MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ

S. Sayısı : 264

Kamu Kuruluşlarının Yurtdışındaki İhalelere Katılması Hakkında
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Kamu KuruluşlartnMi yurt dışında ihalelere katılmaları handanda hazırlaaniş oltağum Kamun teklifi ve
gerekçesi iKştikte sunulmuştur.
Geçeğini arz ederân.
Nejat TÜMER
Oramaml
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve
Mm GüvenGk Konseyi Üyesi

. GENEL GEREKÇE
Bilindiği gibi son yıllarda memleketimizde inşaat sektöründe ve sanayi sektöründe büyük gelişmeler ve
dolayısı ile de kapasite artışları meydana gelmiş bulun majktadtr.
Mevcut mevzuatımız bu kapasite artışlarının kalkınmakta olan ülkelere kaydırılması konusunda yeterin
ce imkân sağlamadığından bazı kuruluşlarımızın bütçe kanunlarına konulan hükümlerle yurt dışında girişim
lerde bulunmaları sağlanmıştır.
Bu nedenle, gelişen memleket sanayiindeki oluşan potansiyelden yararlanmak ve kapasite fazlasını de
ğerlendirerek kalkınmakta olan diğer ülkelere hizmet götürmek ve bu suretle memleket ekonomisine katkı
da bulunmak amacıyla kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihalelere katılmasını sağlayacak mevzuatın oluş
ması amaçlanmış ve bu teklif hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde de önce yurt dışında ihalelere katılabilecek kamu kuruluşları belirlenmiştir. Bu
belirleme bugün birçok kanunda yer alan ve yaygın olan bütçe tarifi ile yapılmıştır. Kuruluşların faaliyet
alanlarına giren konularla sınırlandırılarak değişik sahalardaki girişimlerinin önlenmesi yoluna gidilmiştir.
Kuruluşların yurt dışındaki ihalelere katılması izni Bakanlar Kuruluna bırakılmakla her kuruluşun münferit,
dağınık ve ekonomik olmayacak girişimlerinin önlenmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu maddede yurt dı
şında girişilen işler kuruluşlarca bizzat yürütülebileceği gibi işin ve ülkenin özeliği gerek maddede sayılan
kuruluşlar gerek kanun kapsamı dışındaki yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık tesis edilerek de yapılabi
lecektir.
Madde 2. — Yürürlüğe ilişkindir.
Madde 3. — Yürütmeye ilişkindir.
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Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihalelere katılmalarını sağlamaya ilişkin Dz. K. K. ve Milli Güven
lik Konseyi Üyesi Sayın Oramiral Nejat TÜMER tarafından hazırlanmış bulunan Kanun teklifi, Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüştür.
Kanun teklifinin genel gerekçe kısmında da belirtildiği üzere, kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihale
lere katılmasını, hangi sahalarda katılacaklarını, katılmanın ve kontrolün hangi makamca sağlanacağına ait
kanun teklifi aynen benimsenmiştir.
Kanun teklifi, gerekçesi ve komisyon raporu ile birlikte Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile
arz olunur.
Başkan
Cumhur EVCİL
Kur, Alb.

Başkan Yardımcısı
Nusret KÖKEN
Dzt Kur. Alb.

Üye
Tunay İNCE
Haz. Gn. Md. Yrd.
Maliye Bakanlığı

Üye
Meriç GÖKTAN1R
Plan. Koord. Bşk. Yrd.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

Üye
Özdemir ÇARKÇI
SSK. Yurt Dışı işçi Sor. Da. Bşk.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Üye
Sadi TOKSÖZ
Gümrükler Gn. Md. Yrd.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı

Üye
Çetin KAYA
Geçici Muaflıklar Şb. Md.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı

Üye
Tevfik CAN
Müşavir - ÎPD.
DPT.

Üye
Sefer ŞAFAK
Ülke Dışı Projeler Da. Bşk.
Karayolları Gn. Md. lüğü

Üye
Turhan AKLAN
Jeoteknik Hız ve Yaş
Da. Bşk. Yrd.
Devlet Su İşleri Gn. Md.
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TEKLİF

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ]
METİN

Kamu KunıtuşSannuı Yurt Dışındaki İhalelere
Katıîması Hakkında Kanun Teklifi

Kamu Kur uluslarının Yurt Dışındaki İhalelere
Katılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin birindi maddesinin aynen

MADDE 1, — Genel, katma vb özel bütçeli ku
ruluşlar ve müesseseler bunıllara bağjll döner sermiatyei
kurutuşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kanunla
(kurulan düğer kamu kuınuluşlaın liile seaimaıyeslinin yaTisMildaitt fazlası tek başına ya da birülkte Devlelte, Kamu İktisadi Teşebbüslerine aiit olan kuruluşlarını faaÜiıyat aflaırilaırona giren femulkrda yuırtt dıışmda yapı
lacak ihalıalıeıre kaıtılalbflmedleıfae, taahhütlere ginişeibilmelerine, bu amaçla gemeklii inceleme, araştınma, pro
je, limışaat ve işletme gti/bi foizmeltterie gMşilen taah
hüdün gereği olan diğer istem ve hlizmetiteıri bizzat
veya aralarında birleşerek yahut bu kanun kapsamı
dışımda kalan yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık
şeklimde yapabiîmıelerinıe iizikı vermeye, bu faalîyeltteri
konltrol ve nezaret etmeye ve bu konudaki usul ve
esaslan tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir .

MADDE 1.
muhafazası.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tariha/nıde yürür
lüğe .girer.

•MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesinin aynen
muhafazası.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yüırütür.

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesinin aynen
muhafazası.
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