyasadan sağ
lanır. Kurullar eliyle yapılabilecek işlere ilişkin uygulama esasları İlgili Bakanlık
ların görüşleri alınarak Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak
bir yönetmelikle saptanırYukardaki bendlerde sayılan işlerle ilgili olarak kuruluşlara zorunluluk yük
leyen özel hükümler saklıdır.»
MADDE 14 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 60 ncı
maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 60 — Bankaların verecekleri teminat mektupların toplamı, ödenmiş
sermaye ve yedek akçeleri toplamının yüzde ellisini geçemez. Bu oranı her banka
için ayrı ayrı olarak yüzde yetmişbeşe çıkarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Ba
kanlar Kurulu, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine daha yüksek düzeyde oran saptayabilir. Bu oram geçiren bankaların verecekleri teminat mektupları Devlet daire
lerince üç yıl süreyle kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce verilen te
minat tutarları toplamının gösterilmesi zorunludur.
Yabancı bankaların ve benzeri yabancı kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine
dayanarak ulusal bankaların verecekleri teminat mektupları yukarıdaki oranların
dışındadır.»
MADDE 15 — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 66 ncı mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.
«Madde 66 — Genel, Katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara
bağlı döner sermayeler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, sermayesinin yarışındır, fazlası
tek başına ya da birlikte Devlet'e, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetim
lere ait olan kuruluşlar, özel yasa ile kurulan tüzel kişiliğe sahip olup, ortaklarının
veya yasaların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen,
değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri
sağlıyan ortaklıklar ve bunlara ait birlikler, özel yasalarla kurulmuş tüzel kişiliğe sa
hip maden arama, kimyasal tahlil ve bunlarla ilgili teknik ve ilmi çalışmalar yapan
kuruluşlar arasında artırma ve eksiltme işleri kıymet takdiri yoluyla yapılır.
İdarelerin gereksinmelerine ilişkin mal ve hizmetlerle yapım ve taşıma işleri
nin, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlet'e, Kamu İktisadî
Teşebbüslerine ya da yerel yönetimlere ait olan kuruluşlardan sağlanması halinde,
bunların bizzat o kuruluş tarafından üretilmesi, yapılması ve taşınması zorunludur.
Kuruluş amaçlan temel gıda ve günlük tüketim maddelerini alıp satmak olan bu fık
radaki kuruluşlar bakımından, sözü edilen temel gıda ve günlük tüketim maddeleri
için, bizzat üretim ve yapım koşulu aranmaz.
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Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapımların tarife bedeli, tarife
bedeli yoksa, piyasa satış değerlerine uygunluğu; alıcı kuruluşlarca belgelendirilir.
Yukardaki kuruluşların uğraşı konusuna girmese bile, kendi amaçları için sahip ol
dukları tesis, atölye ve benzeri ünitelerinden öteki kuruluşlar da aynı yöntemle yarar
landırılabilir.
Satış fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıklarca saptanan mallar, dağı
tımı yapan kuruluşlarda bulunmadığı belgelenmek koşulu ile bu fiyatlar üzerinden en
yakın piyasadan da satınalınabilir.
Bu madde uyarınca yapılacak artırma ve eksiltmelerde Maliye Bakanlığının
uygun görüşü gereklidir.
İdarelere bu konuda zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır.»
MADDE 16 — 2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun, 15/7/1953
tarihli ve €150 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen madde, aşağıdaki biçimde
değiştirilmiştir.
«Ek Madde — Kuruluş yasasına göre proje ve inşaatını yapmakla görevli olan
ilgili Bakanlıkça gerek görülecek karayolları, demiryolları, limanlar, hava meydanları,
akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan önemli binalar ile estetik ve teknik özelliklere sa
hip güzel sanatlara ilişkin işlerin ve kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planların,
kent harita, nazım ve imar planlarının, su kanalizasyon ve enerji tesislerinin etüd ve
proje işlerini yarışma ile ya da bunları bilimsel ve teknik yeterlilikleri ilgili Bakanlık
ça kabul edilmiş yerli veya yabancı uzman ve firmalar arasında pazarlıkla yaptırmaya
ve gerektiğinde yukarıda yazılı işlerin kontrollüğünü da bu firma veya uzmanlara pa
zarlıkla vermeye;
Aynı biçimde gerekli görülecek her türlü inşaat, imalât ve tesisat işlerini serma
yesinin % 40 ından fazlası tek basma veya birlikte Devlet'e ve Kamu İktisadi Kuruluşlanna ait ve uğraşı konulan inşaat, imalât ve tesisat işleri olan kuruluşlara Bayındır
lık Bakanlığınca o iş için onanmış birim fiyatları üzerinden hesaplanmış keşif bedel
leri esas alınarak pazarlıkla yaptırmaya; ilgili Bakan yetkilidir.
Bu maddeye göre yaptırılacak etüd ve proje işleri dışında kalan inşaat, imalât
ve tesisat işlerinin ihale biçimleri Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte hazır
lanacak bir yönetmelikle saptanır.»
MADDE 17 — 4 Nisan 1946 gün ve 4876 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nuna Ek Kanun yürürlükten kaldınlmıştır.
MADDE 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname 1/3/1979 tarihinde yürürlüğe
girer. Bu tarihten önce duyurulan yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri,
2490 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek olarak çıkarılmış ve bu Kanun hükmünde karar
name ile kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlere göre sonuçlandırılır.
MADDE 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
CUMHURBAŞKANI
F. S. KORUTÜRK
BAŞBAKAN
B. ECEVIT
Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

O. EYÜBOĞLU

F. SÜKAN

H. ÇETİN

E. AKOVA

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

L. DOĞAN

S. YILDIZ

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A . ŞENER

M. CAN

A.
Milli
N.

R. SEPTİOĞLU
Savunma Bakanı
AKMANDOR

YÜRÜTME

Devlet Bakanı

M. KILIÇ
İçişleri Bakanı
H. F. GÜNEŞ
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Dışişleri Bakanı

M a l i y e Bakanı

M i l l i Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

G . ÖKÇÜN

Z. MÜEZZİNOĞLU

N. UĞUR

S. ELÇİ
Ulaştırma Bakanı

Ticaret Bakanı

Sağ. ve S o s . Yar. Bakanı

Güm. ve Tekel Bakanı

T. KÖPRÜLÜLER

M. TAN

T. M A T A R A C I

G . ÖNGÛT

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı

Çalışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

İşletmeler Bakanı

M . YÜCELER

A . B. ERSOY

O. A L P

K. BULUTOĞLU

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Turizm ve Tanıtma Bakanı

imar ve iskân Bakanı

Köy İşleri ve Koop. Bakan

D. B A Y K A L

A . COŞKUN

A. KARAASLAN

A . TOPUZ

Orman Bakanı

Gençlik ve Spor Bakan,

Sosyal Güvenlik Bakanı

Kültür Bakanı

Y . ÇAKMUR

H. İŞGÜZAR

A . T. KIŞLALI

V.

İLHAN

Yerel Yönetim Bakanı

M . ÖZDEMİR

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 7/17045
22/12/1978 tarihli ve 7/16945 sayılı Kararnameye ektir.
İçel Merkez Soda Sanayii Anonim Şirketi işyerlerinde, Petkim - İş Sendikasınca
uygulanan grevin geciktirme süresinin 60 gün daha uzatılması; 15/7/1963 tarihli ve
275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 18/1/1979 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
F. S . KORUTÜRK

BAŞBAKAN
B. ECEVİT
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı

0 . EYUBOĞLU

F. SÜKAN

H. ÇETİN

E. A K O V A

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

L. DOĞAN

S . YILDIZ

A . R. SEPTİOĞLU

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakam

A . ŞENER

M. CAN

N. A K M A N D O R

H. F. GÜNEŞ

Dışişleri Bakanı

M a l i y e Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

G. ÖKÇÜN

Z. MÜEZZİNOĞLU

N. UĞUR

Ş. ELÇİ

Ticaret Bakanı

Sağ. ve S o s . Yar. Bakanı

Gum. ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

T. KÖPRÜLÜLER

M . TAN

T. M A T A R A C I

G . ÖNGÜT

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı

Çalışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M . YÜCELER

A . B. ERSOY

0 . ALP

K. BULUTOĞLU

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Turizm ve Tanıtma Bakanı

imar ve İskân Bakanı

Köy İşleri ve Koop. Bakanı

D. B A Y K A L

A . COŞKUN

A. KARAASLAN

Orman Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Sosyal Güvenlik Bakanı

Kültür Bakanı

V. İLHAN

Y . ÇAKMUR

H. İŞGÜZAR

A . T. KIŞLALI

Yerel Yönetim Bakarı

M . ÖZDEMIR
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

Devlet Bakanı

M.

KILIÇ

İşletmeler

A.

Bakanı

TOPUZ

