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Kamu ihale Kurumu,4734 sayrh Kamu ihale Kanunu'nun temel ilkelerini oluqturan kamu ahmlarrnda saydamltk, rekabet, eqit muamele, giivenilirlik,
gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaglarrn uygun gartlarda ve zamanrnda karqtlanmast ve kaynaklarrn verimli kullantlmasrnr sa$lamaya ytinelik diizenleyici ve denetleyici gcirevini gegen iki yrlhk dcinemde oldu[u gibi, bundan bdyle de etkin bir gekilde siirdiirme amacrnl tagrmaktadrr. Bu ilkelerin sa[lanmasr ve uygulamanrn ycinlendirilmesi yoluyla kamu giderlerinin cinemli bir bciliimtiniin disipline edilmesine de katkr sa[lanacaktrr.
Agrhq konugmasrnr yapmak iizere Kamu ihale Kurumu Bagkanr Sayrn Sener Akkaynak't davet ediyorum.

SENER AKKAYNAK
(Kamu ihale Kurumu BaEkanr)
Sayrn Bakanlartm, Sayrn Milletvekilleri, Sayrn Valim, Saygrdefer Konuklar ve De[erli Basrn
Mensuplarr,

Kamu ihale Kurumu'nun kuruluqunun ikinci yrh nedeniyle
diizenlenen l.Uluslararasl "Kamu Ahmlarrnda Saydamhk,
Verimlilik" Sempozyumu'nu
onurlandrrdrfrnrz igin hepinize
tegekktir ediyor, hog geldiniz diyorum.

Kamu ihale Kurumu'nun,
uluslararasr kuruluqlardan ve

iil-

kemizden gok de[erli katrhmcrlarrn igtirakiyle diizenlemig oldu[u bu sempozyumun yararh sonuElar do[uracafrna inantyorum.
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Sempozyumun baganh gegmesini diliyor, sdzlerime baglarken hepinizi say-

gryla selamhyorum.

Deferli konuklar; kamu ahmlarr konusunda saydamhk, verimlilik ve
rekabeti arttrran, aynr zamanda hesap verebilirlifi, kamuoyu denetimini
saflayan yeni kamu ahmlan sistemi, 4734 sayir Kamu ihale Kanunu ile
diizenlenmig ve 2003 yrh bagrndan itibaren de uygulamaya konulmugtur.

4734 sayilt Kanunla kamu harcamasrnl gerektiren mal ve hizmet
ahmlan ile yaprm igleri ihalelerine iligkin diizenlemeler yaprlmrq, kamu
harcamalarrnrn kontrol edilebilmesi igin gerekli usuller belirlenmigtir.
Bciylece, 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun alrhkh olarak yaplm iglerine
gdre tasarlanmrg olmasr, mal ve hizmet ahmlan ile danrgmanhk hizmet ahmlan konusunda herhangi bir dtizenlemeye yer verilmemig olmasrntn uygulamada getirdi[i aksakhklan ve eksiklikleri giderilmig olmaktadr.
Aynca, kamu ihaleleri sonucunda yaprlmasr gereken sdzlegmelerle ilgili
hususlann ayn bir kanunla diizenlenmesi tingdri.ilmiig ve 4735 sayrh Kamu
Sdzlegmeleri Kanunu da 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle yilriirlii[e girmigtir. Bu
kanun ile kamu ihalelerinde iizel hukuk alanmda gergekleEtirilen siizlegmelere yeni bir diizenleme getirilmigtir.
Ttirk kamu ahmlan sistemi, devletimizin vatandaglanna daha etkin ve daha verimli kamu hizmeti gciti.irebilmesi, deligen ve gegitlenen kogullara cevap
verebilmesi, Avrupa Birligi ve diler uluslararasr uygulamalarla uyumun sa!lanmasr bakrmmdan ,4734 ve 4735 sayrh kanunlarla daha saydam ve hesap
verilebilir bir yaprya ddniigtiirtilmiig, Avrupa Birli[i mevzuahyla uyumlu hale getirilmesi hedeflenmigtir.
Bdylece, Avrupa Birli$i ve Di.inya Bankasr gibi uluslararasr kuruluglann
raporlannda; Devlet ihale Kanunu'nun de[igtirilmesi ve galdag qekle dtintigtiiriilmesi igin eksiklili vurgulanan,
-ihale siireci ve uygulamada geffaflrk,
AQILIS
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-Rekabetin geligtirilmesi,
-Yabancr sermaye girigine kolayhk sa$anmasr,

-ihaleye katrlacaklar agrsmdan giiven ortamrnrn yaratrlmasr,
-Kamu ihale Sistemi ile

ilsili

merkezi bir birim kurulmasr.

-Kamu yoneticilerinin hesap verebilirli[i hususlannda gerekli diizenlemeler yaprlmrg olmaktadrr.

4734 sayft Kanunla verilen giirevleri yapmak iizere olugturulan Kamu
ihale Kurumu'nun temel misyonu ve baghca g<irevi; btitiin ihale mevzuatrnl
hazrlamak, geligtirmek ve uygulamayr yonlendirmek, ihalenin baglangtcrndan stizlegmenin imzalanmaslna kadar gegen siiregte idarelerce yaprlan iglem-

lerde mevzuata aykuilrk bulunduluna iligkin gikAyetleri incelemek ve sonug-

landrrmak, kamu ve tjzel sektdre e[itim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler
olugturmak ve yayrmlamak, haklannda yasaklama karan verilenlerin sicillerini tutmak, ara$trma ve geligtirme faaliyetlerinde bulunmak olugturmaktadr.
Bunun yanl s[a, kamu harcamalannm yaprlmasrnda ihale ytintemlerinin
belirlenmesi ve uygulamamn yiinlendirilmesi yoluyla kamu giderlerinin
tinemli bir boltimiintin disipline edilmesi de temel hedefimizdir.

Kamu ihale Kurumu'nun Tiirk devlet yaprsrna kazandrrlmasr ile kamu
ahmlan alanmrn diizenlenmesi, giirev ve yetkilerin tek elde toplanmasr, yargr a$amasr cincesinde gikAyetlerin incelenerek gciziime kavugturulmasr gibi bir
stirecin olugturulmasr sallanmrgtrr. Kamu ihale Kurulu'nun kararlan idari nitelikte kararlardr ve yargl denetimine agrktrr.
Kamu ihale Kurumu, kurumlann siireklilili igerisinde gok krsa bir zaman

dilimini igeren 2 yrlhk bir gegmige sahip olmasrna kargrn kanunun kendisine
verdi$i gcirevleri etkin bir qekilde yerine getirme konusunda gok onemli mesafeler kavdetmistir.
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Deferli konuklar;

Kamu

ihale Kurumu'nun ilk uygulama yrhnda, kamu ahmlan alanrm diizenlemeye ydnelik gahgmalarrmrzrn yanr s[a, bir taraf-

tan da ihalelere ytinelik olarak
yaprlan yolun gikdyetler incelenmig ve sonuglar Kamu ihale
Kurulu Kararlan olarak Resmi
Gazete' de yayrmlanmrytr.

Diler taraftan,

iilkemizde

yaprlan kamu altmlarryla ilgili
ilk uygulama yrhna iliqkin ista-

tistiki veriler elde edilmig

ve

kamuoyuna duyurulmugtur. Bu
istatistiklere baz olugturan veri-

lere Kurumumuzca 2003 ytlt
Eyliil ayrndan itibaren uygulamaya konulan Ihale Bilgi Sistemi ile hzh ve do!ru gekilde
ulagilmrgtrr.

Kanunun ilk uygulama yth olan 2003 yrhnda, Kurumumuza ulagan bilgilere giire kamu harcamalarrmn 4.6 katrilyon lirasrmn ihale usullerine
giire, I katrilyon lirasrnrn dofirudan temin yoluyla olmak iizere toplam
5.6 katrilyon lira olarak gergekleEtifi gtirtilmektedir.2004 yrhmn ilk 4 ayhk diineminde ise ihale Bilgi Sistemi yolu ile Kurumumuza ulaEan verilere giire 3.8 katrilyon lirasr ihale usullerine giire,500 trilyon lirasr do[rudan temin yoluyla olmak iizere,4.3 katrilyon lirahk kamu harcamasr
yaprldrfr saptanmrgtr.

Yine 2003 yrhnda Kurumumuza 35 bin adet ihale ve 365 bin adet do!rudan temin yoluyla ilgili ahm bilgisi ulagmrEken, bu yrhn ilk 4 ayltk dtineminde 21bin adet ihale ve L66 bin adet dofrudan temin yoluyla ahmrn
gergeklegtifi giiriilmektedir.

A9ILr$
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Kamu ahmlanna iligkin politikalann belirlenmesi igin, gerekli tiim veriler kurumumuz tarafrndan iiretilmektedir. Bu verilerle Tiirkiye'de ilk defa kamu

ahmlarr konusunda bir kamu ahmlan haritasr gkanlmakta veKanunumuzun temel ilkeleri gergevesinde kamu kaynaklanmn etkin ve verimli kullanilmasm saflayacak politikalar olugturulmasma katkrda bulunulmaktadr.

De[erli konuklar; Kamu ihale Kurumu, gok krsa bir gegmige sahip olmasrna kargrn gdrev alanrna iligkin gok <inemli projelere imza atmrgtrr.
Kamu ihale Kurumu biligim teknolojisini en iyi kullanan kamu kurumlanndan biridfu. Kurumumuzun web sayfasr, en gok ziyaret edilen, iglem yaprlan kamu siteleri arasrnda yer almaktadrr.

ihale Bilgi Sistemi adrnr verdilimiz projemiz, tamamen elektronik ortamm kullanil&fr tig agamadan olugan ve elektronik ihaleye kadar giden
siirecin tamamlanmasrnr saflayacak bir projedir. Bu sistem, iilkemizde kamu ahmlarr tablosunun krsa siirede ve gergekgi verilerle ortaya grkmasr
agrsrndan btiyi.ik cinem tagrmaktadrr.

ihale Bilgi Sistemi'nin agamalan arasmda yer alan ve Kamu ihale Btilteni'nde yaymlanacak ihale ilanlannrn elektronik ortamda ilan hazrlama ve
gcinderme programryla hazrlanarak uygulamaya konulmasr ile elektronik
ihalenin ilk ve en tjnemli a$amasr gergeklegtirilmigtir.
Kurumumuz Kamu ihale Bi.ilteni'ni ihale ilanlannrn yayrnlandrfr bir yayrn olarak gcirmemig, ihale siirecinin ilk agamasmr olugturan ihale ilanlannrn
do!ru ve usuliine uygun olarak hazrlanmasr konusunda idareleri elitici ve
yol gdsterici bir gcirevi de iistlenmigtir. ihalelere iliqkin sonuglar da Kamu
ihale Biilteni' nde yaymlanmaktadr.

Diler bir <inemli projemiz ise, Kurumumuzun ilgili mevzuatrnr elektronik
ortama tagryan "Ihale Uygulamalarr Efitim ve Destek Projesi"dir. Bu pro-

je, Tiirkiye'de ilk defa bir yasayla ilgili mevzuatrn e-iifrenme platformunda yer almasr agrsrndan biiytik cinem tagrmakta; uygulayrcrlara zamanmekan boyutu gcizetmeksizin stirekli, dtigtik maliyetli, standart e[itim verilebilmesini ve uygulama birli[inin gergekleEtirilmesini sa[layacaktrr.
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e-ihale Egitim ve e-ihale Destek olmak iizere iki boltimden olugan bu

Efitim

a$amasrnr tamamladrk ve sizler igin hazrrlanan Sempozyum Kitlerinin igerisinde de yer alan bu e[itim CD'lerimizle hatasrz, mevzuata uygun ihale yaprlmasmr hedeflemekteyiz.

projenin e-ihale

Kurum olarak, e-Ttirkiye hedefine ytinelik hazrrhklanmrzr stirdtirtiyoruz.
Ahcr ve satrcrmn tamamen elektronik ortamda bulugmasrnt saflayacak,
ttim uygulamanrn saydam ve rekabete agrk bir Eekilde gergeklegtirilmesi
ve kamu kaynaklarrmn etkin ve verimli kullanrlmast sonucunu getirecek
e-ihale temel hedefimizdir. Buna iligkin hazuhklarrmut stirdiirmekteyiz.
Elektronik imza Kanunu'nun yiirtirliile girmesiyle bu gahgmalanmrz ivme
kazanacaktrr. Diinyadaki elektronik ihale uygulamalannr en krsa siirede yakalayacafrmrza inanryoruz.
Kanun kapsamrndaki hedef kitlemizin uygulamaya ytinelik sorunlan yakrndan takip edilmekte ve Kurumumuz btinyesinde genig katrhmh olarak diizenlenen Sektiirel Toplantrlar ile ortak gdziim ybllan aranmaktadr. Her ay
kamu ve ijzel sekttir temsilcilerinin katrhmryla gergeklegtirdi$imiz Sekttirel
Toplantrlar, sorunlann paylagrmr ve gdziim yollannrn bulunmast noktastnda
cjnemli bir rol oynamakta, Kurum olarak yap1u$rmrz diizenlemelere ve uygulamalara rgrk tutmaktadrr.

De[erli konuklar; iki giin devam edecek olan bu sempozyumda konular,
gok de[erli uzmanlar tarafindan sunulacak tebli$ler ve gok de[erli panelistler
tarafindan olugturulacak oturumlarda tartrgrlacak ve Tiirkiye'de kamu altmlan piyasasrnda yaprlan son diizenlemelerin iilke ekonomisine, dolaytsryla iilke
refahrna sallayaca[r katkrlar de[erlendirilecektir.
Sempozyum stiresince, "Dtinyada ve Avrupa Birlifi'nde Kamu Ahmla'
rrnda Son Geligmeler, Tiirkiye'de Kamu Ahmlart Sektiiriinde Kamu
ihale Kurumu'nun Yeri ve Onerni, Tiirk Kamu Ahmlarr Sisteminin Bir
Yilhk Deferlendirmesi" gibi konular detayh olarak deferlendirilecektir.

Kamu ihale Kurumu olarak, bugiine kadar oldu[u gibi bundan sonra da
uygulamacr idarelerle yapacaprmtz igbirlilini siirdtireceliz. inantyoruz ki, bu
AqILI$
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yolla sistemde yaganan ve yaganabilecek sorunlarm, daha fazlae$itimve ikincil mevzuatta yaprlacak deligikliklerle giderilmesi ve Kanunun temel ilkeleri
olan saydamhk, verimlilik, hesap verilebilirlik ve rekabetin sa$anmasr gergeklegtirilecektir.

Sozlerimi bitirirken, konuqmacrlara ve panelistlere bagarrlar diliyor, ttim
katrhmcrlara tegekktir ediyor ve saygrlar sunuyorum.

ipnr qEKEN
Tegekkiir ediyoruz Sayrn Bagkan.

$imdi de Ti.irkiye iggi Sendikalan Konfederasyonu Bagkanr Sayrn Refik
Baydur'u davet edivorum.

REFIK BAYDUR

(Tiirkiye igveren Sendikalan
Konfederasyonu BaEkanr)
Efendim, evvela izin verirseniz,btr
noktayr agrklayayrm, ben iggi Konfederasyonu Bagkanr de$ilim, igveren
Konfederasyonu BaEkanryrm ama Tiirkiye'nin iggi ve onlann bagrnda bulunan insanlan da gok seviyorum ve hepsine saygr duyanm.
Sayrn Bakanlanm, Sayrn Milletve-

killerim, Sayrn Valim, Biirokrasinin
Delerli Temsilcileri, Yurtdrymdan Bu
Toplantrya Katrlan Segkin Temsilciler,
Kamu Ihale Kurumunun Delerli Bagkanr, Uyeleri ve Personeli, Sivil Top-

lum Orgiitlerinin Qok Deferli Yiineticileri.
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