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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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Oncelikle bu toplantryt diizenleyen, kattlan ve eme[i gegen kurum ve kurulu glarla, ki gilere tegbkkiirleri mi arz ediyorum.
Sizlere Tiirkiye igveren Sendikalan Konfederasyonu adma saygrlanmt sunuyor ve bu Kuruma, geklini muhafaza ettifi takdirde, biiyiik destekte bulunacalrmrzr bir kere daha tekrar ediyorum.
Kamu ihale Kurumu, iilkemizin en geng kurumlanndan birisidir. Fakat enteresandr, tegkili bakrmrndan da en genig tabanh ve en fazla sivil toplum igtirakli
kurumudur. Enteresandrbu Kurumu kuran, kanunlan meclisden gegirirken gergekten mi.icadele veren ve bdylece kotanlmasmr sa[layan Sayrn Akcan ve Sayn
Oral da aramzdadr. Ben kendilerine huzurlanntzdabir kere daha tegekkiir ediyorum. Bu kadar geng bir kurulugun bilgiye, evrensel katkrlara ve kendini yenilemeye ihtiyag duymast gergekten takdir edilecek bir konudur. Onun igin Saym
Bagkan'a ve arkadaglanna bir kere daha tegekkiir etmek istiyorum.

Bildi$iniz gibi, bu kurumun uygulama startr 2003 Ocak ayrnda verildi ve
gahgmalarrnr hisseder durumda takip etmekteyiz. ihale uygulamalannda diin-

ya normlan, Dtinya Ticaret Orgiitii normlan ve Birlegmig Milletler temel
normlan nazafl itibare ahnarak yaprlmrg bir kanun ve segilmig insanlardan tegekktil etmektedir. Kanun, takip eden yrl iginde tekrar deliqtirilmig, ilaveler
yaprlmrgtrr. Bence bu normaldir; yasalann bir denenme miiddeti vardr ve olmalrdrr. Bu denenme miiddeti, zaman zaman bir yrl, iki yrl olabilir ama tecrtibelerden yararlanmak, t'benim adamrm nereye oturacak, benim adamrm
nasrl bu igin sonucunu alacak, para kazanacak" gibi diigiincelerden uzak
ve mutlaka memleket yaranna bir sistem igerisinde getirilen kanunlann elbette memleketimize faydalan vardr.
Bu kanun ve onu uygulayan ydnetim, kamuoyu tarafindan takip edilen ve
not edilen bir ytinetimdir. Burada hata, kabul edilmeyecek kadar az olmahdr.
Qiinkii burada bir yandan devletin grkarlarr, bir yandan devlete vergi iideyen kanallann gftarlarr scjz konusudur. O bakrmdan Kurum, hem zor qartlarda, hem
de cizerk gahgmak zorundadr. Bilirsiniz bizde tizerk deyimi hep kullanrlrr da
ben hig 6zerk gahgan mtiessese, sonuna kadar direnen mtiesseseyi de gormedim
veya gok az g<irdiim. Onun igin arkadaglarrmrzrn gcirevi afrrdr, yardtmct olmak

zorundayz.
AQILI$
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Ihale Kurumu'nun temel yetkilerinden birisi, isteklilerde aranacak yeterlida sizlere arz etmek
istiyorum, trzellikle yrineticilerimize. Bu tetkik, efer yaprlan ige ve eskilife
dayanrrsa, tehlikelidir, o zaman yeni kurulan KOBi'lere imkAn vermekten
uzak kalnz. Halbuki bir memleketin geligmesi, temelde KOBI'lerin btiyiimesine balhdrr. O bakrmdan dostlanmdan rica ediyorum; bu kriterleri tespit
ederken, eskiye dofru kayrp, ne kadar tiretim ve mal verdifini delil, belki gu
anda ne yapabilecepini iyi kontrol etmenin faydah olacapr kanaatindeyim.

lik ve kriterleri tespit etmektir. Burada ince bir konuyu

Tabii burada demin arz ettilim gibi, isteklinin davranrgryla kamunun grkarlan kargr kargrya gelece[i igin, karar organl gok tehlikeli bir srrat kopriistiniin
tizerinde yiirtir. Biz, ijzellikle sivil toplum drgiitleri bu srrat kciprtisiinde onlara yardrmcr olmak zorundaytz. ilkeleri, kararlannda elastikiyeti bulunan ancak
do[ru yoldan aynlmayan insanlan siyasi baskrlarla yonlendirmek ve onlan bulundu[u yerde tedirgin etmek isteyen biitiin siyasi kurum ve kuruluglara kargr
olmalryrz. Umit ediyorum ki, bu tip kuruluglanmtz da -bundan evvel de gok
ender oldu, olmadr denilebilir- bundan sonra aynl qekilde devam edecektir.

Tabii tarafsrz olmak kdfi defil, tarafsrzhlrn yanrnda, hrzh karar vermek de
gerekir. $u anda memleketimizin -o giin de dyleydi- gok btiytik bir mtiessesinin Ytinetim Kurulu Uyesiyim. Genel Mtidiiriimiiz ve Bagkammrz benim de
iiyem olan bir igverenimi bana gikdyet etti, "teklif etti[i mah ahyoruz vermiyor, fiyat deligtiriyor, sana gikdyet ediyorum" dedi. Dosya istedim, bakfim,
benim igveren arkadaErm bir ay opsiyonlu fiyat vermig. Bizim Yijnetim Kurulundan ancak grkan karar, dcjrdiincii aym sonu. Tabii bu kurumlann bir yavag igleyigi de vardrr. Bana gore bu hrzr arttrrmak zorund,ayn. Dilerim ki kurumun ig hayatrndan gelen -gerek devlette, gerek sivil toplum iginde, ig hayatrndan gelen insanlan- bu ince noktayr gdrecek ve delerlendireceklerdir.
Bu kurulda yaygxrl ve etkili bir taban vardr. Belirli kriterlere sahip miiesseselerin segim hakkr yerine, belirli hizmet fonksiyonunu ayn ayn yollardan olsun, realize etmeye gahgan mtiesseselerin segtifi, tercih etti$i insanlar vardr.
Oyle zannediyorum ki, bunlar, kendi veya kendini segen taraflardan ziyade Ttirkiye'nin grkarlannr gdzetecek insanlardr; giinkii gok dikkatli segilmiglerdir.

Bu kurumun faydalar getireceline inanryoruz. Kuruma yardrmcr olmaya
hazrnz, bu desteli ve hizmeti devam ettirece$iz. Kaldr ki kurum ycineticileri,
18
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evrensel diinyadan da bu i4in stiratle geligmesini saflayacak bu tip toplantrlarr geniqlettikge,biz de deste[imize devam edecepiz.

Hepinize saygrlar arz ediyorum, baganlar diliyorum.

ipr.

qEKEN

Tegekkiir ediyoruz. $imdi de Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili Bagkant
Sayrn Rifat Hisarcrkhollu'nu temsilen, Bagkan Vekili Sayrn Ozcan Ttiliimen'i davet ediyorum.

ozc.q.N

ruruunu

(Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birlifi Bagkanvekili)
Sayrn Bakanlanm, Saym
Milletvekillerim, Saym Va-

lim, Qok Delerli Biirokratla-

nm, Hanrmefendiler, Beyefendiler. Basrnrmrzrn Gtizide

Temsilcileri.

I.

Uluslararasl "Kamu
Ahmlannda Saydamhk ve

Verimlilik"

Sempozyu-

mu'nun di.izenlenmesi nedeKurumu'na tegekkiir ediyor, tiim
katrhmcrlan qahsrm ve Ti.irkiye Odalar ve Borsalar Bir-

niyle Kamu ihale

li$i Ytinetim Kurulu

adma

sevgi ve saygryla selamhyorum efendim.

Takdir edersiniz ki. Tiirk
ekonomisinde yaprlmast arzu
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edilen yaprsal deligiklikler, uzun bir siireden beri nihai hedefine ulagamamrqtrr, Cumhuriyet tarihi boyunca Ttirkiye'nin daha mtireffeh bir iilke olma ideali, ne yazrk ki yaprsal deligikliklerin zamanrnda ve eksiksiz olarak yaprlama-

masr yiiziinden gergeklegtirilememigtir. Ukemiz ekonomisi agrsmdan 24
Ocak 1980 kararlarryla baglayan yaprsal de[iqiklik faaliyetleri, gtiniimtizde
halen devam etmektedir. 1980 sonrasr uygulamaya konulan rekabetgi piyasa
ekonomisine gegig kararlan, Tiirkiye'nin iktisadi <irgtitlenme tnzndahem uygulama, hem de zihniyet bakrmrndan esash de[igiklikler meydana getirmigtir.
Temelde finansal ve ticari serbestlegmeyi amaglayan24 Ocakkararlan, bir
taraftan piyasa ekonomisinin temel kurumlan olan dzel mtilkiyet, fiyat sistemi ve serbest ticaretin olugmasma gahgrken, bir taraftan da kamu mali disiplinini saflamayr amaglamrgtrr. Di[er bir ifadeyle 24 Ocak kararlan, Ti.irkiye
ekonomisinde 6zel tegebbiisiin hdkim oldulu bir piyasa ekonomisinin olugmasrm planlamrgtrr. Nitekim KiT'lerin ekonomi iizerindeki yiikiiniin hafifle-

tilmesi igin tizellegtirme siireci baglatrlmrg ve aslmda devletin tekelinde bulunan mal ve hizmetlerin piyasaya devredilmesi amaglanmrgtrr, Bu <izellegtirme
siireci, tiretici devlet modelinden piyasada rekabeti sallayrcr ve piyasa aksakhklannr giderici bir diizenleyici devlet modeline gegigi saflamrgtrr. Bu neden-

le devletin iktisadi drgtitlenmesini diinyadaki yeni ekonomik yapryla uyumlagtrrma, daha etkin ve verimli krlma gibi nedenlerden dolayr, kamu ycinetimi
yaprsr igerisinde de diizenleyici kurullar olugturulmugtur. Bu kurullardan birisi de 2001 yrhnda 4734 sayrh Kanunla kamu tiizelkigilifine haiz, idari ve
mali tjzerkliklere sahip olan Kamu ihale Kurumu'dur.
Kamu ihale Kurumu'nu diler diizenleyici kurumlardan ayran en cinemli
ozellik, devletin israfinr, verimsizli[ini ve yolsuzlu[unu ortadan kaldrracak
ttirden tjnemli enstriimanlara sahip olmasrdr. Kamu ihale Kurumu, kamu
ahmlannrn disipline edilmesini ve bu sayede mali agrklarrn dnlenmesini, saydamhlrn sallanmasmr ve verimlililin arttrnlmasrnr, daha rekabetgi bir kamu
ihale yaprsrnr olugturmayr amaglamaktadr.

Avrupa Birlifi'ne uyum si.irecinde, uyum kriterlerinden biri olan kamu
altmlannrn gergeve dtizenlemelere gcire belirlenmesi ve denetimin sa[lanmasr
gartmrn gergeklegtirilmesi igin, Devlet ihale Kanunu'nda yaprlan degigikliklerle Kamu ihale Ust Kurulu olugturulmu gfir. 4734 ve 4735 sayrh kanunlarla
20
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ihale mevzuatma tabi kurumlarrn kapsamr daha da genigletil-

migtir. Yeni ihale Kanununun
biitEe disiplinini sallayabilmesi, kahcr ve etkin gciziim sunabilmesi igin saydamhk ve verimlili[i esas alan uygulamalara dncelik verilmesi gerekmektedir.
Sayrn Bakanlanm, Deferli
Misafirler; kamu ahmlanyla il-

gili

kanunlar, diizenlemeler,
yargr kararlan, idari kurallar,
politikalar, prosedtirler ve uygulamalar saydam olmahdrr.
Aynr gekilde kamu ahmlarr
mevzuatrnrn da saydam olmasr

ve kamu ahmt ydnetimlerinin
piyasa kogullannr kargilamast
ve elde edilen menfaatle orantrh olarak ttim dtizeylerde rekabeti arttrrmasr da son derece
dnemlidir. ihalelerle ilgilenen
btitiin taraflara konuyla ilgili
yeterli bilgiler, stirekli olarak, tam zamanrnda ve yaygm bir erigim ortammda
verilmelidir. Kamu ahmlarr ve prosedtirleri, kamu programlarr igin kullantlacak mal ve hizmetlerin sattn ahnmasrnda en iyi performansa ulaqtlmasma yiinelik olmahdrr. En iyi performansrn elde edilmesi ise, iirtiniin ya da hizmetin
ekonomik omrti boyunca ortaya grkacak olan fayda ve maliyetlerin birbirine
kryaslanmasryla gergeklegtirilebilir.
Satrn alma maliyetleri, tek bagrna toplam maliyetler igin yeterli bir gtisterge de[ildir. En di.igtik fiyatrn dnerildifi teklif, mutlaka en iyi performansr vermeyebilir. Saflanan tasamrf nedeniyle vatandaglarrn ve tedarikgilerin elde et-

ti[i

faydalar, kamu altmlan siirecinde ve ycinetiminde yaprlacak iyilegtirmelerle de elde edilebilir. Omek vermek gerekirse, yaprm sektcirti igin bu durum
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fevkalade onemlidir. Yaprm sektiirtiyle ilgili olarak son dcinemde agrlan ihalelerde, gok yiiksek tenzilath teklifler verilmesi ve en ucuz teklifi verenin ihaleyi kazanmasr, projelerin tamamlanmasr, gergeklegtirilecek olan yaprlann
kalitesi gibi konularda ciddi endigeler ortaya grkarmaktadr. Aynr durum, sa[hk ve hayvancrhk sektcirti igin de gegerlidir.
Kamu ihale mevzuaflnda da yer verildi[i izere,en dtigiik teklifin en uygun
teklif olmayabileceli hususu, uygulamalarda dikkatle mutlaka delerlendirilmelidir. Kamu ahmlanyla ilgili uygulamalar, bir rekabetten elde edilecek menfaatin beklenen parasal deleriyle orantrh olmak koguluyla, tiim seviyelerdeki
rekabeti arttrracak gekilde dizayn edilmelidir. Ahm yapan kurumlar ise, rekabete getirilen krsrtlamalann etkin bir gekilde performans denetiminin gergeklegtirilmesini mutlaka saflamahdr.
Unutmamak gerekir ki, son 10 yrlhk siiregte iilkemizin ekonomik refaha
ulaEabilmesi igin cizel tegebbtis bir gok fedakdrh[a katlanmrgtr. Bu nedenle
kamu da tizerine dtigen gtirevi yapmah ve biitge agrklannr kapatmak igin sadece gelir arttrncr dnlemlere bagvurmamah, aynr zamanda kamu harcamalannda israfin dnlenmesi igin gerekli ekonomi politikalanna destek olmahdrr.
Disipline edilmiq, saydam ve verimli devlet biitgesi, kamu ahmlanndaki yols'uzluklann ve usulstizliiklerin ortadan kaldrnlmasryla miimktindiir. Kamu
ahmlannda rekabet kurallanna uygun uygulamalar yaprlmasmr ve bunun yanr sra yerli mallara oncelik verilmesini talep ediyoruz.
Sonug olarak, Kamu ihale Kurumu'na dnemli gcirevler diigmektedir. E[er
kamu ahmlarrndaki uygulamalardan kaynaklanan srkrntrlar ve belirsizlikler
bir an evvel ortadan kaldrilrrsa, hem mali disiplin sallanmrg olur, hem de israf ve verimsizlik ortadan kaldrnlmrg olur. Qiinkti 2886 sayrh daha cinceki
Devlet ihale Kanunu'nda yer almayan uygulayrcr merkezi birim ayncahfr,
4734 sayir Yasayla Kamu ihale Kurumu'na verilmigtir. Kamu ihale Kurumu'nun hazrlayaca{r ycinetmeliklerde, <izel sektdr temsilcilerinin goriig ve
tjnerilerini almasr, bizleri gelecekle ilgili ekonomik beklentilerde daha da
iimitlendirmektedir. Umanm Tiirkiye'nin mtireffeh bir iilke olabilmesinin,
ancak 6zel sekttir eliyle gergeklegtirilebilece[i fikriyatr herkes tarafindan acr
tecrtibelerle de olsa tilrenilmigtir.
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..KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE vERiMLiLiK''
SEMPOZYUMU

Bu itibarla, Kamu Ihale Kurumunun dtizenlemig oldu[u
uluslararasr sempozyumun, diler iilke cjrneklerinden istifade
edildi[i, uygulamadaki aksakhklarrn en kna siirede giderildi!i saydam ve verimli bir kamu
ihale sisteminin olugturulmasma
katkr saflayacalr iimidiyle hepinizi saygrlanmla selamhyorum.

ipnr qEKEN
Tegekkiir ediyoruz. $imdi de

Avrupa Birlifi Ticaret Genel
Miidiirli.i$ii Direktor Vekili Sayrn Paul Vonderen'i davet ediyorum.
PAULVONDEREN

PAUL VONDEREN

Excellencies, ladies and gentle-

(Avrupa

men;

I warmly welcome this initiative tqken by the Public Procurement Autho-

rity (PPA) to organise this first,I would like to emphasis on first internatiornl symposium on transparency and
deficiency in public procurement and I
hope this is the first overlong series of
event of this nature. I would like to
congratulate the PPAfor this very im-

portont initiative.
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Birlifi

Ticaret Genel
Miidiirlii$i Direktiir Vekili)
Ekselanslan, bayanlar ve baylar;

Kamu ihale Kurumu (Kif) tarafindan atrlan bu adrmr memnuniyetle
kargrlar ve kamu ihalelerinde geffafhk ile eksik ve kusurlar konulu bu ilk
sempozyumunun cinemini vurgulamak isterim. Umarrm bu, bu ozellikteki olaylar serisinin ilkidir. KIK'i
bu gok iinemli girigimlerinden dolayr
kutlamak isterim.
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Ladies and gentlemen,

I

had myself the opportunity to pre-

sent the views of the European Commission in December of year 2000 here in Istanbul on the eve of the launching of bilateral negotiations between the European Communities andTurkey to extend the

Customs Union to government procurement and services. Four years later, I am
back in Istanbul and I anx pleased to be
here and I also hope very sincerely that
in the near future we can conclude these
bilateral negotiations. Of course, I very
much appreciate having onother oppertunity to address this selected audience
of Turkish experts on govern procurement and on stakeholders related to govern procurements.
Ladies and gentlemen,

I

have a relatively long speech.I wiII
make it available and read the format.I
am not going to read it out. I will concentrate on afew key points. Over these
last four years major progress has been
made by Turkey on government procurement.This must be acknowledged.The time I elaborated on the benefits thet the
modern procurement system would bring
to Turkey and the need to adopt a new

law focusing on fficient procurement
will be the aim of obtaining the best value for money. Let me congratulate Turkey for the progress made. Of course,
further work remains to be done. I will,
in my convention, not enter into details
about the procurement regime in Turkey
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Bayanlar ve Baylar,

Gtimriik Birlilini, devlet ahmr ve
hizmetlerine geni$letmek igin Avrupa Topluluklan ve Tiirkiye arasrnda
yapllan iki taraflr gdrtigmelerin arifesinde burada istanbul'da 2000 ythnrn
Arahk aymda, Avrupa Komisyonunun goriiglerini sunma firsatrnt elde
etmiqtim. Ddrt yrl sonra, tekrar istanbul'dayrm ve burada olmaktan memnuniyet duyuyorum ve ttim samimiyetimle bu iki taraflt gtirtigmelerin
yakrn gelecekte sonuglanmasmt istiyorum. Tabi ki, Tiirk uzmanlardan
olugan bu segkin dinleyiciye hitap etmek igin bir firsat daha elde etmenin
de memnuniyetini ya$lyorum.
Bayanlar ve baylar,
Oldukga uzun bir konuqmam var.
Bunu sizlere verip formatl okuyaca[rm. Bagtan sona okumayacaftm.
Birkag anahtar nokta i.izerinde duraca!rm. Bu son ddrt yrlda, hiikiimet altmlan konusunda Tiirkiye tarafindan biiyiik bir geligme giisterilmigtir. Bu
gerge[in kabul edilmesi gerekir. Modern ihale sisteminin Tiirkiye'ye sa[layacapr faydalar ve etkili ihalelere
odaklanan yeni bir yasanm adapte
edilmesi ihtiyacr hakkrnda gegirdi$im
zaman,para igin en iyi de[eri elde etmenin amacl olacaktrr. Bu geligmeler
konusunda Tiirkiye' yi kutlamak iste-
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nor about the alignment with the EC directives or about the work already achieved and what remains to be done.

Ladies and Gentlemen.
Let me plead in favour of govern procurement in world trade and the business

opportunities for exporters. If we look at
world trade regime, it is said to note that
over the last fifty years liberalisation of
govern procurenxent has not taken place
and this is in short contradiction with the
general liberalisation of trade in terms of
tarffi and all the matters in the conflicts

of the gate at a time and at a current
world trade organisation.There are also

a number of bilateral agreements dealing with government procurement
which generally introduce national treatntent and non - di s c r imination.
Let me in this context refer to the ope-

rim. Tabi ki, daha ileri gahgmalann
yapllmasl gerekir. Konugmamda, ne
Tiirkiye'deki tedarik rejimi hakkrndaki ne de AT direktiflerine uygunluk hakkrndaki detaylara girecefim.
Aynca yaprlan gal$malar ve yaprlacakla-r hakkrnda konugmayaca$rm.

Bayanlar ve Baylar,

Diinya ticaretindeki devlet ahmt
ve ihracatgrlar igin ig firsatlan lehine
konugmama izin verin. Dtinya ticareti

rejimine bakarsak, devlet ahmrnrn
son elli yrlhk liberalizminin gerEeklegmedifi, ve bunun ticaretin genel liberalizasyonu ile tutarsrzhk iEinde oldulu sciylenir. Aynca, genel olarak
ulusal muameleyi ve aynm gostermemeyi sunan devlet ahmr ile ilgilenen
pek gok iki taraflr anlagma vardrr.

ning up to Turkish goods and bidders of
contracts financed by several EC co-ope-

Bu baflamda, gegitli Avrupa Toplulu[u igbirlifi programlan tarafindan
finanse edilen sdzlegmelerin girigimcilerinden sciz etmeme izin verin.

also govern procurement. Indeed,

Umitle sciyledi[im gibi, yakrn gelecekte, devlet ahmmr kapsayacak bir
Gtimiik Birli[i geniglemesi sijz ko-

ration programs. And there is as I said
hopefully in the near future the EC-Turkey Customs Union expansion to cover
we

ne-

ed to hope that we can conclude these ne-

gotiations soon. The European Commission has recently proposed that this as
far as the procurement is concerned, the
alignment of the legislation of Turkey
witlt the acqui's communataire would take place by January lst next year. At a period of time before the accession of Turkey to EU it is not yet sure whether or not
Turkey is prepared to do so. It certainly
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nusudur. Aslmda, bu gtiriigmeleri ya-

krnda sonuglandrrmayr umuyoruz.
Avrupa Komisyonu, Ttirkiye mevzuatrnrn AB miiktesebatr ile aynr seviyeye gelmesinin gelecek yrl 1 Ocak'ta

gergeklegece[ini ileri siirmti$tiir.
Ttirkiye AB'ye girmeden cince, hala
25

would be beneficial to Turkish bidders to
be able to take part in the govern procurement system in the EU as soon as possible.
Let me dwell briefly on two key principles which dominate govern procurement in the EU. These are the principles
of non-discrimination and t rans parency.
Non-discrimination is in deed a key principle and the core of the European Communities embedded in the movement of

goods, persons, services and capital.
Apply to procurement, this means that it
is prohibited to grant any national preference to goods, services or bidders originating in the procuring member state.
Certainly Turkish goods and bidders will
benefit from this rule when the decision
to extend the Custonts Union to procure-

ment is adopted putting therefore and
through that Turkish bidders or equal
bidders from the current 25 EU member
states. Equally EU bidders should enjoy
the same principle of non-discrimination
against Turkish bidders end consequently the current preference for nationql
bidders. In Turkey, in the procurement
should be extended to European bidders.

The second main principle I want to
mention is that of transparency . It has already be raised also by other speakers.
Transparency in this context means insuring that information is made available
to all interested parties and particularly
of course to potential suppliers and service providers. It means the right of access to all necessary information. It means insuring that procurement policies
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Tiirkiye'nin bunu yapmaya hazff
olup olmadr[r kesin de[ildir. Mi.imktin oldulunca klsa siire iginde kamu
ihale sisteminde yer alabilmek Ttirk
girigimciler igin kesinlikle faydah
olacaktr.

AB'de devlet ahmtnda egemen
olan iki anahtar ilke iizerinde krsaca
durmak isterim. Bunlar, ayrrm gdzetmeme ve $effafuk ilkeleridir. Aynm
gdzetmeme ashnda, tinemli bir ilkedir ve; mallann, insanlann, hizmetlerin ve sermayelerin dolagrmma tamamen girmig bulunan Avrupa Topluluklannrn gekirde[idir. Bu, altm yapan iiye devletlerde ortaya grkan mallara, hizmetlere ve giriqimcilere herhangi bir ulusal tercihte bulunmalannrn yasaklandr[r anlamrna gelir. $i.iphesiz, Ttirk mallarr ve isteklileri,
Giiffiik Birlilinin, ihalelerle genigletilmesi karan kabul edildifinde,
AB iiyesi mevcut 25 tilkenin e$it konumdaki isteklileri gibi bu kuraldan
faydalanacaktrr. Aynr gekilde, AB isteklileri de, Ttrk isteklilere kargr aynm gdzetilmemesi ilkesinden faydalanmahdrr. Tiirkiye'de, ihaleler Avrupah isteklilere genigletilmelidir.
Bahsetmek istedi[im ikinci temel
ilke, geffaflrk ilkesidir. Bu, difer konu$macrlar tarafindan da dile getirilmigtir. Bu ba$amda geffaflrk, bilginin ilgili biitiin taraflara ve cjzellikle

I. ULUSLARARASI ..KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERiMLILiK" SEMPoZYUMU

and practices are seem to be transparent
and that the information provided is res-

pected by all. In addition, the beneficial
side-ffict of transparency is that it can
not be used as a tool to encour(rge open

and competitive procurement regimes
there by helping both purchasers and
suppliers to achieve economic benefit.
We also add that when the procurement regime was set up back in the 1970s
in the EU, the main major motive was to
ensure effective market access throughout the European Community. As a representative of the European Commission
and representing the European Union in

the World Trade Organisation (WTO) as
far as dual development agenda is con-

tabi ki potansiyel tedarikgilere ve hiz-

met sunuculanna verilmesini sa[lamak ve biitiin gerekli bilgilere ula$ma
hakkr anlamma gelir. ihale politikalannm ve uygulamalanrun geffaf gciriinmesini ve verilen bilginin herkes
tarafindan say$ gdrmesini sa[lamak
anlamma gelir. Ek olarak, geffaflr[rn
faydah yan etkisi, bunun, hem ahcrla-

ra hem de tedarikgilere

ekonomik

fayda elde etme konusunda yardrmct
olarak, agrk ve rekabete dayanan te-

darik rejimlerini tegvik etme aracl
olarak kullanrlamamasrdr.

Ahm rejimi AB'de 1970lerde tek-

cerned in the particular in the debate on

rar diizenlendilinde, asrl giidtiniin

transparency on govern procurement, I
would like to share our current views on
this process. Transparency and access to

Avrupa Toplulu$u yoluyla etkili bir
pazar girigi sallamak oldu$unu da
ekleyebiliriz. Avrupa Komisyonunun
bir temsilcisi ve gifte kalkrnma giindemi devlet ahmr konusunda geffafhk konulu tartrgmada ele ahndr[r siirece Avrupa Birlili'ni Dtinya Ticaret
Orgi.itii'nde temsil eden kigi olarak,
bu siireg hakkrndaki mevcut gdriiglerimizi paylagmak isterim. $effafuk
ve bilgiye ulagabilirlik, prosediirlerde
yer almak isteyenler igin gereklidir.
Bu oldukga belirgin gcirtintir. Paris
uzmanlan, ihale bilgilerine egit ulag-

information are essential

to business

wanting to take part in tending procedures. That seems quite obvious. Paris experts have thought the EU that instruments which ffictively provide equal access to tender information can endure
increased market access and boost trade.
This is indeed why the EU has proposed
these negotiations on transparency in govern procurement in the World Trade Organisation. The EU has been struggling
for a multilateral set of rules on govern
procurement since the Tolqo Round in
the 1960s and also during the Uruguay
Round concluded in 1994.

mayr etkili bir gekilde saElayan
AB'nin artan pazar girigine katlana-

Regrettably we failed, indeed, we did
not succeed in opening world wide thro-

bilecefini ve bunun da ticareti ilerletece[ini dtigtinmiigtiir. Bunun nedeni
ashnda, AB'nin, Diinya Ticaret Or-

AqrLl$

27

giittinde devlet ahmtnda geffafltk konusundaki bu gdrtigmelerin yaprlmasrnr teklif etmesidir. AB, 1960lardaki Tokyo Turundan ve 1994'de sonuglanan Uruguay Turundan bu Yana
devlet altmr konusundaki gok taraflr
kurallar seti igin mticadele vermekte-

dir.

Maalesef baqaramadrk, ashnda,
Ticaret Orgiitiiniin iiyeleriyle diinya
gaprnda agrlmayr bagaramadrk. Qok
taraflt olarak altm pazarlanntn agtlmaslnl baqaramadrk. Sadece, devlet
ahmr anlagmasl amacr iizerine hem-

fikir olmak igin endiistrilegmig iiyelerde srnrrh sayrda DTO i.iyesine sa-

hip olmayr bagarabildik. Bu, srnrrh
sayrda iiyesi olan tamamen yanh bir
anlagmaydr. Oldukga genig kapsam-

h kurallarr belirtmekte ve bu anlagmanln taraflannrn birbirlerine srnrrh
ughout the members of the Trade Organisation. We did not succeed in opening
procurement markets multilaterally. We
only achieved in having a limited number
of WTO members in the industrialised
members to agree over the scope of the
government procurement agreement, a
purely lateral agreement with a limited
membership. It sets out a rather comprehensive set of rules and it also ensures
that the parties to this agreement grant
each other a limited degree of market access. While accepting that in 1994 when

the Uruguay Round was concluded, it
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bir pazar girigi sa$ladt[mt
garanti etmekteydi. 1994'te Uruguay Turunun tamamlandt[rnr kabul
ederken, 1996'da Singapur Bakanhk
Toplantrsrndan bu pazar agrlmalart
konusunda anlagmaya varmak miimkiin defildi. DTO'ntin iiyeleri, geffaflrk konusunda gok taraflr bir anlagmayr gciriigmeden cince hazrlayrcr bir gahgma yapmaya karar verdi.
Avrupa Birli[i, tedarikteki geffafh!rn, tedarik bilgisine girmek igin yaprlan masraflan azaltarak ve tedarik
firsatlan hakkrnda kesinlik ve tahmin
derecede
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was not possible to agree on these market openings in the Singapore Ministerial Meeting in 1996. The members of the
WO decided to undertake preparatory

work before negotiating a muhilateral
agreement on transparency. The European Union has always been convinced that

transparency

in

procurement brings

substantial benefits to the world economy by reducing costs to get access to
procurement information and providing
certainty and predictability about procurement opportunities. Surely these items
these two

will be discussed throushout
days.

In the context of the current World
Trade Organisation negotiations to
which I referred and are named the dual
development agenda, we expected that
agreement would be reached to start ne-

gotiations on transparency

in

govern

in September, 2003 after
the Cancun Ministerial Conference. The
EU gave strong backing and expected a
positive decision at Cancun to launch
these negotiations. Regrettably the miprocurement

nisterial meeting was a major setback
and currently my commission and the
major trade ministers are trying very
hard to bring these negotiations back on
track. Whether we wiII succeed remains
to be seen but hopefully we will have a
clear picture in July.
Let me say that the European Union is

no longer demander for ffansparency in
govern procurement and I qualify this.
We are

no longer to pay for transparency

in procurement. Why? Because transpa-
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edilebilirlik saflayarak, diinya ekonomisine biiytik yarurlr getirdili
konusuna her zaman inanmrgtrr. Muhakkak ki bu maddeler, bu iki giin
boyunca tartrgrlacaktu.

Bahsetti[im ve gifte kalkrnma
gtindeminde isimlendirilen mevcut
Diinya Ticaret Orgtitil gtiriigmeleri
ba[lamrnda, Cancun Bakanhk Konferansrndan sonra Eyltil 2003'de devlet ahmrndaki geffaflrk konusunda
grirtigmelerin baglamasr igin bir anlagmaya vanlmasmr ummu$tuk. AB,
gtiglii destek vererek bu gdriigmelere
baglama konusunda olumlu bir karann ahnmaslnr beklemigtir. Maalesef,
bakanhk toplantrsr, dnemli bir baqansrzhktr ve $u anda benim komisyonum ve biiytik ticaret bakanlan, bu
gcirtigmelerin tekrar baglamasr igin
btiyiik gaba gtistermekteyiz. Baganp
bagarmayac a[rmrz gciriilecek, fakat
umarlm Temmuz'da belirein bir sonug elde edeiz.

Avrupa Birlili'nin arttk devlet
ahmmda geffaflrk istemedifini stiylememe izin verin. ki buna ben de katr-

hyorum. Artrk ahmda geffaflrlrn bedelini tjdemek istemiyoruz. Neden?
Qtinkii ahmda geffaflrk, btittin OtO
tiyelerinin ilgisini gekmelidir. Bu ne-

denle. AB neden devlet ahmrndaki
qeffaflrlrn bedelini tidemek zorunda
olsun, Sciz verdik ve sciztimiize baElt
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rency in procurement should be of interest to all members of WO. So why wo-

kalaca$rz; inaruyoruz ki tedarikteki
geffaflrfrn Dtinya Ticaret Orgtitiinde

uld the EU have to pay for transparency
in govern procurement? We are commit-

tartrgrhyor olmasr ve bu konuda hemfikir olunmasr gok dnemlidir. Fakat

ted and remain committed and we believe
that it is very important that transparency

in procurement is being discussed and
agreed upon in the World Trade Organisation. But regrettably there is a hard core of developing countries which continues to strongly oppose on agreement on
transparency in procurement. So it is currently not certain how, whether or not
and how transparency in govern procurement will be taken further in the context

of the World Trade Organisation.

Let me now say my last words about
govern procurement and corruption. Obviously, no country can claim to be totally
free of comuption. I was very interested
to see the coruuption perception index of
133 countries published last year by
Transparency International. Transparency International is an international
non-governmental organisation which
monitors comuption world wide. It was
reassuring thqt then EU member states
very amongst the top 20 in terms of near
absence of corruption. On the other hand,

it is I thinkworrying that amongst the l0
new EU member states, the best is ranked
in position 29, in the world's in position
64. Amongst the remaining EU candidate
countries, one is in position 54, one in 83
and Turkey, so very in the middle, in position 77. I am firmly convinced that corruption thrives on secrecy and onthe creation of rules aimed at transparency in
govern procurement reduces the scopefor
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maalesef qeffaflrk konusundaki bir
anlagmaya gtiglii bir qekilde kargr gelmeye devam eden geligen tilkeler sorunu vardrr. Bu nedenle, gu anda devlet ahmmda geffaflr[rn, Diinya Ticaret Orgiitii baflamrnda nasrl ahnaca[t
veya almrp almmayacapr kesin

de[il-

dir.
Devlet ahmr ve yolsuzluk hakkrn-

daki son kelimelerimi sciylememe
izin verin. Agrkga, higbir iilke, yolsuzluktan tamamen kurtulmug oldulunu iddia edemez. Transparency International tarafindan gegen yrl yaymlanan 133 i.ilkenin yolsuzluk algrlama

endeksini gormeyi gok istiyorum.
Transparency International, diinya gapmda yolsuzlulu izleyen uluslararast
bir sivil toplum rirgiittidtir. AB iiye iil-

kelerinin, yolsuzluktan kurtulma agtsmdan neredeyse en iyi 20 tilke arasmda olduklan konusunda giiven tazeliyordu. Di[er taraftan, bence bu
drgi.it, 10 yeni AB iiye tilkesi arasmda, en iyisinin 29. srada ve dtinyada
64. srrada olmasmdan kaygrlanmaktadrr. Kalan AB aday iilkeleri arastnda,

birisi 54. srada, birisi 83. srrada ve
Tiirkiye gok ortalarda, J7. srradadr.....Benim inancrma gcire, yolsuzlufu frenlemek iizere bir gergeve

I. ULUSLARARASI .KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERiMLILiK" SEMPOZYUMU

corruption. There are three golden rules
in my belief for any framework that sets

olugturmak igin iig altrn kural bulun-

maktadr:

out to curb corruption.

l-

Provisions must contain clear and
predictable procurement rules that leave
no room for discretionary judgements.
2- The framework must ban discrimination and ensure there is no scope for
conflicts of interests to rise.

1. Hiikiimler, ihtiyari yargil.ara
mahal brrakmayan belirgin ve tahmin
edilebilir ahm kurallarrnr igermelidir.

2.

Qergeve, aynmcilrgr yasaklamah ve ortaya grkacak glkar gatl$malanna herhangi bir olanak vermeme-

lidir.

3- The rules must provide for the
right to complain and effective complaints procedures should be introduced
such as those under the scope
reytew.

ofjudicial

Estimates are hard to obtain but some have said that where corruption is
systemic, it may add up to 25Vo to the
cost of govern procurement contract
which is a huge number . In particular, if
I realise it very often, govern procurement contracts and tending procedures

are launched for projects which are of
high importance to the developments of
countries. Let me conclude by saying that

the lack of progress in the multilateral
sphere any particular, the failure to launch WTO negotiations on transparency
in govern procurement should not influence our objectives or intentions. Certainly thnt remains true for the EU and I
am sure, remains true for Turkey as well
and of course the EU is prepared to continue to work together withTurkey in this
respect.
Thank you.

AEILI$

3. $ikayet hakkmr saElayan ve etqikayet prosedtirlerini olugturan
kurallar hukuki perspektif igerisinde
sunulmahdrr.

kili

Tahminlerin elde edilmesi oldukga zordur. Fakat bazr kigiler, yolsuz-

lu$un sistemli oldufu yerde, bunun
devlet ahm sozleqmesinin maliyetine
Vo25 (oldukga yiiksek olan) kadar ilave yapabildi!ini sciylemigtir. Ozellikle, hiikiimet tedarik sozlegmeleri ve
prosediirler, iilkelerin kalkrnmasr igin
tjnemli olan projeler igin baglatrlrr.
Herhangi bir gok taraflr ktiredeki ilerleme eksikli[inin, devlet altmtnda

qeffaflrk konusunda DTO gciriigmelerin baglatrlamamasl, amaglanmrzr veya niyetlerimizi etkilememelidir. AB

igin do!ru olan kesinlikle, Ttrkiye
igin de dofrudur ve tabi ki, AB bu
konuda Tiirkiye ile birlikte gah$maya
haz:-rdr'.

Tegekktir ederim.
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IPEK QEKEN
Teqekktirler. Aramzda olamayan ancak Kamu ihale Kurumu Baqkanr Sayrn Sener Akkaynak'a hitaben sempozyuma mesaj gcinderen davetlilerin mesajlannr takdim etmek istiyorum.

'Yo{un programtm nedeniyle kafilamad$tm 1. Uluslnrarast 'Kamu
Ahmlannda Saydamhk ve Verimlilik' Sempozyumuna davetiniz igin teSek'
kiir ederiz. Sempozyumun baganh gegmesi dile{iyle size ve de{erli knfih'rn'
alara selam ve sevgilertmi sunanm.
Recep Tayyip Erdo{an

Bagbakan"
Eraslan Ozkaya Yargrtay Bagkanr, Mehmet Damar Sayrgtay Bagkanr,
Mehmet Ali $ahin Devlet Bakanr ve Bagbakan Yardtmcrsr, Ali Babacan
Devlet Bakanr, Gi.ildal Akgit Devlet Bakanr, Prof. Dr. Mehmet Aydrn Devlet Bakanr, Abdiilkadir Aksu igigleri Bakanr, Dog. Dr. Htiseyin Qelik Milli
Efitim Bakant, Nevzat Pakdil Kahramanmarag Milletvekili ve TBMM Bagkanvekili; Sadrk Yakut Kayseri Milletvekili ve TBBMM Baqkanvekili; Ytlmaz Ateg TBMM Bagkanvekili, Mehmet Rrfat AK Parti Genel Bagkan Yardrmcrsr Mersin Milletvekili, Mehmet Melik Ozmen Aln Milletvekili, Taner
Yrldrz Kayseri Milletvekili, Ekrem Erdem AK Parti Istanbul Milletvekili,
Halide incekara istanbul Milletvekili, Emin Bilgig Isparta Milletvekili, Yakup Kepenek Ankara Milletvekili, Ali ibig istanbul Milletvekili, Mehmet
Akif Hamzagebi Trabzon Milletvekili, Prof. Dr. Naztm Erken istanbul Milletvekili, Dr. Btilent Gedikli Ankara Milletvekili, Enis Yeter Vali, Qahgma
ve Sosyal Giivenlik Bakanh[r Mtistegan, ismet YrlmazDenizcllik Miistegarr, Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu Bagkanr Tevfik Bilgin,
Radyo-Televizyon Ust Kurulu Bagkanr Fatih Karaca, Enerji Piyasasr Diizenleme Kurulu Baqkanr Yusuf Gtinay, Radyo-Televizyon Ust Kurulu Bagkanvekili Dog. Dr.Zakir Avqar, Alaattin Yiiksel Antalya Valisi, Hasan Basri
Giizelollu Giimtighane Valisi, Htiseyin Aksoy Mulla Valisi, Temel Kogaklar Mardin Valisi, Dofan Unliisoy Vali, igiqleri Bakanhfir Toplumla iligkiler
Daire Bagkanr,Oner Giiney Milli Elitim Bakanhfr Ozel O[retim Kurumlan Genel Mtidtirii, Erdal Ata Kocaeli Valisi, Abdiilkadir Sarr Hatay Valisi,
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Mustafa Demirer Krnkkale Valisi, Kemal Yazrctoflu Ordu Valisi, Ali Serinda! Krrrkkale Valisi, Kadir Kogtemur Elazrp Valisi, Liitfullah Bilgin Gaziantep Valisi, Faik Ceceli Maliye Bakanh[r Milli Emlak Genel Mtidiirti,
Dr. Mimar Kadir Topbag istanbul Biiytikgehir Belediye Bagkant, Sadettin
Qay Qahgma ve Sosyal Gtivenlik Bakanhfr Bakan Danrgmant, Dr. Mustafa
Demirer Fatih Belediye Bagkanr.
Son olarak Bayrndrrhk ve iskdn Bakant Sayrn Zeki Ergezen'i davet ediyo-

rum.

ZEKi ERGEZEN
(Bavrndrrhk ve Iskan Bakanr)
Sayrn Bakan Arkadaqlanm, Qok Krymetli Cumhurbagkanhlr Genel Sekreteri,
istanbul il Valimiz, Qok
Muhterem Bagkanlar ve Qok
Muhterem Biirokrat Arkadaglanm, Saygrde[er Hazirun, Scizlerime baglarken hepinize en derin ve igten saygrlarrmt sunuyorum.

ihaleyle ilgili toplantrlara
Bakanhk olarak bizim uzak

durmamz miimkiin de[il.
ihale Kanunu, ihale Kurulu
ve benzeri igler, benzeri toplantrlar, B akanhltmr ztn tarthi misyonu nedeniyle ihalelerde,uygulamalarda tine grk-

trfrndan dolayr, bakanhklar
arasmda da merkezi bir otoritesi bulundulundan, istiga-

AQILI$
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ri fonksiyonu her giin biraz daha rine grktrlrndan dolayr, Bayrndrrhk Bakanh!r bu toplantrlara ijnem vermekte. Bundan dolayr bu ihale Yasasr'nr haz:r,lamakta, ihale Yasasr defigiklilinde de etkin olan Bakanh[rmrn Mi.istegar Muavini, bu toplantr boyunca burada bulunacak ve gerekli katkrlarr saflayacaktrr. Her ne kadar ihale Kurulu ve ihale Yasasr, Maliye Bakanh[ryla iligkilendirilmig olsa da, biraz tjnce stiyledi$im nedenlerden dolayr Bayrndrrhk Bakanh[r'nr ve onun muhataplannr gok yakrn ilgilendirmektedir.
Tiirkiye gok hrzh deligim yaglyor. Bu arada kanunlar da srk srk defigiyor.
Gegtifimiz yrllarda siyaset, btirokrasi, kamu kurum ve kuruluglan yara aldr.
Bu paralelde birgok kamu kurum ve kurulugu da operasyonlara muhatap oldu. En gok konugulan konulardan ikisi de hep dikkatleri gekti: Birisi bankalar, diferi de kamu ihaleleri oldu. Mensubu bulundu$um Bakanhk da bundan
gerekli nasibini aldr. Suglu aranrldr, gciziim aranrldr, gare aranrldr, bu igin dniine gegmek istenildi. 1991'den beri Parlamentodayrm, ara vermedim; bunlar
hep o gtinler konuguldu, Cindoruk'un Bagkanhlmda -o dcinem Meclis Baqkantydt- "bu yasa de[igsin" denildi, ben de Partim adrna o komisyonda bulundum. Istikrarszhklar, bu yasalann de[igmesini geciktirdi, nihayet bizden dnceki Htikiimet dcineminde 2886 suglu bulundu; olumsuzluklar merkezinin bu
yasa oldu[unu, olumsuzluklara 2886 sayrh Yasanrn zemin hazrrladrfr, bundan dolayr derhal defigtirilmesi gerekti[ine karar verildi ve 4734 ve 4735 saytlr Kanun gok acele bir gekilde grkanldr. Ben de o zaman bu yasa Erkanlrken, sugun yasalarda olmadrlmr, en btiyiik suglunun da uygulayrcrlar oldu[unu, o 20 dakikahk konugmam boyunca her vesile ile sayfalann arasrna dilimin dcindti[ii kadar bunu yerlegtirmeye gahgtrm.

Partim adma konugmu$tum ve yasalann gok acele getirildigini, bu nedenle de hatalar yaprldr[r, bu yasalann yolsuzluklarr dnleyemeyecelini, tekelcilifi cingcirdii[tinii, eskisinden biraz daha iyi oldu[u igin buna "evet" diyece[imizi soylemigtim. Aynca da sonuna gunu ilave etmiqtik: "Yasalar, Tiirkiye'nin gergekleri, ihtiyaglan, halkrn refahr dikkate ahnmadan, gok acele grkanltyor" demigtik. "Yakmda bu yasa da deligiklile ufrayacaktrr." Bugiin gelirken bile tutanaklara bakarak geldim, bunlan sciylemigtik. Yasa grkaranlar,
elbette ki iyi niyetlidir. Biz de bugtin birgok yasa grkanyoruz, inanryorum ki
gelecekte bunlann bir krsmr defigecektir. Acelecilife gelmiyor, acelenin birtakrm yanhglarr beraberinde getirdi[ini de goriiyorum.
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Bakan olduktan sonra da yagayaca[rm stktntrlan dile getirdim; bu yasanm
6niimti trkadrfrnr, programrml hayata gegiremeyece[imi, bakanhklan trkayaca[rnr sciylerken gok dnemli tenkitlere de muhatap oldum. Ancak ben rsrarct
oldum, "de[igmesi lazrm" dedim. Qiinki.i bu yasayt uygulayanlar bizleiz.
"$effaf olahm" deniliyor, onun igin qeffaf konugmaya devam edecelim. $effaf olmak laztm. "Bu yasada yaklagrk maliyetin gizliligi kalmaz" demigtik,
"miiteahhitler daha kolay anlagacak; si.ire gok uzun oldufu igin, Tiirkiye'nin
qartlanna uygun defildir, ilanlann mahalli gazetelerde de mutlaka yaprlmast
gerekir" demigtik. Gerekti[inde iglerin bcjltinerek ihale edilmesinde yarar
vardrr. Kamu gorevlileri yasaklamanrn, mahkeme kararr olmadan birinin verdili dilekgeyle ihale yapma yasalrnrn getirilmesinin gok biiyiik eksiklili ol'
dulu ve benzeri 40 maddenin gok ktsa zamanda de[igmesinin yararh olacalr
kanaatiyle kamuoyunun tjntine grktrk. Ancak bu nedenlerle gok geyler s6ylenildi. Susmaktan bagka gare bulamadrm."Zaman en iyi hakemdir ve en iyi gahittir" dedik ve bunun da do[ru oldu$unu gcirdtik. Yaklagrk maliyetin gizlili!i kaldr mr; kalmadr. ihalelerde anlaqmalar yaprhyor mu; yaprhyor. Qok yiiksek tenzilatlarla igler gidiyor mu; gidiyor.

Bu sefer ben susmayr tercih ettim. Bakanlar dahil herkes bu yasarun de[igmemesi ve bciyle devam etmesi gerekti[ini sciyledi. Baqta da ihale Kurulu
Bagkanrmrz ve ekibi dahil olmak iizere herkes, bu kanunu grkaran Sayrn Bakanlanmrz da dahil, medya dahil herkes bir geyler s6yledi. Ne yapacaksrnrz;
tek bagrna kahnca, susmak en do[rusu. Zaman bizi hakh grkardr. Bakanltklar
trkandr. ihaleler yaprlmadr, krg neredeyse gelmek izere. Qtinkii kimse anlayamadr. Uyum sallayamadrnrz,40 madde de[igti ve iyi ki de[igti. De[igmeseydi biz Hiikiimet olarak 15 bin km bdliinmiig yol projemizdebir adrm dahi atamayacaktrk. Ankara'dan Aksaray'a kadar bir yolu tek mtiteahhide ihale edecektiniz. Gel de altrndan kalk; tince yizde 10 tidenelini bulacaksrn, ondan
sonra ihale edeceksin. $imdi bu yasayr de[igtirdifimizden dolayr inantyorum
ki bu sene Ankara'dan grkan, Nifde-Uluktgla'ya kadar bdltinmtig yola ulagacaktrk, bciliinmiig yolla gidecektik. Ne kadar; 285 km'lik yol. Hem kaliteli yaprhyor, hem giizel yapthyor, hem ucuz yaptltyor, kamunun imkdnlanndan da
alabildigince yararlanrhyor.

Ancak, ben gunu sdyliiyorum; bu yasa, bir onceki yasadan daha iyidir,
hakkrnr da her defasrnda teslim ediyorum ama yeterli gdrmedilimizi soyliiyoAqILI$
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rum. Buna raEmen, yasada yapllan de$igikliklerin yeterli olmadrlr konusunda her giin biraz daha sesler yiikselmeye bagladr. iki tane garprcr cirnek vereyim; hem ihale Ust Kurulu'nun, hem de bu sempozyumda gcirev alacaklann
dikkatini gekmek istiyorum: Diin delil evvelsi giin, bir ilimizde, <izel idarede
hastane ikmal ingaatr -3 trilyon- ihale edildi. ihaleye 35 yeterlilik belgesi verilmig; yalnrz teklif veren 3 kigiden birinin evrakr eksik. Biri teminat koymamrg sadece alacak kigi kiigiiciik bir tenzilat yapmrg. Hani bu ihale Kanunu
yolsuzlulu dnli.iyordu, hani bu ihale Kanunu anlagmalan dnliiyordu... Bir yrl
iinceye gidelim, gazeteleinbaghklanna bakahm; getirdim, gazeteleinbaghklan bende, buradan grkarken ihale Ust Kurulu Baqkanrma verecefim. Ayrrca
hazrrhklar yaptrk, kendilerine rgrk tutmalan bakrmrndan, gelecele yonelik
faydalanrrlar diye biirokratlanmrzr gahgtrrdrk, onlan da kendilerine takdim
edece[im.

Bir bagka cirnek vereyim; ihale yaplyorsunuz,yizde 65 tenzilat yaprhyor.
Ya anlagma yaprhyor ya vahim tenzilatlar yaprhyor, ortasrnr bulmak igin cizel
gayret sarf etmek lazrm. Yaklagrk maliyetlerle ilgili de gelinen nokta gok vahim. Kimse piyasa ara$trmasr yapmryor; devletin eski birim fiyatlarrnr ahyorlar, enflasyonla garpryorlar iJ;zerine yizde 25 bir daha koyuyorlar, ondan
sonra yaklagrk maliyet diye de 10 dakika sonra ve Ankara'nrn Kzrlay'mda
biirolarda fiyatlar dolagryor. Siirt'teki ihaleyi bir giin sonra biz de Bakanhktan duyuyoruz, maliyeti hemen komisyondan bize srzdrnyorlar. Yemin de ettirseniz, ne kadar tutar bu? insanlar, her geye fetva buluyorlar. Onun igin "qeffaf konugahm" dedik ya, herhalde bu sempozyumun en cinemli yanlanndan
birisi sadelik, geffafhk, her gey konugulacak. Ben de Allah'a gtiktir hep qeffafim. Onun igin bazen konugurum, bazen hoga gitmez konuqmalanm. Bazrlarr
burkulur, ytizleri ekgir ama hig aldng etmiyorum, aldrng da etmeyecelim.
Do!rulan iilkemin menfaati igin, Tiirkiye'nin grkan igin, Tiirkiyecilik igin
sciylemek mecburiyetindeyiz, bunlan sciylemezsek olmaz.

Miiteahhitler zaman zaman Bakanhla geliyorlar, "eski 2886'da bu ortalama tenzilata gegelim" diye, "bu konuda bir kanun defigiklifiine ihtiyag var
mt?" diye. Qiinkti birgok mtiteahhit de artrk ihaleye girmek istemiyor; ya Erkrgma verecek ya bi.iro biiro dolanacak miiteahhitleri ayarlayacak veya gelecek gdziinii yumacak, atacak veyahut da biirokratlan Bakanr ayarlayacak.
Bagka garesi var mr? Var mr bagka garesi; yok. Birebir yagryoruz. Hani hasta
36
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demig ya "kegke benim doktorum, benim gibi damdan diigen

biri olsa." Biz,

birebir uygulayrcryrz; biitiin detaylarla, biittin tefemratlarla uygulayrcryz,
kargrlagryoruz, kargilagtr$rmz igin sorunlarr da gciriiyoruz. Mtiteahhitlerle,
kurumlarla, kuruluglarla, valilerle, <izel idarelerle her gtin. Bu bizim ekmelimiz, aqrmrz, bizim ktiltiiri.imiizdiir bu, biz bunu yagryoruz. Dolayrsryla Bayrndrrhk Bakanhlr olarak bu A'dan Z'ye herkesi ilgilendiriyor, uzak duramayz
do!rulan soylemeye devam edeceliz.
Tabii yaklaqrk maliyetin tespitini soyledim, yaklagrk maliyetin gizlililini
soyledim, eksik evrak tamamlama hakkmrn suiistimali olayr ciddi srkrnttlar.
ihaleye bagvuru evraklarrnrn goklu$u gma getirmeye bagladr. ihale Komisyonunun inceleme prosediirtiniin uzunlu$u , benzer ig tanrmrndaki karmaga...
Biz biliyoruz ve yaglyoruz; thaleye sokmuyorlar, "senin gunlar tamam defil;
ben senden tilnel kahp istedim, tiinel kahp gozi.ikmiiyor, sana yeterlilik belgesi vermiyorum" deniliyor, ama tiinel kahbr olmayana da ihale veriliyor. O zaman bu ihale Yasasr'nrn miikemmellifinden kaynaklanryor, nasrl oluyor bu?
Bir karmagahk var, ama sdyleyeceklerimi sciyleyece[im sonunda. Bir tahlil
yaplyorum, tenkitlerimi yaplyorum. Bence acele etmemek lazrm, "yasayt bir
yrl, iki yrl daha izlemek lazrm" diyorum. Qtinkii firsattan istifade bu yasanrn
faydah ycinlerini bozmak isteyenler de var, artr y6nlerini kendi arzulanna gore ycinlendirmek isteyenler de var. Onun igin acele edilmemesi konusunda
tedbirli olmamz laztm, konugulan yerlere bu fikirleri pompalamamrzlazrm.
Eksikleri daha iyi gcirmek, daha belirginlegmesini saflamak vebazr hususlarm da yerli yerine oturmaslnrn teminini saflamak...
2886 sayrh Yasaya saldrrdr[rmrz gibi bu yasaya saldrrmamaltyrz. Ben o giin
de sdyledim, bugiin de sdyli.iyorum; 2886 sayrh Yasanrn eksiklikleri giderilerek... Qtinkii bizde bir hata var; eski, eski oldufu igrn ataru, yeni de yeni oldu!u igin bahklama atlanz. Eski, eski oldufu igin atrlmaz. Yeni de yeni oldulu
igin ahnmaz. Eskiyle yeniyi uyum igine gcitiirmek lazrm.2886 tahlil edilirdi,
eksiklikleri gciri.iltirdii, uygulamadaki eksiklikler diizeltilirdi ve devam edilirdi.
Peki defiigti; madem deligti, gelin bu yasaya saldrmayahm. Bu yasayr koruyaIrm ama bu yasanrn eksikliklerini de izleyelim, takip edelim ve bunlan da zamanr geldilinde de$igtirmekte gecikmeyelim, iilkemizin menfaati igin.

Ulkenin her tarafi yasa dolu. Hangi bakanhla giderseniz gidin, -tizellikle
AqrLr$
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Cumhurbagkanrmlz Genel Sekreteri burada, Bakanlanmr z burada, biirokratlar
burada, Valimiz burada, bagkanlar burada gatr katlan kanun, dolaplar kanun,
bodrumlar kanun, argivler kanun, kanunlardan gegilmiyor ama kanunlan uygulayan da yok. Aragtrramryorsunuz, inceleyemiyorsunuz, okuyamryorsunuz,
birbiriyle iligki de kuramryorsunuz. Birisi bir maddeyi yakahyor, oradan yola
giloyor, yoluna devam ediyor. Beg sene sonra yanhghlr grkryor; gi.inkii bir bagkasr, onun yanhghlrnr Eftaran bagka bir madde bulmug. Qok kanuna gerek
yok. Az ve ciz olmastlaztm, anlagrlrr olmasr laztm,net olmasr laztm, herkesin
anlayabilecefi kanunlar olmasr lazrm. Rifat Bey burada olsaydr, mevzuatla ilgili gok gikAyetleri var, "muhterem mevzuat" diyor, "aziz mevztJat" diyor, hakikaten mevzuat gok fazla, yetigemiyorsunuz. Tiirk Milletinin biirokratlannm
zeka ve kabiliyetlerine de gok zaman kaybettiriyoruz; giinkii go$u zaman bunlarla bo$ugturuyoruz, enerjimiz boqa gidiyor, fazla meggul ediliyorlar.

Dolayrsryla btitiin hatalan yasalarda aramak yanhgtrr. Kanunlann yeterli olmast yetmiyor, kanunlan uygulayanlarm da yeterli olmasr halinde, kanunlann
yeterlili[inin bir anlamr vardr. Kanunlar, ideolojik yaklagrmlarla ele almmamalr; gtinkii sonucu zararh olur. Gtigliilerin varh[r goz rintinde bulundurula-
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rak, yiirelimizin merkezine oturarak, bagka bir ifadeyle gtiEltilerin varhlt, kanunlara golge diigiirmeden grkarrlmah. Aksi halde milletten uzaklagrnz, halktan da uzaklaqnz. Tekelcilili biinyesinde gizleyen amagla hazrrlanan kanunlar, varoqlarda yagayanlann sayrsrnr daha vahim bir qekilde artracaktr. Onun
igin tekelcili[in dniine gegmek lazrm. Bu benim gahsi kanaatimdir, gahsi dtigiincemdir. Bu mesaj, benimle ilgili bir mesajdrr.

Kanunlar yetersizse, diizeltmek gok kolaydrr. Vicdanlar ve karakterler yetersizse onlan neyle dizeltece$iz; sfttntt burada var, buna dnem vermeliyiz,
Sonugta kanunlan uygulayanlar insanlardt. insanlar egoist olduklan zaman,
grkarlarrnr merkezlerine oturttuklarr zamatrt, ilahi kanunlan bile arzulanna gtire yorumlayacak, onlann arzulanna gtire fetva verdirtecek insanlar bile bulabiliyorlar. O bakrmdan, biz kanunlarrn di.izeltilmesi igin upragrken, kanunlar-

da eksiklik ve bogluk brakmamak igin u[raqrken, liitfen Tiirk Milletinin
menfaati igin, gelecelimiz igin, insanrmrzrn da vicdanrnda ve karakterinde
bogluk brrakmayacak kadar yetigtirilmesine, yetigmemize cinem vermeliyiz'
Benim giirdti[iim bir gey var, sciylemekten gekinmiyorum: Ne camiler kdmil insan yetigtirdi, ne de okullanmrz. Eksikll$imiz gok biiyiik. Burada durmaltytz ve burayr merkez yaparak insantmzrn iizerinde tahlil yapmahytz'
Yiire[inde gizlilikleri tagryarak kanunlan hazrrlamaya kalkrganlann, bir miiddet sonra da kendilerine zarar verdilini gbrtiyoruz. Dolayrsryla geffaf olmak
lazrm,net olmak lazrm, stiyleyeceklerimizi dobra dobra konugmak lazrm,ya'
pacaklanmrzr da dobra dobra konugmak lazrm.
O bakrmdan, iki ci.imleyle cizetliyorum; bu yasa, eskisinden iyidir ama yeterli de[ildir, deligime muhtagtrr. Gozleyelim, izleyelim, ondan sonra bunun
de[igmesinin gereklilifini de hep beraber gdrece[iz.

Bu dtigi.incelerle, bu duygularla hepinize tekrar en derin saygrlanmt sunuyorum.

ipnr

QEKEN

Tegekktirler Sayrn Bakanrm. Deferli konuklar; teblillere gegmeden cince,
ara veriyoruz.

l5 dakikalft bir
AqILI$
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I.TEBLIG
"Diinyada ve Avrupa Birlifi'nde Kamu Ahmlarmdaki Son Geligmeler; AB Perspektifinden Tiirkiye'de
Kamu Ahmlarr
(Uyelik Stirecinde AB' nin Tiirkiye' den Beklentileri)"
Lies MESSAUODI

AB Ticaret Genel MiidiirliiEii Uzmanr

"Tiirkiye'de Kamu Ahmlarr Reform Siireci"

Arif siM$EK
Kamu Ihale Kurulu Uyesi

III.TEBLiG
"Kamu Kaynaklarrnrn Verimli Kullanrlmasrnda
$effaflrfrn Onemi"
Vesile KULAQOGLU
DTO Ticaret ve Qevre Birimi Direktorti
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IPEK QEKEN
"Diinyada ve Avrupa Birlifii'nde Kamu Ahmlanndaki Son GeliEmeler
ve Avrupa Birli{i Perspektifinden Tiirkiye'de Kamu Altmlnn, Uyelik Siirecinde Avrupa Birli{inin Tilrkiye'den Beklentileri" konulu teblili sunmak
iizere Avrupa Birlili Ticaret Genel Miidiirliilii Uzmanr Sayrn Lies Messauodi'yi davet etmeden dnce, Sayrn Messauodi hakkrnda krsa bir bilgi vermek is-

tiyorum; Avrupa Brugge Universitesi ve Paris Universitesi Avrupa Hukuku
Mezunudur. Sorborne Universitesinde de bir yrl elitim gdrmiigttir. 2000 yrlrndan bu yana Avrupa Komisyonu IgPazar Genel Miidiirlii$i'nde gahgmakta ve avnt dairede Kamu Alrmlan Politikasr Miidiirlii[ti'nde idareci olarak da
gdrev yapmaktadrr. Tiirkiye, Krbns,
Bulgaristan ve Slovenya'daki kamu
ahmlarr mevzuatrnrn Avrupa Birli[i
mevzuatrna do!ru ve verimli bir gekilde uyumlagtrrlmasr yciniinde gahgmalarda bulunmaktadrr.

Mr. Messauodi; welcome.

LiES MESSAUODi
(AB Ticaret Genel Miidiirlii$i
Uzmanr)
Ekselanslan, bayanlar ve baylar,

Ilk olarak, Avrupa Komisyonunu
iki grinlii$ine istanbul'a davet etti[i
LIES MESSAaoDi
Excellencies, ladie s and gentlemen,

First of all, I would like to thank the
Public Procurement Authority (PPA) for
inviting the European Commission services two days in Istanbul. Our President
interests that the representative of business' world and the public sector give the
TEBLiGLER

igin Kamu Ihale Kurumuna (KIK) tegekktir etmek istiyorum. Bagkammz,
ig dtinyasr temsilcilerini ve kamu sektiiriinii kamu ihaleleri konusunda bir
araya getkerek konuya gtisterdili hassasiyeti ortaya koymugtur. Bugtin sizlerle AB ihale yasasr ve bunun Ttirkiye igin anlamr konusundaki son gelig-

meleri tartrgmak istiyorum. Bazen zor
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public procurement. I would like today to
discuss with you the latest development in
EU procurement legislation and the implication for Turkey. After four years of long
sometimes dfficult, and we would even say

in English 'Byzantine' negotietions with
the member state, the legislative package
of the revise public procurement directive
was published in the fficial journal of the
European Union on April,30,2004.

How did we get there? Well,

it all

started in ... with a green paper published by the European Commission. The
outcome launched by this green paper
was a need to simplifu the legislative framework to make it more flexible and to
adopt to the electronic era.

I will

start with a first objective;
simplification. Here we wont it to make
sure that the directives and their provision where more understandable to anyo-

ne involved in public procurements;
purchasers, aII economic operator. As a
consequence, the current public procurement directive where codified and redesigned in two current texts. One for pubIic procurements and one for procurements initiated by entities in the utilities
such as water, energy and transport. As
an example of the simplification, cur-

rently we have three directives in the
public sector with l17 articles.The new
classic directive which will replace the
three directives. We also try to follow a
more user friendly provisions and the directives are originated in the logical order of a law procedure. So the new structure like the new provisions are conce-
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1.

ve uzun gegen dijrt yrlhk ve Ingllizce'de iiye iilkelerle "Byzantine" gtirti$meleri dedifimiz gdrtigmelerden sonra, de[igtirilen kamu ihalesi direktifi
yasama paketi,30 Nisan 2004'de Avrupa BfuliEi'nin Resmi Gazetesi'nde
yayrmlandr.

Buraya nasrl geldik? Bu, Avrupa
Komisyonu tarafindan yayrnlanan bir
ye$il kitap ile ... yrhnda bagladr. Bu
ye$il kitap ile ortaya grkan sonug, yasama gergevesini, daha esnek hale

getirmek igin ve elektronik gala
adapte etmek igin basitlegtirilmesi ih-

tiyacrydr,

Bir ilk hedef ile baglayacafrm: basitlegtirme. Burada netlegtirmemiz
gerekir ki, direktiflerin ve hiikiimler,
kamu ihalesi sistemi igerisinde yer
alan herkesin daha kolay anlayabileceli bigimde diizenlenmigtir. Sonug
olarak,

iki mevcut metin iginde kod-

lanan ve yeniden diizenlenen mevcut
kamu ihalesi direktifi ortaya grkar.

Birisi, kamu ihaleleri igin; di[eri de
su, enerji ve ulagtm gibi kamu hizmet

sektrirlerindeki kuruluglar tarafindan
baglatrlan ahmlar igindir. Basitlegtirmenin bir tirneli olarak, gu anda kamu sektdrtinde Il7 maddeli tig direk-

tifimiz var. Ug direktifin yerini

ala-

cak yeni klasik direktif. Aynca daha
kullarucr dostu htikiimler takip etmek

istiyoruz. Direktifler, bir yasa prosediiriiniin daha mantrkh bir diziligi ile
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ived as an income intended to guide
users oust to the law procedure.

Another element of simpffication is a
threshold that means the application of the
directive. We have replaced in Euros instead of special drawing rights. It is important
for me to highlight also that these new directive will improve the application of the
community law and will help to take into
account the latest ofthe European Court of
Justice. I am thinking for examples on new
rules that explicitly foresee the implication
to take into consideration products or services which one not in conformity with the
specification indicated by the contracting
authorities satisfy the requirement.
Also we wanted to make it sure that

fundamental principle

of the internal

market such as freedom of establishment,
free movements of goods, services and the
live principles, equal treqtment, non-disc-

rimination, and proportionality

will

be

reinforced during the conduct of a procurenxent. To this end title one of the directive, clearly states thot purchasers are required to treat the economic operators on
the conflicting in a non-discriminatory eact in a transparent manner. One of the
results and one example has been the
publication of the criteria when the contract is loaded on the bases of the most
economic advantageous standard. This
will allow maximum transparency at important phase of a law procedure which
is the attribution stage. In addition, it hns
been stated in the directive that all public
procurements including those of the directives; how to be conducted in respect

TEBLiCLER

ortaya gftarrlrr. Bu nedenle, yeni hiiktimler gibi yeni yapt da, kullanrcrlara rehberlik etmesi amaglanan bir kazang olarak idrak edilir.

Difer bir basitlegtirme unsuru, direktifin uygulanmasr anlamma gelen
bir egiktir. Ozel gekme haklanmrzrn
(special drawing right) yerine Euro ile

de[igim yapuk. Bu yeni direktiflerin,
toplum yasasrnrn uygulanmasm geligtireceli ve, en son Avrupa Adalet Divanlnm hesaba katrlmasrna yardrmcr
olacafmt da vurgulamak benim igin
ijnemlidir. Sdzlegme yaprlan mercilerin belirttifi gartnameye uygunluk
gcisteremeyen iiriin ve hizmetleri gciz
tjntinde bulundurma anlammr agft bir
gekilde cinceden gciren yeni kurallar
tizerine drnekler diigilniiyorum.
Aynca, kurulug iizgtirltilii, malla-

nn ve hizmetlerin

serbest dolagrmr,

egit muamele, aynm giizetmeme, ve
orantrsalhk gibi ig pazaffr tlnemli ilkelerinin, bir ihale mercisiyle giiglendirilecelinden emin olmak istedim.
Direktifin son bir baghpr, ahctlann,
ihtilaf iginde olan iktisadi tegebbiislere geffaf bir gekilde aynm gdzetmeyen tavrrla davranmasmr gerektirir.
Sonuglardan bir tanesi ve bir cimek,
ekonomik olarak en avantajlt standarda dayanrlarak scizlegme yaprlma-

srnda kriterlerin yayrmlanmasr olmu$tur. Bu, bir yasa prosediiri.iniin
cinemli bir saftrasrnda maksimum qef43

fafh[r saElayacakflr; bu da ni-

telik agrslrdan bfu a$amadr.
Ek olarak, direktifte, direktiflerinki de dahil olmak iizere
biitiin kamu ihalelerinin yukandaki ilkeye ve cizellikle geffaflrk ilkesine grire nasrl yilriittilece[i belirtilmigtir. Bu, ihalede rekabeti sallayan ve rekabete agan aleniyet seviyesini ve yasa prosediiri.intin taraf-

srzh$mm kontroltinii belirtir
ve gdsterir.

Belli istekliler
v

of the above mentioned principle and in
particular, the principle of transparency.
This implies and appropriates degree of
publicity allowing and opening up of procurement to competition and the contol
of the impartiality of the law procedure.
We have also increased transparency by stating the obligation to have
the selected criteria and the required level oftechnical, economic and financial
capacities as well as the objective and
non-discriminatory criteria that may be
used

to limit the participation and the

number of participants in a restricted
procedure or in a negotiated procedure.
Finally , to combat crime, we have stated obligation to exclude participants that
have been convicted by a final judgement
for series of crimes such as money laun-

dering, corruption or organised crimina-
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ey a p

arasmda

azarlrk usuliinde katrh-

mr veya kattlanlann sayrslnr
smrlamak igin kullanrlabilen hedef
ve aynm gdzetmeme ilkesinin yanl sr-

ra, segilen kritere ve gerekli teknik,
ekonomik ve mali kapasite seviyesine
sahip olma zorunlulufunu belirterek
de, geffaflrfr artrdrk.

Son olarak, sugla savagmak igin,
kara para aklama, yolsuzluk ve organize sug gibi suglardan hiikiim giy-

mig bulunan katrhmcrlan harig tutmak zorunlululunu belirttik. Bu nedenle, bu, yeni reformun ilk hedefiydi. Fakat, yegil kitaptaki tartrgmadan
elde ettifimiz sonuglardan biri, prosediirlerin modernlegtirilmesi ihtiyacrydr ve gok dnemli olan bir talep de,
en kaliteli scizlegmeyi saflamak igin
gok katr oldu[u diigiiniilen hiiki.imlerde daha gok esneklik saflanmasrydr.
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Iity. So this was the first objective of this
new reform. But one of the outcome that
you received from the debate in the green
poper was also the need to modernise the
procedures and one request that was very
important was to introduce more flexibiliry in provisions that were considered
too rigid to allow best quality contract.
To this end,we have introduced anew
procedure called framework agreements.
These agreements establish certain terms
in binding manners leaving others to be
defined in connectionwith the callfor tender that wiII have to be launched for all
specffic procurement covered by the framework agreement. The framework agreements themselves are conducted

for lon-

ger no more law procedures. They need to
have three economic operators and for a
period normally not exceeding four years.
When needing a specific supply, the contracting authority will invite the selected
porticipant to submit many tenders covering all this aspect thnt hos not yet beenfixed in the initialframework agreement.

Bu

anlamda, gergeve anlaEmalar
olarak adlandrrlan yeni bir prosedtir
ortaya koyduk. Bu anlagmalar, ballayrcr usullerde belirli kogullar olu$turur ve

difer hiikiimlerin, gergeve anla$manm
kapsadrlr belirli ttim ahmlar igin agrlacak ihaleyle baflanttlt olarak tammlanmasrnr saflar. Qergeve anlaEmalar, daha baEka yasal usuller gerekmeksizin
kendili$inden ytiriitiili.ir. Ug tane iktisadi tegebbtise ve normalde dtirt yft aqmayan bir siireye ihtiyag duyarlar. Spesifik bir ahma ihtiyag duyuldu[unda,
ihaleci kurulug, segilen katrhmcryr, ilk
gergeve anlagmada hentiz belirlenmemig konulan kapsayan pek gok teklifi
sunmak iizere davet edecektir.
Sonug olarak, iktisadi tegebbtis tek-

lifleri geligtirebilecektir. Ornelin, bilgisayar ahcrlan igin; en son modeli ve-

ya fiyatr ayarlamak igin gerekli olam
verebileceklerdir. Bunun. ihaleci kuruluglara faydah olacaEma ve bu kurulug-

lann geligmeleri veya fiyat trendlerini,
Consequently, economic operator at
the stage will be able improve the offers.

For example , for

the purchases of compu-

ter they will be able to give the latest model or necessary to adjust their price. We
believe that this will benefit to the contracting authorities and they will be able to
follow the progress or the trends of price
especially in IT sectors. We have also inserted new provision on central purchasing bodies and practise a central purchasing body with a contracting authoriry
which performs in the place and on behalf

TEBLIGLER

iizellikle IT (bilgi teknolojisi) sektoriinde, takip edebileceklerine inaruyoru2. Aynca, merkezi satrn alma organlan hakkrnda yeni bir hiiktim koyduk.
Bazr iiye iilkelerde bu durum ahcrlann

merkezilegtirilmesini dikkate almak
igindir. ikili satrn alma organlan dkektife uydu[unda, merkezi satm alma organrndan veya bu organ tizerinden
ahm yapmak isteyen ihaleci kurulugun

bireysel olarak (ayn olarak) direktife
uyma zorunlulu[u olmayacaktr.
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procu-

Aynr gekilde, merkezi ahm grubu-

rement.When dual purchasing bodies respect the directive , then individual contracting authority tlwt want to buy from or
through the central purchasing body will
not have to apply the directives. This was
to take into account in the centralisation
of purchasers in certain member states.

na ba$vurmasr tingcirtilen ihaleci kuru-

ofa contracting authority certain

a

On the same hand, contracting aut-

hority designedto lnve recourse to central purchasing body will not have to
apply the directives ony more. Another
procedures that we hsve introduced in
other flexibility was a competitive dialogue. We know that certain contracting
authority when they carry out particularly complex project may be objectively
unable either to defi.ne the technical means or to specifi the legal andfinal make
up of the project. I am thinking here of

important transporting infrastructure
project, major computer network or realisation of project comprising complex
and structure financing.
Consequently, with the current directives we had been renewable to proceed
with the procurement. The competitive dialogue we considered as a mixture of a
restricted procedure in respect of the selection and the law stage and negotiating
procedure that would be allowed during
all the phase of the procurement. No solution or other confidential information
may be revealed to other participants without the party concerned. We also try to
take into occount the new changes such
as revolution of information technology.
To this end, the new directiyes on public
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lug artrk direktifleri uygulamak zorunda olmayacaktr. Baqka bir esneklikte
ortaya koydulumuz diper bir prose-

diir, rekabete dayanan diyalog usuliidiir. Baz ihaleci kuruluglarrn ,6zellikle kompleks projeler gergekle$tttken,
teknik araglann tantmlanmasr veya
projenin yasal ve son diizenlemesini
belirtme konusunda objektif olamadrklanm biliyoruz. Burada, cjnemli
ulagrm altyaprsr projelerini, biiyiik bilgisayar aflannr veya birlegik finansman yapnmr igeren projeleri gergeklegtirilmesini ifade etmek istiyorum.
Sonug olarak, mevcut direktifler

ile tedarike devam etmek igin yenilendik. Belli istekliler arasrnda ihale
ile pazarhk usuliintin bir kangrmr olarak rekabete dayah diyalog prosedtirti di.igiiniilmti$tiir. ilgili taraf olmadan, higbir gdziim veya diler gizli
bilgiler, difer katrhmcilara agtklanamaz. Bilgi teknolojisi devri gibi yeni
deliqiklikleri de hesaba katmaya gahqryoruz. Bu anlamda, kamudaki altcilar hakkrndaki yeni direktifler, basrm siirelerini veya tekliflerin ahnmasr stiresini krsaltarak, elektronik
araglarrn kullanrp kullanrlmamasma
karar verir. Fakat di[er taraftan, bu
tiir elektronik araglann kullanrmmm,
iktisadi tegebbiisler arasrnda aynm
yapmayacafml garanti edecek gekilde bir dtizenlemeye ihtiyag duymak-
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purchasers to itake whether use of electronic means by reducing the publication
periods or the period ofthe receipt ofthe
offers. But on the other hand, we need to
regulate the use of such electronic means
to ensure thet the tool use will not discriminate against economic operator. So we
have stated that those tools must be generally available to the public and compatible with information and communication technology generally in use.

ktstly, electronic

means must gwtran-

tee that tenders and request for participation how the integrality and confidentiality

preserve that is an essential point for us.
With the use of electronic means, we hnve
also beenforcing the possibility to develop
the contract further to an electronic function. This is a new and entirely electronic
procedure which allow purchaser to request suppliers to improve their offer in respect of such an aspect, for example, the

price, The aspect of the tenders which can
be the subject of the electronic function
must be capable of being expressed as a
number or as a percentage. We have been
evaluating automatically by electronic means. The contract will be awarded on the
bases of the ranking of the tenders resultingfromthe combination of the content of
the initial offers and the new values offer
that end the auction.

tayrz. Bu nedenle, bu araglann genel
olarak kamuya agrk ve kullammdaki
bilgi ve iletigim teknolojisine uygun
hale getirilmesi gerektilini belirttik.
Son olarak, elektronik araglar, bizim igin onemli bir nokta olan, biittn-

lii[iin

ve

gizlililin korunmasrnr salla-

mahdr. Elektronik araglann kullanrlmasryla, elektronik iglevin devamt
olarak scizleqme yaptlmast imkanrnr
da zorlamaktayrz. Bu, altcrnm, tedarikgilerin tekliflerirli, drnefin fiyat
agrsmdan geli$tirmelerini istemesini
sa$layan yeni ve tamamen elektronik
bir prosediirdiir. Elektronik fonksiyonun konusu olabilen teklifler, bir rakam veya bir ytizde olarak ifade edilebilir olmahdrr. Otomatik olarak
elektronik araglarla de[erlendirme
yapmaktayrz. Teklif, ilk tjnerilerin
igerilinin ve agrk artrmayr sonlandrran yeni delerlerin kombinasyonundan kaynaklanan tekliflerin sraya konulmasr baznda verilecektir.

Son olarak, elektronik araglann
kullanrmr, i.iye devletlerimizin, dinamik kazanma sisteminin ahcr igin bir

ihtimal diigiinmesini saflayacaktr.

Bu, yeni ve esnek bir tedarik aractdtr,
ve tamamen elektroniktir. Baganh bir
Finally, the use of electronic means
will enable our member state to envisage ihale sonundaki yasal prosediirler taa possibility for purchaser of stating kip edilerek olugturulur ve sisteme dadynamic acquisition system. This is a hil edilir. Herhangi bir spesifik ahmnew and flexible procurement instru- dan dnce, ihaleci kurulug, sisteme yement, entirely also electronic. It is set of ni kiqilerin girmesini sallamak igin,
TEBLiCLER
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following a law procedure at the end of a
successful tender

will be admitted to

the

its duration. Normally we foresee also for yet at the most. Before any
specific purchase, the contracting authority will have to publish a simplifted tender notice in order to allow new comers
to enter the system, There is here an obligation until the indicative tenders ofthe
system

for

newcomers have been evaluated, the procuring entity can not proceed with a
purchase. Once successful newcomers
have entered the system, purchasers will
invite all economic operators,part ofthe
systenx at the point in time, to present a

final binding offer for specific supplier.

daha basitleqtirilmig bir ihale ilanr ver-

mek zorunda kalacaktrr. Burada da.
yeni gelenlerin teklifleri deferlendirilinceye kadar bir zorunluluk vardr; tedarik yapan kigi satrn almaya devam
edemez. Yeterlili[e sahip kigiler sisteme girdilinde, ahcrlar biittin iktisadi
tegebbtisleri spesifik bir ahm igin nihai
ballayrcr tekliflerini sunmak tizere davet edecektir. Sistem bu nedenle agrkve etkili girig olasrhlr, basitlegtirilmig ihale ilanr sisteminde geffaflrk yo-

tr

luyla riske atrlr. Direktif 1970lerde
tasarlandr, fakat bu arada tiye devletle-

rin hassasiyeti ve kamu politikasrnda
possibiliry of entering is ventured thro- ve sosyal alanlardaki geligmeler, htiugh the transporency with the system of kiimleri gtincellememizi gerektirdi.
The system is thus open and the effective

the simplified tender notice. We have aIso taken into account social and environment r e qui r eme nt s . The dir e ctiv e draft ed

in the 1970s but meanwhile the sensitivity of member states and the developments of community policy in environment and social fields obliged us to update the provisions there.

How did we take these requirements
on board? First, the directive for seeing
the possibility for resemation in law procedures to shelteredworkshop.We can also stipulate the use of specific production

method in the technical specification and
here I arn thinking for example of exclusiv e ly, e colo gic ally p roduc ed food staff . W e
will be allowed also during the selection
phase to exclude suppliers condemned on

the national law for non-observance or
social or environmental obligation.
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Bu kogullan nasil kabul ettik? itk
olarak yasa prosedtirlerinde, korunan
gahgma gruplarma gekince olasrh[rnr
gdrme direktifi. Aynca, teknik gartnamede spesifik iiretim metodunun
kullarumrnr gart kogabiliriz. Bu nok-

tada ekolojik olarak iiretilmig gtda
iiriinleri drne$ini diigtintiyorum. Aynca segim a$amasl boyunca, ulusal
yasaya gcire, sosyal veya gevresel yii-

ktmliilti

yerine getirmemekle suglanan tedarikgileri harig tutabiliriz.
Son olarak ve kod ile de ballanfl-

h olarak, ahcrnrn giirtig agrsrna

gcire

ekonomik agrdan en avantajh standardr belirlemek igin sosyal ve gevresel kriteri kullanabilirsiniz. AErkga
belirttim ve kamu yasasr prensibine

I. ULUSLARARASI "KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLTK VE VERIMLILIK" SEMPOZYUMU

Finalty and in line ,lith thn code, you
can use social or environmentql criteriq
to identifi the economically most advantageous standard

from the point view of

the purchaser provided at such criteria
aligned to the subject metter of the contract do not confirm and a resticted freedom on choice of the contracting authority. I explicitly mentioned and comply
with principle of the community law. We
had also made some changes specifically
address to utility directive. Following the
Iiberalisation and the effective competition in place in telecommunication sectors,
the new utilities directive exclude the sector from the scope of application. In addition, inview of similar development in other utility sectors such as electricity or
water, the new utilities directive include a
new mechanism applicable to all relevant
activities and to all contracting entities
that provide for an exemption for contract awarded for the pursuit of a covered
activity if that activiry is fully exposed to
competition on market to which access is
not restricted. Thus we have here two
conditions; Iiberalised access and real
substantial competition in the market.

Finally the new directive envisage a
transfer ofthe postal sector in the process
at the level of being liberalised and open
to competition in the utilities directive so
that entities operating hotel sector once
the sector is liberalisedwill be able to be-

nefit from the exemption mechanism.

I would now to talk about

the way

for-

for Turkey. As you know, the European Communities are curuently negotiward
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itaat ediyorum. Enerji, su, telekomiinikasyon, posta sektdrlerini diizenleyen direktifte spesifik olarak bazr deligiklikler yaptrk. Liberalizasyonu
takiben ve telekomiinikasyon sekttiriindeki etkili rekabetten sonra, yeni
kamu hizmet kuruluqlarrnrn direktif-

leri, sektcirii uygulama

kapsamrnrn
drgrnda tutmaktadrr. Ek olarak, elekt-

rik veya su gibi di[er kamu hizmeti
sektorlerindeki benzer geligmeler rgtfrnda, yeni kamu hizmet kuruluglan
direktifi, biitiin ilgili faaliyetlere uygulanabilir olan yeni bir mekanizma
igermektedir. Bu nedenle, bu noktada
iki durum vardr: liberallegmig girig
ve pazardaki gergek btiytik rekabet.

Son olarak, yeni direktif, liberallegme seviyesindeki stiregte posta
sektoriiniln bir transferini planlamaktadrr; ve otel sektorii iqleten kuruluglar, sektcir liberallegtilinde, muafiyet
mekanizmastndan yararlanacak gekilde, kamu hizmet kuruluglarr direk-

tifinde rekabete agktr.

$imdi, Tiirkiye'den beklenenler

hakkrnda konugmak istiyorum. Bildi-

[iniz gibi, Avrupa Topluluklan, 9u

giinlerde Ttirk yetkililerle gdriigiiyor
ve AB-Ttirkiye Deme[i Konseyi'nin
karan, mevcut Gtiruiik Birli[ini, hizmetler ve kamu ihalesini kapsayacak
gekilde genigletecek. Boylece, iki taraf
arasmdaki ticaret ve ahm firsatlanm
artracak. Bu karar gergevesinde, ka-
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ating with Turkish authorities and the decision of the EC-Turkey Association Council that will extend the current Customs
Unions to services and public procurement. Thus will enhance trade and procurement opportunities between the two
partners. Within the framework of this decision, Turkish legislation in the field of
public procurement should be align with
the EC legislation. As it was mentioned
before , we are hoping as a target date , Ja-

nuary, ISt ,2005. Once this alignment to
the EC legislntion is accomplished and
confirmed by the Association Council, the
public procurement wiII become effective.
The recent ad.option by the European Parliament and the Council is very tiny. This

is now a unique chance for Turkey to
complete the process of alignment by taking latest improvement of the EC directives. There are still a number of important
dffirence betvveen the current EC directives and the current Turkish public procurement law, mainly law 47/34.

mu ihalesi alanrndaki Tiirk yasasr, AB

Yasasr ile aynr seviyede olmahdr.
Daha cjnce de belirtildi[i gibi, hedef
gtin olarak 2005 yrhnrn 1 Ocak gtiniinii timit ediyoruz. AT yasasr ile aynr
seviyeye gelme saflandrlrnda ve Ortakhk Konseyi tarafindan teyit edildi-

linde, kamu ihalesi etkin hale gelecek. AvrupaParlamentosu ve Konseyi
tarafindan son zamanlarda yaprlan kabul oldukga zay:.f,ttr. Bu gu anda Tiirkiye igin, AT direktiflerinin en son ge-

ligimini dikkate alarak, aynr seviyeye
gelme siirecini tamamlama konusunda

tek $anstrr. AT direktifleri ve mevcut
Tiirk Kamu ihale Kanunu, asll olarak
4734 sayfi kanun arasmda hala pek
gok dnemli farkhhklar bulunmaktadr.

Avrupa Toplululunun iki kaygrsrnr vurgulamak istiyorum. Ilki, Tiirk
kanununun uygulama kapsamr, bildiliniz gibi, AT direktiflerinden biri ile
I would like to highlight a couple of aynr defildir, ve bu gok dnemlidir,
point of concerns for the European Com- iirnelin AT kanununda kamu hukuku
munity. First, the scope of application of ile y<inetilen organ nosyonu; bunlar
the Turkish law as not -you know- identi- Tiirk yasasrnda uygulanmaktadlr.
cal to the one ofthe EC directives and it ihaleci-kuruluqlar aglsmdan aynr
is very essential, for example, that the kapsama,
bunlara sistem ilzerinde
notion ofbody governedby public law in
ulagrlabilir, Bazen, birtakrm muafithe EC law, these are implemented in the
Turkish legislation. The same coverage

of contracting entities, these are achieved on the system. We have sometimes

fears in terms of scope of application
with some exemption and in particular
recently utilities sectors such as entities
in water, energy, transport

operating
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yetlerle uygulama kapsamr agrsrndan
ve cizellikle mevcut Ttirk Kamu ihale
Kanunundan grkanlan su, enerji ve
ula$lm sektiirlerinde faaliyet gtisteren
kuruluglar gibi kamu hizmet sektcjrlerinde bazr endigelerimiz var. Diler
iki alanda, yeni bir kanunun hazrla-
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where withdraw from the scope of the
current Turkish public procurement law.
We understand that a new law is being
prepared in other two fields. AIso iust recently, we were informed thnt the service

for privatisation purposes and purchases
in the field of transport have been exempted from the scope of the Turkish law.

As a conclusion, the reform of the
existing public procureftient rules was
crucial for the Europe competitiveness.
The new regime brings simplification and

changes that contracting authorities and
economic operator have been long asking
for. During this directive opening the way
increased fficiency in public sector procurement and the functioning of the internal mnrket now counting 25 member states, this new legislation is also handled as

for

the

first time introduced

electronic

means in public procurement and set the
necessary guarantees for carrying public
procurement electronically in an open
transparent and non-discriminatory way.

We are confident that this legal framework is a best possible result. We suddenly set a precedent at the international
level for procurement regime.

Let me conclude by noting that to'
day's participation is a great opportunity

to understand the Turkish Public Procurement legislation and would contribute
to foster the excellent co-operation with

Turkish authority and with the Public
Autho rity in particular .

P r o c u r e ment

Thank you.
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nlyor olmasmr anhyoruz. AYnca gok
yakrn zamanda, iizellegtirme amaqh
hizmetlerin ve ulaqrm alanrndaki
ahmlarm, Tiirk kanununun kaPsaml
drgrnda brrakrldrlr konusunda bilgilendirildik.
Sonug olarak, mevcut kamu ihale
kurallarrrun reformu, Avrupa rekabet-

gili[i igin cinemliydi. Yeni rejim, ihaleci kuruluglann ve iktisadi tegebbtislerin uzun zamandr istedili basitleqtirmeyi ve de[igiklikleri getirir. Bu direktif yolu agarken, kamu sekttjrti ahmmda verimi artrdr ve gu anda 25 ijye
tilkenin ig pazannm igleyigini arttrdr.
Bu yeni yasa aynca geffaf ve de aYnm
gtizetmeyen gekilde ilk kez kullanrlan

elektronik olarak kamu ihalesi igin gerekli olan garantileri saflamaktadr.
Bu yasal gerEevenin, mtimkiin olan en

iyi

sonug oldulundan eminiz ve ihale

rejimi igin uluslararast seviyede bir tjrnek saptamrg durumdaYz.
Sciziime, bugiinkii katrhmm,

Tiirk

Kamu ihale Yasasrnt anlamak agrcrndan gok btiyiik bir firsat oldu[unu ve

Ttirk mercisi ve iizellikler Kamu Ihale Kurumu ile yaprlan igbirlilini artrmaya yardrmct olacafrnr belirterek
son vermek istiyorum.
Tegekktir ederim.
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IPEK QEKEN
Tegekktrler. "Tiirkiye'de Kamu Ahmlan Reform Siireci" konulu tebli!i sunmak iizere Kamu ihale Kurulu Uyesi Sayrn Arif $imgek'i sunmadan
6nce, Sayrn $imgek hakkrnda krsa bir bilgi vermek istiyorum; 1960 MersinAnamur dofumludur. 1980 yrhnda Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi'nden mezun olmugtur. Srrasryla Maliye Bakanhlr Hesap Uzmanhlr,
Maliye Bakanhlr Gelirler Genel Miidiir Yardrmcrhlr, Kamu iktisadi Tegebbtislerinde Genel Mtidiir ve Ycinetim Kurulu tiyeliklerinde ve Maliye Bakanhlrnda Personel Genel Miidi.irliiIi.i gcirevlerinde bulunmugtur. 1988-1989 yrllannda
Belgika Maliye Bakanhfr'nda
elitim gcirmtigtiir.2002 yrh Nisan ayrnda Maliye Bakanhlr
temsilcisi olarak Kamu ihale

Kurulu Uyeliline

atanmrgtrr.

Qegitli gazete ve dergilerde yayrmlanmry gok sayrda makale-

leri ve yayrmlanmrg kitaplan
bulunmaktadrr.
Sayrn

Arif

$imgek; buyurun

efendim.

v. ARiF $iM$EK
(Kamu ihale Kurulu Uyesi)

Sayrn Cumhurbagkanhfr
Genel Sekreterimiz, Saym Valim, De$erli Konuklar, De[erli
Basrn Mensuplan; ben de scizlerime baglarken hepinizi kurumum ve gahsrm adma saygryla
selamhyorum.
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Agrhg konugmalarrnda

belirtildi[i

qekilde, Ttirkiye'de 2003 yrh bagrndan

bu yana uyguladrfrmrz Kamu ihale Kanunu, sizlerin de

bildifi gibi birden bi-

re ortaya grkmadr. Kdklti bir devlet gelenefi olan iilkemizde, kamu altmlannm da ashnda bir tarihgesi, evveliyab bulunmaktadrr. Sizleri yemek tjncesi
son konugmacr olarak gok fazla stkmadan, krsaca tarihEe hakkrnda bilgi ver-

mek istiyorum.

Kamu ahmlannrn bir tertip ve nizama baflanmasr gahgmalan, Cumhuriyetten cince Osmanlt dcinemine kadar gidiyor. 1857 sayrh Nizamnameyle Osmanh imparatorlufu'nda buna ba[h kararnamelerle satrn almalar gergeklegtirilmeye gahgrlmrq. Cumhuriyetin ilanrnt miiteakiben 1925 y/rnda 661 sayrh Mtizayede, Miinakaga ve ithalat Kanunu hiiktimlerine gore ytirtitiilmeye
baglanmrg. Sdz konusu kanuna gore, hiikiimet adrna yaprlacak her tiirlii sattn
alma, kiraya verme, yaplm, onarlm, kegif, tagrma ve benzeri iqler, kapah zarf,
agrk artrma ve eksiltme, pazarhk ve emanet usullerine gtire siirdtiriilmiig. Aynr kanuna 1926 y:Irnda eklemeler yaprlmq, 1933 yrhnda da2338 sayrh yeni
bir kanun grkanlmrg. Ama astl devlet iglemlerini daha modern esaslara baflayan kanun, 2490 say:/r Artrrma-Eksiltme ve ihale Kanunu olmu;. 1934 tarihinde yiirtirltile giren bu kanun, ancak Cumhuriyetin ilk yrllannrn ihtiyaglanna cevap verebildi[inden, btiyiiyen ekonomi kargrstnda yetersiz kalmaya
baglamrq. Bu sakmcalar ve ihtiva ettifi katr kurallar ve formaliteler yiiziinden
cjncelikle yaplm igleri kanun kapsamt drgrna grkanlmrg. Daha sonra bugtinkii
mevzuattan onceki son 2886 sayrh Kanun hepimizin bildiEi, 1 Ocak 1984 ta'
rihinde yi.iri.irliile girmi g.

Tabii Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasamtzda, kamu ahmlanna iligkin tizel
bir hUkiim bulunmadrfrndan bu hususu da dikkate altrsak, Ttirk ihale Mevzuatr, esas itibariyle 2886 sayrh Kanunla bugiine kadar yiirtitiilegelmigtir.
Ttirkiye'de bildiliniz gibi, devletin tizellikle kamu sektcjriiniin etkinlifi
tiim zamanlarda kargtmza gtktyor. Ancak ktiresellegen diinyada devletlerin
hizmet vermede dofrudan etkileri gittikEe azahyot. Bunun yerine, diizenleyici rollerinin kargrmrza grktr[rnr gdri.iyoruz. igte bu diizenleyici gdrev, daha
gok rekabeti geligtirerek, etkin bir piyasa mekanizmasrmn oluqmasr btiylece
de devletin toplum yaranna hizmet vermesini sa[lamak ytiniinde tegekktil
ediyor. Bu olgudan hareketle, devletimizin vatandaqlanna etkin ve verimli
TEBLICLER
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hizmeti g<ittirebilmesi, de[igen ve gegitlenen ihtiyaglara cevap verebilmesi,
Avrupa Birligi ve diler uluslararasr uygulamalara entegrasyonun saflanabilmesi ve demokratiklegme siirecimizin de derinlegtirilmesi genel amaglan gergevesinde, bu mevzuata gegig ihtiyacr duyulmug. Bunlan gok krsa srralamak
istiyorum:
Birincisi; bu 1984'te ytiriirlti[e giren 2886 sayrh Yasa ve ilgili ycinetmelikler, mevzuat maalesef uluslararasr geligmelere, cizellikle de belirttifiimiz gibi bagta Avrupa Birli[i, Dtinya Ticaret Orgiitii ve Diinya Bankasr gibi uluslararast drgiitlerin uyguladr[r ve destekledili sistemlere paralellik gdsterememi$.

ikincisi; yine uluslararasr geliqmeler paralelinde daha geffaf ihale kurallanntn uygulandrlr, ahm yapan idarelerin hesap verilebilirli[inin arttrnldrfr ve
uluslararasr rekabete daha gok bagvuruldufu, idarelerin de istekliler arasrnda
keyfi bir aynmcrhk yapamadr$r bir kamu ihale sistemi olugturulmasr ve dolayrsryla kamu harcamalanndan da beklenen faydanrn sallanmasr amaglanmrg.
Ote yandan, yine 2886 sayrh Kanun'da, sadece kamu harcamalan defiil,
kamu gelirleri ve kamu gelirlerinin bazr tahsil usulleri diizenlendi[inden, uygulamada kangrkhklar ortaya grkmrg. Yine mevcut eski uygulamada, tiim ihale usulleri igin ilan zorunlulufu getirilmedi$inden, geffaflrk ve rekabet konusunda sorunlar ortaya grkmrg. Yine eski uygulamada ttim kamu kurum ve kuruluglarrnm yer almamasr nedeniyle de farkh ihale usullerinin kamuda uygularimasr bazr sorunlar getirmig, uygulamada bir dalrnrkhk ortaya grkmrg. Kamu kaynaklanrun kullanrmr konusunda, kamuoyunun bilgilendirilmesinde
eksiklikler olmug. Bunu ihale sonuglannrn ilan edilmemesi geklinde gtirtiyoruz yani eski mevzuatta ihale sonuglan ilan edilmiyordu. Yine ihale drgr kalan istekliler, eski mevzuata gdre ihale drgr kalma sebeplerini d$renemiyordu.
Yeni mevzuatta hangi kriterler uygulanarak ihaleden drganda tutuldu[unu ti[renme imkdnr var.

Yine eski uygulamada, lizerinde ihale kalan istekli vazgegerse, ekonomik
anlamda en avantajh teklifi veren ikinci firmaya gitme imk6nr yoktu yani yaprlan iglerin heba olmasr gibi bir sonug ortaya grkabiliyordu. Yine belirli eko-

nomik ve mali yeterlilile sahip isteklilere yeterli rekabet saflanamryordu.
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Bunu da yine yaprm iqlerinde karne uygulamast nedeniyle gdrtiyorduk, bir tjlgtide bir imtiyaz tanryordu. Yine eski mevzuatta, kamu ihaleleriyle ilgili diizenleyici ve denetleyici sorumlu tek bir birim bulunmuyordu.

Yine Sayrn Bagkanrn agrhg konugmasrnda sdyledi[i gibi; eski mevzuat
a[rrhkh olarak yaprm iglerine dayanryordu. Bugiin yaplm iglerini dcirde katlayan mal ve hizmet altmlart maalesef bir esasa ballanmamrgtr. igte bu gibi
nedenler neticede kamuoyunda bir de o dcjnemde yaganan hukuki ve idari
olumsuzluklar, Sayrn Bakanrmrzrn da bir <ilgiide delindifi, yagadtltmz
olumsuzluklar, etik delerlerde bir miktar gtikiintiiye yol agmrg maalesef. Bu
durum, kamu piyasalannda olumsuzluk ve gtivensizlik ortamrna do!ru bizleri stiriiklemigtir. igte bu hassasiyet sonucunda da medya ve kamuoyu konuya
bi.iyiik hassasiyet gcistermig, yeni bir etik bilinci ve etik ihtiyacr olugmasr gerefi ortaya grkmrg. Bu kamuoyu, medya ve uluslararasr kuruluglardan gelen
destekler sonucunda o ddnem Parlamentomuzda bugiin uyguladr[rmtz kanun
gergekten de grubu bulunan ttim siyasi partilerin ortak ittifakryla uyum halinde grkanlmrgtr. O ytiniiyle de ender kanunlardan birisidir. Igte bu kanun grkanldrktan sonra Kamu ihale Kurumu olugturulmast da yine AB'ye taahhiit
ettilimiz Ulusal Programda tingdrtilmiigtii. Yine belirttifiim gibi, kanunun dtizenlenmesinde Birlegmig Milletlerin Dtinya Ticaret Orgi.itii bilnyesinde destekledili UNCITRAL model kanun baz almmrgtr.

Bir kere Avrupa Toplululu Bakanlar Konseyinin 89 tarihli, ihalede hakkt
ihlal edilenlerin bagvuru hakkmrn sa$anmast, bu baqvurunun niteliline giire
yiiriltmenin idari yolla durdurulabilmesi, kararlann iptal edilebilmesi, zararlann tazmin edilebilmesi gibi hususlan tiye tilkelerin baltmsrz denetim ve tasdik organlan aracrh[ryla yiiriitmesi iste$i; yine Dtinya Bankasrnrn 200I Haziran tarihli, Uke ihale Delerlendirme Raporunda, Devlet ihale Kanunu'nun
iyilegtirilmig gikdyet mekanizmast igermesi ve gikdyetlerin yine baltmsz ve
adli olmayan bir merci tarafindan idari de[erlendirilmesi ydnUnde dnerisi olmuq. Yine Avrupa Komisyonu Tiirkiye Temsilcili$ tarafindan da hazrrlanan
"Avrupa Birli[inde Kamu ihaleleri" konulu raporda da Maliye Bakanh[r'nm
kamu harcamalannm yonetimi, mali kontrolti ve diizenlenmesinden sorumlu
olmasma kargm, kamu ihale usullerine uyulup uyulmadrlrnr kontrol etmekle
gorevli bir merciin olmamast, bu konuda normal mahkemelerin yetkili olmasr,
-eski uygulamadan sdz ediyoruz- yine uygulamayr ycinlendirecek gik6yetleri
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de griztime kavugturacak, eggiidiimti saflayacak, balrmsrz nitelikli bir kurum
olugturulmasr gere[i do!rultusunda bizim iginde bulundulumuz Kamu ihale
Kurumu da bu kanuna miiteakip kurulmug ve faaliyete geqmig bulunmaktadrr.

Bugiine kadar gergeklegtirdilimiz ikincil mevzuat gahgmalanndan krsaca
sdz edeyim: Yine agrhgta sunug yapan Hanrmefendinin belirttifii gibi,6 Nisan
2002 tarihli Resmi Gazetede kurul tiyelerinin atamasr yaprlmrgtrr ve A[ustos
2002 tarihine kadar, 3 ay gibi krsa bir siirede kurum olugturulmugtur. Gergekten bu, yepyeni bir kurum igin kolay de[ildi. Uygulamanrn da I Ocak 2003
tarihinde bagladrfrnr diigiiniirseniz, ciniimiizde 5 ayhk bir stire vardr. Bu 5 aylrk siirede hedef kitlemizi gozden gegirdi[imizde, cincelikle colrafi olarak
bunlann gok da[rnrk oldulunu gtirdiik.
Yine klasik bir sciz vardr Edirne'den Kars'a kadar dtigiiniirsek, ttim belediyeleri, okul idarelerini, hastane idarelerini, ozel idareleri dtigiiniirseniz hepsi kanun kapsamrndaydr ve co[rafi yaygrnhk kadar sayrca fazla bir hedef kitlemiz
vardr. Bunun igin de gergekten nitelikli elemanlan, kamudaki mevcut yetigmig
yine eski elemanlardan kurumumuzahrzla naklini sa$ladrk. Bu uzman kigilerle
birlikte geceli giindiizlii -abartmadan siiyliiyorum- bir Eahgma sonucunda yine
bu uygulama ytinetmeliklerini web sitemize tagryabildik. Ytirtirliife girmeden
dnce yine bk ilki bagardrk. Tiim kamuoyunda, ttim kurum ve kuruluglann,\zel
sektcir dahil tenkitlerine ve katkrlanna hazrr hale getirdik. Bu elegtiri ve cinerileri de deferlendirerek, netice itibariyle Kasrm 2002'de ydnetmeliklerimizi yaymlanabilir hale getirdik. Tabii bu yayrnlanma konusunda da yine Sayrgtay ve
Maliye Bakanhfr'nrn olurlannm almmasr gerekiyordu. Bunlann bile biirokratik formalitelerle ne kadar zor sa$anabildi[ini takdirlerinize sunuyorum.
Bunun yarunda, -bu reform siirecini anlatrrken bunlan bilmekte fayda var-

iyi niyetle kanunun ertelenme gabalan oldufiu gibi, yer yer eski mevzuata yatkrnhktan dolayr psikolojik direnglerle de kargrlagrldrlrnr belirtmekte yarar gririiyorum. Bunlann golunlulunun da iyi niyetli oldulunu biliyoruz ve inanryoruz Ancak bir yciniiyle de gahgmalarrmrzda bunlar da negatif bir etki oluqturuyordu. Bu psikolojik ortam igerisinde, 1 Ocak 2003 tarihinde biz, konsantre oldu[umuz ve inandrlrmv izere kanunu uygulamaya koymahydrk ve
bunu bagarabildi[imiz igin ben burada kurumumuzun tiim mensuplarrna aslrnda tegekktir ediyorum, Sizlerin huzurunda vebize destek veren bagta Hii56
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ktimetimiz olmak izere, kamuoyu ve uluslararast kuruluglara ve
yetkililere de yine teqekktirleri ve
giikranlan bir borg olarak xz edi-

yorum.

Ytinetmelikleri son derece detayh ve igten hig anlamayan insanlann dahi uygulayabileceli
kadar geffaf ve agrk, krlavuz geklinde hazrrlamaya gahgtrk. Bu yd-

netmeliklerimizi yine mal altmt,
hizmet ahmr ve yaprm geklinde,
bir de danrgmanhk hizmetlerini
ayrr ayn krlavuzlar halinde yaymladrk, uygulamanrn yeni olmasrndan dolayr. Aynca fiyat farkt hesabryla ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesi teklifini hazrladrk, yine muayene kabul ydnetmeliklerimizi hazrladrk. Toplam olarak
Nisan 2004 itibariyle 4 Bakanlar
Kurulu karan, 16 ydnetmelik,2l teblif ve 20 dizenleyici kurul karan yaytnlamrg bulunuyoruz. $u an itibariyle de Bagbakanhfa 4 ana ytinetmeli[imizde
1,5 yrlhk uygulamadan do[an sorunlan giderecek defigiklikleri "ingallah son
olur" dileliyle hazrrlayrp Resmi G azete' y e y ay na gtinderm ig bulunuyoruz.
Bu arada 2003 yrh uygulamalarrmtzla
ler arz etmek istiyorum:

ilgili ilk yrl oldufu igin

bazr bilgi-

ilk yrlda 1597 adet kurul karan almrgz. Bu kurul kararlanrun 897 tanesini uyugmazhk kararlan, 700 adedini de ara kararlar olu$turuyor. Bu ara kararlann goklulunu da ilk uygulama yrhndaki acemilikler, tizellikle baqvuru prosedi.iriindeki acemilikleri de goz oniine alrrsanrz bunu normal kargrlayabiliriz.
2003 yrhnda gergekten biitgenin nisan aymda ytirtirltile girmesi, gegici biir
geden dolayl yatrlm programlannm biraz aksamast ve gerekse kanunun ye-
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nililinin uygulayrcrlarda tereddiite ve bir miktar

da gekince olugturmasmdan

dolayr kamu yatrnmlannm biraz rakamsal olarak diigtti[iinii gtiri.iyoruz. Bu
tabii kamu ihalelerine de yansrdr. Ama yine Sayrn Bagkanrn belirttifi gibi
Ttirkiye'de Resmi Gazete'de yayrnlanmrg 35 bin ihale yaprldr. Bu 35 bin ihale biiyiik ihalelerdir yani tutarlan 100 milyann iizerindeki ihaleler. Bunun altrndaki kiigiik ahmlan da dahil ederseniz, Tiirkiye'de 2003 yrlmda 140 bin civannda usultine uygun ihale yaprlmrgtrr. Do!rudan teminleri sriylemiyorum.
O 300 kiisur bin adet. Onlar herhangi bir ihale usulti olarak sayrlmryor arlrk.
Prosedtirti yok. Demek ki kamu ekonomisinin ne kadar genig oldufunu da burada teyit etmig oluyoruz.
Igte bu 35 bin ihale tizerinden de[erlendirirsek gikdyetleri, yiizde 4,5; I40
bin toplam ihale tizerinden deferlendirirsek yizde 1 olarak gtirtiyoruz. Yani
Ttirkiye'de yaprlan ihalelerin ytizde f i ancak bize qikdyet edilmiq. Bu gikdyet edilen ve uyugmazhk karan verdi$imiz ihalelerden 150 adedini iptal etmigiz. Bu da genel gikAyet edilenler igerisinde yizde I7 yapryor ama toplam ihaleler igerisinde bakarsanz, binde 1 gibi gok minimal bir rakama geliyor. Yani Tiirkiye'de yaprlan ihalelerin yizde f i gikdyet edilmig bunlann da binde
f i ancak iptal edilmig. Demek ki b<iyle ktjrti koriine yaprlan iqlemleri iptal
eden bir kurul olarak gahgmamrgrz. Ayrrca yaprlan 410 adet gikAyeti de reddetmigiz, uygun ve yerinde gcirmemigiz. Bu da yizde46yapryor yani yaprlan
gikAyetlerin yizde 46'srnr da haksrz bularak geri gevirmigiz. Bu aradaT adet
ihale iginde yaprlan gikdyet bagvurusuyla ilgili hukuka aykn fiil ve davrantglan tespit edilen kamu gorevlileriyle ilgili maalesef cumhuriyet savcrhklanna
dofrudan sug duyurusunda bulunmu$uz. Bunun da sayrca dtigiik oldufunu
takdirlerinize sunanm. Demek ki yasa bu konuda bir miktar faydah olmug.

Aynca 50 adet ihale iginde ilgili bakanhlrn teftiq kurallanna idare sorugturma igin gcindermigiz. Tabii bunlan da arz:u etmiyoruz ama ontimtizdeki yrl,
tjzellikle iginde bulundufiumuz yrl daha daazalacaltnr iimit ediyoruz. $ikAyet
edilen ihalelerin yine ytizde 45'ini mal ahmlan olugturuyor. Gcirdiiliiniiz gibi yaprm igleri geride kalacak, yiizde 45 hizmet, yizde 4I mal,yiizde 14'ij ancak yaprm igleri, Demek ki 2003 yrhnda en gok hizmet ihaleleri qikAyet edilmig. En gok gikAyet edilen kurum ya da iglem olarak da -bunu belirtmekte fayda var- SalIft Bakanh[rnr gdrtiyoruz. Yani salhk sektoriinde rekabetin gok
ktztgmry oldulunu veya hak arama gtidiisi.intin gok fazla oldufunu gcirdii[i.i-
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mtizii de sciyleyebiliriz. Onu yerel yonetimler yani mahalli segimle gelen belediye idareleri izliyor. Daha sonra da bagta enerji sektcirti olmak iizere yine
kamu iktisadi tegebbiisleri sralanryor.

Bu arada elektronik ihale yolunda gergekten onemli adrmlar attrk. Sayrn
Bagkan defindi, gok krsa gegecefim. Oncelikle hedefimiz e-devlete tam entegrasyon. Bunun yolu da Tiirkiye'de elektronik ihaleyi en krsa stirede gergeklegtirmek. ihale uygulamalannrn yiizde 100'iinti dijital ortama ta$rmayr
hedefliyoruz. Qiinki.i saydamhk ve denetlenebilirlik ozellikle uluslararasr 96zlerin de denetledifini diigtiniirseniz, -Eiinkti 1 Ocak 2003'ten itibaren Tiirk kamu ihale piyasasr uluslararasr rekabete agrlmrg bulunmaktadr- bunun altrnt
gizmekte fayda var. Demek ki Ttirkiye'nin en i.icra ktiqesinde dahi bir mal ahmr, hizmet altmt ya da yaprm igi yaprhyorsa, bunun en ktsa siirede dijital ortamda, diinyada isteyen herkesin gdrebilecefi, geffaf, transparan bir yaprda
gergeklegmesi gerekiyor. Bunu saflamanrn tek yolunun da yine internet ortamr ve dijital ortam oldufunu dtigiiniiyoruz. Bagka ttirlii boyle bir transparan,
y ani geffaf gdrtin ii mtin s afl anabilece[in i dti gtinmiiyoruz.

Mevzuat gok karmagrk ve yaygrn oldufu igin biraz cince stiyledim; Ti.irki
ye'de ihale yapan 100 bini agkrn idare bulunuyor. Yani bakanhklara ba[h
hastane ve okullarrn her birinin ayrr ihale birimi oldulunu hatrlatlrsam, 100
bin rakamt gok da abartrh gelmez. Bu 100 bin idarede en az iger kiginin bu
ihale igleriyle ufragtrlrnr diigi.iniirsek, 300 bin kiginin kamu tarafinda bu mevzuafl uyguladr[rnr gciriiyoruz. Yine devlete mal, hizmet ve yaplm igleri sunan
tedarikgilere baktr[rmrzda, bunlann sayrslnln da aktivite gondermeleri zamana ve ekonomik duruma gtire de[igiyor ama 500 bin civannda oldufunu giiri.iyoruz. Burada da ozel sekttjr kesiminden en az tiger kigiyi koyarsanz 1,5
milyon insan ihale mevzuatrnl uygulamakla gdrevli. Topladrfrnrz zaman,2
milyona yakrn bir hedef kitle kargrmzda duruyor. Bu 2 milyon uygulayrct,
gerek kamu gerekse tjzel kesim tarafinda bu mevzuatt, yepyeni bir mevzuatt,
AB normlannda ve DTO'niin destekledifi bir mevzuatt uygulamakta biraz
cince sdyledilim gekingenlik, isteksizlik, her yenilifie kargr insan psikolojisinden gelen bir yabancrhlr da gdz ciniine alrsantz ci[renmeye kargr da bir isteksizlik vardr ve eski uygulayrcrlann yag ortalamastnm da otuzun iizerinde oldufunu diigiiniirseniz, eski sisteme gcire -biz dahil- yetiqti[ini de diigtintirseniz burada farkh bir gey yapmahydrk.
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Yine dijital ortamr kullandrk. Dtinya Bankasr'na tegekktir ediyoruz. Dtinya
Bankasrnm fon destefiyle e-Ofrenme projesini baglattrk ve tiim mevzuatr ilk
defa dijital ortama taEryarak uygulayrcrlann kullammrna sunduk. Bunun bir yaran guydu; epitim maliyetlerini gok asgari seviyeye indirdik, personelimizi fazla deplase etmedik, yol-harcrrah masraflan ddemedik, otel vs. masraflanndan
tasamrf ettik. Aynca yine kamu kurumlanndan da insanlarr belli merkezlere
toplayrp devlet bi.itgesine masraf ettirmedik ve dijital ortama tagryarak insanlann istedifi zaman,kendi kendine kaldr[r zarnmt cifrenme imkAnrnr tantm$ olduk. Qtinkii igyerlerinden aynlmalan, amirlerinden izin almalan da epeyce sorun olabiliyordu. Bunlar gergekten kamu ihale reform siirecinde cjnemli adrmlardr. Sizleri srktr[rmr biliyorum ama bunlan da belirtmeden gegemiyorum.
Yine ttim isteklilerin ve mal ve hizmet talep eden idarelerin dijital ortamBirlili uygulamalarrna baktrlrmrzda, dijital uygulamalann hrzla ilerledi[ini gdri.iyoruz. Yani Ttirkiye'nin dni.imtizdeki 3-5 yrlda Avrupa Birlifi'ne iiye oldu[unu diigiintirseniz zatenbundan kagrgrn da olmadrfrnr, bciyle bir zaruret iginde bulundulumtzu da goz
tintinde bulundurman vr rica ederim.
da bulugmasr gerekiyordu. Bugiin Avrupa

Bu proje kapsamrnda gu an ihale bilgi sistemi olugturuyoruz ve gergekten
de ihaleden yasakh olup olmadr[mr sorma ihtiyacr duyuyor idarelerimiz.
Btiyle bir zorunluluk var. Bunu yine internet aracrhlryla sorabiliyorlar bugtin. Aynca yine internet aracrhlryla ihale ilanlannr bize gcinderebiliyorlar.
Manuel ortam, posta vs kullanmryoruz, ihale ilanlarr anrnda on-line bize geliyor ve Kamu ihale Biilteninde artrk yayrnhyoruz. 1 Ocak 2004'ten itibaren
bildi$iniz gibi Resmi Gazete bu konuda devre drgr kaldr, yasal bir degigiklik
oldu. Ti.im ilanlar elektronik ortamda geldili zaman anmda diizeltme imkdnr
buluyorsunuz ve yine yaprlan igler heba olmuyor, yine bir tasarruf ve verimlilik saflryoruz. Aynca Tilrkiye'de 1 Ocak 2003'ten itibaren yaprlan her ihale igin bir ihale numarasr almak gerekiyor; bu numarayr da yine elektronik ortamda Internet aracrhfiryla verebiliyoruz, kimse beklemiyor. Aynca yine do[rudan temin bilgi formlan var. KtiEiik ahmlar igin bir ihale usulti olmadr$rnr
sciylemigtim. Bunu da yine internet aracrhlryla veriyoruz. Gdrdi.ifiiiniiz gibi
yepyeni bir kurum olarak bugiin itibariyle iglemlerimizin cinemli bir krsmrnr
elektronik ortama tagrmrg bulunuyoruz ve bunlan fiilen yapryoruz. Bunlan
burada gergekten gururla stiylemek istiyorum.
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itlti itlgtiterimiz ve diinyayla entegrasyon konusunda da yine bog durmadtk. Bagta bugiin burada bizi onurlandran uluslararasr kurulug temsilcileri ve
temsilcilikleri olmak iizere ikili ve gok taraflr iligkilerimizi azami gayretle
siirdiirdiik. Bugi.in Cenevre'deki Diinya Ticaret Orgiitii olsun, Paris'te
OECD'nin gegitli komitelerinde olsun aktif olarak kurumumuzu ilgilendiren
konulara iqtirak ediyoruz ve toplantrlarda tilkemizi baganyla temsil ediyoruz.
Ayrrca Dtinya Bankasr ve diler ilgili kuruluqlarla da ikincil mevzuat gahgmalarrmrzr yine birlikte siirdtirtiyoruz. Ozellikle ulagrm, su, telekomiinikasyon
ve enerjiyle ilgili 4 sektririin; Ingilizce tabiriyle'(Utilities" dedifimiz, Avrupa Birlili benzerlerinde oldufiu gibi 4 sektcirtin kanun kapsamr tam drgrnda gibi delil ama daha kolay, daha az formaliteyle hrzh bir ahm yapabilmelerini
sa$lamak igin yasal gahqmalanmrz da uluslararasr igbirli[i kapsamrnda birlikte devam ediyor. Bu konuda dabize destek olan yine bu kuruluglann tavsiye
ettili uzmanlara yine tegekktir ediyoruz burada. Aynca bizim gibi AB yolunda aday olan ama bugtin bizden <ince i.iye olmug 10 iilkenin bir krsmryla da
ikili kamu ahmlarryla ilgili gahgmalar yaptrk; gerek onlar bize, gerek biz onlara giderek AB yolunda bu igbirli[ini de gergeklegtirmig bulunuyoruz. Gergekten birbirimize aktaraca$rmrz gok faydah bilgiler vardr ve bunlardan da
yararlandrfrmrzr sciylemek istiyorum.

Yine Sayrn Baqkanrn da belirttigi gibi,2003 yrhnda 5 katrilyonun iizerinde kamu ahmr yaprldrlr gcirtiltiyor ama bu rakam aldatrcr gelir. Qi.inkii biz,
Tiirkiye'de kamu ahmlarmrn -yrldan yrla yine de[igmekle birlikte- 35-40 milyar dolar oldulunu tahmin ediyoruz, Bu 2004 yrhnda bir miktar teyit edilecektir. Bunu burada gergekten iddiayla sciyliiyorum.2003 yrh, gerek yatnmlarrn diigi.ik oldu[u, inqaat sektrirtinde gerileme oldu[u yani ekonomik bi.iytime Ttirkiye'de pozitif gergeklegmesine rafmen yaprm sektcjrtinde negatif bir
sonug elde edildi.Ilk 6 ayda yaprm konusunda ihalelerin yaprlmadrfrnr da diigi.inlirsek, 2003 yrh rakamlannr burada baz almamrz do!ru olmaz. Bir de artrk genel katma biitge de[il, bildi[iniz gibi, fonlar, cizel idareler ve KiT'ler de
dahil, tiim kamudan bahsediyoruz. Tiim kamu kaynaklannrn harcandr[r bir
ortamda 35-40 milyar dolar gibi bir kamu piyasasmm Tiirkiye'de bulundufunu belirtmek isterim. Bu ihalelerin yiiz 67'si mal ahm ihaleleri, yizdeZI'i
hizmet, yizde 12'si yaprm. Yani gikAyette oldu$u gibi, burada da yaprm igleri sayrca yine son srrada yer ahyor, mal ve hizmet ihaleleri yine sayrca fazla
ve kabank.
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Kamu harcamalannrn ihale usullerine gtire bir da[rhmrna bakarsak; yiizde
82 agrk ihale usultiyle yaprlmrg, -yani tercih edilen ve desteklenen ihale usulii, agrk ihaledir biliyorsunuz- yiizde I7'sipazarhk usulti dedi[imiz daha dar
kapsamh ihalelerle yaprlmrg, yizde f i de daha teknik bilgi diizeyi gerektiren
belli istekliler arasmda yaprlan ihalelerden olugmug. Demek ki a[rrhkla agrk
ihale usulti kullamlmrg.
ihalelerin finansmanrna bakarsak, yizde 31'le yine genel btitge cin planda,
yizde 39 katma biitge ve yizde 20'sini de bafirmsrz idarelerin btitgeleri ve
cizel biitgeler olugturuyor, Yiizde 12'si de finansman agrstndan dciner sermayelerden oluguyor. 2004 yfi ilk 4 ayrn rakamlanna girmeyecefim, ama stiyledifim gibi 2003 yrhnrn rakamlannt kat kat agryor ilk 4 ayda. Ilk 4 aya iligkin rakamlar, bagta belirttlpimiz biiytikliife yakrn bir kamu ihale piyasast, kamu pazan oldufunu bize teyit ediyor. ihale ilanlannrn Kamu ihale Btilteninde yayrnlandrlrnr belirtmigtik. Bu ilanlarrn da oranlan yine 2004 yrhnda da
2003 yrhnr teyit ediyor. Yine mal ve hizmet ahmlan on srrada gidiyor; yizde
62 ile mal alrmlan cinde, yiizde 25 hizmet, yaplm igleri ytizde 12 ve yizde I
danrgmanhk hizmeti ihalelerinden oluguyor.

2004 yrhnda yaymlanan ihale ilanlanndan kurumsal bir analiz yaparsak,
yizde 24 ile Saflrk bakanh[r yine tin planda. Yani Ttirkiye'de sadece gikAyet
edilen ihalelerde delil ama gergekten pazar iginde de Safltk Bakanh[rrun
yiizde 24'le birinci srada oldufunu gtiriiyoruz. Bu da bizim igin belki bir sonug yani 2003 cincesinde hep yaprm afrrhkh olarak baktrlrmrz kamu pazanrun ashnda saflrk sekttirti afrrhkh bir zeminde oldu[unu gtirebiliyoruz. ikinci srrada yine yerel ycinetimler geliyor burada da ve iigiincii srrada ytiksekci!retim kurumlan ve takiben enerji sektririi geliyor. Yalnrz yiiksekd[retim kurumlannm gelmesinin yine sebebi bence saflrk sektcirtidtir; yiiksekcilretim
kurumlan btinyesindeki saphk kuruluglan, gok fazla miktarda trbbi cihaz ve
ilag alrmr yapmaktadrr. Dolayrsryla 1 ,5 yrlhk uygulama dabize gcisteriyor ki
salhk sektcirii, gergekten bizim hedef kitle agrsrndan ijnemli bir yer tutuyor.
Sonug olarak, dtizenleyici ve denetleyici kurullann tizellikle de Kamu Ihale Kurumu'nun uygulamada ortaya grkan yeni sorunlan giderebilecek elastikiyette, taraflann hak ihlallerine bakan ve yargryla idare arasrnda tek ve yetkili
hakem kurulug oldulunu belirtmek isterim. Bugiin itibariyle Ti.irk Kamu ihale

62

I.

ULUSLARARASI ..KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK vE VERIMLILIK', SEMPOZYUMU

piyasasr, kurallan ve iqleyigi itibariyle uluslararasr rekabete agrk, geffaf, ig ve
drq kamuoyuna giiven veren bir piyasadrr ki bunu da iddiayla soyleyebiliriz.
Gergekten korumacrhk duvarlarmrn olabildilince indirildilini ama tam tiyelik

yolundayz, heniiz tam iiye olmadrk, yani kanundaki yerli iiretici lehine teorik
olarak gcirtilen avantajlann da fiiliyatta uygulanmadr[rnr belirtmek istiyorum.
Yerli iireticiler lehine ashnda bir kayrmacrhk ve ayncahk uygulamadan biz
kamu ihale piyasamrzr uluslararasr rekabete agtrfrmrzr sciyleyebiliriz. Kamu
ahmlarr pazannm di.izenlenmesi ve denetlenmesi sonucunda da ekonomide etkinlik ve toplumsal refahrn artrgrna olumlu katkr saflanacalmr, mal ve hizmet
piyasalannrn bcili.igiilmesinin cinlenecefini, her ti.irlii piyasa kaynaklannm ve
unsurlarrnrn rasyonel kullanrlabilmesine de imkdn saflanacalrnr belirtiyorum.

Yine amacrmrzm, dtizenledi$imiz sektcirlerin riniinde gitmek, rehberlik etmek, uygulayrcilann ufkunu ve vizyonunu agmak oldulunu belirtmek isterim. Bugiine kadar oldu[u gibi bundan briyle de yaprlacak gahgmalanmzda
bu amaglann gergeklegmesinin yanr srra, daha etkili ve kaliteli bir kamu hizmeti i.ireten ve sunan bir kurum ycinetimi oluqturmak igin de gayret edecefimizi belirtiyorum. Bu do$rultuda temel hedefimiz yine kurumsal performanslmrzl arttrrmak, iistlendi[imiz ve gcirev ve sorumluluklara yaragrr gekilde,
her gegen yrl daha dafazla iist seviyelere gftaraca[rmrz geklindedir. Bunlarr
belirterek, beni sabrrla dinlediliniz igin tegekktir ediyorum.
Hepinize saygrlar sunuyorum.
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ipnx qEKEN
Tegekktir ederiz.
Degerli konuklar, "Kamu Kaynaklarrnrn Verimli Kullanrlmasrnda $ef'

faflrfrn Onemi" konulu tebli[i sunmak izere, Diinya Ticaret Orgtitti Ticaret
ve Qevre Birimi Direktori.i Sayrn Vesile Kulago$u'nu galrrmadan dnce Sayrn Kulago$u hakkrnda krsa bir bilgi vermek istiyorum.
Vesile Kulagoflu, 1995-2003 arast Di.inya Ticaret Orgtitii Kamu Ahmla-

n Anlagmasr Komitesinin ve

1997' de kurulan Kamu Ahmlannda Saydam-

hk Qahgma Grubunun Sekreterliklerini yapmrgtrr. Bu gtirevlerinde, Kamu
Ahmlarr Anlagmasrnrn yeniden mtizakere edilmesi ve anlagmaya yeni iiyelerin katrlmasr, Diinya Ticaret Orgiitii'nde kamu ahmlarrnda saydamhk mlizakereleri konularrnda gahgmrgtrr. Dtinya Ticaret Orgtitii'nde kamu ihalele-

ri gahgmalan konusunda Diinya Bankasr ve Bolgesel Kalkrnma Bankalartnm kattltmlarryla uluslararasl ve bcilgesel seminerler diizenlenmigtir. Diinya Ticaret Orgiitii'nde 1995'ten cinceki gdrevlerinde iidemeler dengesi, bcilgesel ticaret anlagmalan, ticarette teknik engeller, gtimrtik deferlendirmele-

ri konulanna

bakan Diinya Ticaret Orgi.itii komitelerinin sekreterliklerini

yapml$tlr.
Uluslararasr iligkiler mastrnnr Kolombiya Universitesi'nden ve ekonomi
lisansrnr Cenevre Universitesi'nden almrgtrr. Kulagoflu halen Dtinya Ticaret
Orgtiti.i Ticaret ve Qevre Boliimti Direktortidiir.

"Kamu Kaynaklarrnrn Verimli Kullanrlmasrnda $effaflrfim Onemi"
konulu tebli[i sunmak izere, Diinya Ticaret Orgtitii Ticaret ve Qevre Birimi
Direktorti Sayrn Vesile Kulagoflu.
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VESiLE KULAQOGLU

(DTO Ticaret ve Qevre Birimi Direktiirii)
Sayrn misafirler, bu toPlantt,
kamu ihalelerinin tilkemizde uygulanmasryla ilgili. Bana aYnlan bu
boliimde, kamu kaYnaklannm ve-

rimli kullanrlmasmda saydamh[rn
cinemini ve uluslararasr belgelerde
ve di[er iilkelerin kamularrnda
saydamhk ilkesinin nasrl iqlendi[i

ni krsaca irdelemeye galtgacaftm.

Bu sabah Mr. Vonderen'in de
bahsettili gibi, uluslararasr diizeyde AB dahil 38 geligmig i.ilkenin
tiye oldufu GPA rumuzlu DTO
Qoklu Kamu Ahmlan Anlagmast
drqrnda halen kamu ihaleleri konu-

sunda devletlerarasr uygulanan bir
anlagma yoktur. Bu konuyu kapsayan diler iki uluslararasr belge- bu sabah
bahsedildi- Uncitral Model Kanunu ve Dtinya Bankasr mal ve hizmetlere iligkin ihale krlavuzlan devletlerarasr ballayrcr belgeler de[ildir. Sabah da bahsedildi[i gibi bu durum kargrsmda DTO'de kamu ihalelerinde saydamhk tizerine got tarafh bir DTO Anlagmasr miizakere edilmesi ilk defa 1996'da DTO
Bakanlar Konferansr'nda giindeme gelmig, 1997'deDTO iiyeleri arasmda ka-

mu ihalelerinde $zellikle saydamfuk konusunu incelemek tizere bir gahqma
grubu kurulmug. DTO'de boyle bir anlagmanm miizakere edilmesi igin AB
bagta olmak tizere geligmig iilkeler tarafindan yaprlan giriqimler, Seattle, Doha ve son olarak gegtilimiz Eyliil'de diizenlenen Cancun DTO Bakanlar Konferanslannda defalarca tart4tlmtg, geligmekte olan iilkelerin itirazlan sonucunda gimdilik rafa kaldrnlm$trr. DT$'de bu konuda stiregelen ve KuzeyGtiney anlaqmazh[r gibi gdriinen bu konu, asltnda iiye tilkelerin kendi iglerinde varolan bir geligkiyi yansrtryor karumca.
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Biitiin di$er ulusal platformlarda da oldu[u gibi DTO'de higbir tilke saydamhk kavramma kargr grkmryor. Hatta kamu ahmlannda saydamhlrn ulusal
ve uluslararasr diizeyde cinemi her firsatta vurgulanryor, bugiin de oldulu gibi. Bu saydamhk yoni.indeki yaklagrmrn baghca iig nedeni var.
Birincisi, tilkemizde de oldufu gibi son 10-15 senede dtinyanm dtjrt bir tarafinda kamu ihale yasalannda ve kurumlannda yaprlan <inemli reformlar.
Kuzey Kore ve Mianmar gibi kendilerini uluslararasr ekonomik sistemin drgrnda brrakmrg birkag tilke harig, ktigtik-biiyiik her iilke Uncitral modelini kullanarak, gergeve alarak yasa gahgmalan yapmrg ve bunlan uygulayacak kurumlan her iilkenin kendi imkAnlan dahilinde yaprlandrmt$tr.

Ikinci neden, "Diinya Bankasr ve Afrika, Avrupa, Asya Kalkrnma Bankalan gibi bcilgesel bankalardan borg alan iilkeler banka fonlannr kullanarak, girigtikleri projeler igin agtrklan ihalelerde bu bankalann genel ihale itke ve kurallannr igeren krlavuzlannr kullanmak mecburiyetindedir" der. Btiylece tilkelerde btiytik ihalelerde bir saydamhk ve rekabet ktilttirti olugmaya baglamrgtrr.
Ugtinciisii, uluslararasr ticaret sisteminde bu konuda anlaqmaya vanlamamasrna ralmen -DTO'deki konugmalardan bahsediyorum- halen agapr yukarr 60 bcilgesel anlagma kamu ihaleleriyle ilgili dar ve genig kapsamh cizel
maddeler igeriyor. Ulkemizde 4734 numarah Kanun hazrlarurken, AB ve

Diinya Bankasryla yaprlan gciriigmeler ve bugiinkii toplantrda da bu kurumlarrn temsilcilerinin varhft da uluslararasr gevrelerin geligmekte olan iilkelerdeki kamu ihale reformlanna etkin oldulunu gcisteriyor. Bizim AB'ye katrlma
siirecinde Acquis'i kabul etme gaftlan gibi. Ukeler igin durum boyleyken,
uluslararast diizeyde kamu ihalelerinde saydamhk konusunda taraf tilkeleri
baflayrcr bir anlagmayr miizakere etmek golu DTO iikeleri igin halen politik
gat$ma konusu ve bu konugmalar bugi.inlerde halen devam ediyor. Fakat sonucunda herhalde btiyle bir anlagmanrn cjniimiizde senelerde olmasr olasrh[r
da her giin biraz daha geri gidiyor.

ulusal veya uluslararasr kamu ihale kurallannrn iki ana kavramr, rekabet
ve saydamhk. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu sabah defalarca tekrarlanan bu iki
kavram, uluslararasr ticaret sisteminin kurallarmm da temel taglannr olugturuyor ve her DTO anlagmasrnda bu kavramlar yerlegmigtir. uluslararasr bir ka66
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mu ihale anlagmastnrn miizakeresi 1996'da DTO'ye getirildifi zaman qiiyle
bir anlagmaya varrldr iilkeler arasmda: "Bu anlagma, diinya kamu ihale pazarlannr rekabete agmayt, dolayrsryla iiye iilkelerdeki ayrtmcr politikanrn kaldrnlmastnr igermesin, btiyle bir anlagma hedeflenmesin. GergekEi davrantlarak,
sadece saydamhk ilkelerini igeren kurallar mtizakere edilsin." Halen bu anlagma iizerinde bir gahgma grubu var ve bunlar konuguluyor.

Bugiinkii konugmamda DTO'de bu konudaki gahgmalann aynntrlannr
vermek yerine, bu gahgmalardan edindi[im bazr bilgilere dayanarak, kamu
ahmlannda saydamhk konusunun oziiyle birkag konuya delinmek istiyorum.
Kamu ihalelerinde saydamhk neden tinemli ve toplumun hangi kesimleri
yaranna? Saydamh$rn rekabetle iligkisi nedir? Saydamhfrn ekonomik kalkrnmaya katkrsr nasrl olabilir? Qi.inkti sonunda neden bahsediyoruz; ekonomik kalkrnmadan. Kamu ihalelerinde saydamh[rn onemini tarflqmadan iince
ekonomi politikalarrnda kamu ihalelerinin yerine ktsaca definmek istiyorum.
ilk cince genelde uygulanan -iilkemizde de[il de, bu gahgma grubundan edindilim bilgilere dayanarak konuguyorum- amaglar nelerdir ve bu amaglara
ulagmak igin gegitli iilkeler ne gegit kamu ihaleleri politikalan yiiriitiiyor? Bu
politikalan ytiriitmek igin ne gibi vasrtalar kullanryor? Kamu ihalelerinin bag
amacl, belirli bir kalitede mal ve hizmet altmlannr almak, harcamalan asgariye indirmektir. Yani ingilizce tabiriyle "well you for money." Devlet kaynaklan dtinyanrn her iilkesinde krt oldufundan, kamu altmlannr yapan idareler satrn aldrklan hizmet ve malda kalite ve ucuzluk ararlar; kamu ihalelerinden mesul kigilerin bag amact budur. Bu amact giiderken, kamu ahmlannr yapanlann davranrglan, ozel kigi ve firmalann pazar ekonomisindeki davranrqlanyla ayntdtr. Bu sabah bu da belirtildi. Bu temel amagtan, "well you for money" amaclndan ayn olarak, devlet ycinetimi ihale politikalannt birtakrm yan
politikalarr uygulamak igin kullanrr. Diinyanrn her tarafinda bu boyle. Bu yan
politikalann ana odafr ekonomik ve sosyal kalkrnmadr. Ekonomik amaglar,
yerli sanayinin geligmesini, igsizlilin azalulmasrnr, ktigi.ik ve orta sanayiye
destek, igsizlifin gok oldulu bdlgelerde ig imkdnlan agmak gibi piyasa aksakhklannr gidermeye ydneliktir. Orne[in KOBi'lere ihale pazarlanna girmek
igin gereken bilgilere ulagma zorluklan, tiretimde <ilgek sorunlan, ihalelerde
bi.iytik firmalarla rekabet etmelerini zorlagtmr. Kore gibi, Kanada gibi bazr i.ilkelerde KOBi'lere ihalelerden pay ayrrlrr.
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Ihale politikalannrn altrnda yatan di[er ana sebep de -bu sabah bu gok giizel belirtildi- devletin cebindeki deli[in, biitge agrklannrn daha da biiy{imemesi, halkrn daha da fakirlegmemesi igin kamu idarelerinin harcamalarma bazr disiplinler getirmektir. Bu da ekonomi politikasryla ilgili bir sorun. Bazr tilkelerin kanunlanna baktrlrmrzda, kamu ihale politikalannda ekonomik kalkrnmanrn drqrnda da amaglar aranabilir. Bazr politikalar gergevesinde toplumda ekonomik ve sosyal malduriyete u[ramrq ve siyasi agrdan korunmalannda, desteklenmelerinde yarar gdrtilen kigilerin sahip oldulu firmalara devlet
ihalelerden pay verilir. Ornefin, Amerika Birlegik Devletlerinde Afrika, Asya, Ktztlderili ktjkenli vatandaglar ve Gtiney Afrika'da siyahlar, Malezya'da
Malay asrlh kigilerin ig sahibi oldulu firmalann kollanmalan gibi.
Son senelerde kamu ihale politikalannda gevre ve iggi haklanrun korunmasry-

la ilgili $artlar da getirilmeye baElamrqtlr. Bu gartlar daha gok Japonya'da ve
AB'de cinem kazanmaktadr. Htikiimetler bu politikalan uygulamak igin ya rekabeti arttrmaya ya da rekabeti krsrtlamaya yrinelik vasrtalar kullamrlar. Odenen
paranm kargrhlrnr tam olarak alma, "well you for money" amacma varmak, belirli bir kalitede mal ve hizmet igin en az parayr harcamak ve rekabeti artrmak
amaglanyla kamu idareleri agrk ihale sistemini kullamr. Biiyle davranmakla, agrk
ihale sistemiyle tizel piyasanrn iglevini taklit eder. Agft ihale usuli.iyle mi.imki.in
oldulu kadar gok teklif alurdrfrnda, rekabetin fiyatlan di.igtireceli hesaplanr, ekonomik olarak. Ulusal kanunlarda ve uluslararasr belgelerde ana metot olarak kabul edilen agrk ihale usultiniin ekonomik mantr[r budur. Harcanan kaynaklann
tam kargrhfrnr alma ilkesini rinde tutmayan ihale politikalan rekabeti krsrtlar. Firmalann katrlmalanna ne kadar krsrtlama getirirlerse, fiyatlar o derece artar ve ahnan mal ve hizmetlere yaprlan harcamalann yiikselmesine neden olur. ABD kaynakh bazr tahminlere gcire rekabet ve agrkhk ycintemleri kullanrlarak yaprlan iha-

lelerde yizde20 tasamrf yaprlmrgtr. Diler verilen <imekler -bu tip konferanslarda gok ortaya gelir- Nikaragua ve Guatemala'da Saflrk Bakanh[r, eczamalzemesi ve ilag ihalelerinde agrkhk ve saydamhk getirdilinde, harcamalannr yizde 40
indirmigtir. Bu politikalar kullanrlarak, yerli sanayi, sosyal kesimler, yerli mal ve
hizmet tireticileri tegvik edilir, yabancr mal tedarikgileri, hizmet sunuculan ve
mtiteahhitler ayrnmcl muamele gcirlir, "discrimination policy".

Kullanrlan tinlemler birkaE gekildir, Ilk cjnce ithalat yasafr, bunun en gi.izel
drneli, ABD ticaret kanunlan gergevesinde bir "By American Act vardr". Bu
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"By American Act" uygulanan tilkelerden -go[u iilke bu listeye dahildfu- kamu ahmlan yasaklanmry-

tr.Bazr iilkeler bu "BY American
Act"tan harig edilir, bunlara da
yizde 6-12 arasrnda fiyat avantajr
tanrmr. Diler bir krsrtlama, bildilimiz gibi fiyat avantajr. Ahnan
mahn cinsine gcire, yerli iireticiler
veya hizmet sunanlar lehine fiYat
avantajr uygulanmaktadr. Di[er
bir krsrtlama dabazr sekttirlere, telekomiinikasyon, demiryolu taqrmacrlrlt glbi bazr ekonomik sektcirlere mal iireten ve hizmet verenleri koruyucu tjnlemdir. Bu da
kanunlarda belirtilmigtir. Yine
ABD'den 6rnek verelim, ABD
bandrrah gemi ve ugaklann kullanrlmasr kamu ihalelerinde qart koqulmugtur'
Baqka bir ornek, demin KOBi'ler 6rne[ini verdi$im gibi, Kanada ve Giiney
Kore'de ihalelerin bir knmmm payrnr, pastadan bir payr KOBi'lere ayrrmaktrr. Bu da devletin bir ekonomi politikasr. Difer krsrtlamalar, ofsetler denilen
vebazr ihalelere bazr gartlar koymak. Mesela, ihalenin belirli bir ytizdesinde
yerli mal ve iggi kullanmak, yatnm yapma $artmr koymak, ara$trma ve e[itim olanapr yaratma garttnt koymak, yerli tageron kullanr-na gartmt koymak'
Ktsacasr, bir envanterini grkardr[rm ulusal kamu ihale pazarlanna girigi ktsrtlama politikalan kanunlarda ve ihale doktimanlannda agrkga belirtilir. Buna
kargrhk ihaleler yaprlrrken bazr uygulamalar yerli ve yabanct iireticiler arasrnda
hatta duruma gdre yerli tireticiler arasmda da ayncahfa sebep olur' Bunlar da
ihaleler gizli kapakh cereyan ederse, yerli iireticiler arasmda da gizlili$e sebep
olur. Orne[in, teknik ozellikleri, krstaslan hazrrlanrken ve isteklilerin tin segim

siirecinde saydam olmayan koruma cinlemleri getirilebilir. Bu ktsttlamalar tabii

ki kanunlarda belirli delildir. Genel gtiriig, rekabete aykrr politikalar uygulamanrn ihale giderlerini artrrdrlrdrr. Bu, ekonomik mantr[a dayantyor. Korumacr politikalar ekonomik refah agrsrndan daima sacen best en iyi olmayan politi-
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kalar olarak kabul edilmigtir. Bu politi-

kalann demin envanterini grkarttr[tm
politikalarrn aslmda korunmayt hedefledifi sektrirlerin de korundufu ispat
edilmemigtir. Bu sektrirlerin kamu ihaleleri kullanarak defil de, bagka bir gekilde korunma alternatifleri dtigiintilmemigtir. Bagka ilkelerden bahsediyorum. Buna kargrhk yani bu sacen best
grirtiglere karqrlft qtiyle de diigtintilebilir: Bu korunma politikalan, refaha ekonomik yrinden etkileri olmasrna ra[men
kamu ihalelerinden drqlanan ekonomik
kesimlere $ans tammasr getirecefinden,
olumlu etkileri de olabilecefi di.igi.ini.ili.iyor ve ikisinin dengelenmesi konugulur.
Burada, devlet ihalelerinde gelir dafrhmrndaki rolti de vurgulanr.

Kamu ihalelerinde saydamlft ne getirir, onlara bakahm ve bu bciliimtin bagibi ekonomik verimlilik. ihale tjncesi ve ihale stirecinde
saydamhk, ekonomik verimlilili arttrr. Agrlacak ihale konusunda istekliler ne
kadar gok bilgi sahibi olursa, o kadar iyi teklifler hazrrlayabilirler. Daha iyi teklifler, daha iyi kalite ve iyi fiyatla mal ve hizmetlerin satrn almmasmr sa$lar.
Kamu kurumlannm ancak iyi kalitede ve ucuz teklifler arasmda segim yaprlabilmeleriyle harcadrklan kaynaklann tam karqrh[rm alabilmeleri miimkiin olur.
grnda da sriyledifi

ikinci olarak ne getirir saydamhk? Bu sabah da stiylenildi, saydamhk gtiven getirir. ihale stireci cincesi, ihale esnasrnda ve ihale sonrasr saflanan saydamhk, ihalenin adil olarak ve hakkaniyetle yaprldr$rna giiveni ytikseltir. Bu
giiven, yalnrz ihaleye katrlacak biiytik ve ktigiik firmalar igin defil, vergi veren, ihaleyle alman mal ve hizmeti kullanacak yurttaglar iEin de onemlidir. Bu
giiven hukuki bir kavram olarak gtirtilse de, gtivenin ekonomik istikrar igin ne
kadar onemli oldu[u hepimiz tarafindan bilinir. Ugtincti olarak saydamhfrn
ne getirdi[i; yasal kesinlik. Bu da hukuki bir kavram olarak gcirtinebiliyor fakat ekonomik <inemi var. Saydamhk, kurallara yasal bakrmdan kesinlik getirir. ihale politikalannm ve dnemlerinin neler oldu$u ve hangi kurallann nasrl
uygulandrlrnrn bilinmesi, kamuya mal ve hizmet satmak isteyenlerin ve yurttaglann yararlna olur. Kurallann idare tarafindan keyfi uygulanrp kamu ahm-
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larr siirecinin garprtrlmamaslna ve aynr derecede tinemli olarak da bu ttirde
garprkh[rna dair algrlamalan ortadan kaldrrrr.

De[inmek istedifim diler bir konu, kamu ihale yonetiminde saydamhk
hangi kesimlerin yararrna? ilk 6nce tabii ki ihaleye katrlmak isteyenlerin yaranna. Kamu idarelerinin mal ve hizmet ihtiyaglannr, ihale firsatlannr ve bu
firsatlan de[erlendirme gartlannt isteyenlerin kolayhkla ve zamarunda temin
edebilmeleri, yerli ve yabanct ilgililerin ihaleye kattlma olanaklannr kolaylagtrnr. ihalelerde saydam, tjnceden kestirilebilir kurallann uygulanmasr, ihale
siirecinin cinceden belirtildili gibi gegece[ini, adil ve hakkaniyetle yapilacalrnr algrlamak, ihaleye katrlacak taraflann sayrsrnl golaltr, rekabeti arttrnr.

Di[er bir kesim genel kesim. Kamu kaynaklan kullanrlrken, bunun tam
kargrh[rnrn ahnmast, kamu kaynaklannm daha verimli ve kalite ve fiyat agrsrndan yurttaglann yararlna kullanrlmasr demektir. Bu da devletin yurttaglara
daha iyi ekonomik ve sosyal hizmetler verebilmesi, tasamrf edilen parayr di-

elzem hizmetlere harcayabilmesi demektir. Makroekonomik bakrmdan
bakrldrlr zaman,kamu ihale politikalannm kalkrnmada ijnemli bir rolii oldu[u bu toplantrda defalarca vurgulandr. Bunlar hepimizin bildiEi konular, fakat
tekrarlamada fayda gdriiyorum. Devlet btitgesi krsrth oldufu igin, harcanan
kaynaklann karqrh[rnrn tam olarak ahnmasr cinemlidir. Halk ve bilhassa fakir
kesimler, kamunun sa$ayacafr sa[!k, efitim, toplu tagrmacrhk gibi hizmetlere muhtag oldulu igin, verilen hizmetlerin kalitesinin mtimkiin oldulu kadar ytiksek olmast, yurttaglann refahr iEin elzemdir. Kamu harcamalanndan
tasarruf edilen kaynaklar dahafazla hizmet vermek igin kullanrlabilir. Tabii
ki en onemlisi, ihalelerde yaprlan altyaprnrn iyi olmasr, tilkeye yaprlan yattnmlan da olumlu etkiler.

ler

Bitirmeden cince krsaca ihale kurallannda saydamhk ilkesinin nasrl gekillendilinden bahsetmek istiyorum. Ulusal ve uluslararasr Diinya Bankasr, Uncitral Model Kanunu, DTO Anlaqmasr gibi yani bu krsrth 38 iilke arasrndaki
olan anlagma gibi ve 4734 numarah Kanundaki kurallar "rekabet, saydamltk,
egit muamele, adalet, kaynaklann etkili ve verimli kullarulmasr" gibi ana ilkeleri dile getirir. Saydamhk ilkesi, biitiin diEer ilkeleri igeren kurallan, bu belgelerde ve kanunlarda bu kurallarr bir arada tutan bir baflantrdrr. DTO Kamu
ihalelerinde S aydamhk Qah gma Grubu 1997' de gahqmalarrna bagladtft zaman
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gtiyle bir soru sordu: "Bu saydamhk kavramr nedir, belgelerde nasrl tespit
edilmigtir." Biz de sekreterya olarak Uncitral Modeline baktrk, Diinya Bankasr krlavuzlanna baktrk, DTO Anlagmasrna baktrk aynr Ttirkiye'deki gahgmalar gibi. Diler bdlgelere bakrldr ve bu gahgmalann sonucu bu kurallardaki
Acquis meydana grktr. Daha cinemlisi, bu kurallarrn ne kadar gok ortak yonleri bulundulu ortaya grktr. Saydamhktan bahsedildi[i zaman, her kural birkag kelime defigiklifiyle aynr gekilde ifade ediyor.

Bildilimiz gibi, saydamhk kurallan iig saftrayr kaplar; ihale cincesi, ihale
agrhp delerlendirme siireci ve ihale karan almdrktan sonra verilen bilgiler.
Aynca burada yann uzun olarak incelenecek, denetleme ve teklif verenlerin
Kamu idaresi arasmda grkabilecek uyugmazhklann goziilmesi mekanizmasr
da saydamh[rn en <jnemli bir pargasrdrr.

ihale firsatlan, belirli bir ihaleye katrlabilecek isteklilerin ilgilerini ycinlendirmek iEin uluslararasr ve ulusal belgeler, ihale firsatlan hakkmda cin bilgiler vermenin ijnemini vurgular. Bu konudaki ycintemler, Kamu Kurumunun
ihale ilanr vermesi, ihale ilanlanndaki bilgi verilen hususlann ayrrntrlanyla ilgilidir. Bu ytintemlerin amacr, ihale firsatlan hakkrnda bilgi verme yontemlerinin amacr, ihaleye katrlabilme yetenefi olan her ilgilinin ihale firsatlanna ait
bilgilere zamanrnda ve yeterli derecede sahip olmasrnr sallamak ve boylece
belirli bir ihaleye girip girmemeye karar vermesine yardrmcr olmaktrr. Yeterli 6n bilgiler, isteklilerin tekliflerini hazrrlarken Kamu idaresi tarafindan aranan kogullara gereken yanrtlan tam vermelerine yardrmcr olur. Kamu ihalelerinde rekabet ve saydamh[rn birbirini destekleyen kavramlar oldulunu belirtmigtik. ihalelerde yerli ve yabancr mallar ve istekliler arasmda yaprlacak aynmm ihale tjncesi bilgilerde, rirne$in ihale ilanlarrnda belirtilmesi, saydamhlrn saphkh iglemesine tjrnektir. itgitlter bu bilgilere dayanarak ihaleye katrhp
katrlmamaya karar verebilirler. Yabancr firmalar, diyelim ki aleyhlerinde
yiizde 15 bir fiyat avantajr oldulunu gciriince, ihaleye katrhp katrlmama konusunda kararlannt daha salhkh verebilirler, kazanma olanaklarrnrn olmadr!r yerler igin boguna zaman ve gayret sarf etmelerine gerek kalmaz.
ihale si.irecindeki saydamhk, buradaki prensipler iig aqamada belirleniyor;
srrasrnda, ikincisi tekliflerin agrlma stirecinde ve son
olarak gok cinemlisi, ihaleye katrlanlara ve di[er ilgilenen taraflara ihale so-

biri tekliflerin kabulii
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nuglan hakkrnda bilgi vermek. Tekliflerin kabulii, tekliflerin agrlmast ve incelenip deferlendirme siireciyle ilgili saydamhk kurallannrn amacr ihalenin
yonteme uygun ve dtizenli gegmesini sa$lamak, diler bir ifadeyle ihaleye fesat karrgmasmr cinlemektir. ihalelerde kamu idarelerinin en fazla bu agamada
keyfi etkileri olabilecelinden, ulusal ve uluslararasr kanun ve belgeler bu a$amada saydamhk igin aynntrh kogul ve yontemler cinerirler. Teknik tizellikler
ve spesifikasyonlar da dahil, ihale kriterleri ve di[er kogullar ve bunlann delerlendirilme uygulamasr srasrndaki tutarhhk, ahnan kararlann tarafsrz, diizenli bir gekilde ahndr[r ytintinde gtiven verir.

ihalenin de[erlendirilmesi ve ihale kararlanrun ahnmasr agamalarrnda
anahtar saydamhk ilkesi, de$erlendirme kriterlerinin ilgililere tjnceden ihale
ilanlannda ve ihale doktimanlannda agrklanmasr ve bu cinceden belirtilen kriterlere ihale siirecinde kesinlikle sadrk kahnarak, delerlendirmenin sadece bu
cinceden belirlenmig kriterler kullanrlmasrna gcire yaprlmasrdrr. Biitiin bu soylediklerimin ashnda bilinen kurallar, bilinen ilkeler oldu[unu gtiriiyorsunuz

fakat aynr zamanda uygulamaya gelince, bu ilkelerin tjnemini de biliyoruz.
Son olarak ihale karar sonuglannrn agrklanmasrna de$inmek istiyorum.
ihale sonrasr ihale kararlanyla ilgili bilgilerin ihaleye katrlanlara bildirilmesi,
kriterlerin cinceden belfutildifi gibi uygulandrfrna, ihale siirecinin kurallara
uygun ve di.izenli gegtiline dair gi.iven verir. Ayrrca sonuglar hakkrnda bilgiler, isteklilerin gelecekteki ihalelere daha iyi hazrrlanmasrna yardrmcr olur.
ihale sonrasr bilgiler cizellikle ijn ilan verilmeden, do!rudan temin yoluyla yapilan ihalele rde azami saydamhlrn s allanmasrn a y ar ar .
Onemli bir konu var; bu da tutanaklar. Bu da kanunumuzda agftga belirtilmig. Bu konuda bagladrprm zam rr, konuyu iyi bilen kimselerin iizerinde durdu[u konu, "ihale siirecinde tutanak gok cinemli." Tutanak tutmak gibi kamu
idarelerince fazla ktlfet altrna girilmeden yaprlabilecek bir iElem ashnda saydamhk ilkesinin uygulanmasrnda anahtar bir iglemdir. Tutanaklar ihale sonrasi
bilgi verme safhasmda ve gikAyetlerin griziimlenmesinde de onemli rol oynar.
Tegekkiir ederim. Saygrlarrmla.

ipnr

qEKEN

Tegekktirler. $imdi oturumlara gegiyoruz.

TEBLIGLER

73

t

x

-62
=
5 =c)

rR=U
[.

@

z,

!(t

o
o
(\
E
€
(\
I

F*

N

tF

z,

o

74

1 ULUSLARARASI ..KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERIMLILIK,'SEMPOZYUMU

BIRINCI GUN
(27 IMAYAS 2OO4)

siniNci orunuM
'Ttjm',x I{AMU ALTML RT sisrpuirfiv

nin YIwrK uYcrIr,AilIAsrNrN
nedenl,nwoininmnsi"
Oturum

BaEkam

Prof. Dr. Tamer UUFTUOCIU
Bagkent Univ. Sosyal Bilimler Enstittisii Miidiirti

Konuqmacilar

Mahmut
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Bayrndrrhk ve iskan Bakanh[r Miistegar Yrd.

Tufgeneral Zafer QAMLICA
MSB Ig Tedarik Daire Baqkanr

Giikhan OeUZ
Kamu Ihale Kurumu Baqkan Yrd.
Hasan Hiiseyin CAN

igigleri Bakanh[r Mahalli idareler Gn. Md. Yrd

Hayati GOKQE
Maliye Bakanhlr BUMKO Gn.Md.Yrd.
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Birinci Oturum konumuz, "Tiirk Kamu Ahmlarr Sisteminin Bir Yilltk
Uygulamasrmn Deferlendirilmesi". Oturum Bagkanr, Bagkent Universitesi
Sosyal Bilimler Enstitiisii Mi.idiirti Prof. Dr. Tamer Miifttiollu.
Katrhmcrlar: Bayrndrhk ve iskan Bakanhlr Mtistegar Yardrmcsr Mahmut
Kiigiik, Milli Savunma Bakanhlr ig Tedarik Daire Bagkam Tu[generalZafer
Qamlrca, Kamu ihale Kurumu BaEkan Yardrmcrsr Gokhan O$uz, igigleri Bakanh[r Mahalli idareler Genel Miidiir Yardrmcrst Hasan Hiiseyin Can, Maliye
Bakanhlr Btitge ve Mali Kontrol Genel Miidiir Yardrmcnr Hayati Gdkge, Sa!hk Bakanh$r Tedavi Hizmetleri Genel Miidiir Yardrmcrsr Dr. Hasan Ba[cr.

Prof. Dr. TAMER

uUrrUOCrU

Delerli konuklar; sempozyumumuzun ilk oturumuna baghyoruz. Ilk oturumumuz, "Ti,irk Kamu Ahmlarr Sisteminin Bir Yrlhk Uygulamasrnrn deferlendirilmesi". Bu oturumda Kamu ihale Kurumu'ndan bir arkadagrmrz ve dilerleri de kamu kesiminden olmak tizere
panelistlerimiz bu bir yrlhk
gahgmayr de[erlendirecekler.
Yann da ihale alma durumunda olan tizel sektijr kuruluglan
Kamu ihale Kurumumuzun
bir yrlhk gahgmasmr de$erlendirecekler.

Diinkti Sabah

Gazete-

si'nde bir koge yazafl, "Kamu
ihaleleri" baghfr altrnda gtiyle
bir bilgi sunuyor: "2004 yrhnrn ilk 4 ayndaimzalanan kamu ihalelerinin diikiimti agrklandr. 4 ayda igleme konulan
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kamu ihalelerinin toplamr yuvarlak hesap 5 katrilyon lira, yani 3,5 milyon dolar. Biittin yrl igin dtiqiintirsek, yine tahmini olarak 12 milyar dolarhk bir ihale sekttirti meydana grkryor." ki bu, milli gelirimizin agalr yukarr yiizde 5'ini

olugturuyor. Aynca yine bilgiye gcire, bu 12 milyar dolar iginde gegenlerde
iptal edilen 12 milyar dolarhk askeri ihaleler bu rakamm iginde delil. Yani 12
milyarlrk askeri ihale de girse,24 milyarhk bir rakam, Ti.irkiye'nin milli gelirinin ytizde 10'unu olugturuyor. Tabii kamu ihaleleri kanaatimce rekabet agrsrndan fevkalade iinemli.
Yine burada belki gu konuyu da vurgulamakta yarar gciriiyorum. Sempozyumumuzun baghfr, "Kamu Ahmlannda Saydamhk ve Verimlilik." Vesile
hanrm, siirekli olarak kamu ahmlannda saydamhk ve rekabet terimini kullandr. Ben de Vesile hanrma katrhyorum. Herhalde baghlrn "Kamu Ahmlannda
Saydamhk ve Verimlilik" delil de, "Kamu Ahmlannda Saydamhli ve Rekabet" olmasr daha uygun olurdu. Qiinkii rekabet, arz yamnda talep tarafinda da

etkinli[i gergeklegtiren bir cizelli[e sahip.
Yine gazete haberine dijnmek istiyorum. Kamu ahmlanrun toplamr yrlhk
12milyar dolar. Delerli konuklar, kamu ahmlannda gdyle bir ilzellik var. Kamu altmlan genellikle piyasalagtrrmaya fazla uygun de[il. Bu konu, 1980'li
yrllarda Nobel iktisat OAtittinti de alan Milton Freidman'rn Frieidman maddesi adt verilen modelinde gok giizel bir gekilde giindeme geliyor. Freidman
maddesinde iki satrr ve iki siitun var; satrlar "kimin parasl" ve siitunlar "kimin igin harcryor?" Kimin parasl satrrlanndan birinci "kendi param" ikinci
satm da "bagkasrnrn parasl." "Kimin igin harcryorum?" derken, siitunlardan
birincisi "kendim igin harcryorum" ve ikinci siitun "bagkasr igin harcryorum."
Milton Freidman gdyle bir delerlendirme yapryor:

Birinci satrrla birinci siitunun kesigti[i hticre, insanlarrn ve kuruluglann
kendi paralarrnr kendileri igin harcadrklan alandr. Burasr piyasalagtrrmaya
Eok elveriglidir ve ekonomik etkinlik en i.ist seviyeye grkar. Qiinkti arz edenler mallannr satabilmek igin daha kaliteli mal ve hizmeti daha dtigiik fiyattan
sunmaya gahgrrlar. Birinci satrla ikinci si.itunun kesiqtili yer, bagkasrnrn parastnr kendim igin harcadrlrm yerdir. Burada kigi ve kuruluglar fiyata bakmaz
sadece kaliteye bakar; giinkii mahn bedelini bagkasr <idiiyordur, Dolayrsryla
arz ediciler de bir fiyat rekabeti de[il sadece bir kalite rekabetine ytinelirler.
BIRINCi GUN BiRINCI OTURUM
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Nihayet ikinci satrr birinci sttun, kendi paramr bagkasr igin harcadr[rm yerdir. Burada da kiqi ve kuruluglar sadece fiyata bakmazlar,kaliteye bakmazlar,
en diigiik fiyatr tercih ederler; gtinkii parayr kendileri iidemektedir ve burada
da sadece fiyat rekabeti olur.
D<irdtincti hiicre gok ilging; dtjrdtincii hiicre, kigi ve kuruluglann bagkasrnrn parasrnr bagkasr igin harcadrlr alandrr. Burada ne kaliteye dnem verilir, ne
fiyata dnem verilir. Dolayrsryla ekonomik etkinli[in en tehlikeli oldu[u alan
burasrdr. Qtinkii kamu ihaleleri de kanaatimce bu tipik dordiincii alanr ifade
etmektedir. Dolayrsryla regiilasyon ihtiyacrnrn kanaatimce en tist seviyede
gergeklegtirilmesi gereken ama gok etkin bir gekilde gergeklegtirilmesi gereken bir alandr.

Bu arada belki gu hususa da de[inmekte yarar var: Serbest piyasa ekonomisinin kanaatimce iki boyutundan yani <izgiirltik ve regiilasyon boyutundan
tlnemli olan dzgtirliik boyutu. Serbest piyasa ekonomisine canhhk veren, onu
yaratrcr yapan ve tistiin krlan regtilasyon boyutu delil, dzgiirltik boyutu. Dolayrsryla regtilasyonu yani kurallarr asgari seviyede tutma mecburiyeti vardr.
Hatta bu kurallann miimktin oldufu kadar yasal kurallar defil, etik kurallar
olmasrnda gok biiytik yarar var diye diigiintiyorum. Nitekim sabah ki konugmasrnda Sayrn Bakantmtz da gok giizel bir ciimle kullandr, "Yasalar yanhgsa
defigtirilir; ama ahlak, vicdan bozuksa, onu de$igtirmek gok zordur." Dolaytsryla bu uzun vadeli konuda, yani bir rekabet kiiltiirtiniin, bir saydamltk kiilttiriiniin olugturulmasmda brkmadan, usanmadan yolumuza devam etmek ve
bu ktilttiru gehgtirmemiz sistemin bagansr agrsmdan gok btiytik tjneme haizdir diye dtiqiintiyorum.

De[erli konuklar, zamanrmrz oldukga krsrth. Delerli panelistlerimize ilk
turda 10'ar dakikahk bir siire veriyorum. Bu siireden sonra tartr$ma ktsmma
gegecepiz. Tartrgma krsmrnda da yanm saatlik bir siiremiz var; bunun 15 dakikasrnr siz delerli konuklanmrzrn sorulannaayraca$tz, diler kalan 15 dakikayr da yine deferli panelistlerimizin hem bir ikinci tur ve hem de siz delerli konuklanmrzrn sorulanna yanrt vermeleri iEin ayrrmayr planhyoruz.
Buradaki srraya gdre sunmak istiyorum. ilk stizti Bayrndrrhk Bakanhlr
Miistegar Yardrmcrmrz Saym Mahmut Kiigiik'e veriyorum.
78
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Buyurun Saym Kiigiik.

MAHMUT rUgUX
Sayrn Bagkan, de[erli katrhmcrlar; scizlerime baglamadan once hepinizi
saygryla selamhyorum.
Konugmamrn genel
gergevesini <incelikle
belirtecek olursam,
baglangrgta ihale rejiminin genel bir delerlendirmesi, daha sonra

da uygulamada gciri.ilen sorunlan baghklar
halinde srralayrp, bun-

larrn genig delerlendirmesini yapacalrm.

Panelin bagh[r,
"Ti.irk Kamu Ahmlarr
Sisteminin Bir Yrlhk
Uygulamasrnrn Delerlendirilmesi" olarak
belirlenmig. Bu bagh[a
uygun olarak konugmayr hentiz erken giirmekteyim. Zira 16 ayhk siire uygulamadaki sorunlarrn
eksiksiz tespiti igin yeterli de[ildir. Hatta kanunun 17 ayhk uygulama siiresi
tartrgmahdrr. $tiyle ki; Kanun 01.01.2003 tarihinde uygulamaya girdi. Ama
fiilen uygulamasr 8 ayr gegmemektedir. 2002y:Irtnn son aylannda tilkemizde
meydana gelen hiikiimet defigikli[i nedeniyle 2003 yrh btitgesini Ocak
2003'te uygulamaya imkdn bulamamrg, yrhn ilk 3 ayr gegici biitgeyle ytinetilmigtir. Gegici biitgede yatrnm odenekleriyle ilgili olarak higbir iglem yaptlmamasr, 3 ay sonra da2003 yrh btitgesi grkartrhp da ihale uygulamasrna baglanaca[t srada bu defa da Irak Savagrnrn meydana gelmesi nedeniyle Bagbakanh[rn genelgeleri kapsamrnda ihalelere ait yeterli ddenek olmamasr nede-
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niyle ihaleler yaprlamamrgtu. Ancak net btitge imkdnlannr ve yeni odeneklerin garantisi temmuz aymrn sonuna do!ru netlegmig bulunmakta. Ancak idareler temmuz aytndan sonra ihale yapmaya baglamrglardr. Dolayrsryla go[unlukla idarelerin yapm$ oldu[u ihale iglemleri ancak 8 ayr kapsamakta,
2003 yrhnda ise nisan-mayrs aylannda ihaleler yaprlmaktadrr.
Bu itibarla 4734 sayh Kamu ihale Yasast'ntn 8 aylft uygulamasr sonucu
"Kanunun sakrncalan nedir?" diye soruldufunda, kamuoyunda olugan yaygm
kanaat olarak mevcut 4734 saylt Kamu ihale Kanunu'nun biirokrasiyi artrrdr[r, ihale siirecini uzattrlr, gok karmagrk oldulu, herkesge iyi anlagrlmadrfr,
en tjnemlisi de bu yiinde gaba gdsterilmedifi yiiniindedir. Bunlarr cevaplarken, kanunun 17 ayhk uygulamasrnr da anlatmrg olaca[rz.
Kanun, aslmda $anssrz bir kanun. Kanunun haztlayan siyasi iradeyle uygulamayr baglatan siyasi irade farkhdrr. Yine kanunu hazrrlayan btirokratik
kadroyla ikincil mevzuatl hazrlayan kadro farkhdr. Si.ireklililin bozulmasr,
yasalagma ve uygulama stirecinde kanundan beklenen verimi diigiirmektedir.
17 aydr uygulamada olmasrna rafmen, uygulayrcr taraf olan kurumlarca kanunun iyi anlagrlmadr[r gtiriilmektedir. Kanunun iyi anlagrlmamasrnda, kanunun temel ilkeleriyle ikincil mevzuattaki hiikiimlerin geligmesi de gdsterilebihr.4734 sayrh Kamu ihale Kanunu, gerek 2400 sayrh Devlet ihale Kanunu
ve gerekse 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu mantalitesinden farkh olarak hazrlanmrg bir kanundur. Daha dnce ihale Yasast ve rejimi birebir ihale Kanunu ve mevzuatrrun uygulanmasr ve ydnlendirmesi bakrmrndan bazr kurul ve
bakanhklara gcirev vermigtir. "Bunlar hangiler?" diye bakrldr[rnda, dmelin
Bakanhfrmrzm Kurulug Kanunu gerefince yaplm igleriyle ilgili olarak tiiztik,
yonetmelik, $artname hazrlamast, rayig ve birim fiyat belirleme yetkisi bulunmakta ve kamu kuruluqlanna da buna uyma mecburiyeti getirilerek fiyat
disiplini Bakanh[rmzca saflanmaktaydt.

ihale rejimini yrinlendirici bakanhklardan biri de Maliye Bakanh[t'dr.
Gerek 1050 sayrh Muhasebeyi Umumiye Kanunu 63 iincii ve 64 iincii maddeleri gerelince yaprlan ihalelerin vize ve gerekse Devlet Harcama Ydnetmelili kapsamrnda ihale rejimini yonlendirmekteydiler. Ayrrca orta ve uzun vadeli kalkrnma planlartnrn yrlhk bazda programlara doniigtti[ii yeni Biitge Kanunu hazrrlanmakta, her yrl yayrnlanmakta olan biitqe uygulama talimatlan
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ve devlet ihale genelgeleriyle uygulamaya ycin vermek suretiyle mali denetim

sallamaktaydrlar.
Ugiincu onemli kurum ise Sayrgtay Bagkanh[r'drr. Tiirkiye Btiyiik Millet
Meclisi adrna devletin genel harcamalannr uyarltk ycintinden denetleyerek denetim yapmaktadrr. Aynca yaprlan ihaleler sonucu yaprlan sdzlegmelerin tescil iglemleri Sayrgtay Bagkanfu[r'nca yaprlmakta, bu i.ig kurum tarafindan yaprlan ycinlendirme sonucu ihale uygulamalan ve ihale rejimi ytirtittilmekteydi. Ancak ocak 2003 tarihinden beri uygulanan 4734 sayth Kamu ihale Kanunu, bu tiglii yonlendirme yerine tek bir merkezden ytinlendirmeyi sa$layacak olan Kamu ihale Kurumu'nun kurulmasr ve kurumun ihale rejimini ytlnlendirmesini esas almqtr. Kamu ihale Kurumu, korumacrltk yaprlmamasr,
piyasa gartlarrnrn kendi kendine olugmasr, haksrz rekabete izin vermeyerek,
egit muameleyi esas alarak ve kendi iginde otokontrol sistemini sa[layarak,
ihale rejimi olugturmaya gahgarak bu ytinde ytinlendirme gcistermesi ve bu
meyanda da kanun hazrlanrken, kurumlann iiglii ydnlendirmelerinin kaldtrrlmasr diigtiniilmtigttir. Bayrndrrhk iskAn Bakanh[r, yaprm igleriyle ilgili scizlegme, ihale gartnamesi hazrrlama gtirevinin Kamu ihale Kurumu'nda yaptlmaslnl cingdrmiig ve aynca her yrl yaymlanan rayiE ve birim fiyata uyma zo-

runlulufunu kaldrrmrytr.
Bakanh[rmrzca bu yetki devri yaprlmastna rafmen, gerek Maliye Bakanlr[r ve gerekse Sayrgtay Bagkanfu[r vize ve tescil iglemlerinde ayarlama yaparak, eski ihale rejimini oldufu gibi stirdi.irmeye devam etmiglerdir. Her ne kadar gegti[imiz giinlerde Meclis'te kabul edilen A Ara]rlk 2003 tarihinde
25326 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol
Kanunu'yla Sayrgtay'rn tescili ve Maliye Bakanfilr'nrn vize iglemleri kaldtnlmrg, ancak bir yrl sonra taglar yerli yerine oturmaya baglamrgtrr. Bu gegen
bir yrlhk siire de ihale siirecinin uzun olmasr, idarelerin yetkilerini devretmemesi sonucu olu$mu$ ancak siirecin uzamasrnln faturasr Kamu ihale Kanunu'na grkartrlmrgtrr. 4734 saylt Kamu ihale Kanunu'nda yaprlan de[igikliklere ralmen ilan siireleri 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'na gdre daha uzundur. ilan siirelerinin uzun olmasr, isteklerin ihaleye hazrlanmalan ve sorumluluk tagryan tekliflerini vermelerine imkAn tantmasr agrsmdan dnemlidir.
Aynca AB miiktesebatrna da uyumlu olarak bu stirelerin korunmasr mecburiyeti vardrr.
BiRINCi GUN BTRiNCI OTURUM
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Benim aynca ihale rejiminin uzamasrnda di[er tinemli grirdtiliim husus
ise, Tiirk biirokrasisinin o gelenekgi, tutucu anlayrgrndan vazgegmemesinin
de etkin rolti olmugtur. Ornefin, Biitge Kanunu'nda Bakanhlrmrza cidenekler
devredilmek suretiyle ihale yaprlan iglerde uygulama talimatr gere[ince ilk
iince ilgili kurulugun gtirtigii, daha sonra da sirayet agrsrndan DPT'nin uygun
gdriigleri ahnmaktadrr. Bunlarda aEafir yukan 3 aydan krsa siirede olugmamaktadu. E$er 3 ay gibi bir siire gegiyor, sonra da ondan sonra tekrar ilana
gtktyorsanz, neredeyse ihalenin baqlangrcr ve sonuglandrnlmasr arasmda 6
aya yakrn bir siire gegmektedir. Burada her ne kadar kamuoyunda biliniyorsa
da, yine ihale Yasasr ihalelerin iglemlerini uzatmrgsa da,biraz da Tiirk biirokrasisinin anlayrgrndan kaynaklandr[rnr siiyleyebilirim. Gcirtinen odur ki, yeni
grkan Mali Ycinetim Kontrol Kanunu ile beraber Sayrgtay tescili, Maliye Bakanhlr vizesi kaldrnldrlrnda olay krsmen rahatlayacaktrr. Daha da ileri bir
adtm atrlmasr gerekir; o da efer biitgede <idenefi varsa, programa ahnmrqsa,
ilgili kurumun ihale yapma hususunda DPT'den g<irtig almamasr gerekir diye
diigiiniiyorum. Hatta 3 yrlhk btitge uygulamaslna gegildilinde daha da rahatlayacaktrr.

Gelinen noktada "hata nerede yaprldr?" diye soruldufunda, sorun ashnda

bir geri kalmrghk sorunudur, aynr zamanda geri kalmrghlrn ihale Yasasr'na
yansrmasrdrr. Kamu ihale Kurumu, 2002 yrhnrn Nisan ve Mayrs aylarrnda
bagladrfr zaman, tjniindeki en biiytik yapacafr gahgma ikincil mevzuattr. Fakat ikincil mevzuatrn yaymlanmasr Kasrm 2002'yi ancak bulabildi. ihale Kanunu'nun devreye girmesine, uygulamaya gegmesine bir ay kala ikincil mevnJatrn hazrlanmrg olmasr ve yaymlanmasr nedeniyle kamuoyu ve difer kamu
kuruluglan ikinci mevzuat hususunda yeterli olarak aydmlanmamrg ve kendi
gahgmalannr yapamamlglardrr. Her ne kadar o tarihlerde,2003 yrhnrn baglannda Bakanhlrmrzca kanunun bir yrl gibi ertelenmesinin giindeme getirilmesi, hem dniimiizde gegici btitgenin bulunmasr hem de konjonktiirel durum gere$ince en azmdan 6 ay ertelenmesi istenmigse de; fakat bazr kesimlerce "bu
yandaglanna ihale vermek igin kanun ertelenecektir" diye kamuoyu basksr
olugunca, kanunun ertelenmesinden Bakanh ptmrzca vazgegilmig ve uygulamaya girilmesi temin edilmigtir. Fakat kanunla beraber ytinetmeliklerin kanuna aykm durumlan ortaya grkmrg. Bu aykrrrhklarr

ikinci mevzuatta yaprlacak
deligiklikle gidermek yerine, kanunda de[igiklile gidilerek ve di[er eksiklikler giderilmek i,izere ilgili kurumlarla, Kamu ihale Kurumu ve AB Genel Sek82
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reterli[i, DPT uzmanlanyla ortak gdriigler ahnmak suretiyle 15 Afustos 2003
tarihinde kanunda bazr de[igiklikler yaprlmrqtr. Yaprlan deligiklikler ozetle
g<iyle: Kanun kapsamr daraltrlmrq, kamu kurum ve kuruluglarr kanun kapsa-

mrnrn drgrna grkmaya gahgmrglardrr. Halbuki gerqekgi, geffaf olan idareler bu
kanunun kendileri igin bir giivence olabilecefini diigiinmeleri ve kanun kapsamrnda kalmalarr gerekirken, maalesef gok kamu kuruluqu kanun kapsamrn-

dan grkmrg, istisnalar bu meyanda artrnlmrqtrr.

Aynca yaprlan de[igikliklerde iizellikle "hizmet,ortak girigim, yerli istekli, ihale yetkilisi, uygulama projesi" tanrmlan yeniden yaprlmrg, isteklilerin
bilango zorunlulu[u kaldrtlmtg, yoksa bunlara egdefer belge hiikmti getirilmigtir. Yine bilindili tizere ilan siirelerinde krsrtlamalara gidilmiq, mahalli gazetelerde ilan yaprlmasr mecburiyeti getirilmigtir. 50 milyara kadarki mal ve
hizmet altmlan iEin pazarhk yaprlabilecek durum sa[lanmrg, siizlegme ve kesin teminat ahnmast gibi hi.iktimler getirilmigtir. Bagrndan beri tartrgma konusu olan ig artrqryla ilgili olarak da anahtar teslimi gtitiirti bedeli iglerde yizde
10, teknik birim fiyat iqlerde ytizde 20, Bakanlar Kurulu kararryla

yizde 40'a

kadar ig artrgr imkAnr saflanmrgttr. Kanunda gerek 2002 yrhnda ve gerekse
2003 yrhnda yaprlan de[igiklikter, kanunun lafzrve ruhi biitiinlii[tinii sallayan, birbirini tamamlayrct olan maddelerdeki deligiklikler, ilaveler yaprlarak,
sistem biitiinliigiinii bozucu maddeler haline gelmigtir. Kanun maddeleri arasrndaki uyumun bozularak, geligir duruma getirilmig olmast, ileride ihtilaflar
olmasr halinde kanunun yorumlanmastnda stktnu yaratacaktrr. Orne[in kanunun orijinal metninde higbir yerinde Bakana, Bakanlar Kurulu'na yetki veril-

mezken, sonradan yaprlan diizenlemelerde i9 artrgryla

ilgili olarak Bakanlar

Kurulu'na yetki verilmigtir.

Prof. Dr. TAMER UUTTUOGTU
Teqekktirler sayrn Ktigiik. Stjz Sayrn Tu[general zafer Qamlrca'nln. sayrn Qamhca, Milli Savunma Bakanhpr ig tedarik Daire Bagkanr.
BIRiNCi GUN BiRiNCI OTURUM
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Deferli katrhmcrlar,

4734

sayrh Kamu Ihale Kanunu kap-

samrnda gergekleqtirilen Ttirk
Silahh Kuvvetleri ahmlarrnrn

deSerlendirilmesine ait Milli
Savunma Bakanhfr takdimini
yansrda gdrtilen baqhklar altrnda arz edecelim.
4 Ocak 2002 tarlhinde 4734
Sayrh Kan-ru ihale Kanunu'nun
kabuliiyle birlikte Milli Savunma Bakanhfr biinyesinde 4]34
sayilr Kanun kapsamrnda yaprlacak ahmlar, Tiirk Silahh Kuvvetler istisnai ahmlan, personel
efitimi ve teqkilatlanma konularrnda gahgma gruplan oluqturulmu$tur. Bu gahqma gruplan,
Genelkurmay Bagkanh$r ve
kuvvet komutanhklannm da katrhmryla Kamu ihale Kurumu ve Maliye Bakanlr[ryla koordineli olarak 2002 y:Jtm hazrrhk saftrasr olarak etkili bir qekilde kullanmrgfi.4734 sayrh Kamu ihale Kanunu'nun 3-b Maddesi kapsammda Milli Savunma Bakanhfr istisnai Ahmlar Tedarik Kararnamesi hazrlanmrg, ilgili kurumlarla koordine edilmig ve ilki 24 Arahk20oztarlhinde, ikinciyse 4 Kasrm 2003 tarihinde kabul edilerek ytirtirlii[e girmigtir. Kararname
hazrrh$ryla eg zamanh olarak, Milli Savunma Bakanh[r istisna Ahmlarr yrjnergesi de hazrlanarak ytiriirliige konulmugtur.

Milli Savunma Bakanh[r istisna Tedarik Kararnamesi'nin hazrlanmaslnda Avrupa Birligi, Roma, Amsterdam Anlagmalan ve Avrupa Birligi Direktifleri ve Avrupa Birlifii Mahkemesi kararlan gciz ciniine almarak, Kamu ihale Kanununun 5. Maddesinde belirtilen ilkelerin savunmanln gereklerini karqrlayacak gekilde korunmasr, 3763 sayrh riirkiye'de Harp Silah ve Miihim-
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mat Yapan Hususi Sanayi Miiesseselerinin Kontrolti Hakkrndaki Kanun kapsamrnda faaliyet gdsteren tesislerin korunmast, Ttirk Milletinin gayretleriyle
kurulan ve milli teknolojiyle harp silah arag ve gereglerini iireten Tiirk Silahh Kuvvetleri Giiglendirme Vakfina ba[h iktisadi teqekkiillerin istisna kapsamrnda yaprlan ihalelere katrlmasr, Tiirk Silahh Kuvvetlerinin imkdn ve kabiliyet ve kullanacalr teknolojiyi agrfa grkarmayacak kadar gizlilifin muhafazasr, gizlilik iginde yapllacak altmlarda kanunun uygun olan maddelerine gdre hareket edilmesi, yiiksek teknolojiyi millilegtirerek, araqtrrma ve geligtirme

projelerinin ytiri.ittilmesini sa[layacak tedbirlerin almmast tingdrtilmiigttir.
Kamu ihale Kurumu'nun tedarik faaliyetlerini diizenleyen ikincil mevzuatrn yaymlanmaya baglamasr ve kilit personelin e[itilmesiyle eg zamanh olarak Milli Savunma Bakanhlt'nda yonerge hazrrhk gahgmalan ve tedarikte
gorevli personelin elitimi baglatrlmrgtrr. Tedarik konusunda verilen elitim tig
boyutlu olarak yiirtitiilmiigtiir. E[itimin birinci boyutu, kanunun ytiriirliipe
girmesiyle birlikte Kamu ihale Kurumu'ndan ahnan elitimdir. Elitimin ikinci boyutu, Milli Savunma Bakanh[r Savunma ve Teknoloji E[itim Merkezi
Komutanh[r'nca si.irdiiriilmektedir. SATEM'de bugiine kadar verilen kurslarda 1013 Ttirk Silahh Kuvvetleri personeli e[itilmigtir. E[itimler daha cjnce
Kamu ihale Kurumu'nca sertifikalandrnlmrg eliticilerle konunun uzmanr diler personel tarafindan verilmektedir. Efitime yrlhk planlamaya uygun olarak devam edilmektedir. Efitimin iigtincii boyutu ise, Milli Savunma Bakanhfr tedarik birimlerinde diizenlenen bolgesel boyutlu e[itimdir. i9 Tedarik
B6lge Bagkanhklarrnda yiiriitiilen bu e[itimlerle, mahalli ahmlarda gtirevli
tedarik personelinin yetigtirilmesi ve yeni mevzuata uyumu sa[lanmaktadr.
B6lge Bagkanhklannda bugiine kadar aErlan kurslarda 1327 Tiirk Silahlt
Kuvvetleri personeli e[itim almtgtrr. ihtiyaca bafih olarak efitimlere devam
edilmektedir.
4734 sayltKamu ihale Kanunu'nun uygulamaya girece[i tarihten itibaren
2886 sayrh Yasaya gdre olugturulmug tegkilatrn yeterlilik durumunu incelemek i.izere bir gahgma grubu tegkil edilmigtir. Arulan gahqma grubu, yeni yasa do!rultusunda atrl kalacak personel miktarlannr, kadrolara ilave edilme zarureti duyulan personel miktarlannr mevcut bilgiler, bilimsel deferlendirmeler ve teknolojik geligmeler do[rultusunda incelemiq ve ilave personel ihtiyacr getirmeden, tegkilat ve kanuna gtire revize edilmigtir.
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Milli

Savunma Bakanh[r'nda yurt sathma yayrlmrg Silahh Kuvvetlerin ihtiyacrnr kargrlamak maksadryla harp silah arag ve geregleri, miihimmat, yaprm igi, yiyecek maddeleri, giyecek maddeleri, salhk malzemeveteghizafive
ilaglan, yakacak, akaryakrt, her tiirlii silah arag gerecin igletme ve idamesine
y<inelik yedek parga, stok seviye ve bakrm onanml, kiralama ve hizmet ahmlart, yaztltm ve difer alanlarda tedarik faaliyeti ytiriittilmektedir. Tedarikte

ttim alanlarda faaliyet gcisteren Milli Savunma Bakanhfr'nda bazr alanlarda
yaprlan tedarik faaliyetlerinde gecikmenin telafisi miimktin olamamaktadr.
Askerin her riftin yeme$ini arazide veya krglada zamanmda ulagtrmak, rsrnmaslnr saflamak, iklime ve arazi kogullarrna uygun giyinmesini temin etmek
birinci gtirevdir. Bunu bagarmak, en az I yrl ijncesinde iyi ve sallam verilere
dayah planlamayla ve cizverili gahgmayla miimkiindtir. Siirecin uzunlu[undan dolayr gegitli nedenlerle meydana gelebilecek belirsizliklerde Kamu ihale Kurumu'nun uygulamayr ycinlendirmek yetki ve sorumlulu[u kapsamrnda
durumu stirate agrkh$a kavugturmasrna ihtiyag duyulmaktadrr. Kamu ihale
Kurumu 2003 yrhnda kanunun uygun gekilde yorumlanmasr suretiyle belirsizliklerin agrkhla kavugturulmasr gdrevini en iyi gekilde yerine getirmigtir.
Sayrn Kamu ihale Kurumu BaEkanr'na ve deferli personeline bu konuda gtikranlanmrzr sunuyoruz.
Ttirk Silahh Kuvvetlerinde tedarikten sorumlu makam Milli Savunma Bakanhlr'drr. Bu sorumluluk, ana malzeme, ingaat ve dayanrkh maddeler alarunda Milli Savunma Bakanhfr'na balh birimler tarafindan merkezden tedarikle yiirtittilmektedir. Merkezden tedarik oranr toplam tedarikin yizde 90'mr
olugturmaktadrr. Tedarikin yiizde 10'unu olugturan krsa miath mal ahmlanyla mahallinden kargrlanmasr zaruri acil ihtiyaglar ve hizmet ahmlanysa yurt
sathma yayrlmrg ihale yetkilileri kanahyla tedarik edilmektedir. Her yrl yeniden belirlenen ihale yetkili sayrsr 250'dn.4734 sayrh Yasaya gdre ilk ihale
$ubat 2003 ayr igerisinde yaprlmrg ve yrl sonuna kadar 5bin 476 mal ahmr,
332hizmet ahmr,673 ingaat, 48 de danrgmanhk hizmeti olmak iizere toplam
6bin 529 ihale yaprlmrgtrr. Bu ihalelerin toplam tutan 644 trilyon 428 mllyar
Tiirk Lirasrdr.2003 yrh igerisinde yaprlan 14 mal ahmr, 15 hizmet ahmr, I
adet yaprm igi olmak iizere toplam 30 adet ihale igin Kamu ihale Kurumu'na
bagvurulmugtur. Yrl iginde gergeklegtirilen 6 bin 529 ihaleye oranr 10 binde
46'dn.4734 sayirKamu ihale Kanunu'nun istisnalar 3-b Maddesi kapsamrnda tedarik edilen savunma ve giivenlikle ilgili mal ve hizmet ahmlarrnda gi86
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kdyetlerin sadece idareye yaprlmast gerekmektedir. Si.iresi iginde yaprlan qikAyetler idare tarafindan gerekli incelemeye tabi tutularak gere[i yapllmakta,
gikAyet sahibi istekliye sonugtan bilgi verilmektedir.
2002 yilnda 47 34 sayhKanunu'nun kabuliiyle beraber elitim ve tegkilatlanma gahgmalanmn baglatilmasr ve bu gahgmalardan alman verimden dolayr ilk

uygulama yrhnda kargrlagrlan ttim sorunlann agilmasr saElanm$tlr. Afustos
Z}}3'teyaprlan kanun defigikli[inde uygulamaya geqi$ igin bir si.ire verilmemesi, ihalelerin iptaline veya gecikmeye sebep olmakla beraber, Kamu ihale Kurumu'yla yaprlan koordineli gahgmalar sonucunda tedarik faaliyetlerinin ytl sonuna yetigmesi saflanmrgtr. Ozeilikle daha tjnce protokolle ahnan ktimiir ahmlannda ihaleye firmalann katrlmamasrndan dolayr tedarik Eyltil2003 tarihine kadar gergeklegtirilememigtir. Bu sorun, Kamu ihale Kurumu tarafindan do[rudan
temin limitinin yi.izde 10'un iizerine gftrlmasrna yetki verilmesiyle a$llm$tr.
Kanunun bazr maddelerinde uygulamaya yiinelik de[igiklik teklifleri Kamu ihale Kurumu'na iletilmig ve iletilmekte olup, bu konuda kurumdan gerekli destek beklenmektedir. Kurulugundan itibaren Kamu ihale Kurumu'yla
iligkiler kesintiye u$ratrlmaksrzrn devam ettirilmektedir, Bu amaca y<inelik
olarak Milli Savunma Bakanhfr biinyesinde Tedarik Koordinasyon $ube Miidiirlii$i kurulmugtur. Bu birim, Kamu ihale Kurumuyla tedarikten sorumlu
Milli Savunma Bakanhlr birimleri arastnda koordineli gahqmayr saflamaktadrr. Kamu ihale Kurumu personeli katrlmryla Milli Savunma Bakanhfrnda
diizenli toplantrlar yaprlmakta ve bu toplantrlarda ortaya grkan sorunlar gtiriigiilmektedir. Bugiine kadar genig katrhmh 6 adet toplantr icra edilmig ve 340
adet konu gdrtigtilerek sonuglandrrrlmrgtr. 2003 yrh 4734 saylt Kanunu'nun
ilk uygulama yrh olmasrna ralmen Milli Savunma Bakanh[r ytiniinden bagarrh bir yrl olarak tamamlanmrgtrr. 2004 yrhnda edinilen tecrtibe ve devam
eden e[itimler sayesinde daha da iyi olacaktrr. Tedarikgiler artrk daha efitimlidir. Kamu ihale Kurumu'nun segkin ve iginin uzmanl personelle yakrn koordine iEerisinde tedarik ytintinden daha baganh bir yrh yaglyoruz'
Kurumun btitiin personeline, Sayrn Kamu ihale Kurumu Baqkant'na gahsrmda giikranlanmrzl sunuyoruz. Tiim katthmctlara tegekktir ediyorum.

Arz ederim.
BiRiNCI GUN BiRINCI OTURUM
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Tegekkiirler Sayrn Qamhca. Sciz, Sayrn Gcikhan O[uz'un. Sayrn O$uz,
Kamu ihale Kurumu Baqkan Yardrmcrsr.Buyurun Sayrn O[uz.

GOKHAN OEVZ
Tegekkiir ederim Sayrn Bagkan. Efendim, herkese saygrlanmr sunuyorum.

Arif Bey'in sabahki oturumda belftrtiEi gibi, Tiirkiye, kbklii bir devlet gelene$ine sahip. Bir yerde devlet varsa, kamu varsa, o devletin ve kamunun
alrmlarr olacaktrr. 4734 sayh Kanuna gelinceye kadar gegen siiregte kamu
ahmlan sistemi 50 sene boyunca 2490 sayrh Kanunla diizenlenmigtir, yanrlmryorsam 1984 yrhnda 2886
sayrh Kanun yiirtirlii[e girmigtir ve yaklagrk olarak da 20 yl
boyunca bu 2886 sayrh Kanunla kamu ahmr sistemi ytiriittilmiigtiir. Tabii 4734 sayrh Kanun, rekabet, egitlik gibi veya
saydamhk gibi birtakrm uluslararasr kabul gdren ilkelerin uygulama alanrna gegirilebilmesi
igin birtakrm dtizenlemeler igeriyordu. Ama belki en kapsamh de[igikli[i kapsamla ilgiliydi.
2886 sayrh Kanun, bilindigi gibi genel ve katma btitgeli idarelerle mahalli idareleri kapsamrna almrytr. Ashnda bu dar tutulan kapsamrna giren birtakrm
idarelerin de tizel kanunlannda
yer alan htikiimlerle bu kanun
kapsamr drgrnda tutulmasr sa!lanmrEtr. Bir disiplinin iginde
yer almak, o disiplin iginde di-
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siplini bozucu davranrglarda bulunmakla disiplinin tamamen drgrnda kalmak
birbirinden farkh kavramlar.
4734 sayh Kanun, en btiyiik deligiklifi genel ve katma biitgeli idareler
KiT'ler, kamu sermayesi afrrhkh olan girketler, idarelerin biinyesinde bulunan vakrf ve dernek gibi ttizel kigilikler gibi kamunun hemen ttim
alanlannr kapsamrna almakla yaptr.

yarunda

ikinci deligiklik de kamu ahmlan alanrnda bir ba[rmsrz idari otorite kurulmasrydr. Biitiin kamu ahmlan alanrnr kapsayan denetim ve gozetim faaliyetleri yanmda diizenleyici faaliyetlerde de bulunan bir kurumun varhlr, bizatihi kamu ahmlannrn disipline edilebilmesi amaclna y<inelik ve tek bagma
yeterli olarak da gdri.ilebilir.
Tabii bir kanun yapmakla kiiltiir defigmiyor. Bir de gunu sciylemek laztm.
Insanlar dolugtan muhafazakdrdrr denilebilir. Biirokrasinin de kendi iginde
bir takrm tutuculuklan vardrr. 4734 sayh Kanunun yiiriirli.ife girmesi, bu kanunun hazrlanmasr gok kolay bir siireg olmamrytrr Ttirkiye agrsrndan. Ciddi
direnglerle kargrlagrlmrgtrr. 01.01.2003 tarihi itibariyle yiirilrliipe girecek olan
bu kanunun 01.01.2003 tarihi itibariyle heniiz ytirtirlti[e girdigi halde ytiriirliikte olduluna bile inanrlmamrgtrr. Sayrn Miistegarrm, "Temmuz ayma kadar
uygulanmadl kanun" diyor. Gergekten biirokratlanmz kanunu okumadrlar bile. Qi.inkii yaygm olarak bu kanunun ertelenece[i soylenilmigti. Diizenlemelerin tabii kiilti.irii de de[igtirecek etkileri olacaktrr.
Kamu ahmlan sisteminin I J yrhnr deferlendirirken, bu alanda yaptlan de[igikliklere de delinmek gerekir. Bu 1,5 yrlhk stire igne 4734 sayrh Kanun'da bir
de[igiklik yaprldr. Bu yaprlan de[igiklikler nelerdi, bir <izetlemek lazrm, Bilindi[i gibi,2886 sayrh Kanun ve daha cinceki mevzuattaki cingori.ilen sistemin bozulmasr, dnemli olgiide kapsamm daraltrlmasr ve istisnalann genigletilmesiyle baglamr$tr. 4964 sayir Kanunla getirilen de[igikliklerin en bagrnda gciztimiize garpzul,
enerji, su, telekomiinikasyon ve ulaqtrma sekt<irlerinin bu disiplinin drgrna gkartrlmasr olmugtu. Her ne kadar kendi alanrnda diizenlenecek tizel kanun ytiriirliifie
girinceye kadar 4734 sayh Kanunun istisnalar baqhkh 3. Maddesinin (g) bendi
kapsamrnda bir disiplin sallanmaya gahgrlmrgsa da, esas itibariyle enerji, su, telekomi.inikasyon ve ulagtrrma sektdrleri kanun kapsamr dryma grkartrlmrgtr.
BiRiNCi GUN BiRiNCi OTURUM
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Bir di[er ktiklii yenilik, istisnalann genigletilmesi olmugtur. 3 iincti Maddede KiT'lerin ve kamunun golunluk hissesine sahip oldulu qirketlerin ticari smai faaliyetleri gergevesinde 3 trilyona kadarki mal ve hizmet altmlarr kanun kapsamr drgrna grkanlmrgtrr, kanun kapsammdan istisna edilmigtir.

Bir diler yenilik -kdkli.i yeniliklerdi bunlar, 4734 sayir Kanun yi.iri.irliige
girdikten yaklagrk 6 ay sonra yaprlan de[igiklikler- idarelerin sahibi bulundugirketlerin o idarelerin ihalelerine girmesi kanunla yasaklanmrgtr. Kanun
defigiklifi srrasrna gok agrkga dile getirilmese de, 4734 sayh Kanunun gerekgeleri ve bu deligiklik gerekgeleri de bir arada gtiz tiniinde bulunduruldufunda anlagrhyor ki, idarelerin yasama organrnrn iradesi o ytinde tecelli etmigtirkurdulu qirketler o idarelerin ihalelerine girebilecektir. Bu da saydamlt[m ve
egitlilin, bu ilkelerin uygulamasrnrn onemli dlgiide defigtirilmesi anlamma
gelmektedir.

[u

Do!rudan temin bir ihale usulii olmaktan grkartrldt, do!rudan temin limitleri de artrnldr. Daha tjnce parasal limit dngcirtilmemiq pazarhk usulii iginde
bir parasal limit ongdrtildii. Dofrudan teminin ihale usuli.i olmaktan grkartrlmasl ve kapsamrnrn genigletilmesi kargrsrnda yiizde 10 gibi bir limit... iOareler bir ig igin aynlmrg ddeneklerinin yiizde 10'unu ancak parasal limitler
dahilinde do!rudan temin ve pazarhk usuliiyle temin edebilecekler. Konsorsiyumlar da ig ortakhklarr yanrnda ortak girigimler arasrnda sayrldr. Yerli istekli konusundaki 4734 sayilr Kanun uygulamasrnda dzellikle uluslararast
alanda ciddi elegtirilere neden olan bir htikiimdii bu. Yerli istekliler lehine
ytizde 15'e varan fiyat avantajlan saflanmasr. Gergek kigiyse vatandaghk ba[r yeterli, tiizel kigiyse Tiirkiye Cumhuriyeti kanunlanna gcire kurulmug ttizel kigilik olmasr onun yerli istekli sayrlmasr igin yeterli hale getirildi. Bu
haliyle uluslararasr sermaye gruplarrnrn ihalelere katthmr biiytik olgiide kolaylagtrnldr.
ilanlarla ilgili de[igiklikler oldu. Daha sonra tabii yine 4964 sayir Kanun
yeterli de gelmedi. Daha sonra da 4734 sayrh Kanun'la getirilen kamu ihale
sisteminde di[er yasalarla da birtakrm defigiklikler yaprldr. Bunlan da ozetlemek gerekirse, devlet davalarrndaki avukathk hizmeti ahmlan daha sonraki
bir kanunla istisnalar arasrna ahndr. ilgingtir, 4734 sayh Kanun hazrrhk aqamastn da, 2002 y :Irnda yaprlan defigiklikler ag amasrn d a v e 2003 yrlmda yapt-
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lan deliqikliklerde dzellegtirme uygulamalan kapsammdaki danrgmanhk hizmetleri hep giindeme geldi ve nihayet kanun kapsamt dtgrna grkartrldr. Tabii
Tiirkiye'de birtakrm uluslararasr taahhtitler baflamrnda kanun deligiklifinden tjnce belli uluslararast kuruluqlann uygun goriiqiintin de almmasrna hassasiyet gcisteriliyor. Diinya Bankasr daha dnce kargr oldulu halde bu sefer
mutabrk kaldr Hiikiimetle. Ozelle$tirme uygulamalanndaki danrgmanhk hizmetleri yine kapsamdan grkartrldr. Bunun yanrnda Tiirk Hava Yollarr, havayoluyla tagrmacrhk hizmetleri de kanun kapsamr drgrna grkartrldr. Bunun yanrnda bir de Qanakkale'de bir anrt park yaprm igi vardr; Mecliste kabul edilmesine ra[men daha sonra sonuglanmadr.

Mevzuatla ilgili de[igiklikleri bdyle krsaca ozetledikten sonra Kurumumuzun da gahqmalanndan bahsetmek gerekiyor. Tabii Kurumumuzun faaliyetlerini anlatmak igin uygun bir zemin de[il belki ama kamu altmlarryla ilgili olarak o alanr tiim yonleriyle kapsayan bir kurum olmasr nedeniyle idareler ister
istemez Kurumla birlikte hareket etmek zorundalar. Bizim Kurum olarak yaptrlrmrz uygulamalar kamu ahmlan sisteminin de uygulamasr haline doniigiir.
Biz Kamu ihale Kurumu olarak, kanunun yeni olmasr, belli bir direngle karqrlagrlmasr, kurumun da yeni olmasr kargrsrnda begeri zafiyetleri mtimktin oIdu[unca ortadan kaldrrabilmek, sistemin etkinlik ve verimlilifini, hzh iglemesini saflayabilmek bakrmrndan bilgi teknolojilerini oldukga yo[un bir gekilde kullandrk. Bugtin bir ihale Bilgi Sistemimiz vardrr; ihaleye grkacak olan
biitiin idareler ihalelere grkmadan cince Kamu ihale Kurumu'ndan bir ihale
kayrt numarasr alrlar. Kamu ihale Kurumu'ndan alman bu ihale kaytt numarasr, ihalelerin kimlik kartrdrr. Daha sonraki biitiin agamalannr bu ihale kayrt
numarasryla takip edebiliyoruz. ihale nilgi Sistemi iginde elektronik ortamda
ihalelerini ilan ederler idareler. Daha sonra ihale iizerinde kalan isteklilerin
kamu ihalelerine katrlmaktan yasaklanrp yasaklanmadrlrnr da yine elektronik
ortamda bizden teyit ettirirler. Stizlegme yaptrktan sonra da belli bilgi formlanyla bize belirli bilgileri g<inderirler. Bunlar hem kamu ahmlanndaki politikalann tiretilebilmesi igin istatistiklerin olugturulabilmesi bakrmtndan faydah oluyor, di[er yandan da kurumun bu alanr ttim ytinleriyle disipline edebilmesine yardrmcr oluyor.
Burada scizii brrakrvorum.
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Qok tegekktirler Sayrn O[uz. Soz, dcirdtincii panelistimiz Sayrn Hasan Hiiseyin Can'rn. Sayrn Can, igigleri Bakanh[r Mahalli idareler Genel Mtidiir
Yardrmctsr.

Buyurun Sayrn Can,

HASAN UUSNYiN

CIN

Oncelikle bu toplantryr tertip eden ve Kamu ihale Kanunu'nun uygulama
stirecinin bciyle geniq bir platformda tartl$llmasrna zemin hazrlayan Kamu
ihale Kurumu'na Bakanh[rm adrna tegekkiirlerimi arz ediyorum.

Sabah oturumundan
bu tarafa ortaya konuldu!u gibi, kanunun ihdas etmig oldu[u agfthk, rekabet, geffaflrk, egitlik, yan-

stzhk ve getirdili diler
cjnemli tifeler hususunda
burada aynca vurgu yapmak istemiyorum. Ancak

bunlann mahalli idareler
bakrmrndan bir derece daha cinemli oldu[unu miisaadenizle arz etmek istiyorum. Qtinkti mahalli
idareler, segimle oluqan
karar organlan. Segmenler tarafindan olugturulan,
dolayrsryla kendisini segen halka bire bir hesap
vermek, onlann tabir caizse goztintin iizerinde oldulu idarelerdir. Dolayr-
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sryLa4734 sayrh Kanun'la ihdas edilen, ozellikle bu ilkelerin mahalli idareler
bakrmrndan gok daha 6nem arz etti[ini ve mahalli idarelerin uygulamalanna
bir agrkhk ve rgrk tuttuEunu ifade etmek istiyorum.

Malumunuz oldulu iizere, mahalli idareler kamu kaynaklannr kullanryorlar. Takdir edersiniz ki, tilkemizde kamu kaynalrnr kullanan her idarenin, o
kaynalrn asli sahibi olan millete hesap vermesinden gok daha mantrkh, gok
daha do[ru bir husus yoktur. Bu uygulamalar mahalli idarelerimiz tarafindan
layrkryla yerine getirildilinde 6yle iimit ediyoruz ki, iilkemizin ga$dag toplumlar arasrnda alaca[r yer gok daha tist seviyede gergeklegmig olacaktr.
Burada mahalli idareler dedifimizde, hepiniz biliyorsunuz, hangi idareleri kastediyoruz. Krsaca arz etmek istiyorum veyahut bu idarelerin sayrsrnr ifade etmek istiyorum. Malumunuz oldu[u izere, mahalli idareler, il ilzel idareleri ki bunlann sayrsr 81 tanedir. Belediyeler ki bunlann sayrsr 3 bin225 tanedir ve kciyler bunlann sayrsr da 35 bin I74'tir. Ancak kanunun kapsamrnda kciyler bulunmuyor. Dolayrsryla mi.inhasran il cizel idareleri ve belediyeler baflamrndabize intikal eden hususlan ve bu gegmig dijnemdeki kargrlagtr[rmrz bazr esaslarr sizlere ifade etmek istiyorum.

Yine belki burada vurgulamamda cinem vardr; bizler igigleri Bakanh$r
Mahalli idareler Genel Mtidi.irlti$i olarak higbir mahalli idarenin ihalesine,
onlarm kararlanna ve ihale siireglerine miidahale etmeyiz, mtidahale etme
hakktmtz da yoktur. Biz sadece uygulanan ihaleler hususunda kullanmrg oldulumuz 3152 sayrh Kanundan kaynaklanan vesayet yetkisine istinaden soru$turma yaparv,yaptrrrz, onlarr takip ederiz. Yani bir vesayet uygulamasr
ballamrnda ancak mahalli idarelerin bu ig ve iglemleriyle mtinasebetimiz

scjz

konusudur.
Burada gunu cizellikle vurgulamak istiyorum; Kanunun yi.irtirliile girmesini mtiteakip, bagtan beri btitiin konugmacrlammlzln ve panelistlerimizin de
ifade etti$i gibi bir cinemli handikap ortaya grkmrgtr. Bazr idarelerimiz kanunu okumamrqtrr, bazrsr "nasrl olsa bu kanun ertelenecek" diye diigtinmtiqtiir
veya deligik saikler kanunun uygulanmasrnda srkrntrlar ortaya koymugtur. Bu
hususta mahalli idarelerden, tjzellikle belediyelerden bize intikal eden btittin
problemlerin g<iziimtinde Kamu ihale Kurumu'yla gok yakrn igbirli[i igerisinBiRiNCI GUN BIRiNCi OTURUM
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de bulunduk, gerekli goriiqleri onlardan aldrk. Gerekti[inde

deli;ik gekilde i9-

birli[i

ve yardrmlagma igerisinde bulunduk. Bu vesileyle kendilerine huzurlannrzda bir daha tegekkiirti borg biliyorum.

Biz, mahalli idarelerden bize intikal eden gegitli hususlarda mahalli idarelerin bir vesayet makamr olarak onlara hep gunu ifade ettik: "Kamu ihale Kanunu'nun ortaya koymug oldulu ilkeler, eler siz bu kanuna bihakkm uyarsanrz ve iginize sindirirseniz -zaten kanun gtkmtgttr, uyacaksrnrz, bagka bir 9are de yok- size ydnelecek gikdyetleri, sizin hakkrnzda yani uygulaytct idareler olarak mahalli idarelerin hakkrnda kamuoyundaki olumsuz intibalan silmede bu sizin igin biiytik bir firsat olur" diye kendilerine her zaman sdyledik.
Her zamanbunu telkin ettik. Yani "kanunun salrndan solundan kagmaya, ondan deligik gekilde stynlmaya, kurtulmaya depil,bizzat bu kanunun ortaya
koydulu ilkelere riayet edin, bunlara uygun hareket edin. Dolayrsryla goz
ijntinde olan idareler olmanrz hasebiyle de en iyi gekilde alnrnrzrn akryla bu
stiregten gtktn." Baglangrgtaki srkrntrlar teker teker agrlmrg ve qimdi mahalli
idarelerimiz bu kanunu bu qekilde uygulamanrn kendi menfaatlerine de oldu$unu kavramrglardrr. Ama qurada bir rezervimiz s6z konusudur yani kanunun
ihdas ettili bazr hususlann karmagrkhlr bakrmrndan diler idarelerimizin yagadr[r srkmttlan mahalli idarelerimiz de birebir ya$am$tr, bunu zaten baqtan
beri ifade ettim. Agrlmasr igin de Kamu ihale Kurumu'yla dnemli igbirlifi yaprlmrgtrr.

Mahalli idarelerimiz agtsrndan vurgulamamvlaztm gelen bir bagka husus,
bugiin Anayasamrzn 127 inci Maddesinin son fikrastnda der ki, "Mahalli idarelere gcirevleriyle orantrh gelir sa$lanr". Saflanmrg mrdr? Yani iilkemizin
sahip oldufu gelir yaprsr, biitge yaprsr itibariyle bunun sa[landr[rnr ifade etmek zordur, saplanmadrfrnr da agrk yiireklilikle ortaya koymak lazrm. 6yle
iimit ediyoruz ki, Hiikiimetimizin mahalli idare reformlarr kapsammda yapacapr galrgmalar, dzellikle 2464 sayft Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapaca[r gahgmalar bu handikabm agrlmasrnr, mahalli idarelerimizin dnemli cilgtide
kayna[a kavugturulmasrnr temin edecektir. Bunu parantez iginde ifade etmek
istiyorum. Buna nigin temas ediyorum? Mahalli idarelerin gcirevi gok. Kullandrlr, kullanaca[r ve sahip oldulu kaynak ise azdtr. iktisat ilminin temel
kurahdrr. Krt kaynaklarla daha gok igi daha etkili, daha giizel, daha verimli gekilde yapmak da bir sanattlr, bir zarurettir, bir mecburiyettir. 4734 sayhKa-
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nunun ihdas ettili hiikiimleri mahalli idarelerimiz igine sindirerek tatbik etmeleri halinde, krt kaynaklanyla daha gok hizmeti iiretmeleri, daha gok soruna cevap vermeleri, daha gok altyapryr gergeklegtirmeleri miimkiin hale gelecektir. Bu agrdan bunu bir firsat olarak delerlendirmeleri sriz konusudur.
Uygulamada bu kanun, bazr ydnlerden Bakanhlrmrzr da rahatlatmrgtrr.
Ozellikle 2886 sayrh Kanunun 44 drnc.i- Maddesinin ortaya koydulu istisnai
uygulamalar -ki gok biiyiik kaynak kullanrlan alanlar, burada aynntrcrna girmeyece$iz, gegmiq dcinemde- bu kanun muvacehesinde yer bulmamrgtrr. Bu
kanunda btiyle bir hiikiim yer almamrgtrr. Dolayrsryla kamu kaynaklannrn ve
mahalli idarelerin kullandrfr kaynaklann agrkhk ve geffaflrk igerisinde ve rekabete miisait gekilde harcanmasrnr da temin eden bir uygulama getirmiqti
4734 diye burada vurgulamakta fayda vardr.

Bizim 4734 kapsamrnda belki de idarelerimiz hassasiyet gcisterseler sorun
olmayacak bir mesele ihale yasaklan meselesidir. 2886'nrn 83 ve 84. maddelerine gcire vermig oldulumuz ihale yasaklannda bir siire sciz konusu de$ildi.
4734 ve 35, 30 giinliik siireyi daha sonra son deligiklikle 45 giine grkartmrgtrr. Yasaklamayr gerektiren fiilin tespitini mtiteakip 45 gtin igerisinde Bakanhk tarafindan bu yasaklamanm verilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. TAMER tUUffUOCLU
Sayrn Can,

HASAN

iki dakika iginde toparlayabilir misiniz?

nusnyiN Clrrl

Peki Sayrn hocam, hemen. Qok ticra kdgelerdeki mahalli idarelerimizin bu
yasaklarrn tatbiki igin Bakanh[rmza meseleyi intikal ettirmesi btraz zaman
aldrfr iEin, bu konuda srkrntrlanmrz var. Bunu da diizeltmeye gahgryoruz.6yle timit ediyoruz ki, onun da krsa siireg igerisinde yoluna girmesi beklenmektedir.
Belediyelerimden bize intikal eden -ozel idarelerimizden fazla intikal etmiyor, personel bakrmrndan biraz daha olumlu durumdalar- gegitli sorunlarm
temelinde... Ozellikle gunu vurgulayayrm son olarak, bizim 3 bin 224 tane
BIRINCI GUN BiRINCI oTURUM
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Devlet ihale Kanunu kapsamrnrn dar tutulmasr, ihaleler konusunda farkh uygulamalann, sorunlann ve gikAyetlerin ortaya gtkmasrna yol agmrq ve kamu
ihale sisteminin gtiniimtiziin de[igen gartlarrna cevap verememesi nedeniyle
Avrupa Birli[i ve uluslararasr ihale uygulamalarr dikkate ahnarak, 4734 sayr
h Kamu ihale Kanuna ve 4735 sayrl Kamu ihale SOzlegmeleri Kanunuyla
yeniden dtizenlenmigtir. 01.01.2003 tarihinden itibaren 4734 sayfi.Kamu ihale Kanunu'nun yiiri.irlti[e girmesiyle birlikte bu kanunun idarelerce uygulanmasr srrastnda da birtakrm tereddtitler ve sorunlarla kargrlagrlmrgtr. Bu tiir sorunlarrn giderilmesi amactyla 4964 sayfi Kanunla 4734 sayh Kanunda 41,
4735 sayrh Kanunda ise 8 madde de[igiklife uframrgtr. Ancak uygulamada
halen bazr tereddiit ve sorunlar devam etmektedir. Bunlan krsaca arz etmek
istiyorum.

ilk <ince kargrlagrlan sorunlardan en cinemlisi, konunun tabii toplumun sa!h[rnr do!rudan ilgilendirmesi ve iilge[i itibariyle ilag ve trbbi malzeme ahmlan konusundadrr. Ozellikle bu sosyal giivenlik kuruluglan tarafindan temin
edilen ilag ve trbbi sarf malzemelerinde bazr giiEltiklerle kargrlagrlmaktadrr.
Her ne kadr 4734 sayrh Kanunun istisnalar baglfth 3. Maddesinin h bendiyle kanun kapsamrndaki idarelerin kendi <izel mevzuatr uyarmca hak sahiplerine saflayacaklan teqhis ve tedaviye ydnelik hizmet ahmlanyla tedavisi kurumlannca tistlenilen kigilerin ayakta tedavisi srrasrnda regeteye ballanan ilag
ve trbbi malzemelerin kigilerce altmlan kanundan istisna tutulmug olmakla
birlikte, yatarak tedavi gdren hastalarrn ihtiyag duydufu ilag ve trbbi malzemelerin temininde kargrlagrlan stktnttlar hdld devam etmektedir.

Yine ihalelerde kargrlagrlan ve bize yansryan sorunlardan bir tanesi de gok
sayrda belge istenilmesi ve hangi belgelerin hangi kurumdan ahnaca$r hususunda tereddiitlerin olmasrdrr. $u ana kadar bizim tespit edebildi[imizkadarryla ihalelerin niteliEi ve btiytikli.i[tine gcire, usuliine gdre defigmig olmakla
birlikte yaktagrk on beg ile otuz adet bir belge istenmektedir isteklilerden. Bu
da isteklilerin ihalelerin hazrlanmasrnda zaman aErsmdan ve teklifleri hazrlama maliyeti bakrmrndan bazr olumsuzluklar yaratmaktadrr.

Yine ihtiyaglann do!rudan temini uygulamalannda da sorunlar vardrr.
Ozellikle 4734 sayir Kanunun do!rudan temine iligkin Z2.Maddesinin d bendinde, maddenin farkh gekillerde yorumlanmasl ve parasal limitleri agan ihtiBiRiNCi GUN BIRINCI OTURUM
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yaglann krstmlara boliinmek suretiyle do!rudan temin usuliine bagvurulmast
ve bunun genel bir uygulama haline geldifi gcizlenmektedir. Bu olumsuz durumun telafi edilmesi amacryla her ne kadar 4964 sayrh Kanunla 4734 saylr
Kanunun 62. maddesinin r bendi eklenmiq olmakla birlikte, buradaki parasal
limitlerin ilgili ddeneklerin yiizde 10'unu aqmayacak gekilde yaptlmasr uygulamasrnrn getirilmig olmasrna rafmen bu oranrn hesaplanmasrnda ve uygulanmasmda idarelerce sorunlar olduEu bize iletilmektedir.
Ote yandan ilan giderlerinin kurumlara ek bir maliyet getirmesi kargrsrnda
idari gartnamelerde iiye eklerinde istenilen tiim belgelerin ilan metinlerine
yansrtilamamasr, isteklilerin ihaleyle ilgili yeterli bilgiden mahrum kalmastna
yol agmaktadrr. Bu da giizlenmektedir. Ote yandan eksik belgelerin tamamlatrlmast hususunda ise yine rinemli bir aksakhk vardr. Konuyu biraz ozetlersek, 4734 sayrh Kanunun 37. maddesinde, tekliflerin deferlendirilmesinde
dncelikle belgeleri eksik oldu[u veya teklif mektubuyla gegici teminatr usuli.ine uygun olmadr[r, 36. maddeye grire ilk oturumda tespit edilen isteklilerin
tekliflerinin delerlendirme drgr brrakrlmasrna karar verilecefi ancak teklifin
esasmr de[igtirecek nitelikte olmamasr kaydryla belgelerin eksik olmasr veya
belgelerde cinemsiz bilgi eksiklifi bulunmasr halinde idarece belirlenen siirede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasrnrn yazrh olarak
istenilece[i, belirlenen siirede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin delerlendirme dryr brrakrlaca$r hiikiim altrna almmrgtrr. Ancak kanunun bu maddesinde belirtilen "6nemsiz bilgi eksikli[i" ifadesi soyut bir nitelik tagrdr[rndan, idarelerce eksik bilgi ve belgelerin tamamlatrlmasrnda gok
fakh uygulamalarrn yaprldrlr gdriilmektedir.

Aynca 4734 sayh Kanunu 36. maddesi uyannca ilk oturumda isteklilerce
teklif edilen fiyatlar agrklandr$rndan, teklif sahiplerince ilk otururumda biittin
isteklilerin teklif fiyatlan bilinmektedir. Ekonomik agrdan en avantajh teklifin en diigiik fiyat esasma gdre belirlendi[i ihalelerde ihaleye katrlmak igin
gerekli belgeleri tam olarak vermeyen bir istekli, teklifi en dtigiik fiyat defilse, ihalenin iizerinde kalmayacafrnr bildilinden, ihale Komisyonunca kendisine eksik belgelerin tamamlanmasr igin siire verilse dahi belgelerini tamamlamaktan imtina etmekte, bu durumda da ihale siirecinin gereksiz yere uzamastna yol agrlmaktadrr.
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Yine benzer ig tarumrnda da sorunlar vardr ve tereddiitlere yol agmaktadrr. Ote yandan yine <inemli gdrdii[timtiz sorunlardan bir tanesi, agrn diigi.ik
teklifin sorgulanmasrndaki prosediirdiir. ihale komisyonlanlnca a$rn diigiik
teklifin sorgulanmasmda bazr tereddiitlerin ortaya grktr[r g6riilmektedir. idare, kendi maliyet gahgmalanna tam olarak gtivenemedi[i zaman, aqn dtigtik
teklife miidahalede tereddiide dtigmekte ve sonuEta ihaleyi agrrr diigtk teklif
sahibinin iizerinde brrakabilmektedir. Bazen de Hazine menfaati agrsrndan ilk
bakrqta en dtigtik teklif hakh bir gerekge gibi gtiriilerek, ihale en diigiik teklifi veren istekliye brrakrlmaktadrr. Aqrr diigtik teklifin sorgulandrlt bazr durumlarda ise, ihale komisyonlarnca 4734 sayrh Kanunun 38. maddesinde belirtilen kriterler drgrnda bazr kriterlere gdre aqrrr dtigtik tekliflerin deferlendirildigi gcirillmiigtiir.
Yine ihalelere iligkin gikAyet bagvurularr konusuna biraz definirsek, ihalelere iliqkin olarak yaplm miiteahhidi, tedarikgi ya da hizmet sunucusu tarafindan Kamu Ihale Kurumu'na gikAyette bulunma imkdnrnm saflanmasr, ihale
iglemlerinin 4734 sayh Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak yapthp yaprlmadrlrnrn tespiti agrsrndan olumlu bir geligme olmasma rafmen, zaman
zaman iyi niyetli olmayan kigi ve firmalann ihale siirecinin daha da uzamasrna yol agtr[r gdriilmektedir. Ote yandan bu tiir prosediirlerin daha krsaltrlmasr ve biirokrasinin azaltrlmasr bakrmrndan bu yrl Bakanh[rmzca yapilmakta
olan vize limitleri 10 trilyonun i.izerine grkartrlmrg ve bunun altrnda olanlar il-

gili valilik, defterdarhk ve Maliye bagkanhklarrncavize edilmesi esast getirilmigtir.
Sayrn Bagkanrm, fazla vaktinizi almak istemiyorum.
Tegekki.ir ederim.

Prof. Dr. TAMER UUFTUOCIU
Qok tegekkilrler Sayrn GdkEe. Birinci Oturumun son panelisti Sayrn Dr.
Hasan Bafcr. Sayrn Ba$cr, Saflrk BakanhEr Tedavi Hizmetleri Genel Miidiir
Yardrmcrsr.

Buyurun Sayrn Balcr.
BIRINCi GUN BiRiNCI OTURUM
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DT.IIASAN BAGCI
Sizleri

1 Ocak 2003 tarihine gtioradan kronolojik olarak bugtine gelecek olursak, bir yrh daha

fi.tip,

iyi

delerlendirmiq olabilecefimizi
dtigtiniiyorum, 1 Ocak 2003 tai-

hinde Ankara Efitim Aragtrrma
Hastanesinin Satrn Alma Komisyonu Bagkanrydrm ve o gtinden
sonra btiyiik bir hastanenin satrn al-

malan yeni bir kanunla yaprlacaktr.
Gcikhan Bey'in sciyledili gibi, ger-

gekten de[igim gok zor bir ig. Her
ne kadar muhafazakdr do[madrysak da, biirokrasinin gergekten de[igime kargr direnci vardr ve bu kanunun ertelenece[i yolunda hep bir
beklenti igerisindeydi. Ama ikincil

mevzuatlar yayrnlandrktan sonra
anladft ki, erteleme gibi bir gey sciz konusu defil. Gayet iyi hazrlandk ve 2
Ocak tarihinde ihaleleri yapmaya bagladrk. Higbir qey olmamrg gibi normal, yeni bir stireg bagladr. Bir ayrn sonunda yaklaqrk 10 tane biiyi.ik ihalenin ilarunr
gcindermigtik, Resmi Gazete'de o dcinem yayrnlanryordu. Resmi gazeteler o zaman gok kahn yaynlanmaya baglamrgtr. Sayfalarca dolusu ihale ilanlan. Bu 10
ihaleden yaklaqrk 8'ini iptal etmek durumunda kaldrk. Bu tabii bir gegig donemiydi ve bir krsmr ilanda yaprlan hatalar, bir krsmr formlan tam olarak dolduramamaktan kaynaklanan. Ama hepsinde gu destefi gcirdiik; Kamu ihale Kurumu ile on-line ihale yaptr[rmrz oldu. Kamu ihale Kurumu'nun o zaman Alo
Ihale Hattr vardr; oradan konuquyorum, sdyliiyorum "gu anda gu oldu, ne yapmam gerekiyor" diyorum. Oradan bilgi alarak gergekten o donemleri agtrk.
Daha sonra 15 Afustos tarihinde de Kamu Ihale Kanunu'nda yaprlan de!igikliklerle <jzellikle salhkta rahatlatrcr bazr gciziimler bulunmaya gahgrldr. Ama
ytl sonunda gdyle bir istatistiklere bakacak olursak, yani2003 yrh istatistiklerine bakacak olursak gimdi slaytta gcirecefimiz gibi Kamu Ihale Kurumu'nun da
gagrdrlr bir tabloyla kargr kargrya kaldrk. Qtinkii sa$rkla ilgili istatistikleri cjnii-
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miize aldrlrmrzda,Kamu ihale Kurumu da belki cincelikle Bayrnduhk Bakanlrfr'nrn dahafazla ihale yapacalmr veya daha gok problem grkaracalrm dtigiiniiyordu. Bu rakamlar tekrar olacak ama di[erleriyle baflantrh oldulu igin anlamh. 36 bine yakrn ihale yaprlmrg. Demek ki burada da gu grkryor: Bu kanunla 36 bin tane ihale yaprldr[rna gcire ihale yaprlabiliyor ve 4.6 katrilyon civannda bir harcama var. Salhk Bakanhfr, 3 bin79l adet mal ahmr, 395 adet hizmet
ahmt,102 adet yaprm igi. Toplam 4 bin 289 adet ihale yapmg. 306 trilyon tutannda bir ihale bedeli. Parasal btiyi.ikliik olarak baktr[rmrzda sekizinci srada
oldu[unu gdriiyoruz ama yaprlan ihalelere adet olarak baktrfrmrzda iigi.inci.i srrada yer aldr[rnr gciriiyoruz. Yine ihalelere itiraz ve baqvuru noktasmda da bakttltmzda, 897 adet bagvuruda 180 adet saghk Bakanh$r'nrn ihalelerinde birinci srada yer aldr[rnr grirtiyoruz; yani gikAyet edilmekte birinci olmuguz.
2004 yfu rakamlanyla bunlan kargrlagtrralrm.2004 yrhnm ilk 4 ayrndaki
rakamlan soyliiyorum: Nisan ayr sonu itibariyle 20 bin 960 adet yaprlmrg,
toplam yaprlan ihale sayrsr ve 3.8 katrilyon civannda. 2003'le kargrlagtrrdr$rmrzda, ilk 4 ayda neredeyse yaklagrk olarak aynr geylerin yaprldr[rnr gciriiyoru2. Demek ki 2003 yrhnda baktr[rmrzda, daha cince de sciylenildi[i gibi; yani kamu harcamalan azaldrll igin veya ihale yaprlmasr az gerekti[i igin defil
de, sanryorum hazirandan sonra yaprlmaya baqlandr. O yiizden 2004 yrhnrn
ilk 4 ayryla kargrlagtrrdrfrmrzda, neredeyse bu rakamlarr yakaladrk.

Yine bu dcinemde baktrlrmrzda, Salhk Bakanhlrnrn kurumsal smrflandrmada 433 trilyonla iigiincii srada yer aldr$rnr gciriiyoruz ve 3 bin 613 adet
ihaleyle ikinci srrada yer aldr$rnr gciri.iyoruz. Bu 4 ay igerisinde 421 adetbasvuru yaptlmrg ve yine 102 adetbagvuruyla Salhk Bakanh[rnrn ihaleleri birinci srada yer almakta. Bu 2003 ve 2004 yrhndaki verileri kargrlagtrrdrprmrzda
goyle bir yorum giindeme geliyor: Nigin en gok sa[hk ihalelerinde gok itiraz
oluyor? Qok sayrda ihale yaprlmrg olmasr giizel bir gey. ihale esnasrnda grkan
problemler igin bagvurulacak bir yer bulabilmek de aynca gi.izel bir gey. Qtinkti daha cince bciyle bir miiessese yoktu ve insanlar muhatap bulamryordu ashnda. Belki bu problemler yine vardr ama Kamu ihale Kurumu'nun kurulmastyla insanlar kendilerine ciddi bir muhatap buldular ve problemlerini grizebilecekleri bir merciiyle kargr kargrya kaldrlar. o bakrmdan da ilk 4 aya baktrlrmrzda, Kamu Ihale Kurumunun da -yine neredeyse 2003 yrlmm tamamrndaki geylerle egit oldufunu gdriiyoruz- ig yiikiintin artacafmr tahmin edebiliyoraz. Yani gegen yrhn belki 2-3 kalr ig yi.ikii olacak gibi gtirtintiyor.
BIRiNCI GUN BiRINCi OTURUM
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O zaman sa[hkla ilgili ihalelerde gu yorumu yaplyorum:

Bir; Mevzuat yeterli delil yani bu mevzuat safhk ahmlan igin yeterli delil diye sciyleyeyim en azrndan. Bu durumda saphk altmlan igin 15 Afustosta konulan 22-f Maddesi her ne kadar rahatlatmak igin konulmugsa da, ya bu
yeteri kadar igletilemedi$i ya da agrkhla kavugmadrlr igin ihtiyacr karqrlayamadr. O halde burada bir problem oldufunu dtigiintiyoruz.

ikinci olarak ihaleyi yapan idareler yeteri kadar bilgili de[ildi. O ytizden
gok hata yapryorlardr , itirazlr bu yiizden oluyordu; bu yorumu yapabilitiz'
Ugiincii yorumumuz, bu alanda rekabet gok fazla, krran krrana bir rekabet
var ve gok sayrda firma miiracaat ediyor, herkes kendisi almak istiyor ve bu
noktada da kaybeden firma gikdyet ediyor. O yiizden rekabetin fazla oldu[unu sciyleyebiliriz.
Dtjrdiincii olarak bu alanda Eegidin fazla oldu[unu sdyleyebiliriz' Yani ashnda hizmet ve mal ahmr diye daha gok iki tiirde ihale yaprldrfr, yaptm ve danrgmanhlrn gok az oldu[unu istatistiklerde gdrdtik. Ama <izellikle mal ahmlarrnda geqidin gok fazla oldu[u, buradaki Kamu ihale Kurumu'ndaki arkadaglann da gok iyi bildili 600 kalemlik ihalelere grkrldr[r ve bunlann bir anda yaprldrlr diigiiniilecek olursa, gergekten gegit Eok fazla.
Beginci olarak da gok sayrda ihale yaprldr. Qtinkii ihaleler merkezi olarak
yaprlmamakta, ihalelerin biiyiik bir krsmr da dijner sermaye kaynaklarrndan
yaprlmakta. O ytizden de dciner sermayeler kendi ihalelerini kendileri yapttlt
igin gok sayrda ihale yaptrklarrnr miigahede ediyoruz.
Bu problemleri bu gekilde ortaya koyduktan sonra gciziimle ilgili olarak 1
Ocaktan itibaren Kamu ihale Kurumu'yla yaklagft 5 aydrr gok srkr bir gahgma temposu igindeyiz ve en azrndan problemlerin ortak y<inlerini belirledik,
goztim konusunda da ilk adrmlan atttk. Santyorum riniimiizdeki gtinlerde belki saflrkla ilgili problemlerin daha kolay gdziilebilece[i yeni bir gahgma ortaya koyabiliriz diye timit ediyorum.
Tesekkiir ederim.
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Prof. Dr. TAMER

uUrruocr,u

Qok teqekktirler Sayrn Ba[cr. Deferli konuklar; boylece ilk oturumun konusu olan Tiirk Kamu Ahmlarr Sisteminin Bir Yrlhk Uygulamasrnm Delerlendirilmesinde panelistlerimizin konugmalan tamamlanmrg oldu. Biraz sonra siz de[erli konuklarrn sorulanna gegece$iz. Tabii bir yrlhk bir zaman hem
krsa, hem de yeterli. Hatta belki bagart igin diinii delerlendirip yannl planla-

mak gerekir diyebiliriz. Fakat sadece kendi tecriibelerimiz de!.il, diinyanrn
ozellikle Avrupa Birli[i ve ABD gibi iilkelerin tecriibelerini de en iyi gekilde
delerlendirmemizlaztm ve hatta gtiyle bir paradigmal de[igimlere de bir gdz
atrp "nereye gidiyoruz?" diye sormamrzlazrm.
Gegenlerde bir yerde "regiilatif evrim Eemberi" diye paradigmalar gegit
tcjrenine iliqkin bir gey okudum, sizinle de paylagmak istiyorum. Klasik liberalizmin paradigmasr,,"brrakrnrz yapsrnlar, brakmrz gegsinler." Bunu bir futbol jargonuyla ifade edersek, devlet magla ilgilenmez, magl oyuncular yapar,
devlet kangmaz. Fakat bu kadar ileri bir deregiilasyonda ciyle durumlara varlyorsunuz ki, igin iginden grkamryorsunuz. Hepimiz biliyoruz; nitekim Tiirkiye'de de 1980'lerden sonra liberalizme gegtik. Fakat birkag yil sonra yuftdtqrna kagan genel miidiirler ve igadamlanyla kargr kargrya kaldrk. O d<inemde
bir kcige yazarrmrzrn gdyle bir ifadesini hig unutamryorum. Kcige yazarrmrz,
"Tiirkiye igin, 'brakrnrz yapsmlar, brrakrnrz gegsinler' sloganrnr 'brakmaym
yapmasrnlar, yakalaytn kagmasrnlar' geklinde de[igtirmemiz gerekir" diyordu. Demek ki bir yerde tam bir deregiilasyon de$il, sistemi, serbest piyasa
ekonomisini yasal ve etik kurallara baflamak zortndayv. Yani sahada oynayan oyuncularr mtimkiin oldufu kadar meleklegtirmek, geytanhk yapanlan da

muhakkak cezalandrmak gerekiyor.

ikinci resmi gegit sosyalizm tarafindan yaprhyor; "Mag yaprlmasr gerekiyorsa, onu da devlet yapar."

Ugiincti olarak resmi gegitde faqizm var; "magrn yaprlacalrna da, yaptlmayaca[tna da, kimin kazanrp kimin kaybedecelini de devlet emteder, oyuncu-

lar ve hakem ona uyar."
Dcirdiincii kigi veya paradigma diyelim, gegit toreni de sosyal demokrasi,
"Devlet, magta hem oyuncudur, hem de hakem olabilir."
BiRiNCi GUN BiRiNCi OTURUM
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Beginci olarak neoliberalizm sahneye grkryor, "Devlet, tribiinde oturup
magl seyretsin, sadece olay grkarsa mtidahale etsin."
Nihayet giiniimiizdeki paradigma, regtile edilmig liberalizm; "Devlet sadeiyi oyuncu olsa bile oyuna oyuncu-olarak higbir gekilde kangmasm, sadece hakemlifini yapsrn." Bundan sonra nereye do!ru gidiyoruz? Sayrn Vesile Kulagoflu hanrmefendinin konugmasrnda kanrmca bu konuda gok gtizel noktalar sciz konusu oldu. Mesela bizim ytllardan beri dile getirdilimiz bir kamu ihalesinde KOBi'lere pay aynlmasr
olaytnr Sayrn Vesile Kulago$lu harumefendi dile getirdi. Bu, pek tabii ki hem
rekabet diizeni agrsmdan, hem de gtictin pargalanmasr, giice miimkiin oldufu
kadar karqr konulmasr konusunda gok onemli bir geligme. Belki yarrn bu paradigma sadece fiyat diigiikliilii de[il; daha gtizel bir gevre, daha giizel bir
sosyal hayat geklinde yepyeni boyutlarda kargrmrza grkacaktrr diye diigtiniiyorum.
ce hakem olsun, oyuncu olmasm. Qok

15 dakika siireyle sijz siz delerli konuklanmtzrn. Daha sonra delerli panelistlerimiz sizin sorulaflnrza yanrt verecekler ve siireleri gergevesinde son
g<iriiglerini ortaya koyacaklar.

Liitfen konuklanmrz isimlerini de dile getirirlerse, daha sonra kitap halinde yayrnlanan bu sempozyumun tartl$ma bijliimiinde herhangi bir zorlukla
kargrlagrlmayac aktrr.

Tegekkiir ediyorum ve sijzii siz de[erli konuklanmrzabrakryoraz.
Buyurun efendim.

DUNDAR

rUrnrgiocr,u

(istanbul Ticaret Odasr)
Sayrn Bayrndrrhk Bakanhfr Temsilcisi iistadrmrza izniyle bir soru sormak
istiyorum. Sabah Sayrn Bakan rmrzr da dinledim, dlleden sonra sizi dinledim.
Oldukga uygulanan yasadan gikayetiniz var. Ortak payda olarak bunu gcir-

diim. $unu dikkatinize gekmek istiyorum; Kamu ihale Kurumu'nu olugturan
3 kigi sizin bakanhlrnrzdan segilmigtir ama en gok gikAyet ya da size g6re ide-
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al olmayan sonuglar bu yasayla elde ediliyor. O takdirde Kamu ihale Kurumu'nda bu 3 saytn temsilciniz etkinlik mi saflayamryor, gerekli iligkilerin
olugmasmda bir sorun mu ya$aruyor ya da kurumla bakanhk arasmda anlagrlmayan ya da agrklanmasl uygun gdrtilmeyen bagka noktalar mt var? Bunun
agrklanmasrnr istirham istiyorum.
Son bdliimde de, madem bu kadar biiyiik sorunlar yaganryorsa, kendi bakanhklan agrsmdan Bayrndrhk Bakanh[r biinyesine uygun bir kamu ahmlan ihalesi ycinetmelili ya da yasasr yaprlmasr uygulamasr giindeme getirilebilir mi?

Qok tegekki.ir ediyorum.

Prof. Dr. TAMER uUnfUOCf,U
Qok tegekkiir ediyorum. Buyurun efendim.

cENGiZ SONVTEZ
Sabahki oturum esnasrnda dikkatimi gekmigti Sayrn $imgek'in agrklamalannda. Yaprlan istatistiklere baflr olarak Saflrk Bakanhfr'nrn ihalelerde
dosya adedi agrsrndan yiizde z7'Ilkbir payr oldulunu gormiiqtiik. Sayrn Ba[cr, hemen hemen orada soraca[rm sorunun tamamma yakrntnr agrklamalannda aydrnlattr. Fakat burada 39 bin adet bir ihaleden bahsedilmigti en son rakamrntzda, ki bu 2003 yrh igin stiyleniliyordu. Bu gegitlili[inin fazlah$ndanziyade aynr ahmlann gegitli birimlerin ihale yetkilileri tarafindan miinferit, aynr, benzer olmak iizere gok fazla almmasmdan da kaynaklanryor olabilir. Bununla ilgili olarak da ileriki agamada Kamu ihale Kurumu'nun sadece tedarik
saftrasmda de$il de, bu ihtiyaglann planlanmasrna ydnelik -giinkii geyin bir
krsmrnda ihtiyaglann planlanmasr olmah- olarak bu konuda da bu istatistiklerden faydalanarak bir merkezi tedarik prosediirlerini artrrmasma ytinelik bir
vcinlendirmesi olacak mr?

Prof. Dr. TAMER UUTTUOCT
Tegekktir ediyoruz. Bagka sorusu olan konufumuz var mr? Buyurun efendim.

BIRINCI GUN BIRINCI OTURUM
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ADNAN ZENGIN
(Kamu ihale Kurumu ikinci BaEkanr)
Buradaki konugmalarla
rum miisaade ederseniz.

ilgili bir

kag tespitim var, onlan arz etmek istiyo-

Konugmacr arkadaglanmzrn bir krsml, Kamu Ihale Kurumu'nun hazrrladtlt ikincil mevzuatrn kanuna aykrr oldufu, uygulamaya gegerken krsa bir
si.ire oldu[u, bu nedenle sorunlar doldulu yoniinde beyanlarda bulundular.

Kronolojik olarak baktrfrmrz zaman,4734 sayh Kanun, Ocak2002'de
Meclis tarafindan kabul edilip, yiiriirlii[e girmesi 11 ay sonraya brrakrldr.
Ashnda Tiirkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar uzun stire, yayrmrndan sonra
ytirtirlii$i cingtiriilmiiq bir kanun yok. 2886 sayrh Kanun, Eyltil 1983'te
Meclis tarafindan kabul edildi, 01.01 .1984'te yiirtirltile girdi ve orada hazrrlrk igin 3 ayhk bir siire ongciri.ilmiigfi.4734 sayrh Kamu ihale Kanunu ise
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11 ayhk bir si.ire ongormesine kargtn, idarelerimiz bu kanun hig yiirtirliile
girmeyecekmig gibi davrandt, 11 ay boyunca gerekli adaptasyon idarelerce
sallanmadr. Kamu ihale Kurumu atandrktan sonra galtgmalarrna bagladt.
ikincil mevzuatr hazrlama gcirevi Kamu ihale Kurumu'na verildifi igin biitiin kamu idareleriyle gerekli yazrgmalara bagladr. Resmi yaziarla biitiin
herkesin, tjzel sektoriin, sivil toplum tirgiitlerinin, kamu idarelerinin gttrii$-

lerini istedi. Kamu ihale Kurumu'na kamu kesiminden doyurucu gekilde
yardrm gelmedi, sivil toplum iirgtitlerinden ve tjzel sektdr kuruluglanndan
daha gok yardrm ahndr. ikincil mevzuat buna ra[men <ingtirtilen siireden
6nce hazrlanrp, yayrnladr.

Tiirkiye'de g6yle de bir ahgkanltk var: Yapan yaplyor' yapamayanlar
elegtiriyor, yaptrlrnrzrn yerine yenisini ijneren hig kimse yok. "Bu yanhftrr, bu ktjtiidiir, olmamrgtrr" qeklinde yaprcl olmayan eleqtiriden bagka bir
gey yaprlmryor. Yaprcr elegtiriler yeni yaprlmaya bagladr. Sa!!k Bakanltlt
Temsilcisi arkadagrmrzrn soyledi[i gibi, onlardan geri dtiniigleri alarak,
ikincil mevzuatta yeniden delerlendirmeler yapryoruz, onlan da arz edece[im. Ancak "ikincil mevzuatta kanuna aykrrrlk var" deniliyor, bu gok sdyleniyor, basrna da gok intikal etmig bir konu. Bu btiyle sciylenecek bir konu de[il. Kanunla kurulan Kamu ihale Kurumu bu kanunu yorumlaytp, buna iligkin diizenlemelerle ikinci mevzuatr haztlayacak ve yiiriirltile koyacak ve yaprldr. Kanuna ayktn oldufu iddiasryla ancak yargrya gidilebilir
ve gidilmigtir de. $u ana kadar da yaprlan ikincil mevzuatta kanuna ayknhk oldufu ydntinde yargrdan bir karar da gtkmamtgtr'
Prof. Dr. TAMER UUTTUOGIU
Toparlayabilir misiniz?

ADNAN ZENGiN
Toparlayaca[rm ancak bunlar da gok tinemli konular. $tiyle bir cirnek vermek istiyorum size, gok krsa siirede onemli igler yaprldr[rnr anlatmak igin;
Mtihendislik-Mimarhk Projelerine Dair Yonetmeli$in eski hali 1970 yrhnda
grktr, 01.01.1984'te 2886 sayrh Kanun yi.irtirlii[e girdi, Bayrndrhk BakanltBIRINCI GUN BIRINCi OTURUM
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[r'na yeni ycinetmelilin 6 ayda grkanlmasr gtirevini verdi, 84'ten itibaren

6
ay igerisinde. 19 yrlda bu ydnetmelik Bayrndrrhk Bakanh[r tarafindan grka-

nlmadt. 4734 sayir Kanundan sonra 2 ay igerisinde bunu da grkanp, bunu da
yaymladrk. 19 yrl boyunca Bayrndrrhk Bakanh[r'na verilen bu gcirev bile yerine getirilmemigti. Yeni kurulan bir kurulug olarak, herkesin gtiriiglerine de
agft olarak diizenlemeler yaprlmrgtrr. Hdld da yaptrlrmrz igte eksikler olabilir, hatalar olabilir, bunlan tartrgarak do[rusunu yapmak yolunda adrmlanmrz
var. Yaprlan delerlendirmeler sonunda Resmi Gazete'de yayrmlanmak iizere
4 ayn ycinetmelikte degiqiklik ve bir tebli[ -o tebli! de 100 sayfaya yakrn bir
tebli!- btittin bu uygulamada grkan sorunlan giderecek gekilde hazrrladrlrmrz
teblili de Bagbakanhla dtin itibariyle gdnderdik, yakrnda o da yayrmlanacak.

Arz ederim.
Prof. Dr. TAMER tuUfTUOCf,U
Tegekktir ediyorum. Buyurun.

ALi BEKTA$
Kamu ihale Kanunu'nun 10. Maddesinin son fikrasmrn d bendinde, "Tiirkiye'de ve tilkesinde vergi borcu yoktur" ibaresiyle ilgili belge istenmekte.
Son zamanlarda Kamu ihale Kurulu kararlannda ve vergi dairelerinden getirilen belgelerde "gelirler ve kurumlar" ibaresi yazl/r. Birinden birinin iistti gizilmek suretiyle ihale komisyonlannda reddedilmektedir. Bu sorumu hem
Kamu ihale Kurumu yetkilisine, hem de Maliye Bakanhfr Temsilcisine soruyorum: Bununla ilgili herhangi bir dtizenleme yaprlmasr diigiintiliiyor mu veya vergi dairelerinin uyanlmasr diigiiniiltiyor mu?
Tegekkiir ederim.

Prof. Dr. TAMER tUUnfUOCt U
Tegekkiir ediyorum.
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MESUT ERDOGAN
(Genglik Spor Genel MiidtirliiEii)
Benim sorum Gdkhan O[uz Bey'e olacak. Yaprm iglerinde, agrk ihale usuliiyle yaprlan iglerde marka belirtebiliyor muyuz ve bir de agrt diigiik teklifleri neye gcire belirliyoruz? 100 milyarhk yaprlan bir igte 60 milyar var,70
milyar var; neye gdre deferlendiriyoruz? Tegekkiir ederim.

Prof. Dr. TAMER IUUTTUOCIU
Tegekktir ediyorum. Buyurun.

KATILIMCI
Sorum, Sayrn Can'a ve Sayrn Opaz'a olacak. Yasanrn kapsamrna belediye iqtirakli girketler de ahndr fakat gerek yasada, gerek ikincil mevzuatta belediye igtirakli girketlerin konumu hakkrnda agftlayrcr higbir bilgi yok. Sadece yasanm kapsam maddesinde kapsama ahndr[r belirtiliyor. Onun drgrnda
belediye igtirakli girketler kanunla kurulmadrfr igin kamu kurum ve kurulugu
sayrlmryor. Bu girketler hangi srfatla ihale yapacaklar ve ihale yaparken nasrl
davranacaklar, ig bitirme belgeleri verebilecekler mi, yasaklama kararlannr
neyin iizerinde verecekler? Ashnda dolayh var ama do!rudan ba[h olduklart
bir bakanhk da yok. Belediyenin denetim yetkisi de gok srmrh gtinkii Tiirk Ticaret Kanunu'na grire kurulmug girketler. Bagka bir kanun yok. Kamu kurum
ve kurulugu sayrlmadrklanna dair Danrgtay kararlan var yine. Yasaklama kararr konusunda, ig bitirme belgeleri konusunda ne yiinde hareket edecekler?

Yine do[rudan mal ve hizmet iiretimine y<inelik altmlan konusundaki diizenlemeleri de ihale kayrt numarasr ve ihale bilgi sistemi konusunda gok a,gftlayrcr bilgiler yok. Orne[in do!rudan temin srnrrlan alunda kalan altmlarrnda
ihale istatistik bilgi sistemine nasrl girig yapacaklar ya da ihale usullerinden
sayrlacak mr bu? Bunlar her ne kadar ihale usulleri arasrndan grkanlmigsa da,
ihale istatistik bilgi sistemine girigler yaprlrrken, ihale usulleriymig gibi algrBiRINCi GUN BiRINCI OTURUM
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laruyor. Do[rudan temin kayrt bilgi formuyla mr girecek, en azrndan bu miktann altrnda kalan ahmlar?
Tegekkiir ediyorum.

Prof. Dr. TAMER UUTTUOGIU
Tegekktir ediyorum. Siiz saytn panelistlerimizin. Sayrn Mahmut KiiEi.ik'ten baghyoruz. Ug dakikayr gegmeyecek gekilde ltitfen.

MAHMUT KUCUK
Bagkanrm, biraz zaman verir misiniz?

Prof. Dr. TAMER UUTTUOGT,U
Zamantmrz yok, plana uymak

MAHMUT

zorwdayv.

riiQur

O zaman Kamu ihale Kurumu ydneticilerinden bu paneli nigin dtizenlediklerini anlamak istiyorum. Biz buraya katkr vermeye, beraber sesli dtigiinmeye geldik.

Prof. Dr. TAMER UUffUOCf,U
Maalesef iig dakikada tamamlamanrz lazrm.

MAHMUT

rugur

Sesimiz kesilirse,

iki soru var oradan gelen, onlan cevaplandrramtyorsam

ya da sonug bcjliimiinde eksiklikleri anlatamtyorsam, o zaman olmuyor. Brrakrn. demokratik olarak miisaade ederler...

BiRiNCi GUN BIRINCI OTURUM
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Prof. Dr. TAMER

uUffUOCf,U

Burada da regiile ediyoruz, regtilasyona tabii.

MAHMUT

ruqUr

Siz paneli ytinetmiyorsunuz, panelist gibi konuguyorsuntz. Bize zaman
verin, panelistler konugsunlar.
Prof. Dr. TAMER tuUffUOCf,U
Liitfen iig dakikada tamamlayrn.

MAHMUT

rugUr

Biraz cince konugmamr krsa kesmek mecburiyetinde kaldrm. Burada sorulara da cevap verecelim. Yaklagrk maliyet, sdzlegmelerin devri,ddenek durumu, gartnamelerin satrn almmasr, ilave iglerin fiyatlanmasl, agfr tenzilatlar,
eksik belgelerin tamamlanmasr ve benzeri ig tarumlannda sorunlar var. Bu sorunlann neler oldulunu anlatacakttk, oneriler getirecektik ama olmadr. Ben
gunu diyorum, iktidarlar yozlagrrmrg, mutlak iktidarlar daha gok yozlagrrmq.
Demokratik teamiiller, elegtirilere agrk olunacak ve biz elegtirece[iz, onlar
dtizeltecekler. Ancak btiyle ideali bulabiliriz.

Bakanhfrmrn sorumluluk anlayrgr, hatah gdrdti$ii, eksik g<irdtilii hususu
kamuoyuyla paylagmaktrr ama bunu bazl/rarr elegtiri, karalama olarak anhyorsa o onlarm tercihleri. Bayrndrrhk Bakanhlr'nrn higbir geyi yok. Burada ihale rejiminin tam oturabilmesi igin elinden gelen katkryr veriyor. Bizim Kamu
ihale Kurumu'yla da higbir sorunumuz yok ama bizim difer kamu kuruluglanndan sadece tislup farkrmrz var. O da gudur: Arkada konugtulumuzu her
platformda agrkga sdyliiyoruz, o nedenle paylagryoruz. Bu sebeple de higbir
sorunumuz yok. Kamu ihale Kurumu'nda Bayrndrrhk Bakanhfr'nrn temsilcileri derseniz, Bayrndrhk Bakanhfr'nrn gergek temsilcisi bir kigi vardrr. O da
Bakanhk ktikenli oldu$u igin diyorum ama Bakanhk adma atanan bagka iki
arkadag var. O zamanki siyasi iktidann tercihidir, ona da saygrhyrz. Bizim, o
arkadaglanmnla da higbir sorumuz yok. Bunun btiyle bilinmesini istiyorum.
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Burada son olarak toparlayaca[rm iig tane kelime var, zannedersem iyi bir
mesaj olacaktrr bu. Bugtin gelinen noktada Kamu ihale Kurumu ihale mevzuatrnrn yaklagrk 17 ayhk uygulamasl sonucu olugan etkiler a,rnliz edilerek, til-

gtilebilir sonuglanrun kamuoyuna ulagmasr gerekmektedir. Ulkemiz ekonomisi kritik bir durumda bulunmakta olup, piyasa ekonomisine gegig heniiz tamamlanamamrgtr. Rekabetgi ekonomik kogullarda uygulanmasr igin diizenlenen Kamu ihale Kanunu'ndan beklenen verimlilik, tam anlamryla saflanamamaktadr. Siyasi irade etkili bir piyasa ekonomisi ve mali sorunlara stirekli giiziimler getirmeyi bagardrkga, kanunun uygulamadaki etkinlili artmlacaktrr. Boylelikle ihale Kanunu hem serbest ekonomiye gegigi, hem de ekonomik istikrarsrzhklardan grkrga katkrsr olaca[rndan, ihale Yasast'nrn pozisyonu iyi de[erlendirilmeli, bu husus dikkate almarak diizenleyici pozisyon izlenmeli ve kanunun bu diizenleyici katkrsrndan yararlanrlmrqtrr.
Son olarak Kamu ihale Kurumu'ndaki arkadaglara gunu ifade etmek istiyorum; idarelerin her igine, her iglemine ydn vermek ahgkanhklandan vazgegsin-

ler. Onlann asli gtirevleri, ilkelerin, rekabetin, egit muamele ve geffafhk ilkelerinin tam olarak uygulanmasrnr denetlemeleridir. Diler son olarak sdyleyecefiim gey, Kamu ihale Kurumu'nun da yapmg oldufu kendi ihalelerini de bizim gibi uygulamacr birimlerin denetimine sokmalarrnt istiyorum onlardan.

Dinlediliniz igin saygrlar sunanm.
Prof. Dr. TAMER

VlurruOCrU

Tegekkiirler Sayrn Kiigtik. Sdz srrasr Sayrn Qamltca'nrn.Buyurun Saym
Qamhca.

Tufgeneral ZAFER QAMLICA
Tegekkiir ediyorum. Biraz tinceki arzrma herhangi bir ilave konu yok. Ancak dnemine binaen gunu ifade etmek istiyorum; bu kadar ktsa siirede elbette
birtakrm sorunlar olacak, bunlar dazaman igerisinde gtiziimleniyor. Bu sempozyumda bunlara goziim getirmenin miimktin olmadr[rnr de[erlendiriyorum. Bu konuda bfuaz once de ifade ettim, Kamu ihale Kurumu ile siirekli
toplantr halindeyiz, bu zamana kadar 6 biiytik toplantr yaptrk ve birgok soruna da gciztim getirdilimizi deferlendiriyorum. Tekrar tegekkiir ediyorum.
BIRINCI GUN BIRINCi oTURUM
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Prof. Dr. TAMER UUFTUOCIU
Teqekktirler Sayrn Qamhca.Buyurun Sayrn O[uz.

GOKHAN OEAZ
Teqekkiir ediyorum efendim.Tabii

ki kanunun uygulamasrnda, hele yeni

bir sistem ongciren kanunun uygulanmasrnda sorunlar grkacaktr. Bu sorunlan Kamu ihale Kurumu olarak diler idarelerle paylagryoruz. Milli Savunma
Bakanhlr, Salltk Bakanhlr, burada temsilcisi olan veya olmayan ttim bakanhklarla igbirligi halinde sorunlann gdziimtine Eahgryoruz. Kamu ihale Kurumu bir balrmsrz idari otorite. Diizenleme ve denetleme gdrevi var. Dolaytsryla ihalenin taraflanna egit mesafededir ve bugtine kadarki uygulamasrnda da
ozel seklrirtin, sivil toplum drgiitlerinin en az idareler kadar gciriiglerini alarak
o alanr diizenlemigtir. Bizim ilkemiz, ihalenin taraflannm iizerinde mutabrk
kalacalr gdztimleri, yani uygulanabilir gtiztimleri yiiriirli.ife koymaktrr. Tabii
konuqmak ayn bir gey, elegtirmek kolay, bir qey yapmak gok zor. Tiirkiye
Cumhuriyeti tarihinde iiretilen ihale mevzuatrnrn kag katrdr bilmiyorum, Kamu ihale Kurumu'nun kasrm ayrnda ytirtirlti[e koydulu ihale mevzuafl. Tabii elegtiriler de olacaktrr, gok da <inemli de[il.

Bizim sektcirel toplantrlarla griztim aradrfrmrz binakrm konularda ulagtrfrde burada hdlA sorun diye dile getiriliyor. Do[al olarak Ikinci
Bagkammrz Adnan Bey'in ifade ettifi gibi, diin itibariyle yayrnlanmak lizere,
yiiriirliile girmek tizere yolladrprmrz ydnetmelik deligikliklerimiz ve tebli[imizde bu sorunlar agrkh[a kavugturuldu.

mz giiztimler

Neydi bu sorunlar? Ozellikle yaprm sektcirtinde, Bayrndrrhk Bakanh[r'nrn da ilgi duyaca[r yaprm sekttjrtinde kargrmrza agrn diigiik teklif sorunu geliyordu. Tabii Sayrn Bakanrmrzrn nasrl ifade ettifini gimdi hatrrlayamayacaltm, agn yi.iksek tenzilat diye mi ifade ediliyor? Bizim 4734 sayr
It Kanunun ayrr bir literatiirii var. Artrk idareler belli bir maliyet iizerinden
ihaleye grkmryorlar ve ihalelere katrlan istekliler de o bedel iizerinden indirim teklifinde bulunmuyorlar. idarelerin yaklaqrk maliyeti gizli ve bu
gizlilik ihlal ediliyorsa, burada uygulamacrlara diigen, bu ihlalin cezalandrnlmasrdu. Yaklagrk maliyetin ihlal edildi[ini agrkga ifade ediyorsak, ida-
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renin bu dnlemi almast lazrm yoksa bu kanunun uygulamastnm bir anlamr
yok. Kanundaki hiikiimler tek bagrna uygulanabilir de[ildirler, bunu uygulamacr birimlerine miieyyidelendirerek uygulamasr gerekir. Yaprm sekttjriiyle ilgili olarak oniimiizdeki en btiyiik sorun a$rrr diigiik tekliflerdi ama
bu da yi.izyrllann sorunuydu. Gegen okudulum bir makalede,1990-97 y1/llarr arasrnda Amerika Birlegik Devletlerinde 60 bin tane mi.iteahhidin iflas
etti[ini sdyliiyordu. Bundan 300-400 yrl 6nce bir Fransz Krahna yazrlmtg
bir mektubu yine bir sivil toplum orgiitiini.in dergisinde okudum; krala agrn dilgiik tekliften gikdyet eden bir mektuptu. Bu kanunun uygulamastnda
da idarelerin belirledikleri yaklagrk maliyete oranla gok agrn diigiik nitelikte bulunan teklifler ciddi bir sorun olarak karqtmrza 9ftt1. Tabii ki idarelerin yaklagrk maliyeti belirlemede ciddi srkrntrlarr var, burada Bakan diizeyinde ifade edilen srktntrlart var. Yaklagtk maliyet, gerqekgi piyasa kogullan gdzetilerek belirlenemiyor maalesef ama $u veya bu gekilde idarenin
"bu igin maliyeti gudur" diye ortaya bir rakam koymasr gerekiyor' Bu gizli olan yaklagrk maliyet oranlna gok agrn diigiik teklifler vat.Biz bu sorunu gimdi g6zdiik. Tabii bu sorunu gcizmek o kadar kolay defil, bu sorunun
goziimlenebilmesi igin Avrupa Birlifi biinyesinde de 6 sene stiren birtaktm
gahgma gruplarr olugturulmug.

Biz, sektdrel toplantrda, yaplm sektdrtiyle ilgili olarak yaptlElmrz toplantrda agrn diiqiik teklifle ilgili varsayrmlarlmrzl ortaya koyduk, bu varsayrmlann genel mutabakatla kabulti iizerine sorunun gtiztimiine iligkin bir
teblif grkarttrk. Yakrnda yaytnlanacak olan bu teblifle idareler teklif aritmetik ortalamaslnl alacaklar yani verilen teklifleri iist {iste koyup toplayacaklar, teklif veren sayrslna bdlecekler. Bunun yaklagrk maliyete oranr kar;rh[rnda tebli[de tingdrtilen katsayryla Earparak, belli bir objektif nitelikte
srnr de[er tespit edecekler ve bu smr de[erin altrnda kalan teklifler sorgulanacak. Tabii bu sektdrtin tiim taraflalnrn ortak akhyla olugturulmug
bir gciziim. Bu do!ru olmayabilir, elegtirilebilir. Daha sonra bu gtiztim arayrglarr devam edecektir.

Yine dile getirildi , belge tamamlama konus u da 47 34 sayth Kanunla ongdrtilen yeni kamu ahmlan sistemi iginde ciddi bir problem olarak karqrmrza grktr. Kanunda cinemsiz bilgi ve belge eksikli[inin tamamlanmasr gerektifinden bahsediliyor, yine uygulanmast gereken bu kanunda. Onemsiz
BIRINCI GUN BiRINCI OTURUM
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bilgi ve belge eksiklili, ihalelerde birtakrm belgelerin sunulmamasr ve kanunun bu hiikmtine dayah olarak tamamlatrlmaslnrn istenmesinin pazarhk
unsuru yani rekabeti, egitlifi engelleyecek birtakrm hareketlere vesile oldulu tespit edildi. Yine ytiriirlii[e koyacalrmrz ycinetmelik defigiklili ve
tebliflerle, genel dtizenleyici nitelikteki i$lemlerle artrk eksik bilgi ve belgelerin tamamlatrlmamasl esasr dngdrtildti. Kanunda cinemsiz bilgi ve belge eksiklilinin neyi ifade etti[i de aynca aktanldr, bunlar yakrnda gtindeme gelecek. Benzeri ig tanrmlamalan tizerine heniiz sektdrdeki tiim taraflann tizerinde mutabrk kalabileceli bir gdziime ulaqamadrk, bunu burada
ifade edelim ama gahgmalarrmrz tizellikle Kurul Uyemiz Hakkr Bey'in gcizetiminde, nezaretinde devam ediyor.
Yaprm sektcirii yanmda sa$rk sektdrtiyle de bir toplantr yaptrk ve hizmet
sektdrti. Ttirkiye'de hizmet sekttjrii de yeni yeni geligen bir sektrir. Bu hizmet sektdrtintin iginde dzellikle yemek ihaleleri, gtivenlik ve temizlik ihaleleri. ..

$ikdyet istatistiklerini de vermek lazrm; Kamu ihale Kurumu'nun kurulmastyla birlikte, daha cince idari yargr yerleri tarafindan stirdiiriilen hukuka uygunluk denetiminde ijnceki bir agamaya idari nitelikteki bir denetim de getirilmigtir. Bu denetimden beklenen, uzun siiren, luzlun zaman alan
yargrsal denetimin yol agtrlr boglulu doldurabilmesidir. Yani krsa kiirede
miimkiin oldu[unca dolru bir karara ulagrlmasrdrr. istatistikler Internet sitemizde de var, oradan bakarsrnrz. Kamu ihale Kurumu olarak bize yaprlan bagvurular iizerine gegen sene bin 500 civarrnda karar aldrk, bunlara
kargr dava agrldr. Davalar da gok yiiksek oranda, bir-iki istisna drgrnda hepsinde diyelim, davalar lehimize sonuglandr. Bu sene de ilk 4 ayhk istatistiklere baktr[rmrz zaman, gegen senenin tigte biri civannda bir karar vermigiz. Kurum olarak kamu ahmlarr alanrnr dtizenleme faaliyetimiz yanlnda, koydufumuz kurallara aykrr hareket edildifi iddialannr da inceleme

gcirevimizi stirdiiriiyoruz.
Bagkan Bey'in ifade etti[i elektronik ihale sistemi nihai amacrmrzdr. Bugtin bilgi teknolojilerini gok yiiksek bir gekilde kullanryoruz. ihale ilanlan ar-

trk tamamen elektronik ortamlarda bize gtinderilmektedir. Bundan sonraki
agamada yakrn hedefimiz -elektronik ihale bdliimti bundan sonraki toplantrda
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dile getirilecek- dokiimanlann internet sitemize girilerek, bizim sitemizde hazrlanmasrdrr. Bu gekilde ihale dokiimanlannrn birer de elektronik kopyasrnt
kendimizde tutaca$rz. Bu, daha sonraki denetim faaliyetlerimizde ve istatistiklerimizde bize faydah olacak. Bunun drqrnda tabii Avrupa Birlili miiktesebatma uyum konusunda ve cizellikle farkh bir yasayla diizenlenmesi istenilen
elektrik, telekomi.inikasyon, ulaqtrrma, enerji alanlanyla ilgili yeni bir kanun
hazrlanmasr konusunda gahgmalarrmrz da devam ediyor.
Tegekki.ir ediyoruz.

Prof. Dr. TAMER vtUffUOCI,U
Tegekkiirler Sayrn Oluz.Sdz, igigleri Bakanh[r Mahalli idareler Genel
Mtidtir Yardrmcrsr Savrn Hasan Hiisevin Can'rn. Buvurun Saym Can.

HASAN

niisnyiN

C.l,r.t

Tegekktir ediyorum Sayrn Bagkanrm.Bu girketler hususunda bir arkadagtmzm ycinelttigi soru var. Gdkhan Bey'le bana ortak ytineltildi ama Gokhan
Bey gok soruya cevap verdili igin o krsmr gegti. $irketlerin kurulugu malum,
1580 sayrh Kanunun 19. Maddesinin 1. Frkrasr ve -bu bir yasal dayanaktrr4046'n:llr, 26. Maddesine gtire kuruluyor mahalli idarelerin ortak oldu$u girketler. Bu girketlerin kurulmasr ba$amrnda kanunla kurulmamakla birlikte
kanuni dayanak var dolayrsryla. Bunlann ihalelerindeki yasaklamalann tatbiki hususundaysa 58. Maddede agrk bir dtizenleme olmadr[r gdriigiine katrhyorum. Bu husus da muhtemelen Kamu ihale Kurumu tarafindan agrkh[a kavugturulacaktrr belki, belki de kavugturulmasr igin bir miiracaat gerekecektir.
Tegekkiir ediyorum.

Prof. Dr. TAMER

uUffUOClu

Saym Gdkge, buyurun.

BiRINCI GUN BIRiNCI OTURUM
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HAYATI GOKQE
Sa! olun Sayrn Bagkanrm. Sayrn Bektag, zannedersem bu belgeler hususunda bir soru ytineltti Bakanfufrmna.Tabii bu belgelerin fazlahlr, goklu[u
ve nerelerden temin edilecefi hatta muhteviyafl hususunda bazr tereddtitler
var. Tabii bunlar gerekli midir, de$il midir, ayn bir tartryma konusu. Ancak
Bakanh$rmrztn tek bagrna hangi belgelerin istenip istenmeyecefi hususunda

bir tasarruf yetkisi yok. ncak giiziim aray4r konusunda Bakanhlrmn her
tiirlii yardrmr yapacaktrr ve Kamu ihale Kurumuyla birlikte ortak bir gciztim
arayrgrnda bulunacaktrr. Tegekktir ederim.

Prof. Dr. TAMER UUTTUOGIU
Tegekkiirler Sayrn G<ikge. Sayrn Balcr, buyurun.
DT. HASAN

BAGCI

Ycineltilen soruyla ilgili olarak bu ihtiyaglarrn tespitinin en az temini
kadar onemli oldulunu dtigiiniiyoruz.Yani ihtiyaglarrnlz eper do$ru tespit
etmezseniz, yaplu$ntz temin iglerinin de gok fazla anlamr olmaz. Gergekten bu konuda diinyantn en biiyiik problemlerinden bir tanesi sa!l* harcamalannrn azalfilmasr ve maalesef her gegen giin salhk harcamalan artlyor.
Maliye Bakanh[r'yla da bu konuda galtgmalanmrz var. "Acaba salhk harcamalarrnrn nasrl azaltabiliriz2" diye yiirtittti[iimiiz bir ortak proje var. Bu
kapsamda e$er bazr paketleri olugturabilirsek ve bu paketlerin igerisine
malzemeleri dahil edebilirsek, belki de bu yaptrfrmrz galtgma daha anlamh olabilecek.
Bu arada yine ihalelerde geffaflrlr sallamak igin, Salhk Bakanhlr olarak bir
ihale bilgi sistemi gahgmasrnr bitirdik, yakrnda gcireceksiniz. Burada da malzemelerin bir kod sistemini olugturup, mal alrken, insanlann bu kod sistemiyle ihaleye grkmasr ve sonugta da barkot numarasryla ihalenin ilan edilerek, kimin hangi

mah hangi fiyatla aldrlr, nereden aldrlr konusunda Intemet ortamrnda ulaylabilecek bir sistem bitmek tizere. Bu sistemle yine hem insanlann kontrol edildilini,
hem qeffaflr$, hem de verimlili ve rekabeti de arttrabilece[ini dtigiiniiyoruz.
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Bunun drgrnda ihale yapan kurumlanmrzrn cidemelerle ilgili bazr problemleri oldu[unu biliyoruz. $oyle ki: E$er zamamnda tahsilat yapamryorsanrz, o zaman firmalara daparamn zamantnda cideyemiyorsunuz. Bu da
fiyatlarr artrryor. Yani ihalede en cinemi unsur neydi; verimlilikti. En
tjnemli unsur neydi; kamunun menfaatini saflamaktr. Zamantnda 6deyemedi[iniz zaman ve bunu da firmalar bildifi zaman, fiyatr verirken, yrhn
bagrnda ihale yaprhyorsa, "nasll olsa yrl sonunda ancak alacalrm" diye...
Bu fiyatlara yanslyor. O bakrmdan birbirine olan borglarrnr kamunun vaktinde tjdemesi gerekti[ini dtigtiniiyoruz ve -daha cince vardr, ilk grktrlrndabir siirenin olmasr aslmda bu geyi de disipline eder diye diigiiniiyoruz.
Qiinkii ne zaman tideyece$i belli olmayan bir mekanizma olamaz diye diigiintiyorum.
Onun drgrnda belgelerle ilgili de tam bir belge fetiqisti halindeyiz. Insanlar akrllanna gelen her tilrlii belgeyi istiyorlar. 600 kalemlik bir ihalede istenen belgeleri diigiiniin, sadece "malln CE igareti var ml"yl kontrol etmek igin
600 mal igin sertifika isterseniz, zaten o bagh baqrna bir gey olur. Bunu sadece Muayene Komisyonu iiriin iizerinde yapacakken, ihale Komisyonu belgelendirme igine girer de belge isterse, binlerce belge iiretmig olursunuz. Burada bu kadar gok ihale yaprldrlrnr sdyledim safhkta. Firmalann belge hazrrladt[mt diigtiniin; yani igi giicii yok, onlarca belge hazrrhyor firma. Bunun da
bir sisteminin bulunmasr lazrm. Bir gekilde akredite bir kurumun olup, "firma
bana belgeleri beyan etti, bu belgeler do[rudur" diyebilecek bir sistemle ihale yaprlabilmesi gerekti[ini dtigtiniiyorum.Tegekkiir ederim.

Prof. Dr. TAMER UUFTUOCIU
Tegekkiirler Sayrn Bafcr. $ahsrm ve panelist arkadaqlar adrna ikinci faaliyet yrllarrnr tamamlamalarr dolayrsryla Kamu Ihale Kurumu'nu, Saym Bagkantnr, Sayrn Kurul Uyelerini ve delerli personelini kutluyoruz. Gelecek yrllarda daha biiyiik baganlara imza atmalan umut ve dilefiyle kendilerine baganlar diliyoruz ve siz de[erli konuklarrmrza tegekktir ediyoruz.
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Oturum Bagkanr

Halil ibrahim AKQA
Devlet Planlama Teskilatr Miistesar Yrd.

Konuqmacilar
Prof. Dr. Gustavo PiGA
Italya Consip Bagkanr
Dog. Dr.

Mustafa AKGUL

Bilkent Univ.O$retim Uyesi

Atiila
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Ankara Ticaret Odasr Yonetim Kurulu Uyesi
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IPEK QEKEN
De[erli konuklar; ikinci Oturum konumuz, "Kamu Ahmlarrnda Elektronik Uygulamalar-Elektronik ihale." Oturum Bagkant, Devlet Planlama
Tegkilatr Mi.istegar Yardrmctst Miistegar Yardtmcrsr Halil ibrahim Akga.
Katrhmctlar: italya Consip Bagkanr Prof. Dr. Gustavo Piga, Bilkent Universitesi Olretim Uyesi DoE. Dr. Mustafa Akgiil, Ankara Ticaret Odasr Ycjnetim Kurulu Uyesi Atilla imirliollu, TUBiTAK-Uzman/Aragtrmacr Altan
Kiigiikgrnar, Tiirkiye Biligim Vakfi'ndan Dr. Cemal Akyel, Kamu ihale Kurumu Bilgi iglem Daire Baqkanr ihsan Ozgen.

HALIL

innlniru

AKQA

Delerli konuklar; bugiinkii ikinci Oturuma, "Kamu Ahmlarrnda Elektronik Uygulamalar, e-ihale" konulu oturuma hepiniz 'hog geldiniz' diyorum.

Bir cjnceki oturumu hep birlikte izledik. Biliyorsunuz, yeni
uygulamaya giren bir Kamu
ihale Kanunu'muz ve yeni oluqturmaya gahgtrfrmrz bir sistemimiz mevcut. Ozelikle bu kanunun ve yeni sistemin olugturulmasrnda uluslararasr standartla-

ra uyma konusunda biiyiik gaba
sarf ettik. Ozellikle AB mevzuatma, Birlegmig Milletlerin Uncitral bir gergeve kanununa. Ve
Dtinya Bankasr'nrn da deneyimlerinden yararlanarak bir sistem

geligtirdik. Fakat heniiz kanun
yeni uygulamaya girerken, diinyadaki teknolojik geligmeler
cintimiize yeni firsatlar, di[er
yandan da yeni zorunluluklar

122

1. ULUSLARARASI

.KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERIMLiLiK" SEMPOZYUMU

getirdi. Dolayrsryla bugiin dtinyada gegitli gekillerde de[igik bigimlerde uygulamaya girmekte olan e-procurment veya e-marketplace veya e-option geklinde uygulamalan olan yeni e-ihale konusunu giincel hale getirmig durumda.

Bir onceki toplantrda da ortaya konuldulu gibi, kamu ihalelerinin onemi
cizellikle gok btiytik bir mali portfdye ydnelik olmasrndan kaynaklanryor. Bir
arkadaqrmrzrn yaptrfr gahgmaya gore, 1997 yrhnda Tiirkiye'de Gayri Safi
Milli HAsrlanrn yi.izde 1f i,98'de yizde If i ve 99,2000 ve 2001 yrllarrnda
yizde 12'si oranmda kamu ahmlan yaprlmrg durumda. 2003 yrh ve 2004 yr
lrna iligkin bugiin verilen rakamlardan biraz daha kiigi.iktii. Bunun tjnemli bir
nedeni de tabii 2003 yrhnda ve 2004 yrhnda ijzellikle Gayri Safi Milli HAstlanrn yaklagrk yiizde 5'ini olugturan kamu yatrrrmlan kapsamma yeni proje
ahnmamasr ve daha 6nce yaprlmrg ihalelerin devam ettirilmesiydi.

difer tilkelere baktr[rmzda da trendle ilgili bilgi sahibi olmamrz cinemli. Orne[in Meksika'da kamu harcamalan igindeki kamu altmlarr
ytizde 74 oranrnda, ABD'de ytizde 35, Kanada'da yiizde 30, AB tilkelerinDi.inyadaki

deyse yi.izde 25-30 arasrnda defigmektedir.

Kamu ihale Kanunu'nda ortaya konulan ana ilkeler, ekonomik avantaj, verimlilik, egitlik, geffaflrk ve sorumluluk ilkesinin hayata gegirilmesi anlamtnda tabii pek gok zorlukla karqrlagrldr. Fakat yeni cintimtize grkan bu imkAnla
elektronik ortamda iglemlerin yaprlmasryla hem bu ilkelerin gergeklegtirilmesi, hem de sistemin daha iyi igler gekilde olugturulmast miimkiin olacaktrr diye diigi.intiyorum. Ozellikle bugiin dtinya i.ilkelerinde, Avustralya'da, ingiltere'de, Fransa'da, isveg'te, Norveg'te ve son dcinemde de Romanya, Brezilya
ve Meksika'da e-ihaleye iliqkin ciddi uygulamalar bulunmakta. Tiirkiye'de ise
pek gok kamu kurumu bilgi verme veya bilgi alma konusunda web siteleri
olugturmug durumda. Fakat burada iki rirneli tjzellikle tegekkiir ederek vurgulamak istiyorum; biri Devlet Malzeme Ofisi'nin elektronik satrg sitesi, bir dileri de Yalova Belediyesi'nin elektronik ortamda iglem yapar hale gelmesidir,
Bu agamada <izellikle italya'daki uygulamalarla ilgili olarak italya deneyimini aktarmak i.izere Sayrn Gustavo Piga Bey'e ilk sijzii vermek istiyorum.

Buyurun efendim.
BiRiNci GUN iKINCi OTURUM
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GUSTAVO PIGA
Herkese

iyi gtinler.

Kamu ihale Kurumuna,
italya ve Ti.irk ihale Kurum-

lan

bu giiglii ve
dostga iligkinin bir devamr
olarak diiqi.indtiliim bu daarasrndaki

vetlerinden dolayr gok miite-

gekkirim. Bilmeyenleriniz
igin,Italya ve Ttirkiye, Maliye Bakanlan ve KiK, birkag

hafta iginde, Tiirkiye'deki
ihale sistemini giiglendiren
Avrupa BirliIi eglegtirme
scizlegmesini imzalayacakttr.

Baglamadan cince, Consip'in Bagkanrnr tanrtmak isterim. Consip kimdir? ConGUSTAVO PfiGA
sip, 7o100 italya Hazine Bakanhfrnrn sahip oldulu bir limited girkettir. Gtjrevi nedir? Gcirevi, mal ve
Good afternoon to you all.
hizmetler igin ihale yapmak ve btiI am grateful to the Public Procu- tiin kamu idareleri igin gergeve anrement Authoriry for this invitation lagmalan imzalamaktrr. Birkag sayr
which I take to be a continuation of verecek olursak, italya'da, kamu
this strong and friendly relation bet- idareleri GSMH'nin (Gayri Safi
ween ltaly and Turkish procurement Milli Hasrla) yaklagft Vo9'tnu mal
authorities. For those of you who do ve hizmet alarak harcamaktadrr. Kanot know, Italy and Turkey, the minis- nun, ihalelerin merkezilegtirilmesini
ters of Finance and the PPA will sign saflar. Peki bu ne anlama gelir? Bu,
yrl cince biittin devin afew weeks and the European Uni- ilk olarak birkag
ycinetildi!i bizim
let
idarelerinin
on twinning contract strengthening
yapmaya zorlanahm
iizerimizden
procurement system in Turkey.
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I should say before starting with drklan anlamma gelir. Bagka higbir
my represent and the chairman of yerden satln alamryorlardr. Yerel
Consip. Who is Consip? Consip is a
limited liability company owned I00Vo
by the ltalian Ministry of Treasury.
What is it mandate? Its mandate is
bylaw to implement tenders for goods
and services and sign frameworks
contracts for all the public administrations. Just to give you a few numbers. In ltaly, public administrations
spend approximately 9Vo of GDP
(Gross Domestic Product) acquiring

idareler drgarrdan satrn alabiliyordu;

fakat bizimkilerden daha az bir fiyatta satrn almalart gerekiyordu.
Birkag yrl sonra, sistem deligti.
$imdi btittin idareler, merkezi idareler de dahil olmak i.izere. kendi
ahmlarrnr yapabilir fakat, gergeve
scizlegmeden elde edilen tavan fiyata uymalan gerekir. Merkezilegme
siireci hem bizim bu giin duydu$ugoods and services. The law provides muz gibi AB direktifi tarafindan tafor centralisation of the tenders. What nrnmaktadrr hem de, Avrupa Birlidoes it meon? It means that initially a [inde - italya, Avusturalya, ingiltefew years ago all state administrations re, isveg- mal ve hizmetlerin ahmrwere mandated, were bound to buy nrn ti.im merkezilegmesini giderek
from our contracts. They could not biiyiitmektedir. Bu nedenle iyidir.
buy from somewhere else. Local admiAynca, bu mekanizmanrn bazt srnistration; they could buy outside of nrrlamalannr da belirtecelim. Merour contracts but they were supposed kezilegme, kamu ihalelerinin merto buy at a lower price than ours. A kezilegtirilmesine karar verir. Ayrtfew years later, the system has chan- ca, elektronik sistemler yoluyla eged. Now all administrations, incluihale'ye dolru bir hareket de giiriiding central, can buy on the own but
yoruz. Muhtemelen, merkezilegtirthey need to respect the price ceiling
me ile birlikte, malzeme elektronik
obtained from the frame contract. It is
ihaleyle
ahndr$rnda belirlenen fiyaimportant to say that centralisation
process not only is recognised by the tr daha diigi.ikttir. Fakat bugiin ortaEU directive as we heard today but it ya grkarmak istedilim gey, e-ihaleis growing in the European Union; den ijnce meydana gelenlerin go!uItaly, Australia, the United Kingdom, nun, hala e-ihale ile ilgili olduluSweden, the all centralisation of acqu- dur. Ashnda, e-ihale meseleleri baisition of goods and services. So i/ is zen daha ktjtti hale getirir. Ve e-ihagood and what I talk, I also will point lenin yarattrfr problemlere gok dikout to some of the limitations of this kat edilmesi gerekir.
BIRINCi GUN iKiNCi OTURUM
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nxechanisrn. Centralisation, what do
we see in countries direct decide to
centralise public procurement. We see
also move towards e-procurement towards electronic systems. Why do we
see that? Probably because with cent-

ralisation the fixed costs of acquiring
the material for electronic procurement is much lower. But whnt I want to
find out today, then much of the things

thnt happen before e-procurement are

still relevant for e-procurement. Actu-

ally

e-procurement sometimes make
matters worse. And one should pay
very much attention to the problems
that e-procurement cqn create.

Which says what we do.

It took us

a whole year.It is a very dfficult.The

first time we wrote it, we set up our
goal was to minimise cost. Then it was
said 'Yes, but if you minimise costs, it
means you do not purchase anything.

Zero cost.' So we said that is right.
Our goal is to guarantee a certain quality of standards in the public administration on purchases. Once we have guaranteed up a standard, our goal
becomes to buy a stan"dard at the lowest price.
What are the advantages of centra-

lisation? The advantqge of having a Iimited liability compony to do this even
though we are owned l00%o by the
Treasury, is that we have the budget to
hire people from the market. People
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Yaptrlrmrz ne anlama gelir. Tiim
bir yrhmrzr almrgr. Qok zordur. Bunu ilk kez y azdrlrmrzda, hedefimiz,
maliyeti en aza diigiirmek olarak belirlemigtir. Daha sonra "Evet, fakat
e[er maliyetleri en aza indirirseniz,
bu hig bir gey satrn almayaca$tnrz
anlamrna gelir. Srfir maliyet", denildi. Bu nedenle bunun dolru oldufunu sriyledik. Hedefimiz, altmlardaki kamu idarelerinde belirli bir
standart kalitesi garanti etmektir.
Bir standardr garanti ettifimizde,
hedefimiz, en diigiik fiyatta bir standart satrn almak haline gelir.
Merkezileqmenin avantajlan nelerdir? Vol00 Hazine sahip olsa dahi, bunu yapmak igin bir limited girketin olmasrnrn avantajr, piyasadan
insan gahgttrmak igin biitgemizin
olmasrdr. Piyasada deneyimi olan
ve cizel piyasada gahgan insanlar.
Bu nedenle, bu insanlarn yazdtft
ihale dokiimanlnln kalitesi oldukga
ytiksektir. ihale dokiimanlannrn kalitesi ile tiriin kalitesi arasrnda bir
farkhhk vardrr, giinkti hizmet seviyesinin kontrolti ve de[erlendirmesi
merkezilegtirilmemigtir ve yerel
idareye brrakrlmtgttr. Bu nedenle,
yerel idare gopt zaman, kaliteyi
kontrol etme araElanna veya istefisahip defildir. Bu ilk problemdir.

-ne

Fiyatlan nastl dtigtirebiliriz?
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that have experience in the market and
thnt work in private market. So the qu-

ality of our tender document that are
written by these people is really high.
There is a dffirence between the quality of the tender documents and the
quality of product because the check,
the assessment of the service level is
not centralised, is left to the local administration. So the local administration many times does not have the tools or the will to check the quality.
This is a first problem.

How do we reduce costs? Obviously what was the aim of centralisation? Make big tenders, huge tenders
so as to take advantage of economies

of scale. You will get lower

costs.

Problem is the lower cost may remain

within the firm if there is not enough
competition during the option. So it is
yes economies of scale. But than you
have to make a tender document. That

is really compatible with competition.
That is very hard. Now I will talk about this. Sometimes this competition
make decrease with e-procurement
and on-line instruments. Obviously
than you, it is true that what you really
get with the procurement is the other

thing. The reduction of indirect costs,
on-line bidding, process simplification. There are two things. There are
really two items of costs. There really
decline when you go with procurement. Than we have also centralisatiBIRINCI CUN iKiNCi OTURUM

Agrkga, merkezilegmenin

amacr

neydi? Olgek ekonomilerinin avantajrnr saflayacak kadar btiyiik ihaleler yapmak, daha dtigiik maliyetli
olacaktrr. Problem, dtigiik maliyetin, opsiyon stiresince yeterli rekabet olmazsa, firma igerisinde kalabilece[idir. Bu nedenle, bu, cilge[in
do[ru ekonomileridir. Fakat daha
sonra, bir ihale dokiimanr hazrlamak zorundasrnrzdtr. Bu gergekten
rekabet ile uyumludur. Bu gok zordur. $imdi bunun hakkrnda konugaca[rm. Bazen, bu rekabet e-ihale ve
on-line araglarda azalmaya neden
olur. Gergekte ihale ile birlikte elde
ettilinin, difer gey oldu[u do[rudur. Dolayh maliyetlerin azalmasr,
on-line teklif verme, si.ireg basitlegtirme. iti gey var. Gergekten iki maliyet maddesi var. Tedarike uygun
oldu$unuzda, bunlar gergekten dtiger. Daha sonra likidasyonun merkezilegtirilmesi geliyor. Likidasyon
italya'da oldukga yiiksektir. Bu nedenle, likidasyonu biitiin iilke igin
yapryoruz ve bu pek gok maliyeti
belirgin bir gekilde azaltryor.

iki

yan etki var.

ilki,

merkezileg-

tirmenin oldukga btiyi.ik bir politik
sorun olugturmasr. Biiyilk politik
sorun, Ktigtik ve Orta Bi.iytikliikteki
igletmelerin sorunudur. italya'da,
firmalann Vo90'r Ktigiik ve Orta Biiyiikltikteki igletmelerdir. E[er poli127

tik bir sorun varsa, bu benim politik
sorunum haline gelir ve ben bunu
istemem. Bu nedenle, Kiigiik ve Orta Biiyiikliikteki igletmelerle merkezilegtirmenin yarattr[r sorunun gciThere are rwo side-effects.The first ziilmesi igin bir geyler yaprlmahdrr.
one is thnt centralisation creates a hu- Agrkga, ortada bir sorun var, btiytik
ge political problem.The huge politi- bir deligim sorunu.
cal problem is the problem of Small

on of liquidation. Liquidation is very
high in ltaly. So we do liquidation for
all the country and that obviously reduces a lot costs.

and Medium Enterprises (SMEs). In
Italy,90Vo of firms are Small and Medium Enterprises. If there is a political
problem, it becomes my political probIem and

I

do not want that. So somet-

hing has to be done to solve the problem they have created by centralisation with Small and Medium Enterprises ( SMEs

)

. Obviously , then, there is a

problem, a large problem of changing.
Sometimes we say that the public
administration should move towqrds
private practices, should behave like
the private sector as to faster fficiency. You can not do that in public

procurement too much.Why? Because
private firms are rather free on how to
purchnse their goods and services. But
there is an essential dffirence between public and private purchases. We
have talked about them today a lot.
Public procedures make use of public
resources. We are talking about huge
amount of money. I4Va of European
Union GDP goes public pracurement.
So this is why you do not have directives on how to buy for the private sec-

128

1.

Bazen, kamu idaresinin tizel uy-

gulamalar yciniinde hareket etmesi
gerektifini, verimi artrrmak igin
ozel sektor gibi davranmasr gerektilini stiyliiyoruz. Bunu, kamu ihalesinde bu kadar hrzh yapamazsrnn.
Neden? Qtinkti, tjzel firmalar, mal
ve hizmetlerin sattn altnmast konusunda oldukga serbestler. Fakat, kamu ihaleleri ve <izel ahmlar arastnda
iinemli bir fark var. Bunlardan bugtin gok fazla bahiettik. Kamu prosedi.irleri, kamu kaynaklarrndan yararlanrr. Biiyiik miktarda paradan

bahsediyoruz. Avrupa Birlili
GSMH'sinin VoI4'i kamu ihalesine
gider. Bu nedenle, ozel sektcir igin
nasrl satrn ahnacalr konusunda herhangi bir direktifiniz yoktur. Kamu
sekt<irii igin nasrl satln ahnacaft konusunda direktifleriniz vardtr. Bu
direktifler - bugiin de gok kez duydu[umuz gibi - geffaflrk ve rekabet
ilkeleri igin kullanrhr. "ilkeler" kelimesini sevmiyorum. Bence, bu kelime insanlann, rekabet ve geffafhfrn
kendi iclerindeki hedefler olduEunu
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tor.Youhave directives onhow to buy
the public sector.These directives
are inspired-we heard it many times
today-for the principles of transparency and competition. I do not like
the word 'principles'. I think it makes
peoples think that competition and
transparency are goals in thernselves.

for

I

tend to believe instead that transparency and competition are tools that
have to help you in reaching your goaI and obviously your goal as a long
term goal ofyour country. So you he-

ar q lot about transparency. You hear
a lot about competition. But I think
one should be very careful qbout the
way these ways are used. Because sometimes if used wrongly, they can achieve the wrong result.

How to deal with transparency?
We say no to transparencY that distorts competition and favours collusion. Let me give you an example. On-line auctions. On-line auction is a typical example. When you hear people
talking about on-line auctions, auctions done on the computer in real time,
people say 'Oh, look at this! This is

very tronsparent.' and that transparency can be very bad. I will just giving you examples: In the 1980s, in
the United States, what happened?
They found that firms where communicating among themselves through the
computer, through the figure of sense,
in one there is a dollar figure, than
BIRINCi GUN IKINCi OTURUM

diigtinmelerine neden oluyor. Bunun
yerine, qeffaflrk ve rekabetin, hede-

finize ulagmanrza yardrmcr olan
araElar oldu[unu diigtinme

efilimin-

deyim. Bu nedenle, geffaflrk konusunda gok gey duyuYorsunuz. Rekabet hakkrnda da gok geY duYuYorsunuz. Fakat bunlarrn kullanrlma 9ekilleri konusunda gok dikkatli olunmasl gerekti!ini diigiiniiyorum.
Qiinkti eper bazen yanhg kullanrlrrlarsa, yanhg sonuglara neden olabi-

lirler.
$effaflrkla nasrl ilgilenilmelidir?
Rekabeti bozan ve hileli anlagmalarrn tarafinr tutan geffaflr[a hayr diyoruz. Bir iirnek vermeme izin verin. On-line agtk artrmalar. On-line
agrk arttrma, tipik bir tirnektir. insanlartn, on-line agtk arttrmadan
bahsettiklerini duydufunuzda, aqrk
artrrmalar bilgisayar tizerinde gergek zamanda yaprlrr, insanlar "Aa,
quna bak! Bu gok geffaf', der ve bu
geffaflrk gok kiitii olabilir' Size sadece ijrnekler verece[im: 1980lerde, Birlegik Devletlerde, ne oldu?
Birbirleriyle bilgisayar yoluyla haberlegen firmalann, duygu figiirleriyle haberlegtiklerini giirdtiler; bir
dolar figiirti, daha sonra virgiil, daha
sonra duygu. Teknolojik arag yoluyla rekabeti smrrlandrmak igin firmalann aralannda haberlegtikleri gtirtildii. Bu nedenle. bu ilk sorundur.
129

comma, than sense. In anti-trust authority in the United States found out

the firms where communicating
among themselves to limit competition throughout the technological instrument. So that is the first problem.
Whnt happens also when you have

an on-line auction that seems to

be

transparent. People see what the other
one is doing. So it is much easier to
check if someone is doing what he was
not supposed to do in terms of collusion. If I have an agreement with you
and you do not respect it, I will see on
the computer and it will be much easierfor me to punish. So collusion might
be immense by procurement, e-procurement systems.
The other kind oftransparency that
we will go against; we have talked a
lot about how to communicate before
the option to publish the documents.

$effaf g<iriinen bir on-line agrk
artfimanrz oldulunda ne olur? insanlar, di[erlerinin yaptrklannr gciriirler. Bu nedenle, bir kiginin hileli
anlagma agrsrndan yapmamasl gerekeni yaprp yapmadr[rnr kontrol etmek daha kolaydrr. Eler seninle bir
anlagmam varsa ve sen buna saygr
gtistermiyorsan, ben bunu bilgisayarda grirece[im ye ceza vermek
benim igin daha kolay olacak. Bu
nedenle anlagmalar, ihale -eihalesistemlerinde gok olabilir.
Kargr oldupumuz diger bir ti.ir
geffaflrk; belgelerin yayrnlanmasr
opsiyonundan cince nasrl haberlegme saflanaca$r konusunda gok konugtuk. Herkes belgeleri gcirmelidir.
Bana gcire, bu en cinemli olan nokta

fakat sanrrm gu anda Avrupa Birli[inde, bu tiir geffaflrk konusunda
konuguyoruz. Peki ya rekabet sraEverybody must see the documents. I srnda yaptrklann? Firmalarla nasrl
think that this is a very important konuguyorsun? Onlann istediklerini
thing but I think right now in Europe- nasrl agrkhyorsun? $effaflrfrn geran Union we are talking about that gekten aynm g<izetilmemesini sa[kind of transparency which is kind of ladrlrnr garantilemek igin, gahganeasily ensured now. But about what do larrnrz igin gok spesifik deontolojik
you do during the competition? How kodlannrzrn olmasr gerekir. Qok dedo you talk with firms? How do you ontolojik bir kodumuzun olmasrnrn
explain things they have requests? you nedeni budur. Giiniimiizde insanlar
have to have very spectfic deontologi- deontolojik kodlann rinemi olmadrcal codes for your employees to ensure Srnr sciyliiyorlar. Qtinkii insanlar
that transparency really brings about kendi iglerinde dtirtistler. Fakat her
non-discrimination. That is why. we zaman, diiriistltili.in birtakrm yasal
130
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have a very deontological code. Now
people say deontological codes do not
matter. Because people are honest in
themselves. But always believe ho-

I

nesty needs some legal guidance and
pressure. So it is very useful to have

krlavuzlara ve basktya ihtiyacr olduluna inanmrgrmdrr. Bu nedenle, de-

ontolojik kodlara sahiP olmak oldukga faydahdrr. Konugmamlz gereken geffaflrk tiirii, objektiflik ve
delerlendirme hakkmrn bulundu[u
ttirdtir. Bu objektiflili nasrl <ilgeriz?

deontological codes for that.The kind
of transparency that we should be talking about is the one that the rights of
Sadece fiyata dayah olmaYan bir
objectivity of evaluation. How do we rekabetteki niteliksel unsur hakkrnmeasure that objectivity?
da konugahm, Burada pek gok de-

lerlendirme faktorti vardr. Bu nedenle, yapmamrz gereken, veya en
component in a competition that is not aztndan yapmak igin gaba gtisteronly based on price.There could be a memiz gereken, bu unsuru miimkiin
lot of discretion there. So what you oldu[unca saf hale getirmektir.
should try, or at least we should, we
Bdylece, komisyonun bunun iizerintry to do is to make that component the
de neredeyse hig keyfiYeti olmaz'
most, exactly the fine as possible. So
Bu nedenle, bir bilgisayann kalitesi,
that the commission almost does not
bizim ne dtigtindii[timiiz olarak dehave discretion on that. So the quality
RAM agtsrndan cilgi.iliir'
of a computer is measured in terms of Eil,

Let's talk about the qualitative

RAM, not in terms of what

I

think.

Second, when you judge the quality as I said, do not try to use discretion or criteria. Third, be very careful

when selecting the members of the
awarding commission. For example,
we have a rule. Then we can not avoid discretionality, the number of external people in the awarding commission must increase. Obviously we make
sure or v)e try to make sure, that is, external members do not have conflicts
of interest. I would like to say that it is
very expensive to guarantee transpa-

BIRiNCi CUN IKINCI OTURUM

ikincisi, sdyledilim gibi kaliteyi
yargrladr[rn:,:,da, takdir veya kriter
kullanmaya gahgmayrn. Ugiinciisii,
ihale komisyonu tiyelerini segerken
dikkatli olun. Ornelin, bir kuraltmrz
var. Takdir yetkisinden kagrnamayn, btt nedenle ihale komisyonundaki harici insanlarrn sayrst artmaltdrr. Agrkga, harici tiyelerin grkar gatrgmalarr yagamadr[rndan emin olmahyrz veya emin olmaya gahgmahyn.lzleme ve gozlem yaParak geffaflrk sallamanrn gok pahah oldu[unu stiylemek isterim. Qok agama131

rency by monitoring.It takes a lot of sr vardrr. Qok masraflrdrr. Bu neIt is very costly. So in a sense, denle, soru gudur: merkezilegtirmethe question comes; what happens yi salladrlrntzda ne olur? Daha az

steps.

when you have centralisation? Do you
have less corruption or more corruption? One could say you have more corruption. Because people like me have
a lot rnore to gain. Because the procu-

yolsuzluk veya daha gok yolsuzluk
mu olur? Herhangi biri, daha fazla
yolsuzlu$un olacafrnr sriyleyebilir.
Qtinkti benim gibi insanlarrn kazanacak gok geyi vardrr. Qiinki.i ihale
rement is much bigger. On the other daha
btiytiktiir. Diler taraftan, izlehand, you could say that seems it is me ve gdzlem sa$lamaktan daha az
much less costly to guarantee monitomasraflr olabilece[ini sdyleyebilirring. It is much easier to check on
siniz. Bir kiginin davranrgrnr kontrol
one's behaviour and this is what I beetmek gok daha kolaydrr, ve bu da
lieve what it really happening with
gergekten merkezilegtirme ile bircentralisation. We have all the limelikte meydana geldiline inandrlrm
light on us. Everybody is checking on
geydir. Biittin ilgi bizim izerimizde.
us and I think this would really break
Herkes bizi kontrol ediyor ve sanlno n- transpar ent b ehaviour .
rlm bu, geffaf olmayan davranrgr
Competition. We heard a lot about
competition today. We care a lot about competition. We care so much about competition that in 2002 we decided
to send all our tender documents to
the ltalian Anti-Trust Authority. Before publishing them, we said them 'OK,
every contract- we make 50 contracts
a year approximntely- Every contract,
please tell us if this contract is for or

against competition.' and they come
back with comments on that. Than we
publish it.Whnt competition do we care about? What did we do after this dialog with the Anti-Trust Authority?
First of all, we reduce substantially
the amount of revenue that the firm
had to have to participate in our auc132
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gergekten bozacak.

Rekabet. Bugtin rekabet hakkrn-

da gok gey duyduk. Rekabeti gok
umursuyoruz. Rekabeti o kadar
umursuyoruz ki, 2002'de, biitiin
ihale belgelerini italyan Rekabet
Kurumu'na gcindermeye karar verdik. Bunlan yayrnlamadan cince,
"Tamam, her sozlegme - yrlda yaklagrk 50 scizlegme yapryoruz -, bu
scizlegmenin rekabet yanhsr veya
kargrtr olup olmadr[rnr ltitfen sriyleyin," dedik, ve onlar dabize yorumlanyla geri geldiler. Daha sonra da
scizlegmeyi bastrk. Hangi rekabeti
umursuyoruz? Rekabet Kurumu ile
yaprlan bu diyalogdan sonra biz ne

..KAMU ALIMLARINDA
SAYDAMLIK vE VER|MLTLIK', SEMPOZYUMU

tion. So Small and Medium Enterprises could enter more easily. We said
Small and Medium Enterprises can
create consortia and can participate
in consortia because it is harder for
them to participate alone. On the other hand, we say big enterprises can
not participate in consortia.If you can
do it on your own, you can not align
with qnother one. Let's take Compact
and IBM. If Compact can participate
to the PC competition alone, then it
will not be allowed to participate together with IBM. Than the other thing
we do is we do not choose too many
lots. Why do not we choose too many
lots? What could happen if there are

yaptrk? ilk olarak, firmantn, agrk artffmamrzakatrlmak igin sahip olmasr
gereken gelirin miktannt btiyiik tilgiide azalttrk. Bu nedenle, Kiigiik ve

Orta Biiytikliikteki igletmeler daha
kolay girdiler. Kiigtik ve Orta Biiyiikliikteki igletmelerin konsorsiyumlar olugturabilecelini ve konsorsiyumlara katrlacaklannt, giinkli yalnrz katrlmanm onlar igin daha zor
olacalrnr stiyledik. Diler taraftan,
btiytik girigimlerin konsorsiyumlara

kafllamayaca[rnr sciyltiyoruz. Eler
bunu kendiniz yaparsanrz, bir di[e-.
riyle aynr hizay a gelemezsiniz. Cor4pact ve IBM'i diiqiinelim. E[er Compact PC'ye tek bagrna katrlabilirse,
three computer makers and we choose
IBM ile katrlmastna izin verilmeyethree lots? Compact, IBM and Dell.
cektir. Yaptr[rmrz diler bir gey de,
What could happen is that Compact
gok fazla segim yapmamamtzdr.
chooses one lot; IBM, the other and
Neden gok fazla parti segimi yapmlDell, the third. So what we do is we alyoruz? E[er tig bilgbayar iireticisi
ways choose a number of lots lower
parti seEersek ne olathan the amount of competitors that olursa ve bir iig
IBM ve Dell. EPer
Compact,
bilir?
we think are in that comoetition.
Compact bir parti kaybederse, IBM
I would like to say, however, that diferini ve Dell de tigtinctiyii kaybeyaptlthe ltalian Anti-Trust Authority tells derse ne olabilir? Bu nedenle
diius 'Make only one lot.' Make only one frmrz gey, bu rekabette oldu[unu
sayrsrndan
gtindii[iimiiz
rakiplerin
lot; because a lot of competition we
arise. You will have the biggest pos- daha az sayrda parti segeriz.
sible competition which we agree with
Bununla birlikte, italyan Rekathat.We think that there is a danger by
doing only one lot.That the administ- bet Kurumu'nun bize, "Sadece bir
ration we logged in itself with only parti yaptn", dedilini sciylemek istione supplier for many years ahead. yorum. Sadece bir parti yaprn; giinOnce you logged in, than it is no more kti gok fazla rekabet ortaya grkacak.
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pro-competition. You have destroyed
many firms. So what we will ty to do
is we try to choose a number of lots so
as to make sure that SMEs or smnller
firms do not disappear from the market. So when we talk about competition,we have to be very sure about what
we are talking about. Is it a static
competition? One auction comp etition
or a competition that you view over
the years.

da kaybolmamalarrnr saflayacak ge-

SMEs,I heard a lot about SMEs today. SMEs in the European Union do
not have the possibility to have a reserved share of the procurement. In
the United States, there is a program
called' Small B usine s s Administration
Act'.They permit a share of tenders to
be left for SMEs not in the European
Union. There is a problem. There is a
big problem.It is a political problem
but it is also fficiency problem. Bill
Gate may be -when he started- he was

a very small actor. In a big environment, a very smnll actor, it is not even
the garden where to grow. He may never grow. So you want to find tools to

help Small and Medium Enterprises
and e-procurement here helps a lot.
The market place, which is the supermarket for small purchases where
smallfirms can easily be put in the list
of catalogues with very few requirements. It is a tool that European Union countries are moving to ensure that
centralisation goes together with mar-
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Anlagtrlrmrz en muhtemel rekabete
sahip olacaksrnrz. Sadece bir parti
yapmanrn bir tehlikesi oldulunu diigiiniiyoruz. Bu da, pek gok yrldrr sadece bir tedarikgi ile igine girdi$imiz idare. Bir kere girdilinde, artrk
o rekabet yanhsr de[il. Pek gok firmaya zarar verdiniz. Bu nedenle
Kiigiik ve Orta Biiyiikliikteki Igletmelerin ve kiigiik firmalarrn piyasa-
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kilde gok sayrda parti segmeye gahgacaprz. Bu ytizden, rekabet hakkrnda konugurken, ne hakkrnda konugtulumuzu kesinlegtirmemiz gerekir. Statik bir rekabet mi? Bir agrk
artlrma rekabeti veya yrllardrr gcirdii[iintiz bir rekabet.

Kiigtik ve Orta Biiyi.ikliikteki I9letmeler. KOBi'ler hakkrnda bugtin
gok gey duydum. Avrupa Birli[inde
KOBi'lerin aynlmrg bir tedarik paylanna sahip olma olasrhlr yoktur.
Birlegik Devletlerde, "Kiigtik ig Ydnetimi Kanunu" olarak adlandrrrlan
bir program bulunmaktadrr. Avrupa
Birli$inde olmayan KOBI'ler igin
ayrrlacak bir teklif payma miisaade
ederler. Bir sorun vardr. Bi.iyiik bir
sorun vardrr. Politik bir sorundur fakat aynca verim sorunudur. Bill Gates - bagladrfrnda - belki gok kiigiik
bir oyuncuydu. Btiytik bir gevrede,
gok ktgtik bir oyuncu. Belki hiE bi.iytimez. Bu nedenle, Kiigiik ve Orta
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ket places that small and medium
firms to grow, to learnfrom public administration and maybe to become
bigger firms.
There is one last thing I want to
say. Centralisqtion is very bad when
there are no economies of scale. Cleaning services; we did a big mistake.
We did five lots in all of ltaly for cleaning services. The pressure on the

Biiytikliikteki igletmelere yardrmcr
olarak araglan bulmak istiyorsunuz
ve e-ihale bu noktada size gok Yardrmcr oluyor. Bu, Avrupa Birlifi iilkelerinin, merkezilegmenin piyasa
ile uyum saflandrlrnr garanti etmek
igin kullandr$t bir aragtrr,
Soylemek istedi$im son bir geY
var. Merkezilegme, higbir tilgek eko-

nomisi olmadrfrnda, gok kiitiidtir.
Temizlik hizmetleri; btiytik bir hata
to close us down. Because the political yaptrk. Temizlik hizmetleri igin italpower of small cleaning firms was ya'nm ttimiinde beg parti yaptrk. Bervery high and they were right. They losconi hiikiimetinin tizerimizdeki
were right to complain. Because what
baskrst bizi kapatacak kadar fazlaydl
we found out that the prices we were
ktigiik temizlik qirketlerinin
getting with big firms in the north of Qiinkii,
politik gticii Eok fazlayil ve hakhydrgovernment of Berlusconi was so high

Italy, south of Italy, centre of haly.We
are much higher than the prices that
the small firms could get. Because
they were local.They had no tronsportation costs. They were more competitive. So what we are moving into now,
even though we are centralised, is for

lar. $ikayet etmekte hakhydrlar. Qtinkii, italya'ntn kuzeyi, giineyi ve mer-

kezindeki biiyiik firmalardan aldt[tmrz fiyatlann, kiigiik firmalann verebilecefi fiyatlardan gok daha ytiksek
oldu[unu giirdiik. Qtinkii yereldiler.
Higbir ulagrm masraflart yoktu. Daha
those goods were, there are no econodayahydrlar. Bin loia sahip
mies of scale. To have a thousand lots, rekabete
opsiyonunu
we call combinatorial option, and the- olmak igin, birlegtirme
igletmelektigiik
ve
tekrar
kullanrrrz,
re ere again procurement tools can
gok yarhelp a lot to faster the development of rin geligimini hrzlandrrmaya
drmcr olan tedarik araglarr vardr.
small enterprises.
Thank you very much.
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Qok tegekktir ederim.
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HALIL IBRAHIM AKQA
Mr. Piga'ya tegekkiir ediyoruz. Tiirkiye'deki bu konuda yaprlan gahgmalar hakkrnda bilgi vermek iizere sdzii Kamu ihale Kurumu Bilgi iglem Daire
Baqkanr ihsan Ozgen Bey'e veriyorum.

instl6zcnr,l
Tegekktir ederim Sayrn Bagkan.

Deferli katrhmcrlar; bugiin
sizlere Kamu ihale Kurumu'nun
elektronik ihaleye gegig siirecini

nasrl gergeklegtireceliyle ilgili
somut ve net bilgiler vermeye
gahgacalrm. Bildifiniz gibi, Kamu ihale Kurumu 1,5-2 yrlhk bir
Kurum. Bu 1,5-2 yrl iginde bizim Kuruma bagladr[rmrz giinden itibaren hedefimizde elektronik ihale vardt. Yalnrz elektronik ihaleyi 1 yrl <ince veya 2 yi
cinc e telaffu z etti$inizde ins an lar
sizi i.itopik bazr hayaller peginde
olan bir kigi olarak algrhyordu. Bugiin geldifimiz noktayr gok net gekilde gciri,iyorsunuz gu anda; yani hayal edilen geyin gergeklegmesi gok uzun zaman

almryor, bunu siirecin iginde gcirdtk. Kamu ihale Kurumu, elektronik ihaleye giden yolu iig etapta kat etmeyi planhyor. Bu gergevede birinci etapta Ihale Bilgi Sistemi denilen bir yapr yer ahyor. Elektronik ihale siirecindeki biittin yaklagrmlar sistematiktir; yani kavramsal olarak iyi tarumlanmrg, girdisi,
hangi igleme tabi tutulaca[r ve Erktrsr net olarak ortaya konulmug yaprlar iizerinde iglemler gergeklegtirilmektedir.
Ihale Bilgi Sistemi'nin amacl, 4734 sayir Kamu ihale Kanunu kapsammilgili kritik bilgileri toplamaktrr. Bu ihtiyag

da yaprlan tiim ihale siiregleriyle
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nereden ortaya grkryor? Bildi[iniz gibi, Kamu ihale Kurumunun iki tane temel iglevi var; bir tanesi diizenleme, di$eri ise denetleme veya EikAyetleri inceleme. Bir stireci, bir yapryr diizenleyebilmek igin, o siiregle, o yapryla ilgili bilgi sahibi olmanrz laztm. Bilgi sahibi olmadan diizenleme yaprlamaz. Bu
amagla ihale nilgi Sistemi tasarlandr. $u andaki uygulamada mal, hizmet, yaprm ve danrgmahk ihalelerine iligkin ttim si.ireci kayrt altrna alan toplam 200
civannda standart form var. Bu formlardaki tiim bilgiler tabii aynr derecede
cinem arz etmiyor. Kdtik bilgi dedilimiz, ihale stireci ile ilgili ddniim noktalarrna iliqkin bilgiler; yani idarenin ihale stirecinin yiirtittilmesi ile ilgili karar
verme konumunda oldufu kritik noktalan igeren bilgiler. Bunu saflamak igin
ihale siirecini ba$tan sona kadar takip etmek gerekiyor. Bunun igin Kamu ihale Kurumu "ihale kayrt numarasr" diye bir kavramr ortaya koydu. Diinyada
"ihale kaytt numarasr" diye bir kavram sanlyorum bu kadar etkin bir gekilde
kullanrlr durumda defildir. $u anda slaytta grirdiifi.iniiz gibi, ihale kaytt numarasl her yrl srfirdan baglayan ve srah olarak artan bir rakam, yani gok basit bir rakam 200417888, bir sonraki gelirse 7889 olacak. Bu do!rudan web
tizerinden almmry bir form, "Bir Bakrgta ihale". Amag, ihalenin profilini ortaya grkartabilmek.

Oncelikle idarelerle ilgili bilgileri aldrk. Bu siiregte gunu gcirdiik: Baglarken, Ttirkiye'de Internet kullanrmrnrn tjzellikle kamu kaynafrndan ahm
yapan idareler arasrnda bu kadar yaygm oldufunu bilmiyorduk. $u anda 25
bin civannda ihale yapan kamu idaresi ihale bilgi sistemi iizerine kayrth ve
son 3-5 aydrr bu rakam aynr. Bu, $unu gosteriyor: Tiirkiye'de ihale yapan
aktif kamu idaresi saylsr 25 bin. Bu durum bize ayrrca gunu da gcisteriyor;
Tiirkiye'de kamu kaynalr kullanarak ihale yapan tiim idarelerin internet
erigim ve internet kullanma imkdnr var, bunu yizde 99 oranrnda sciyleyebiliyoruz. Bu durum Elektronik ihaleye gegig igin gok uygun bir ortam
olugturuyor bize.
ihaleyle ilgili kritik bilgileri, ekranda gciriiyorsunuz; ihalenin ttirii, usulti,
ihale yetkisinin kim oldulu, ihalenin hangi tarih ve hangi saatte yaprlacalr ttirtinden bilgiler. 01 Ocak 2004 tarihinde tiim ihale ilanlannr yayrnlama gcirevi Kamu ihale Kurumu'na verildikten sonra bizim bu ilanlan ytinetmemiz gerekti. 2003 yrhnda Resmi Gazete bunu yapryordu,2004 yrhnda Kamu ihale
Kurumu bu iglevi iistlendi. idarelerin internet erigimi ve internet kullanabilme
BiRINCI GUN iKiNcl OTURUM
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kapasitesini 2003 yrh iginde tespit etmi$tik. Buradan yola grkarak 2004'te
kullanrma girecek bir sistem tasarladrk; "ilan ydnetim sistemi". ilan ycinetim
sistemi ile ihale ilanlannm elektronik ortamda ahnmasrnr, elektronik ortamda
biilten basksma matbaaya giinderilmesini, ve elektronik ortamda web iizerinden yayrna agtlmasrnr amagladrk. Bu uygulama bagladr ve gu anda ytizde ytize yakm oranda bir baganyla yiiriittiliiyor. Bugiin itibariyle, yani son 5 aydrr
yaklagrk 13 bin civannda ilan elektronik ortamda ahndr. Biiltende ve elektronik ortamda yayrnlamyor, gegmige dcintik ihale ilanr argivimiz var. Ihale sonug ilanlanna iligkin bilgiler elimizin altrndadrr. Burada tabii ttim ihalelerin
ilana grkmasr gerekmiyor, o hususu da dikkate almak lazrm. Yani bugiin itibariyle son 8,5 ayhk veri, ihale bilgi sistemi iizerinde yaklagrk 112 bin ihalenin bilgisi var. Yani gu ekranda gcirdiiltintiz formatta son 8,5 aydrr Tiirkiye'de ihale Kanunu kapsammda gergeklegtirllen lI2 bin ihalenin gu bilgilerini g<irebiliyoruz. Yalnz bunlar 6zet bilgi, detayrnr da istersek gorebiliyoruz.

Teyit denilen bir olgu var. Teyit; ihaleye verilen teklifler deferlendirildikten sonra ihale kimin iizerinde kaldrysa, bu kigi ihalelerden yasakh mr, defil
mi sorgusu ve bunun belgelendirilmesi. Bu ashnda gok kritik bir noktayt igeriyordu bizim igin. Qiinkti kanunen teyitbelgesinin Kamu Ihale Kurumu'ndan
almmasr zorunludur. Yani kanunla konulmug bir zorunlulufu baz almamtz,
tiim ihale stirecini ihale kayrt numarasr ile iligkilendirerek kanun kapsamtnda
yaprlan tiim ihalelerle ilgili bilgi toplamamrzr safladr. Teyit belgesi web tizerinden veya resmi yazr ile normal yoldan ahnabiliyor. Kamti ihale Kurumu'na bildilim kadanyla son 3-5 aydr yazh ortamda teyit talebi gelmedi. Bu
iki gekilde yorumlanabilir; ya idareden kanuni zorunlulufu athyorlar, teyit
yapmryorlar veya hepsinin Internet erigim olanafr var. Birinci segenek bizim
igin gok gtiziilebilir bir alternatif defildir, onu diigiinmek istemiyoruz. Ikinci
segenekten gidersek, idarelerin yizde ytize yakrn oranda Internet erigimine
sahip oldufu ve internet i.izerinden iqlem yapabilme kapasitesine sahip oldu-

[u sonucu ortaya

grkar.

Kdtik bilgilerden bir tanesi de, bir ihaleye kag kigi teklif verdi, bunlardan
kagr gegerli, kagr gegersiz, en dtigiik teklifle ne, en yiiksek teklif ne? Artt, ihale konusu ige iligkin yaklagrk maliyet bilgisini alabiliyoruz. Qtnkii bu bilgi

gi

rildi[inde stizlegme yaprlmrg oluyor. Yaklagrk maliyet, bildi$iniz gibi, ihale
siireciyle do!rudan iligkisi olmayanlara agrklanamaz. Kamu ihale Kurur38
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mu'nun ihale siireciyle ilgili olmayan bir yer veya kurum olarak algrlanmast
da gok dofru de$il, ihale stireciyle iligkisi var. Yani yaklagft maliyetin, iglem

yapmak amacryla Kamu ihale Kurumu'na agrklanryor olabilmesi lazrm. Qtinkii gizli kalmasr elektronik ihale siirecinde gok ciddi gekilde bir engel olugturabilir. Daha sonra bir ihaleyle ilgili gikAyet yaprlmrg mr? Yaprldrysa, detayda gtirebiliyoruz ve en son krsrmda da, yukanda mesela izmir PTT Bagmtidiirltilii tjrnek olarak grkmrg. Aynr idarenin son 8,5 ay veya sistem kuruldu[u
zamandan itibaren usul ve tiir bazrnda yaptrlr ihalelerin dalrhmrnr gtirebiliyoruz.Uzerini trkladrlrmrzda daha detayr da gelebiliyor. ihale bilgi sistemiyle biz bunu safladrk ve gu anda bu sistemin, ihalelerin kayrt altrna ahnmast
anlamrnda yani ihalelere kayrt numarasr verilmesi anlamrnda ytizde 99 geger-

li oldu[unu gdrebiliyoruz.
Bir tek sorunumuz var, teknik bir sorun. Teyit belgesi alabilmek igin, teyit
a$amasrna kadar olan stireEle ilgili bilgilerin ihale bilgi sistemine girilmesi
zorunlu tutuluyor. Sdzlegme ve teklif bilgilerini gcindermekte bildi[imiz veya
bilmedifimiz sebeplerden dolayr idareler tembel davranryor. Yani gu anda

lI2bin

civannda kayrth ihale var. Bunlann sadece ytizde 60'rnm ihale stjzilgili bilgilerinin geldi[ini gtiriiyoruz. Bu
bizi, ihale bilgi sisteminin ikinci versiyonunu geligtirmeye zorladr. ikinii versiyona da ihale Kontrol Sistemi diyoruz. Birinci sistemdeki amag bilgi toplamaktr, ikinci sistemdeki amag ihale siirecini kontrol etmek. ihale Kontrol Sistemi'nin amacl, Kamu ihale Kanunun kapsamrnda yaprlan tiim ihalelerin baglangrcrndan sonuglanmasrna kadar ttim siireglerinin kanunda ve ycinetmeliklerde belirtilen esas ve usullere uygun olarak yaprlmasrnr saflamak. Ashnda
Kamu ihale Kurumunun da temel gdrevi yani anayasasr sayrlabilecek gcirevi
legmesi ve ihaleye verilen tekliflerle

bu.

Bu baflamda gtiyle bir bilgisayar uygulamasr tasarladrk: Bizim ihale mevikincil mevzuatrmlz ihale si.irecinin elektronik ortamda iglenmesi
igin gok uygun bir zemin olugturuyor. Siiregteki her agama standart bir form
iizerinde kayda ahnryor, tiim stireg forma ballanrnca bilgisayar tarafindan iglenmesi de kolay oluyor. Bunun ashnda denemesini de ilan ydnetim sisteminde yapmrghk. Az tince bahsettifim 200 civanndaki formu web ortamrnda oyle bir igleyelim ki, ihale yapan idareler kolayca bunlan doldursun, grktnmr alsm, grkflsrnr ihale iglem dosyasrna koysun, "Kamu ihale Kurumu'na Gdnder"
zuatrmrz,
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butonu yardrmryla sistem otomatik olarak paralelinde ttim formlan kaydetsin,
ihale iglem dosyasrnrn elektronik bir kopyasr da Kamu Ihale Kurumu'nda bulunsun. Yani ihale siireci ile ilgili sadece kritik bilgileri de[il, ttim bilgileri almtq oluyorsunuz ve ihale stirecinin tutarhh[rnr sallamrg oluyorsunuz bu sayede. Bagka ne yapm$ oluyorsunuz?. Mevzuat gere[ince olmast gereken ideal durumu zaten siz biliyorsunuz, ihale kontrol sistemi sayesinde gergeklegen
durumu da biliyorsunuz. Yani bir idare ihale s{irecinde olmasr gereken gibi
davranmadrysa, kendisine elektronik ortamda birtakrm uyanlar giinderilebilir. Bunu saflayabilme imkdmm dabize ihale kontrol sistemi verecek. Ihale
kontrol sistemi, gu anda gergeklegmig bir proje delil. Yalnrz,Ihale Kontrol
Sistemi Proje Geligtirme Grubu diye bir grubumuz var;2004 yrh sonu itibariyle biittin fonksiyonlanyla birlikte ihale kontrol sistemini uygulamaya koymayr planhyor.

Bu siirecin bugiin igin son agamasl, iigiincii agamasr; elektronik ihale sistemi. Elektronik ihale sisteminden sonra uygulamaya girebilecek sistemleri
gimdiden dngtiremiyoruz. Elektronik ihale sistemi gu srralarda diinyada en
gok tartrgrlan ve en popiiler uygulamalardan bir tanesi. Niye dtinyadaki en popiiler uygulamalardan bir tanesi? Qtinkii gu tespit edilmig ve gcirtilmiig: Elektronik ihale, aslmda bu salonda sabahtan beri tartrgrlan birgok sorunun tamamen veya krsmen griziimti gibi gdriili.iyor. iyi uygulanrrsa, gok biiytik oranda,
rekabet, saydamhk, egit muamele gibi problemleri giizebilecek durumda ve
konumda g<iriiltiyor. Bunu gergeklegtirmek igin Kamu Ihale Kurumu "Elektronik ihale Qahgma Grubu" diye bir grup olugturdu, gtinkti gahgmalarr kurumsallagtrmak gerekiyordu. Elektronik ihale Qahgma Grubu, cjncelikle ttim
diinyadaki elektronik ihale uygulamalannr inceledi. Burada ilging bir durumla kargrlagtrk; normal kogullarda geligmiq tilkelerde elektronik ihale uygulamalannm gok geligmig olmasr beklenirdi. Mesela, Avrupa Birlili veya Amerika gibi iilkelerde. $tiyle bir durumla kargrlagtrk; bizim incelememizde, biitge agr[rnrn gok oldu[u ve ihale usullerinin uygulanmasrnda problemlerin oldufu, yani yolsuzluk sriylentilerinin oldulu veya fiilen yagandr[r tilkelerde
elektronik ihale bir g<iziim olarak algrlanmrg. Yani Meksika,Brezilya,$ili, Latin Amerika iilkelerinde epey yol kat edilmig. Onun paralelinde Avrupa Birli[i'ne tiye iilkelerde epey geligmeler var. Romanya oldukga iyi yol kat etmig,
neredeyse ttim siireci tamamlamrg. Avrupa Birlifi'nde elektronik ihale, belli
bir zaman takviminden sonra zorunluluk olarak kabul edilmeye baglanacak,
140
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bununla ilgili kararlar almmrg durumda.

Elektronik ihale sistemi ne salhyor? Baktrlrmvda,yizde 100 saydamhk.
Bakrn, yizde 99 delil, yizde 100. Bu gok iddiah, bu projeyi gergeklegtirmek
igin de iddiah olmak lazrm. Elektronik ihale sisteminde ihale siirecini fiilen
yiirtiten, kontrol eden bir bilgisayar. Bilgisayann bir bilgiyi isteklilerin bazrsrndan saklama gibi bir segeneli yok. Nasrl programlarsanrz tiyle gahgr. Egit
muamele; egit muamelenin kargrtmdan bakarsak, aynmcrhktrr bu, yani adam
kayrrmadr. Bilgisayar btiyle bir $ey yapamaz.

Yiizde yiiz kamuoyu denetimi; sanal bir ihale odasr diigtiniin -bir ihale
odasrnda ne vardr; teklif verenler vardrr, ihale komisyonu vardr, teklifler
vardr- bu odaya vatandagr da koyun. Yani ttim tekliflerin vatandaqrn gciziiniin
<iniinde agrldrlrnr diigiintin. Bu, kamuoyu denetiminin yiizde yiiz oranrnda
sallanmrg hali. Elektronik ihale, kamu ahmlannda minimum kaynak israfinr
da amaglamaktadrr.
Satrn alma si.irecinde maksimum etkinlik, burasr rinemli; satrn alma siirecinde maksimum etkinlik. Satrn alma siireci, temelde baktrlrmrzda bir idare-

yi ilgilendiren krsmr var, bir de istekliyi ilgilendiren krsmr var. idareyi ilgilendiren krsml, ihale doktimanlannrn hazrrlanmasr, istekliyi ilgilendiren krsrm da tekliflerin hazrlanmasr.Biz,bilgisayarla ihale dokiimanr hazrrlanmasrnt desteklersek, birtakrm ihale gablonlannr sisteme koyarsak, stireci hrzlan-

drrmrg olaca$n. Aynr gekilde teklif veren igin de bu yaprlabilir, Elektronik
ihale sisteminin idareler agrsrndan ihale hazrrhk stirecini istekliler agrsrndan
teklif hazrrlama siirecini 3 kata varan oranda daha etkin hale getirdili dtinyadaki uygulamalardan bilinmektedir.

HALiL inn,I.HiIvT AKCA
Sayrn 6zgen, tegekkiir ediyoruz.

iHs,q.N

ozcnrrl

Safolun Sayrn Bagkan.
BIRINCI GUN IKINCI OTURUM
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HALiL ignA.HiM AKCA
Bunda sonra yaptlacaklarla ilgili krsmr soru geldi[inde aqrklarsrnrz, gi.inkti
stire doldu. $imdi stizii Ankara Ticaret Odasr Ytinetim Kurulu Uyesi Sayrn

Atilla imirlio$u'na veriyorum.

ATiLLA iruinr,ioGlu
Tegekkiir ediyorum Sayrn
Bagkan.
Sayrn BaEkan, de[erli katrhmcrlar; scizlerime baglarken,
hepinizi saygryla selamhyor,
Kamu Ihale Kurumu'nu bu kanunu oturtmak igin ve gereken

diizenlemeleri yaparak harcadr-

!r

emek ve gabalardan dolayr
kutlamak istiyorum, tegekktir
ediyorum.
Ben, bilgisayardan anlamryorum. Amattjr bir bilgisayar
kullanrcsr olabilirim, ama bilgisayann yararlannrn sonuna kadar gok iyi kullanrlmaslnl ve siiratle e-ihalelerde hayata gegirilmesini de isteyenlerin bagmda geliyorum. Size, e-uygulamalar konusunda Ankara Ticaret Odasr olarak yaptrlrmrz birkag hizmetten
bahsetmek istiyorum.
Ankara Ticaret Odasr olarak internet tizerinden yiirtittti[timiiz uygulamalardan bir tanesi, Bilgi iglem Dairemizin alacalr malzemeleri do!rudan kabul
edebiliriz. Bunlan internet ortamrnda yayrnhyoruz. Web sitemizde grkan bu
listeyi aynca da e-mail'lerle firmalara bildiriyoruz. Bu malzemeler srrasryla
verilen bir hafta siire, 10 gtin stire zartrnda bagtan 3, 5, 10, derken 190'a kadar ulagan firmalann ilgisini gekmigtir. ilging olan tarafi da stirenin bitmesine, yani ihale saatinin bitimine son 10 dakika kala fiyatlann stiratle diigmesi-
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dir. Bu sistemi uygulamaya baglamadan 6nce birgok aksamalar ve uyumsuzluklar meydana geliyordu. Mesela satrn alma biriminin ig yolunlulu dolayrsryla gerektili kadar rekabeti arttrramlyorduk, daha ucuza ahm imkAnr bulunamryor ya da firmanrn elinde kalan bir malzemenin teklifiyle kargrlagrp mecburen altyorduk. Bazr malzemeler de ilk elden ahnabilecekken, ikinci ve
iigtincii elden bize intikal ediyordu, daha pahah oluyordu. Bu sistemden daha sonra bazrkazanrmlar elde edildi yani malzemelerin ilk elden ahnmasrmn
yanmda, fiyatlarda yizde 30 civarrnda bir dtigme oldu. Personel zammrkazanrmlannr da diigtti[timtizde, tasarrufumuz yiizde 38'lere grktr. istedilimiz
malzemenin yeni bir versiyonu aynca bizi uyararak firmalar tarafindan yiinlendirme gekli geligti. Demode olan malzemeleri alabilecekken, servisimizin
bu konuda bilgisi arttr. Fiyatlann uygunlulunu ATO'nun ara$trrmasr yerine
serbest rekabet ortamr yaratrlarak firmalara brrakmrg oldu. Telefon, faks, email ve firma ziyNetleri ortadan kalktr. Firmalar $artname almakla ve teklif
mektubu vermekle zaman kaybetmemekte, biiylece firmalar agrsrndan da zaman ve para tasarrufu sallanmrg oldu.

Elektronik uygulamalann bir ikincisiyse, 5590 sayilr Yasa,

ki

defiqti.

Cumhurbagkanrmrz onaylarsa, bu kanun numarasr da deligmig oldu. Bu ka-

nunun bize verdili yetkiyle, her yrl yenilenen devlet btitge uygulamalannrn
6zelmalzeme ahmlannda rayig bedel tespitini yapryoruz. Aynca ihaleye esas
olmak iizere yaklagrk maliyet belirlemeleri yapryoruz. Bunu da adil ve hrzh
bir gekilde yerine getirmek igin geligtirdi[imiz bilgisayar uygulamalarrna,zamanla internet iizerinden resmi kurum ve firmalann kullanrmma agrk hale de
getiriyoruz. ilgili kurum istedi[i takdirde bir gifre vererek, bizim sitemizden
bu verileri de alabiliyor.

Krsa zaman arahklanyla kamu kurumlanna bildirilen bu rayig bedeller
belli bir komisyon tarafindan yani uzunca siireler, icabrnda bir hafta, 10 gtin,
15 giin zarfnda bu igi bilen, mesela sa[hk sektdrtindeki o komisyonun iiyesi
tarafindan tespit edilen ve kurumlara bildirilen fiyatlardr. Fakat biz elektronik
uygulamaya gegtikten sonra 100 bin kalem civannda, diinyanrn neresinde,
hangi marka, hangi tiriin varsa, bunlan tek tek veri tabanr kaydryla bilgi bankamtza kaydettik. Bdylece yiiksek tespit edilen veya yanhg, adil olmayan tespitlere mahal vermemiq oluyoruz. Teknoloji geligtikge, yeni grkan iirtinlerin
fiyatlarr mutlaka dovizbaznda gelebiliyor ve biz bunlan kurum ve firmalara
BiRiNCI cUN IKINCI oTURUM
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verdilimiz gifrelerle iglerini bulunduklan yerlerden daha rahat ve hrzlt bir gekilde yapmalarmr sa$ryoruz. $6yle bir misal verebilirim: Mesela PTT Safihk
Dairesine biz bu qifreden verdik. PTT, 81 iline bizim verdilimiz gifreyle fiyatlannr gegiyor. O fiyatlar Van'daki bir PTT mensubuna laztm olan protez
bir parganrn fiyatrnr bizim veri bankamrzdan alarak, anrnda o insanm Van Ticaret Odast gibi... Van Ticaret Odasrna verdi[i zaman uzun siire gegecek. Bu
tespiti yapabilmek igin bir hafta, 10 giin belki Ankara'ya yollayacak vesaire;
ama bu parayl rideyecek olan PTT oldu[u igin, tideyeceli rakamr bizim bilgi
bankamrza girerek, rayig bedelini ahyor, gtkttsma iligtirerek gerekli saymanhla yolluyor ve parasrnr da tidiiyor.
Veri tabanr grktrsr tabii ki bazr maliyetler getiriyor; ama do!rulufu, zaman
krsahlr ve iggticiintin minimumlarda olmasr en biiyiik tasamrftur. ithal bir
mahn giriginden itibaren giimrtik bilgileri, fonlart, akredite masraflan, Ttirkiye distribiittirii, genel dalrtrcr ve bayii kArlan dahil, resmi kurum ve kuruluglara maliyet fiyatlan bu bilgi bankasrndan gidiyor. Marka, model, mengei ve
uluslararasr kodlamalan olan her ttirlii mahn dtiviz cinsinden fiyatlarr bilgi
bankamrzdan kurumlann hizmetine sunulmaktadr. Bu arada bizim ATO olarak 99 yrhndan itibaren salhk malzemeleri veri tabant alttnda bagladrltmtz
sistem bugtin ingaat, hrrdavat, elektrik, ecza, yedek parga, telekomtinikasyon
ve elektronik gruplanyla da 100 bin kalemi agmrg durumda.

Bunun yarunda kamu ihalelerindeki saftralarda 3 ana baghkta bu safhalarr
toplarsak; bir, ihale 6ncesi. Tagra tegkilatlannda yaprlan ihalelerin $artnamelerine ulagmak gok zor.Ya parasmr yolluyorsunuz, gartname gelmiyor veya
adam yolluyorsunuz, biiyiik kiilfet. $artnameler hazrlarurken, daha hazrhk
safhasrnda ilan edilmeli, briylece rekabetin artmasr da sallanmah yani gahrslara gdre $artname hazrlamamah diye diigiiniiyorum. Elektronik ortamda katthmcrlann go[almasr ve arttrnlmasrna dncelik tanrnmahdr ki, maliyetin
ucuzlulu da biiylece kendililinden ortaya grksm.

ikincisi, ihale siirecinde ihale zarflan gittikge kahnlagryor. ihaleye giren
adaylar istenen evraklann, belgelerin go[almasryla yani tahmin ediyorum, bazr kurumlar 30 civannda belge istiyor. Bunlann btiytik bir bdliimiiniin tek bir
yerde, mesela Kamu ihale Kurumu'nda toplanrp bir e-kart verilebilir. Bu e-

kart, belli bir sertifika hiiviyetini ta$r ve belli siire kullanrlmasr miimktin ola-
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bilir. e-kartta neler oldu? ihale yapan komisyon tarafindan yine elektronik ortamda kontrol edilmesi de miimkiin olabilir. Teminat mektuplarr, banka durumu gibi geylerinse elektronik bankacrhkta zaten yet almasr gerekiyor. idari
gartnamelerde yer alan bu 30 civanndaki belgenin 10 tanesinin tek bir belge
halinde Ticaret Odamrzca verilmesi de milmkiindiir. $u belgenin, ortaklann
pay durumu dahil, sermayesinin, temsilcisinin, adresinin, sicil belgesinin, yani 24.Maddenin e bendinde ticaret sicil ve oda sicil memurluklanndan ahnmasr gereken belgelerin hepsi bir belge haline ddktilebilir ve bu da bir elektronik kart olarak ihale yapan idarelere ulaqtrrlabilir. ihale sonrasl ise, teminat mektuplannln iadesi ve $demenin yaprlmasmda elektronik uygulama na-

srl yaptlr, bilemiyorum ama ihale $ncesi yaprlan elektronik ilanda ihalenin
cidenelinin aynlmrg olmasr, zaten bu 5.Maddenin de gerektirdi[i bir $eydir,
fakat kesinlikle bunu gtiremiyoruz. $artnamelerde tjdenelinin bu garta gtire
var kabul ediliyor ve ihalelere giriliyor. Ondan sonra da 3 ay,5 ay, 7 ay bekleyen firmal arrmrz vardr.
Son olarak da 23 Haziran 2004 tarihinde

yiirtirlii[e girecek olan Elektro-

nik imza Kanununun gu anda alt yaprsr hazrlantyor. ingallah bu da CE igareti gibi yrllarca siirmez. Belki o kadar kolay bir gey delil ama bunun giivenlik
programlannrn, bilgisayar uzmant arkadagrmla bunu konugtufumda, bu programlarrn giivenlik agtsrndan gok tinemli oldu[unu; fakat programl yapanrn
dahi bu programl gtizemedi[ini, son derece gtivenlikli oldu[unu s6yledi. Bunun bir an evvel ytirtirltile sokulmast dile[imizdir.
Hepinize saygrlar sunuyorum.

HALiL innLninn AKQA
ilk tig konugmacrmrz daha ziyade
uygulamalara iligkin deneyimlerini ve Eaftgmalalnt aktardllar. Diler iig koBen de Atilla Bey'e tegekkiir ediyorum.

nu$macrmlz konuya daha kavramsal ve teknik agldan yaklagacaklar.

Bildifi-

niz gibi, TuBiTAK',tan, Ttirkiye Biligim vakfi'ndan ve Bilkent universitesi'nden hocamrz burada.
Sdzi.i

ilk olarak Bilkent Universitesinden

Sayrn Dog. Dr. Mustafa Akgtil

Bey'e veriyorum.
BIRINCI GUN IKiNCI OTURUM

L45

Dog. Dr. MUSTAFA

AKGUL

Tegekktir ederim. Oncelikle bu
toplantryr diizenleyen Kamu ihale
Kurumu'na, kendisinin bir anlam-

da bir yrlhk faaliyetini ve bundan
sonra yapacaklannr masaya yatrma olana$ma tegekki.ir ederim. Kamu, genellikle bu kadar agrk yiirekli olmuyor, savunmaya daha fazla
gegiyor, Bu bakrmdan bagkalanna
tjrnek olur, sorunlan hep beraber
tartrqarak daha iyi bulabiliriz. O
bakrmdan daha detaya bakan toplantrlarda biiyi.ik yarar gciriirtim.

Ben, meseleye biraz daha genelde bakmak istiyorum. Konugtu-

!umuz, e-ahm diyebilecelimiz
mesele, internet'in hayaumza soktu[u bir gey. Biraz daha internet'e ve neyi
temsil ettiline bakmakla baglamak istiyorum. Ttirkiye, internet'le 10 yrldrr tantgtr. Diinyada 30 yrlhk bir deney var ama esas olarak dtinyanrn da internet'i
bu kapsamda gordi.ilti 93 filandrr. Di.inya internet'i agalr yukan Tiirkiye'yle
aynt durumda. Fark etti, giinliik yagamr deligtirecek bir olgu olarak fark etti.
Belki gunu sriylemek lazrm: insan zamanla pek gok $eye gok hrzla ahgryor. 10
yrl cince bugiin olanlan hig kimse hayal bile edemezdi. Diinya, bir anlamda
devrimsel diyecefimiz bir de[igimin sancrlarmr ya$lyor. Bilgi toplumu, bilgi
galt, biligim toplumu, enformasyon toplumu, bilgi ekonomisi, bilgiye dayah
ekonomi gibi terimi gok srk duyuyorsunuz. Bu, tarrm toplumu, sanayi toplumu sralamasrnda yeni bir toplum bigimi; ama bunun ne oldu[unu tarumak
mtimkiin degil. Qok tanrm yapanlar var; Avrupa Birli[i 96'da"biz enformasyon toplumuna girdik" diyordu, ondan sonra 99'da e-Avrupa'yr baglattr. O
zaman "information society" diyordu, gimdi "no society" diyor.

$unun altrnr gizmek istiyorum: Sanayi toplumunun en bagrnr diiqtini.in, James Watson'm deneyleri yaptr$r ya da ilk grkn$rn kullanrldrlr zamanhig kimse bugtinii hayal filan edemezdi. Yani o zaman sanayi toplumunu tanrmlama-
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ya kalkan biri nasrl bagansz olursa, bugiin igin de bilgi toplumunu aynr kesinlikle tantmlamaya gahgan biri bagansrz olur. Yani gok ciddi bir deliqimin
egifindeyiz, bir geyler gcirtiyoruz, ona gore ytinleniyoruz ama daha igin gok
bagrndayrz. Nedir gdrdii[timiiz; bilgi teknolojilerinin yolun kullaruldtllnl gdri.iyoruz. Ama buna paralel bagka tizellikleri gizersem, bireyi tinde giiriiyoruz,

temel
etkis

lim, teknoloji, Ar-Ge'yi
. Orgiitlerin yaprsr de[igiyor, hiyerargiler yok oluyor, rakipler igbirli[i yapryor, iireticiler ve tiiketiciler igbirli[i yaplyor, bir ekosistem iginde gahgmaya baghyoruz. Katrltmctltk,

yaratrcr bireyin
g<iri.iyoruz ve

a!

saydamltk, bu toplantrnrn konusu olan geyler bu teknolojiler sayesinde cine 9tkryor. Belki gok daha temel olan, bilgi bir iiretim faktdrti haline geliyor. Bunlann motorunu bilgi teknolojileri gekiyor, ama i$ sadece bilgi teknolojileri de!il. Bilim, teknoloji gok tine grkryor, temel katma de[er yaratan unsur oluyor.
Bu, gu demek tabii; sadece intemet'i ve bu teknolojileri yolun kullanmanrn
iitesinde dahafazla entelekttiel emek iizerinde kafa yormak, dahafazlamar
ka geligtirmek, pazarlama yapmak, uzmanh$t geligtkmek lazrm' Bu biltiin ya-

$amrmzl etkileyecek, etkiliyor. Dolayrsryla resme biraz daha biiyiik bakmak
gerektili igin bunu sdyliiyorum.

$imdi e-ahm giindemde. Bunun verimlilik sa[ladrfrnr ya da masraflarda
ciddi bir azalma safladr[r defalarca stiylendi. Bu, devletlerde, kamuda yizde
2-3 dizeyinde yagandr, 6zel sekttirde ytizde 10'da yagandt, yiizde 15'i hedefleyenler de var. Bu sadece kamu igin de[il, herkes igin gegerli bir qey yani bu
mesele bizim KoBi'ler igin, biiyiik girketler igin, herkes igin gegerli ve sadece ahm meselesi de[il, elitim igin de gegerli. Yani yagam felsefesini, ya$amlmrzrn her boyutunu deligtirmek zorundayrz,buna bu gekilde bakmak lazrm.
Bir de bu de[igim sadece belli yazrlmlan iiretmek, bilgi teknolojileri koymak, bilgisayarlan koymanrn $tesinde insanr ikna etme,drgtitlenme meselesi. Bunun igin de yava$tan baglayrp, sallam adrmlarla gidip, kiigiik adrmlar
atrp, gok srk geri besleme almak lazrm. $u gok yaygm yaganan bir sorundur:
Biiyiik projeler yaprlrr ve bagansrz olur. Sadece bize ozgi de[il, dtinyanrn pek
gok yerinde vardr. Kamu ihale sistemlerinde de biiytik bagansrzhklal ya$anml$ttr diinya tilgiistinde. Yazrhmda gok fazla yaganmlgtr bu, gok dikkatli olmak lazrm ama ana sorun <irgiitlenmedir, insanr ikna etmedir. Bu igin nastl yaprlacafrnrn hazr regetesi yok; ona gcire daha yavag gahqmak lazrm,dahafazla etkilegimde olmak lazrm ve akltmza ilk gelen beklentiler yanlltlcr da ola-

BIRINCI GUN

iKNcI

OTURUM

DT.

CEMAL AKYEL

Tegekkiirler Sayrn Bagkan.

Ben de konugmama Kamu
ihale Kurumu'na bciyle bir toplantryr diizenlemig olmasrndan
dttiril tegekkiirle baglamak istiyorum. Bdyle bir toplantr igerisinde de e-ihale konusuna ayrr
bir oturum ayrrlmrg olmasr igin
de aynca tegekkiirler.

Konugmamda delinece[im
hususlan ashnda bir gtindem
gergevesinde ele almaya gahga-

cafrm. Bir konugma planr olarak belki ikinci yansrya gegebilirsek, bu konugma planrnda kamu satm ahmlanrun etkinlegtirilmesinde diinya genelindeki e[ilimlere tjncelikle gok krsa olarak delinmek istiyorum, bundan tjnce de defalarca de[inildi ashnda. Arkasmdan bir e-ihaleyle anladr[rmrz nedir, "bizim kendi adrmrza anladrfrmrznedft?"
sorusunun bir tanrmrnr yapmak istiyorum. Bunun igerisinde delinecelim konular arasrnda siiregler, e-ihale veya e-satrn alma igerisindeki siiregleri ele alaca[rm ve bunlarla ilintili olarak gciztim bilegenlerine; yani bir e-ihale uygulamasrnda, e-satm alma uygulamasmdaki gtiziim bilegenlerine de[inece$im. Daha sonra uygulama geligtirme sdz konusu olsaydt, bunlann agamalan ne olurdu, nasrl bir yol haritasryla bu uygulamalan geligtirebilirdik, bunu krsaca ele
almaya gahgacalrm. Qtiztimti destekleyecek hizmetler mutlaka var. Qiinkti burada e-ihale dedi$imiz veya bagrna 'e' gelen bir gey sadece bir donanrm ve/veya yazrhmdan ibaret olmuyor, bunlann ayakta kalabilmesi ve gahgabilir halde
olmasr veya kullamlabilmesi igin birtakrm hizmetlerle desteklenmesi gerekiyor. Burada alt yapr olugturacak agrk anahtar, altyaprsrna de[inecelim, bir eihale uygulamasrnda olmazsa olmazlar arasrnda bulunan. Yine aynr gekilde bir
ga$rr merkezihizmeti destefi olmahdrr, buna delinecefim. Portal gereklililine ve portal igerisinde bulunabilecek katma delerli hizmetlerin neler olabilece$ine de[inecelim. Daha sonra da btiyle bir sistemin kullanrlabilmesi igin,
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kullanrcrlann tabii ki bilgi iletigim teknolojilerinde okur yazar olmalan gerekir. Burada da bir olrenme gereklilili vatdrr, buna igaret etmeye gahgacafrm.
Qok krsaca beklenen faydalara kamu kurumlan agrsmdan ve tedarikqiler agrsrndan delindikten sonra

kritik bagan fakttjrlerini belirtecefim.

Kamu satrn ahmlarmm etkinlegtirilmesi konusunda Gartner Raporunda,
Nisan 2003 raporunda temelde gu baghklarda dtinyadaki elilimler <izetleniyor: Biraz evvel de ifade etti[im izere,buradaki konu sadece bir yazrhm uygulamasrnrn geliqtirilmesi defil; daha ziyade siiregleri de iyilegtirerek, bu yeni yaprda en uygun hizmetlerin verilebilmesini saflamak. Dolayrsryla bir siireg iyilegtirme galtgmasmm, mutlak surette kamu satrn ahmlartnm etkinlegtirilmesi ve yaprlmasr gerekiyor. Bu biirokratik yavaglamalan ortadan kahlmak
igin bunlar yaprlabilir, ama e-ihale kavramt tabii ki bu gahgmalar igin veya bu
siireg iyilegtirmeleri igin bir motivasyon oluqturabilir. Btiyle bir uygulamaya
gegilmeye karar verildi[inde zaten stireg iyilegtirmesinin de yaptlmast gerekecektir.
Burada vurgulanan ve bir e-ihale uygulamasrnda mutlak surette tizerinde
durmasr gerektili di[er bir konu, tedarikEi segme ve delerlendirme yiintemleridir. Kamunun gegmiqte yapmrg oldufu ihalelerden cilrendiklerini, tedarikgilerin kalitesiyle ilgili olarak tifrendiklerini unutmuyor olmast lazrm. Dolayrsryla tedarikgileri bir delerlendirme sistemi gergevesinde igleri yaparken
de[erlendirmesi lazrm ve bu delerlendirmeleri ileride kullanmak iizere saklamasr lazrm. Daha sonra tekrar bir ihaleye Erkrldr$rnda veya bir ig yapilaca[t
zaman tedarikgileri bu bazda de[erlendirmesi ve segmesi gerekir. Bu gok
cjnemli bir adrmdrr ve e-ihale gtiziimtintin de dnemli bir pargasrdrr diye diigti-

niiyoruz.
Rekabet avantajrnrn de[erlendirilmesi burada iinemli -ki e-ihale bahsedildi- rekabeti sallayan araglardan bir tanesi olarak diigiintilebilir. Burada tabii
ki rekabet kogullannda mutlak surette gciz ciniinde bulundurulmasr gerekli
olan bir husus, rekabet avantajryla zaman iligkisinin mutlaka gciz tiniinde bulundurulmasr gerekir. Rekabet, burada maliyet etkin giiztimler elde edilecek
veya maliyet avantajr sallanacak yani rekabet sadece maliyet baztnda diigiiniiItiyorsa, maliyet avantajr saflanacak diye igin karar verme siireglerinin gecikmemesi gerekir. Qiinkii gecikmesi durumunda projeler hayata gegmeyerek,
BIRINCI GUN iKiNCI OTURUM
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burada bir firsat maliyeti stjz konusu olabilir. Bu dengenin

iyi korunmasr

ge-

rekir diye diigiintiyoruz. Tabii maliyetle birlikte kalitenin de rekabette deferlendirilmesi gerekir diye diigiiniiyoruz. Maliyet modellerinde ise -yine bu
Gartner Raporunda vurgulanan bir konu- "burada sadece ilk satrn alma maliyetleri de[il, aynr zamanda toplam sahip olma maliyetlerinin de gtiz <iniinde
bulundurulmasr gerekir" deniliyor.

Bir diler konu geffaflrk konusu ki, e-ihale uygulamalanyla sallanabilecek
bir fakttirdtir. Burada gegitli katma de[erli hizmetlerle qeffaflrlrn sa$anmasr
miimkiin olabilir. Orne[in, satm alma veya ihale duyurulan tiim tedarikgilere
farkh iletigim kanal!6nndan ulagtrnlabilir veya belli bir gartnameyle ilgili sorulann sorulmasr ve bunlara verilen cevaplann herkese duyabileceli bir Eekilde duyurulmasr mtimktin olabilir veya yine ihalenin hayata gegirilmesinde yani projenin ycinetimi srasrnda belli ana taglann herkes tarafindan geffaf bir ortamda giirtilmesi ve projenin nasrl ilerledifinin gtizlemlenmesi saplanabilir.
Yani burada geffaflrk srnrrlanrun bu do!rultuda gizilmesi gerekir diye diigiiniiyoruz.
Risk ytinetimi agsmdan da projenin bagansrna ydnelik risklere mutlak suretle odaklanrlmah, ki bunlar kontratla ilintili riskler olabilir veya projenin gdztimtiyle ilgili birtakrm riskler olabilir, bunlara odaklanrlmasr gerekir. Tabii

biittin bunlarda bilgi iletigim teknolojilerinden yararlanmak mtimktin ama
bagta da ifade ettilim izere,bu sadece bilgi iletigim teknolojilerinin basit bir
uygulamast defil, onlann bir arag olarak kullanrlarak, mevcut sistemin iyilegtirilmesi ve amaca en uygun di.izeyde gahgmasrnrn saflanmasrdrr.
Bu noktada eler 13. yanslya ilerleyebilirsek, burada e-satm almayla ilgili
olarak siireglere bakacak olursak, bunlann gahgabilmesi igin bir agrk anahtar
alt yaprsr gereklili[i var ve bir doktiman ycinetim sistemi gereklili$ var.Zira
her kamu kurumunun bir e-ihale ortamlna, uygulamasrna elektronik ortamda
erigmesi milmkUn olmayabilir, bunlar manuel sistem vasrtasryla erigmek isteyebilirler. Bciyle bir durumda dokiiman ycinetimi sistemleri kullanrlabilir. Yine bir e-satrn alma portah vasrtasryla btitiin e-sattn alma siireglerinin hepsi
desteklenebilir ve buradan bir takrm katma de$erli hizmetler do[rudan e-ihaleyle ilgili olmayabilecek. Orne[in agrk eksiltme, arttlrma, bagka konularda
veya yine e-pazar yerine do!ru giden, takas iglemlerinin gergeklegtirilebilece-
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[i daha genig bir gergevede konu ele ahnabilir ve bu portal tizerinden bu tiir
katma de[erli hizmetler sunulabilir. Bir galrr merkezi vasrtasryla da yine ek
hizmetler verilebilir, gaftnamelerle ilgili sorular cevaplanabilir veya mevzuatla ilgili sorular, sorunlar cevaplanabilir. Bilgiler portal iizerinden saflanabileceli gibi, intemet erigimi veya bilgisayar erigimi olmayanlann kullanabilece!i bagka kanallann agrlmasr mtimkiin olabilir.
ilgili stireglere bakacak olursak -ana stiregler ve bunlann
altrndaki krnhmlan- gok detayh olarak btitiin yansrlar tizerinden gegmeyece!im. Bu e-satrn alma siiregleri kurum igi satrn alma talebinin olugturulmasryla baghyor. Daha sonra ihale makamrna kurum tarafindan satrn alma talebinin
iletilmesi var ki, bu iletim srasrnda elektronik ortamda gergeklegecekse, mutlak surette bir elektronik imza kullanrmr burada gerekir ki, bu bilginin, iletilen talebin kimden geldifinin kesin olarak, gtipheye mahal brrakmayacak $ekilde belirtilebilmesi igin. Bu da ashnda ttim kullanlcrlara veya kurumlara bir
sayrsal sertifika verilmesi zorunlulu[unu ortaya koyabilir. Bu sayrsal sertifikalann nerede saklanacalr, bilgisayarlara siiriiklenebilir veya kullanrcrlara birer akrlh kart dafrtrlarak, bunlann tizerinde sayrsal sertifikalarrn saklanmasr
ve bu kartlar vasrtasryla sistem eriqimlerinin sallanmasr gibi alt gciziimler tiree-satrn almayla

tilebilir.
Satrn alma talebinin ihale makamr tarafindan onaylanmasr sonrasrnda ihale duyurusunun ve gartnamenin burada yayrnlanmast ana siireci geliyor. Burada da son kalemde ihale dokiimanlannm elektronik ortamda yayrnlanmasr
ve erigime agrlmasrnda , biraz evvel de ifade etti[im izere ga$rt merkezleri
aracrh[ryla mevzuat, gartname ve difier konularda, yani gartnameyle ilgili olabilecek sorulara cevap vermek tizere destek saflanabilir.

Daha sonra tekliflerin almmasr konusu geliyor. Tekliflerin ahnmasmda da
mutlak surette her agamada yani teknik $artname cevaplannm elektronik ortamda ahnmasl, eler bu gekilde ahnacaksa, bir manuel sistemle iletilmeyecek
ve do!rudan elektronik sistem tizerinden gelecekse, bir form aray;.j,zi gerekecektir, orada bir elektronik imza altyaprsr yine gerekecektir. ki, o cevaplann
hangi tedarikgiden geldi$ini kesin olarak gtipheye yer brakamayacak gekilde
ispatlayabilsin kurum. idari gartname kabul beyanrnrn ahnmasr srasmda yine
saytsal imza gerekecektir. Talep edilen idari dokiimanlann ve referanslarm
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ahnmast, bunlar da sayrsal imza gerektiren bir konudur. Tabii yine bir merkezi veri tabanmdan teklif veren tedarikgilerin herhangi bir yasak durumu olup
olmadr[r kontrol edilerek, stireg tamamlanabilir. Burada fiyat teklifinin iletilmesi esnasmda fiyat tekliflerinin gereken zamandan dnce agrlmasrnt engellemek igin aynca bir altyapr dtigtintilmesi gerekiyor. Burada simetrik qifreleme
yoluyla bu bilgilerin, yani fiyat tekliflerinin tedarikgilerin istedi[i zamandan
dnce agtlmast engellenebilir, bunun igin teknoloji var. Daha sonra tekliflerin
delerlendirilmesi giindeme geliyor. Burada, elektronik ortamda aqrk eksiltme

uygulamalan sijz konusu olabilir. Biraz evvel ifade
iizerinden bu hizmetler verilebilir.

ettilim izere, bir portal

ihalenin sonuglandnlmasr ve kontrat ve siparig agamalannt da yine e-iha-

le kapsammda diigiinebiliriz. Burada proje yonetiminde geffaflr[r saflamak
agrsmdan yani kontrat sonrasr da e-ihale uygulamast igerisine dahil edilebilir
ve projeyle ilgili temel adrmlan, drne[in mal ve hizmetin teslimi, kabul agamalan bu portal iizerinden geffaf bir yaprda herkesin takip etmesi sallanabilir.
Bir diler stiregse, tedarikgilerin de[erlendirilmesi ve ihalenin kapanrgrdrr.
Burada gdziimii destekleyecek hizmetler arasrnda agrk anahtar alt yaprsr bulunuyor. Bu, Elektronik imza Yasasr'na uygun olarak yetkilendirilmig bir sertifika hizmet sallayrcrsr tarafindan elde edilebilecek bir saytsal sertifika ola-

bilir. Bu sertifika sayesinde, bu teknoloji vasrtasryla kimlik do!rulama ve kullarucrlann kimlifinden kesin olarak emin olmak sciz konusu. Burada bu sertifikalara ba$r olarak da kullantcrlarrn bu sisteme erigimdeki haklannr ve yetkilerini tarumlamak da miimkiin olabilir.
Simetrik gifreleme, bir tjzel teknolojide yani belirtilen tarihten, belirtilen
zamandan veya gdnderenin istedilinden cjnce verinin agrlmasmr engellemek
istiyorsak, kapah zarfa bir benzetimle bu yolu kullanabiliriz. Qa$rr merkezleri vasrtasryla verilebilecek hizmetler arasrnda siiregler ve uygulamalarla ilgili
bilgilendirmeler buradan verilebilir yani temelde bilgisayar iizerinden bu hizmeti alamayacak olanlar igin bu gafn merkezleri kullanrlabilir, Sistemin kullanrmryla ve teknik sorunlarla ve sorularla ilgili bir yardrm masasr geklinde
gahgabilir, gartnameyle ilgili sorular buradan cevaplanabilir veya buraya resmi olarak iletilmesi saflanabilir, ihale siireglerinin takibi buradan sa$lanabilir ve tedarikgilere do[rudan telefon numaralanyla erigmek miimkiin olabilir.
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Portallarla ilgili olarak gdziimti destekleyecek hizmetler veya alt goziim de
diyebiliriz, kigisellegtirilebilir bir portaldan bahsediyoruz, herkesin kendi <izel
ihtiyacrna gdre kigisellegtirebilir olmahdr. Buradan duyurular takip edilebilmeli, mevzuat vesaireyle ilgili danrgrlabilmeli, projelerin temel agamalarr buradan takip edilebilmeli. Aynca kamu kurumlannrn kendi projelerini ytinetebilmeleri igin bir takrm katma delerli hizmetler bciyle bir portal iizerinden
saflanabilir ve kurumlar bu proje yonetim araElannr kullanarak kendi projelerini takip edebilirler. Bir takrm veri tabanr sorgulama hizmetleri buradan sunulabilir, tedarikgilerle ilgili bilgilere buradan erigilebilir, tirtinlerle ilgili bilgilere buradan erigilebilir. Yine katma deler hizmet olarak agtk artrrma, eksiltme ve takas hizmetleri buradan verilebilir.
Qrizi.imti destekleyecek bir diler hizmet e-cilrenme olabilir. Toparlayacak
olursam, kritik bagan faktcirleri olarak burada Eegitli faydalar bekleniyor, bunlar zaten konuguldu. Kritik bagarr faktcirleri arasmda e-ihale uygulamasryla
gerEekleqtirilecek satrn almalarda farkh ihtiyaglarrn mutlak suretle goz 6niinde bulundurulmasr gerekir. Bu sebepten belki e-ihale uygulamalannm sektcirelbazda geligtirilmesi faydah olabilir. Her sektcirle ilgili meseleleri birer birer ele alarak ve burada bu farkhhklardan cifrenerek, farkh sektcirler igin farkh tasanmlar yaprlabilir veya siiregler giincellenebilir.

Bir diler konu, burada sistem kullanrcrlannrn e[itimleri sa$anabilir. En
onemli konu da e-satrn alma oldufu igin, di[er kamu kurumlanyla entegrasyonu gerekecek bir sistemdir. Dolayrsryla bu sistemin di$er kurumlara entegre olabilir bir teknolojide geligtirilmig olmasr gerekir. Bu anlamda XML tabanh yazrhmlann burada dnemli olacalmr, bu entegrasyonu kolaylagtrraca[rnr dilgiiniiyoruz.
Tegekktirler Sayrn Bagkan.

HALiL tsnAlriNr AKQA
Cemal Bey'e tegekkiir ediyorum. Son konugmacrmrz TUBiTAK Temsilcisi Altan Kiigtikgrnar'a scizti veriyorum. Olabildifince krsa olursa iyi olur,
vakit ilerledi.
BIRINCI cUN iKiNCi OTURUM
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ALTAN

rugUrgrN^rn

Tegekkiir ederim. Giintin en son koytikiinii ta$lyorum, o
yiizden olabildi[ince krsa kesmeye gahgaca[rm. Benden onceki de[erli konugmacrlar zaten pek gok noktaya temas ettiler.

nu$macrsr olmanrn

Nigin buradayrz ve elektronik ihale,
elektronik kamu satrn ahmlan ashnda tiim
politik bilgi toplumu yaklagrmlarr igerisinde nereye oturuyor, onu bir parga ozetlemeye gahgacafrm. Bu noktaya nasrl gelindi[ini

cizetlemeye gahgacalrm ve bir de
bunu sonuglarr neler olabilir, onlan da krsaca tartrgmay a agmay a gahqacalrm.

Mustafa Hoca'nrn da belirtti[i gibi, ashnda biitiin bilgi toplumu yaklagrmlan 1970'lerin sonu, 1980'lerin baqlarrndan itibaren giindeme geldi. Niye;

gtnkti o zamana kadar oldukga etkin bigimde kullanrlan ve stnrrlarrnrn sonuna yaklaqrlmrg bulunan seri tiretim teknolojileri ya da sanayi toplumunun yetenekleri artrk sanayilegmig tilkelerde farkL agtltmlara ihtiyag oldu[unu iqaret
ediyordu. Bunlar neler; kendi ulusal pazarlanndadoygunlula ulagmrg olan tilkelerin kiiresel pazarlara agrlabilmeleri igin, iiretim ve satrg, pazarlama ve daha sonraki bakrm hizmetlerini de igeren tiim stireci yeni bir teknolojik alt yapryla ormeleri gerekiyordu. Bu yo[un bir aflaqma ihtiyacr, ingilizcesiyle networking ihtiyacr ortaya koyuyordu gtinkti farkh pazarlarda farkh ihtiyaglara
yanrt verebilen iiriinler, yanrt verebilen hizmetler gerekiyordu. Bunun iki tane dnemli sonucu oldu; bunlardan bir tanesi, bilgi ve iletigim teknolojilerine
duyulan ihtiyag arttr. ikincisi de, bunun politika olarak desteklenebilmesi igin,
Dtinya Ticaret Orgttii ve GATT anlagmalarryla mal ve hizmetlerin serbest
dolagrmt giindeme geldi. Bu sayede tilkeler, iizellikle sanayileqmiq olan tilkeler kendi pazarlan drgrndaki pazarlmada erigebilir hale geldiler. Bu gok uluslu girketlerin etkileri ve daha ki.igiik, daha az geligmig tilkelerdeki pazarlardaki etkinlikleri artmrg oldu. Bu siireg igerisinde htiki.imetlere ve iilkelere birtakrm roller dtigtii. Geligen diinyada ktiresel rekabet giictine sahip olabilmenin
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cinemi iyice agr[a grktr, giinkti sadece kendi pazannzdaki hakimiyetinizle kiiresel bir oyuncu olmak stjz konusu delildi. Bunun sonuglan bilgi ve iletigim

teknolojilerinin yaygrn kullarumrnr igeren bilgi toplumu olarak ifade edildi.
Daha sonra biligim teknolojisine atrfta bulunarak, biligim teknolojilerinin
yaygm olarak kullanrldrlr, bilginin iinemli oldulu bilgi ekonomileri, bilgi tabanlt ekonomiler giindeme geldi. $u anda kullanrlan ifadeler Avrupa Birligi
tarafindan bilgiye dayah ekonomidir; giinkti tiretimin temel fakttjrleri igerisinde bilginin en delerlisi oldu[u ve bilgiye sahip olmanrn artl deler yaratmada
en ijnemli faktcir oldulu giintimiizde kabul gdrmektedir.
Bu stireg igerisinde iilkeler bilgi toplumu hedefine ulagabilmede iig ayalr
birbiriyle ilintili ve birbirini destekler bigimde gergeklegtirmek zorundaydrlar.
Bunlardan bir tanesi e-devlet, ikincisi e-ticaret, tigiinciisii de e-vatandag. Bugiinkti konumuz olan elektronik kamu safin ahmlan e-devlet igerisindeki bir
pargayr olugturuyor. Diler parga nedir; elektronik kamu hizmetlerinin sunulmast yani vatandaga ycinelik kamu hizmetlerinin elektronik aflar i.izerinden
verilebilmesi. ikincisi de kamu satm ahmlarrnrn elektronik aflar iizerinden
yaprlabilmesi. Bunun iilkelerin ekonomisinde ve toplumsal yaprlarmda ortaya gtkarmast beklenen deligimler birkag baghk altrnda rizetlenebilir. Bunlardan bir tanesi, illkelerdeki ticari ve srnai faaliyetlerin olabildilince fazlabigimde elektronik allarla birbirine ba[lanabilir ve pazara sunulabilir hale gelmesi gerekiyor yani kamunun yapacalr satm alma faaliyetlerine arz sunabilecek bir sanayinin olmasr gerekiyor. Eper bu sanayi yoksa, bilginin serbestge
dolagrmtndan kaynaklanan bir dezavantajla ulusal pazarlarrnrzr ktiresel bi.iyiik
oyuncularla paylagmak zorunda kalmanrz sciz konusu olabilir. Bunun sonucunda da ulusal sanayi politikalannrn en etkin kullanrm araglanndan ya da
gergeklegtirilmesinde en etkili ydntemlerinden biri olan kamu satm ahmlannda geride kalmanrz sijz konusu olabilir.
ikincisiyse, cizellikle bizim gibi iilkelerde kiigiik ve orta olgekli igletmelerin toplam tiretim kapasitesi igerisindeki alrrhklan sebebiyle merkezilegtirilmig satrn alma stireglerinde ortaya Erkan biiyiik taleplere yanrt vermelerinde
kargrlagabilecekleri sorunlar ve bu siireglerin drgrnda kalmasrdr. Bu nedenle
de iilkelerin bu iki noktaya htikiimet dtizeyinde, politika diizeyinde bir tedbir
getirmeleri gerekli gibi g<irtini.iyor.
BIRiNCI GUN iKiNCI OTURUM
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Bir iigiinciisii, kamu satrn ahmlannrn geffaflrk getirmesinin cinemli gartlanndan bir tanesi, bu geffaflr[rn hizmet edeceli vatandaglann elektronik ydntemleri kullanabilme ve hiikiimetin dahil olmug oldufu siiregleri takip edebilecek kadar e-vatanda$ olabilmelerinden gegiyor. Yani sizin sunmug oldu[unuz
qeffafhlrn bir talebinin olmasr gerekiyor. Eler vatandaglanmz internet kullanamryorlarsa, sizin elektronik ortamlar iizerinde safladrlrnrz geffafllm bir
mti$terisi olmuyor. Etkin bir sistem igin, vatandaglarrn, elektronik ticaret yapabilecek olan sanayinin ve devletin yeniden yaptlanmast gerekiyor. Elek-tronik
rilrenmenin dnemi gok biiyiik, vatandaElannrzr bu teknolojileri kullanabilir hale getirmeniz gerekiyor. Ticari faaliyet gdsteren biitiin firmalann, mal ve hizmet iireticilerinin tiim sektdrlerde, iiretim stireglerinin ttim agamalannda bu
teknolojileri yaygm bigimde kullanabilir ve mal ve hizmet iiretebilir olmalan
gerekiyor. Devletin de hem satrn alma stireglerinde, hem kamu hizmeti sunumunda, hem hesap vermede bu teknolojileri vatandaglarma hesap verebilir bigimde ve yaygrnlagtrrabilir bir bigimde kullanabilir olmast gerekiyor.

Bir kez daha altmr gizmek istiyorum: Ulusal sanayi politikalannm kullanrlmasrnda, gergeklegtirilmesinde, hedeflerin belirlenmesinde dnemli bir arag olan
kamu satrn ahmlannda elektronik ydntemlerin kullanrlmasrmn birtakrm istenmeyen sonuglara yol agmasr konusunda dikkatli olunmasr gerekiyor. Aksi takdirde yerel sanayinin kiiresel giiglerle rekabet etmesi gansr ortada olmayacaktrr.

Diler konugmactlarrn drgrnda stiyleyebileceklerim bu kadar.
nrn iste[i tizerine oldukga krsa bitirmek istiyorum.

Sayrn Bagka-

HALiL inn,q.HiN,I AKQA
Altan Bey'e tegekkiir ediyorum. Konugmacrlanmlzln ilk tur sunumlanndan sonra soru-cevap btiltimtine gelmig bulunuyoruz. Arkadaglanmrzdan, ka-

tthmcrlardan sorusu olanlann sorulannr alahm.
Sorularda giiyle bir ycintem izleyelim: Ttim konugmacrlara tek tek tekrar
efer kime sordu[unu belirtebilirseniz veya konunun igerilinden kimin cevap vermesi gerekti[ine karar vererek, her bir soruya cevap
vererek ilerleyelim.
sciz vermek yerine,

Buvurun.
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AHMET nUyUxnuMAN
Zannediyorum ihsan Bey'in alanrna giren birtakrm sorular olacak. Tabii
ilk geyde herkesin akhna gelen, acababizne zaman e-ihaleye gegebiliriz? Biitiin katrhmcrlann tahminini almak miimktin olabilir.

ikincisi, Kamu ihale Kurumu'nun etkinli[ini olgmek igin istatistikleri takip ediyoruz. Orada da yaklagrk maliyetle gergeklegen maliyet arasrndaki
fark, Kamu ihale Kurumu'nun da etkinlipinin bir gristergesi olarak ortaya grktyor. Bunun yanl srra, zannrmca -istatistiklerde yok, ama buradaki verilerden
gtirdii$iimiiz kadarryla olmasr da miimktin- agrkhk ilkesi, ihalelere katrhmr
artrrlcl ve dolayrsryla rekabeti olmasr bekleniyor. Eler belli bir istatistik seri
olarak ihalelere verilen teklif sayrlan da -sizde kuqkusuz vardr bu veriler- kamuoyuna agrklanrrsa, Kamu ihale Kurumu'nun zaman igindeki etkinlili ve
deligik tiriin, mal, hizmet konulannda da rekabetin ydnti konusunda diler kamuoyuna bir bilgi verilir diye dtigtini.iyorum.

Bir bagka husus da, Kamu ihale Btilteni'ni takip ettiEimiz zaman, giinde
yaklagrk 130 civannda kamu ihalesi yaymlanryor bi.iltende. Resmi Gazete'yi
de dahil edersek, bu da yaklagrk 8 aydrr devam ediyor. Ancak ihale sonuglannda aynr saylyl gciremiyoruz, her ihale biilteninde en fazla 3-5 tane ihale sonucu. Dolayrsryla gciyle bir gey tahmin ediyorum: Yayrnlanan ihale kadar da
ihale sonuglannrn ihale biiltenlerinde gririilmesi lazrm,ancak bunu gciremiyoruz. Bu sorunu ne zaman, ne gekilde agacapv?
Tegekkiir ediyorum.

HALiL innnrriu AKQA
Ben de tegekktir ediyorum. ihsan Bey, buyurun.

insa.N ozcBl,l
Benim not aldr[rm kadanyla sorunun iginde 4 tane aynntl vardr; bunlardan bir
tanesi "Elektronik ihale uygulamasmane zaman gegeiz.?" Elektronik ihale, ashnda irade ve kararhhk gerektiren bir ig. Bu irade ve kararhhk oftaya konulursa,
2005 yrh sonu itibariyle gok biiytik oranda elektronik ihaleye gegebilir Tiirkiye.

Bunu sciylerken nereye dayanryorum? Yaptrprmrz analizlerde gu gciriiliiyor; asBIRiNCI GUN IKiNci OTURUM
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lulda ihale siirecinin temel bilegeni, ihale doKimanmrn hazulanmasr gtinkii biitiin

yapr ihale doktimam hazrlanrken kuruluyor. ihale dokiimanmrn elektronik
oramda hazrlanmasr igin, gu anda tjniimiizde higbir engel yok, Elektronik Imza
Yasasr ytirtirlii[e girecek. $u andaki mevcut mevzuatta, ikincil mevzuat olsun,
kanun olsun, bunun elektronik ortamda yaprlmamasr igin bir engel yok' Dolayrsryla irade ve kararhhk ortaya konursa,2005 yrh sonu itibariyle ihale dokiimanlan elektronik ortama aktanlabilir. Bu da siirecin ttimiiniin yiizde 80'ini kapsryor.
YaklaErk maliyetle gergeklegen maliyet arasrndaki farlan aslmda yizdeyiz
Kamu ihale Kurumu'nun baqansrm gtisteren bir fakttir veya birim olarak algrlanmasr gok do!ru defil. YaklaErk maliyetin tespitini idareler yaplyor ve gergeklegen maliyet de tekliflerden ortaya gftan durumla belirleniyor. Ama qu soylenebilir belki; yaklagrk maliyetin tespitinde birtakrm araglann sunuluyor, veriliyor olmasr gerekli. Elektronik ihalenin sallayabileceli en cinemli avantajlardan bir tanesi de bu. Burada gunu yapmak lazrm belki, gegmigte yaprlan iqlerle
ilgili hiEbir kayrp olmamast gerekiyor. Yani bir satrn alma kalemi herhangi bir
kamu kurumu tarafindan herhangi bir tarihte ahndrysa, bunun giincellenerek,
ondan sonra aynl kalem satrn alacak idare tarafindan kullanrlmasrmn saflanmasr; elektronik ihale perspektifinin iginde bu da var. Yani amag, yaklaqrk maliyetle gergeklegen maliyet arasrndaki farkt srfira do$ru gekmek olmah.

Biilten ve yaymlanan sonug ilanlanyla ilgili, kanuna gore gu anda yaymlanmast gereken ilanlar belli bedelin iistiinde olanlardrr. Kanunun ilk grktt$mda bu 1 trilyondu. Siirekli giincelleniyor, sanlnm 1,5 trilyona kadar grkmtgtrr.
Dolayrsryla kanunen Resmi Gazete'de -eskiye gcire- gu anda biiltende yayrnlanmasr gereken ihale sonuglan belli rakamm iisttinde olanlar. Aradaki fark
buradan kaynaklanryor. $unu grkartabiliriz;"Kag tane sonuq ilanr yayrnlandrysa, 1,5 trilyonun veya yaklagrk defer neyse -oradaki tam rakamt hatrlamryorum gimdi- onun tizerinde o kadar ihale yaprlmrg, di[erleri bunun altrnda"
geklinde yorumlamak miimktin.

Diler

husus agrkhk, rekabet konusunda ashnda elektronik ihalenin bize getirece[i gey, elektronik satrn ahqa alrnr kurarsak, bu a[ iginde Tiirkiye'nin herhangi bir yerinde agrlan veya yaprlan bir ihalenin Tiirkiye'nin her tarafindan
gdriilebilme segenelini koyaca$rz.Ttim siireci de web'e tagrrsak zaten gerqeklegmig olacak ve bunun arkasrnda rekabet, geffafhk vesaire geliyor olacak.
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AHMET nuvUrouMAN
ihalelere verilen tekliflerin istatistiklere yanstmasryla ilgili bir talep diyelim veya bagarrh kurumumuzun baganlanna ilave edilecek bir husus daha. ' '

ius,q.N 6zcBN
$<iyle: ihale bilgi istemi iginde biz sadece "kag tane teklif verildi, kag tanegegerli"
bilgisini ahyoruz, bunun yarunda en diigiik ve en yiiksek teklif bilsi
gisini ahyoruz. Kiminle scizlegme yaptldtysa, sozlegme bilgisini de altyoruz'
ihale kontrol sistemi iEinde bir ihaleye verilen tiim tekliflerle ilgili gegerli olup
olmadrlr, artr kim tarafindan verildifi, ilk teklif bedelinin ne kadar oldufu gibi bir tablo da olacak. Yani 2004 yilr sonu itibariyle web iizerinden, tabii mahremiyet srnrrlarrnt ihlal etmeden bu bilgilerin agrklanmasr dtigiiniilebilir.

AHMET NUYUTNUMAN
Tegekkiir ederim, sa! olun.

HALiL iNN,q.HiNI AKCA
ihsan Bey'e tegekkiir ediyorum. Bu arada yalntz e-ihaleye ne zaman gegileceli konusunda tek sorumlu olarak tabii ihsan Bey'i gcirmeyelim bura-

da. Ashnda DPT olarak e-ddnilgiim Ttirkiye projesinden sorumlu kurum
olarak bizi rahatlatan bir tutum. Kamu ihale Kurumu'nun e-ihale projesini
gergeklegtirmeye bu kadar gtiniillti olugu ve kendisini sorumlu hissetmesi
tabii bizi gok rahatlatan bir husus. Ama Kamu ihale Kurumu'nun boyutlannr agan [ususlar da var tabii ki; tizellikle elektronik imzanrn hayata gegirilmesi, di[er e-belgenin gegerlilifi gibi birtakrm hukuki dtizenlemeler,ayrrca kamu kurumlan arasrnda "interest probability"'nin sallanmasr gibi
teknik hususlar da Kamu ihale Kurumu'nun boyutlarrnt tabii ki biraz agryor. Bu konularda da tabii ki e-ihaleye birinci derecede oncelik verdi$imizi burada belirtmek istiyorum. Her tiirlii altyaprnrn olugturulmasrnda da
birlikte gahgacalrz.
Buyurun efendim.
BIRINCI GUN iKiNCI OTURUM
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ouNn,q.n

rUrnrqiocr,u

(istanbul Ticaret Odasr)
Tegekkiirler Sayrn Bagkanrm. Sorum ihsan Bey'e olacak, biraz aktiiel bir
soru. Bir defa clektronik olarak yayrnladrlrnrz bilgiler mtikemmel yani ben
gergekten tatmin oluyorum. Yalntz orada bir minik parantezle bir "test yayr-

nt" ifadesi var; bu test yayml daha sonra bir gifreli yayma mr dontigecek, bunu anlayamadrm.

ilanlar kanunda belirtilen yasal stirelerde yaprhyor kurumlar tarafindan.
Ben salhk sektoriintin bir mensubuyum. Ancak yaprlan ilanlarla beraber
gartnameleri gidip kurumdan talep ettilinizde, gartname heni.iz hazrr olmadt!t, ihale yetkilisi tarafindan imzalanmadrpr, teknik gartnamenin eksik veya
yetersiz oldulu konusunda birtakrm markajlar oluyor ve bu markajlar, yasanrn bu 29.Maddesi'ndeki tedarikgilere tanmmrg olan 20 giinliik siirenin hemen hemen dolmasr, 2l.gin,2O.gtin gibi stiregler igerisinde gartnameler verilmeye baqlanryor ya da bunun altrnda. Burada yatan tek amag, "Sakrn ola
ki tedarikgiler tarafindan bir bagvuru, bir anlagrlmaz konu hakkrnda bir talep
bulunmasm ve dolayrsryla bizim bu planladrfrmrz siireg iglesin." Dolayrsryla ijnerim gudur ki: ilanlannrzla beraber $artnamelerin de yayrnlanmaslnl ve
tiim ekleriyle beraber yayrnlanmasrnr hem ihalelerin geffaflrlr, hem de katrhmrn artmast yciniinden son derece yararh gciriiyorum. Qok tegekktir ediyorum.

HALiL

inn*rfur

AKQA

Ben de tegekkiir ediyorum. Miimktin mii ihsan bey? Buyurun.

iusnu ozcnN
Bizim Elektronik Kamu Ihale Biilteni dedifimiz basrh Kamu Ihale Btilteni'nin elektronik ortamdaki versiyonuyla ilgili "test yayrnr" ifadesinin iki
tane sebebi var; bir tanesi, basrh ortamdaki bilgiyle elektronik ortamdaki
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yizde 99 aynr. Farkhhk nereden kaynaklanryor? Matbaaya giderken, imlayla ilgili bazr diizeltmeler yaprhyor,
nokta ve virgiille ilgili. Artr, iptal sonug dtizeltme ilanlanyla ilgili basrh
biiltenle elektronik biilteni yizde yiiz senkronize edebilmig durumda de[iliz, bu yiizden test. Test olmasr tabii bunun kullanrlamaz olmasr anlamrna
gelmiyor. Bizim yaptrlrmrz takiplerde gok ciddi oranda giinliik.bu siteyi
sorgulayan kigiler var. Uzun vadede Elektronik Kamu ihale Btilteni ticretli ve gifreli hale de getirilebilir veya Kamu ihale Kurumu bunun iicretsiz
olarak agma karannr da alabilir. $u anda bununla ilgili bir dtizenleme tam
olarak netlegmig defil, o yiizden "test yaytnr" ifadesi orada duruyor, yani
iki tane sebebi var.

bilginin ytizde

yid.z ayr'ir olmamasr,

Yasal siire ve ilan doktimanrnrnhazt olmamasr, yani ilan yapilmtg, ancak
ihale dokiimanr hazrr defil; bu tamamen uygulamayla ilgili bir husus. Burada
gtiyle bir geyle kargrlagryoruz: Yani bu problemin gtiziimti olarak da elektronik ihaleyi ortaya koyaca[tm, gtinkii elektronik ihale yaklagrmmda ilan, ihale
dokiimanmrn bilgisayar tarafindan otomatik olarak grkartrlmrg 6zeti. Dolayrsryla ilan verebilmek igin ihale dokiimanrnr hazrlamrg olmak gerekecek. Sanryorum uygulamayla ilgili bu ttir problemlerin yiizde yiiz gtiziimii igin, bizim

en azmdan elektronik ihalenin doki.iman hazrlama modiiliiniin uygulamaya
girmig olmasmr beklememiz gerekecek. Bu da tahminin 2005 ytlt iginde olacak gibi gortintiyor.

HALiL ignA.HiM AKCA
Tegekkiir ediyorum.Bagka stiz isteyen arkadag gtiremiyorum.

Ttim katrhmcilara ve panelimizde konugmacr olarak bulunan arkadaglara
tegekkiir ediyorum. Umudumuz, en krsa stirede e-ihalenin devreye girmesi ve
elektronik pazar yerlerinin, satm almalann elektronik ortamda gergeklegmesi
temennisiyle bugiinkii oturumu burada bitirmek istiyorum.
Hepinize iyi akqamlar diliyorum.
BIRINCI GUN IKINCI OTURUM
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ixilci

cUn

(28 Mayrs 2OO4)

siRilvci orunuM
"TIJRKiYE'DE I{AMTJ ALIMI.ARI sEIffdR ilwon
ITAMU 1ITAIE lr;IIRUMU'AruM

yzni, 6mnwi Trn

fluwrsiyoJ\ru,
Oturum

Bagkanr

iSIvIn

iL fOfSAI,

TOBB Genel Sekreteri

Konugmacilar

giikrii KOQOCI.U
INTES Bagkanr

Erdal EREN
Tiirkiye Mi.iteahhitler Birli[i Bagkam

Atilla gnniN
Kamu ihale Kurumu Bapkan Yrd.

naEit UNUvnR
Tiirk Miigavirler Birlili Bagkam

Metin DEMiR
Sa[hk Endiistrisi igverenleri Sendikasr Bgk.
IKiNCi GUN BiRiNCi OTURUM
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ipnr

qEKEN

Deferli konuklar; hog geldiniz. Bugiini.in ilk oturumu"Tiirkiye'de Kamu
Ahmlarl Sektiiriinde Kamu ihale Kurumunun Yeri, Onemi ve Fonksiyo-

ve Borsalar Birlili Genel Sekreteri isaat Sanayicileri igveren Sendikasr Bagkanr $iikrti Kogollu, Tiirkiye Miiteahhitler Birlifi Bagkanr Erdal Eren, Kamu
ihale Kurumu Bagkan Yardrmcrsr Atilla $ahin, Tilrk Miigavirler Birlifi Ba$kanr Ragit Untivar, Sa$rk Endtistrisi igverenleri Sendikasr Bagkam Metin De-

Bagkanr
mail Ktjksal. Katrltmc

nu" Oturum

mir.

isM,q.ir, KoKSAL
Efendim, hog geldiniz, hepinize "giinaydm" diyorum. Dtinkii kadar kalabahk delil bizim
oturumumuz, boyle gok ilgi gekici gibi gtiziikmiiyor ama gergek ilgililer ve dinleyiciler burada oldulu igin daha mutluyuz diye diigiiniiyorum.Daha iyi bir
tartr$ma ortamr y akalay acaPtz.

bu ilk oturumu igin
1,5 saat vaktimiz var. Panelist
Sabahrn

katrlrmcrlara 12' ger,15' er dakika arasrnda bir konuqma stiresi
vererek baglayacafrz ve 11.0011.15 arasrnda bir auraverece$iz,
ondan sonra tartrgmamrz var. Sorulan yazth ve sdzlti, saytmrz
azaldr!:tigin scizlti olarak yapabiliriz diye

dii

izin verirseniz, bag-

lamak istiyorum.
Ben de Kamu ihale Kurulu'nun eski bir Kurul Uyesi olmaktan dolayr gurur duyuyorum. Gergekten Kamu ihale Kurulu, Tiirkiye'de 9 adet diizenleyi-
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ci ve denetleyici kurul var, bu 9 adetba[rmsrz idari otoriter araslndan,57. Hiiktimetin kurdu$u, daha do!rusu ona nasip oldulu, gergekten gok isabetli bir
qekilde kurulmuE ve Ttirkiye'deki, kamudaki israfi, yolsuzlufu, verimsizlili
kiikten gtizebilecek en tjnemli kurumsal diizenlemelerden biri oldu$unu diigiiniiyorum ve Kamu Ihale Kurumu'nda da gcirev yaptr[rm 14-15 ay zarfnda
gergekten Kamu ihale Kurumu' nun kurulugu, tegkilatlanmasr, regiilasyonlannm grkanlmasr gok insantistti bir gayretle gergeklegtirildi. Bu sebepten dolayt, Sayrn Bagkanrmrz Sener Akkaynak Bey'i burada cjzellikle tebrik etmek istiyorum, kendisinin gergekten gok iisti.in gayretleriyle,biz l0 tane, birbiriyle
gok fazla ilgisi olmayan, tanrgrkhfr olmayan l0 Kurul uyesini armonize ederek, koordine ederek, bu kurulu bagarrya gotiirdi.i.
Oradaki kamu ahmlannr gcizlemlemek igin Polonya ve Estonya'yr ziyarcte
gitmigtik. Onlardaki hazrrlft stiresinin 3-4 yl stirdtiltinii diigiiniince, Kamu ihale Kurumu'nun 6-7 ay gibi bir siirede kurulu tegkilatlandrnp, btitiin esash y6netmelikleri ve teblilleri grkarmasr gergekten Tiirkiye agrsrndan mucizevi bir durumdur. Bunun tarihe mal edilmesi aersmdan, esasen mutlaka vazrlmasr da serekir ama ben elimde biiyle bir frsat oldulu igin, bunu size aktarmak istiyorum.

ilk

srizti iNfBS Bagkanrmrz

Sayrn $iikrii Kogollu Beyefendi-

ye verecelim; buyurun efendim.

$UrnU KoqocLU
Sayrn bagkanlar, delerli katr-

hmcrlar; hepinize

iyi bir giin di-

liyorum.
Oncelikle Kamu ihale Kurumu'nun aktif gahgmalan iginde
bciyle bir giizel organizasyonu
gergeklegtirdi[i igin tebriklerimi
ve gtikranlarrmr sunuyorum.

IKINCI GUN BIRiNci OTURUM

1,67

Ukemizde kigilerin ve kurumla'n kendilerini sorgulama ahgkanh[t pek
yok. Fakat gdriiyorum ki, -Kamu ihale Kurumu kendini ortaya attrfr dzellikle bugiin gu andaki panelin konusu da tizellikle buna giriyor- Kamu ihale
Kurumu, "gelin, ben agrfrm, beni elegtirin, beni tartrqtn" diyor. Bundan tittirii de, gergekten bu geffaflrktan iitiirti de kendilerine teqekktirlerimizi sunuyorum.
Bu gozle bakrldrlrnda, kamu ahmlarr iginde kurumun yerini tartrgmaya
agmasr, Ttirkiye'de pek ahgrlmrg bir konu defiil ve Kamu Ihale Kurumu
gok ciddi bir adrm atmtg oluyor. KuruluEundan bu yana, her firsatta gtjrevlerini biiyiik <izveriyle sahip grktrflnr memnuniyetle izliyoruz. Gerek verdi[i kararlarda ve gerekse ihale mevzuattnr uygulamanln ihtiyaqlanna uydurma gabalarr ile kurum, aktif bir rol oynamrqtrr, tekrar tegekkiirlerimi sunuyorum.
Bu arada da, demin ismail Bey de stiyledi, gergekten Kanun gok ideal bir
gekilde, gok tizverili bir gekilde grkanldr. Kanunu gtkaran taraflardan biri de,
Eski Bayrndrhk ve iskdn Bakanrmrz Abdiilkadir Akcan Bey de burada, ben
kendilerine de, sektdriimiiz ve iilkemiz adtna tegekkiirlerimi ve giikranlanmr
sunuyorum.

Tann en iyi kanunlarr diinyaya yolladr fakat bu en iyi kanunlan yorumlamak igin bir takrm ytinetmelikler gerekti. Tefsir, hadisler, tabii bizim dinimizde gerekti. Diizenleyici kurullar gerekti yani bu Tannnrn kurallanndan baglayan bir konu. ihale Yasasr da, neticede ihale Kurumu ile pekigtirildi. ihale
Kurumu'na bu kanunu yorumlayrp, en iyiyi, en do!ruyu, adaleti sa[lama misyonu, gdrevi verilmig durumdadr.

Tabii ki, diin Bayrndrrhk ve iskAn Bakanrmz Saym ZekiBrgezen Bey de
stiylemig, biz de her zaman stiyliiyoruz; her kanun iyi grkryor ama iyi ellerde
iyi, yanhg anlagrlan ellerde de yanhg uygulama yaprlabiliyor. Bu tabii, ne kanunun gok ktitti oldu[u, ne de bunu uygulayan kurumlann yanhg uyguladr[t
yorumuna vanlamaz. Ozeilikle de Tannnrn kurallanndan ve kitaplanndan diigtiniirsek, k<itii ellerde ne kadar ktitii neticeler do[urdufunu anlarsak, brakrn
kulun yaptr[r kanunlart veya uygulamasrnl.
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Kurum, bilgi galrnrn tiim teknolojik olanaklannr da en iyi gekilde kullamyor ki, bununla ilgili de diin dlleden sonraki panelde zaten bu konu tartrgrldr.
Bilgiyi tartr$ma ve bilgiye ulagma hm ga|ormtzrn temel ihtiyaglanndan biridir. Bu ihtiyacr gideren kuruluglar, verimli ve etkin gahgmada tjnemli bir
avantaj sa$amrgtrr. Kurumun bu alanda salladrlr hizmetlerin pek gok kuruma tjrnek tegkil etmesi gerektilini diigtintiyorum. Bu sraladrlrm hususlan alt
alta koydufumuzda, Kamu ihale Kurumu saydamhk ve verimlilik perspektifinde, tilkemiz igin gok iyi bir tirnektir. Elbette eksikleri vardr, bunlan tamamlama niyeti oldulu stirece de, zaman iginde mutlaka tamamlanacaktr.
Tabii, eksiklikler anlayrgtan dolayr de[il, bir takrm imkdnlardan dolayr bazr
eksiklikler, zamandan dolayr eksiklikler, bunu vurgulamak istedim.

Bu ilk tespitlerimden sonra, kamu ahmlarrnrn genel perspektifini delerlendirmek istiyorum. Devlet, kamu ahmlan yoluyla ekonomi tizerinde son derece etkin bir konumdadrr. Bu konumunu da cjzellikle son yrllarda ingaat yatrnmlanna aynlan minimum ddenekler yoluyla sekttjrtimiiz derinden hissettirmektedir. Tiim diinya ekonomilerinde kamu ahmlan, toplumun ihtiyaglarrntn kargrlanmasrnda etkindir. Gelir da$rhmmda rol oynar, istihdamr etkiler,
toplumsal refahrn temellerini olugturur. Kamu ahmlan etkin ve do!ru kullanrldrlr tilgiide toplum yagamr geligir.
Kamu ahmr esasen, tidedi[imiz vergilerin devlet tarafindan bizim adrmrza harcanmasrdrr. Dolayrsryla, tidenen paranrn kargrhlrnda, en iyi de!e-

rin elde edilmesi gerekmektedir ve tabiidir ki, iizel sekttjriin de bunu gok
yakrnen takip etmesi gerekir ve hatta hatta bizler tarafindan sorgulanmasr
gerekir.
Kurumun karar organr olan Kamu ihale Kurulu olugumu ile kanunumuzun
ruhu ve amaglan ile de uyum igerisindedir. Kurul iiyeleri arasrnda tjzel sekttiriin, 10 kurul iiyesinin iginde ijzel sekttiriin giiglti iki sivil toplum tirgiitii vardu. Biri Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birli[i, biri de benim temsil ettilim Tiirkiye igverenler Sendikasr Konfederasyonu. Bu temsil, kamu kaynafrnr yaratanlann, kaynafrn kullanrlmasrnda etkin olabilmesi agrsmdan son derece yerindedir. Sanryorum ki, saydamhfr yaratan temel unsurlardan biri de budur.
Kamu ahmlannr diizenleyen mevzuat, en biiytik hizmet iireticisi konumunda
olan ingaat sektcirtinti de tizellikle ilgilendirmektedir. ihale Yasasr, ingaat sekiKINCI GUN BiRINCI OTURUM
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tciriintin anayasasrdrr. Tabii, o zaman ihale Kurumu da bizim igin anayasa
mahkemesi oluyor. Vereceli kararlar hayati dnemdedir. Uygulamalar kararla
geligecek ve emsal olugturacakflr. Ancak kapsam drgrnda kalan idarelerin uygulamalarrnda da, en azmdan Kamu ihale Yasasl'nln ve Kamu ihale Kurumu'nun temel ilkelerinin gciz cintine ahnmasr gerekmektedir.

Bildiliniz grbi,4734 sayrlt Kanun'un drgmda

bazr kamu kuruluqlan vardrr. Tabii ki, biz isteriz biitiin bunlar da bu kanun kapsammda olsun' Ama
efer olmuyorsa, en azrndan burada ben bu $neriyi ilk defa getirmek istiyo-

rum; olmuyorsa, en aztndanburadaki gikayetleri Kamu ihale Kurumu alabilsin ve de[erlendirebilsin. Neticede ipin ucu bog kalmamasr lazrm. Maksat yerine ulagmrg oluyor, giinkii Kamu ihale Kurumu bu amagla kurulduluna gtire, sadece bu kanunun uygulamast olarak gcirmiiyorum. Niyetimi btraz daha
agaylm; ben isterim ki, Kamu ihale Kurumu -ki, yapryorlar- kanunun verdili
stnrn gatlayrncaya kadar zorlasrnlar, yani o gatlayrncaya kadarki noktaya kadar, yetkilerini kullanmalannt arzu ediyorum, bu amagla da bunu sciyltiyo.rum. Tabii, bu bir kanun meselesi, bunu bir tineri olarak, dilek olarak sciyltiyorum. Bu kanun kapsamrna girmeyen kuruluglann en azmdan gikdyetlerini
de Kamu ihale Kurumu incelesin diye cineriyorum.
Avrupa Birli[i'nde yargrsal kararlannda bu esasr benimsemektedirler. Direktiflerin drgrnda kalan idareler ve ahmlar iginde, rekabet ve agrkhk ilkesine
uygun davranmaltdr ve bu dnerim gergeklegtirildiEi takdfude bu qekilde de
davranrlmrg olacakttr. Aksi durumda, Avrupa Birlili yargr kararlannda aynen
yer aldrpr gekliyle, vergi miikellefleri yaprlacak ig igin gerekli olanrrun tizerinde bir fiyat odeyeceklerdir veya haksrz olarak teklif verememig bir firmanrn sunabilece[inden daha aga[r kalitede bir hizmet almrg olacaklardr.
4734 saylt ihale Kanunu 2003 yrhnda yiiriirliile girdi. Kanunun da en
tjnemli yenilili bize gdre, Kamu ihale Kurumu'dur. Eski kanunda, 2886 sayrh Kanunu diigtinerek sciyliiyorum, kanun grktr ama kanunu ytirtitmek tizere
veya kanunu denetlemek,izere veya bir anayasa mahkemesi niteliEinde -ben
oyle gtirmek istedilim igin bu benzetmeyi yaplyorum- bir kurum kuruldu, bu
ilktir. Kurum Kanunumuzun hazrhk gahgmalannda dikkate alman Avrupa
Birlifi dkektiflerine, Birlegmig Milletler'in kurallan, Diinya Ticaret Orgiitti'ntn kurallan dikkate ahnarak olugturulmugtur. Kanun dazaten bu direktif-
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ler do!rultusunda -biz de hasbelkader bu kanunun hazrrhk gahgmasrnda gorevli oldulumuz igin- biitiin bu Avrupa Birlili yasalan, bu konuyla ilgili yasalara benzetilerek ve Tiirkiye'ye adapte edilerek olugturulmugtur. Amag, ihale siirecinde mevzuata uygun olmadrlr iddia edilen uygulamalan incelemek,
isteklileri yanhg uygulamalara kargr gtivenceye almaktrr. Ulkemizde kimi duyarh alanlarda, son yrllarda gok sayrda bafrmsrz idari otoriteler, tist kurullar
olugturulmu$tur. Kamu ihale Kurumu bize gdre, en rinemli ve gok etkin kurullar arasmdadr.
Kurumun bir bagka fonksiyonu da, bireyi idareye, biirokratik hatalara veya bagka giig merkezlerine karqr korumaktr. Bu ozel fonksiyonlan nedeniyle
bafrmsz ve ozerktirler. Bu ijzerkliklerinin korunmasr, gdrevlerini yerine getirmeleri igin temel esastlr. Belki hepinizin bildi[i gibi veya bilmeyen de olabilir, Kamu ihale Kurumu belki ilk kurulug yrhnda devletten maa$ ve cari giderleri igin i.ig beg kurug para almrgtrr, ama yarulmryorsam, son bir yrldr hig
para almtyor yani tamamen kendisi kazanryor. Artrrdrfr parayl da Maliye Bakanhlr'na geri veriyorlar yani bir cizel sektcir mantrfryla igliyor. Bu da tabii,
son derece takdir ettifimiz, ozledi[imiz bir husustur, bunun altrnr gizmek is-

tiyorum.
Bu ve benzeri kurullar ttim diinyada mevcut. Amerika'da gegitli alanlarda
50'den fazlabaptnsz kurul var. ingiltere'de, Fransa'da da bu gekilde ba[rmsrz kurullar var. Ulkemizde krsa bir gegmigi olan Kamu ihale Kurumu'nun
Avrupa Birlifi direktifleri paralelinde oldu[unu dabtaz evvel belirtmigtim.
Yalnrz bir fark var, onun igin bunu tekrar sciyltiyorum; Avrupa Birli[i direktifleri do[rultusunda, Avrupa Birlili'nde her iiye tilkede kamu ihaleleri danrgma komiteleri olugturulmuqtur. Bu komiteler gerekirse ihaleleri iptal edebilmektedirler. Tabii, bunu Kamu ihale Kurumu da yapryor. Ancak oradaki
farklrlrk, o komiteler tazmin karanna da htikmediyor. Bizim yasada bu yok.
Hemen o zaman belki kargrm:rayrgr grkar yani "bu Kamu ihale Kurumu bir
yargr organl mrdrr?" diye, Ama dtinyada bunun <jrnekleri var. Niye olmasm?
E[er benim hakkrmr Kamu ihale Kurumu verebiliyorsa veya aldr[rm igi iptal
edebiliyorsa, bu bir yargr delil midir? Daha evvel mahkemelerde aldr[rmrz
bu ttirlii karan, daha gabuk, daha akrlcr ve daha uzatmadan konuyu Kamu Ihale Kurumu belli zamanlarla srrurh, o zamanlar iginde bu karan verebiliyorsa,
bana gcire bir mahkemedir, ihtisas mahkemesidir. Dolayrsryla, bir dneri olaiKiNci GUN BIRINCI oTURUM
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rak da -tineriyi ben uydurmadrm- Avrupa Birlifi'ndeki tlrnekleri misal vererek bu dneriyi burada dile getirmek istiyorum.

Kamu ihale Kurumu halen gahgmalarrnrn baglangrcmdadrr diyebiliriz.
Yalnrz gtirdtiliimtiz -ki, bunu gok yakrnen de yagadrk- gok gok htzh bir gekilde bu yaprlanmayr gergeklegtirmig ve hAlA kanunda eler varsa yanl$ anlaqr-

lan konulan, gece giindiiz demeden yiinetmeliklerle bu eksikleri gidermeye
veya yanhg anlagrlmayr gidermeye gahgmrgtrr.

Bugiine kadar Kurum'a tiim birikim ve giiciimiizle destek olmaya gahgtrk,
bundan sonra da aynr gekilde devam edecepiz,destek olmaya gahqacafrz. Elde edecelimiz yarar, ttim toplumun ortak bir paydasrdr.

Bu arada stiylemeden gegemeyecelim, Kamu ihale Kurulu iiyelerine ve
gece gtindtiz demeden gahgan tiim profesyonel, tiim biirokratik kadroya ve gahganlanna gergekten sektijr adrna tegekktir ediyorum. Kegke, ismi kamu olan
tiim yerdeki insanlar, bu gahgmanrn begte birini, onda birini yapabilseler. Liitfen, tenzih ediyorum, tabii ben gahganlarr kastetmiyorum ama yakinen giirdii-

liim igin, bu dzverili gahgmaya - tiim kadro igin siiyliiyorum- te$ekkiir ediyorum.

Bu arada, diin Sayrn Bayrndrrhk ve iskAn Bakanr'mrztn konugmastna
yetigemedim. Yalnrz hem Anadolu Ajansr'ndan aldrm, hem buradan duydum. Saytn Bakanrmrz Kanunu elegtirdi ama bir taraftan da kanuna sahip
grkmak istiyor. Burada tam neyi demek istedilini belki tam anlamrg de[ilim, ama kanuna bir kere sahip grkrlmasr kesinlikle gerekiyor, bunu herkes
soyliiyor. Bu diinkii ifadesinden okuyorum, "gok diigiik tenzilath iqler gi
diyor" Tabii, gu anda bu kanunun tiztinde tenzilat yok, diigiik fiyatlt igler
gidiyor, igler yaprhyor, igler ahnryor. Sayrn Adnan Bey beni uyarmtgtt, bu
terminolojide kangrkhk yapmamam igin. Eskiden "teklif atma" tabiri vardr, tabii gimdi "teklif verme" tabirimiz var. Efendim, e[er diigtik gidiyorsa,
bunda ne kanunun, ne kurulun, ne benim, ne sizin, ne de Sayrn Bakantmrzrn kabahati var. Bu tamamen Tiirkiye'nin iginde bulundufu igsizlik, ekonomik kriz, herkesin saldrrmasr. Dtinyada olmadrk bir bigimde mtiteahhitlik enflasyonu, yilz binlerle ifade edilen, neredeyse tiim diinyaya rakip olacaprmtz sayrda, btiyle bir sayrsalhk olunca, biiyle bir goklukta zorluklar or-
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taya grkryor. Ondan kaynaklanryor veya herkes aynr kefede delil, yanltg
hesaplamalardan kaynaklanabiliyor. Diigiik bedelli iglerin gitmesi, higbir
qeye ba$h delil.

ikincisi, Sayrn Bakan siiylemig, ben bunu tekrar diizeltmek istiyorum;
"Tekrar ihalelerde anlagma oluyor", efendim, anlagma olsa, diigtik fiyatlt
gitmez igler. Hem diigiik fiyath gidiyor, gok gok diigtik bedelle, yaklagrk
maliyetin gok gok altrnda igler gidiyorsa, bu benim igin anlagma mrdrr?
Anlagma olursa daha pahah gider. Kaldr ki, boyle bir anlagmayt da -biraz
sonra Erdal Bey de sdyleyecek- genelde ihaleler hep Ankara'da yaprlrr,
cizellikle bu yasadan sonra ben hig duymadrm. Gtjrme $ansrm belki yok
ama inanrn, duymadrm. Zaten iki konu arasrnda bir geligki oluyor. Ben sadece Sayrn Bakan'rn bu stiylediklerindeki yanhg algrlamayr belki diizelr
mek igin sciyledim.
Bir de, Sayrn Bakanrmrz "yaklaqrk bedelin tespitinde birim fiyatlar kullaruhyor" demig. Birim fiyat da kullanrlabilir, Ahmet'in, Mehmet'in piyasa fiyatr da kullanrlabilir. Yani dnemli olan, yaklagrk maliyeti do!ru olarak tespit
edebilmek. Bu tespiti bir kere tespit edenin do!ru olmasrlazrm,bu igte tecrtibeli olmasr lazrm. Nerelerden, hangi dokiimanlan, hangi doneleri alacalrnr
bilmesi gerekir. Tabii ki, birim fiyatr, devletimizin birim fiyatr, birim fiyatr
rayigleri, tabii ki onlar da kullanrlacak. Tabii ki piyasa fiyatr kullanrlacak veya gegmig iqlerin kesin hesaplannr tabii ki eskale ederek de kullanrlabilir. Neticede, do!ru bir bazt olugturmak do[ru insanrn yapacalr bir karardrr. Onu nasrl tespit ederse, do[ruyu nasil bulurs a. Zaten Kanunumuz "illa bunu alacaksrn, gunu alacaksrn" demiyor. O alabilir yani yaklagrk bedelin gizlili[ini, agtkh[rnr biiyle bu kadar dillendirmek veyahut konugmanm gok etkin olacafrnr
sanmlyorum.

Beni dinlediliniz igin tegekkiir ediyor, hepinize saygrlar sunuyorum.

isunil

KOKSAL

Tegekkiir edeiz efendim. Sdz gimdi Tiirkiye Miiteahhitler
Erdal Eren Bey'de. Buyurun efendim.
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ERDAL EREN
Deferli katrhmcilar, difer iilkelerden bu onemli
sempozyuma katllmak iize-

re gelmig yabancr konuklar, sayrn hanrmefendiler,
sayrn beyefendiler.

Afrhkh

olarak, dinleyenlerin ilgililer oldulunu
varsaydr[rmrzda, kamu ve
yiiklenici mtiteahhit kesimi, ilgili iki taraf. Hep beraber bir diigtinelim, kamu

ahmlannda verimlili[e,
saydamhla iglerlik kazandrracak bir ihale sistemini
yciriingesine hdlA tam olarak oturtamamrq olmaktan,
hem kamu idarelerinde gahqanlar, hem kamu idarele-

ri, hem de biz miiteahhitler
cizel sektrir olarak, ne kadar

gok gektik, de[il mi? Igveren ve yi.iklenici olarak ayn saflar da yer alsak da,
ihale sisteminden gektiklerimizde biiyiik bir kader ortakltfrmrz var. Qiinkii
kendi iirettilimiz kaynaklarm nasil israf edildilinin hesabrnr yapar olduk. Kamu ve cizel sektcir olarak, toplum ciniinde dahafazla yrpranmamak igin daha
iyisine ulagma gabamrzr el ele stirdtirmemiz gerekiyor.
Kamu ihale Kurumumuz, "Kamu Ahmlannda Saydamhk ve Verimlilik"
konulu bu Uluslararasr Sempozyumu diizenlemekle, gergekten bir ilke atmrg
oluyor. Sempozyumun konusu kadar, uluslararasr nitelikte olmasrnrn da cinemine inanryorum. Bciylesine de[erli bir goriig ahgverigi ortamrnr yarattrklan
igin cincelikle Kamu ihale Kurumu'nu kutluyor, organizasyona emeli geEen
herkese Ti.irkiye Mtiteahhitler Birli[i adrna giikranlanmr sunuyorum.
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Efendim, ben konugmamrn birinci boltimiinde, bu toplantrnm iig ana anahtar kavramr oldufuna inandr[rm; verimlilik, saydamlft ve uluslararasr nitelik
iizerinde duracalrm. ikinci bdltimiinde, bu oturumun ana temasrnr olugturan,
Ttirkiye'de kamu ahmlan sektdriinde Kamu ihale Kurumu'nun yeri,6nemi,
fonksiyonu, ne yaprp ne yapamadrfryla ilgili gdriiglerimi sunaca[rm. Epet zamanrm kalrsa, iigtincii bciliimiinde de, 4734 sayirKamu ihale Yasasr'nrn bizleri ilgilendiren bazr aksakhklanna delinmeye gahgaca[tm. Ttim bunlan 15
dakikalft siire igerisine srfdrrnm.

Verimlilik, ister kamu, ister cizel sektdrde olsun, her ttirlii mal ve hizmet
iiretiminde ve temininde en dnemli baqarr kriteri. Hepimiz biliyoruz ki, yiiksek verimlilifiin iidtilleri oldulu gibi, verimsizli$in de gok ciddi pahalart var.
Hele biz Tiirkler bunu gok iyi biliyoruz. Birey olarak, verimsiz tiiketim harcamalart yapryorsanrz, bu en azrndan ksa dcinemde ve afrrhkh olarak sizin
sorunuzdur Etinkti sonugta israf ettifiniz kendi kayna[rzdr. Bunu girket orta!r olarak yapryorsanrz, diyelim ki bizlerden birimiz, zanr edebilirsiniz, iflas
edebilirsiniz, hesabrnzr enfazla ortaklannza verirsiniz. Ama kamu ahmr sciz
konusu oldu[unda, kullanrlan kaynaklar vergi miikelleflerinin kaynaklan, onlann yarattrklan, dolayrsryla hem kullandrranlar, hem de kullananlar gok a[r
bir sorumluluk altrndadrlar. Bu sorumlululun gerekleri yerine getirilmedifi
zaman, hesap verilmesi gereken topluluk, bir delil, iig delil,72 milyon kigi.
Bu nedenle, kamu ahmlanna iligkin her ttirlii etkinlilin altyapsr, toplumsal
sorumluluk ve etik olmahdrr. Bilgi ve beceri, etik temel i.izerine inga edilmigse ve beraberinde kararhhk da varsa -en fazla eksilimiz olan gey- toplumsal
yarara dtiniigmemesi mtimkiin delil. Buna kargrn, etikten yoksun bilgi ve becerinin ve bilgiden yoksun eti$in toplumsal yarar iiretmesi de miimkiin delil.
Kurallarr koyanlarrn ve uygulamakla ytiktimlti olanlann gdrevi, do!rulan hayata gegirmek, etik veya bilgi beceri yetmezlifinden dolacak yanhglara meydan vermemektir. Do!ru olan, kamu kaynaklarrnrn en ytiksek verimlilikle
kullanrlmasrdr, en ucuz de[il..

iki tinemli husus, bu kullanrm qeklinin, hesap verebilen ve her agamasrnda
toplumun denetimine agrk bir gekil olmasrdr. Yani saydamhk. Bu iki dnemli
kriter, gtiniimtiztin ktiresellegme, artan rekabet, drg proje fonlan, yabanct sermaye ihtiyacr, Avrupa Birliline girig siireci gibi gergekleriyle birlikte de[erlendirildi[inde, hem verimlilikte, hem de saydamhkta uluslararast standartlara
IKiNcI GUN BIRINCI OTURUM
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ulagrlmast gere$i de agrktrr. Kamu ahmlannda bu iig kriterin yani verimlilik,
saydamhk ve uluslararasr standartlara uyumun gereklerini gtizeten; ara$trma,
tasarlama, uygulama araglannrn geligtirilmesi, uygulamarun izlenmesi ve gerekli uyarlamalann yaprlmasr iglevlerini yerine getiren kurulug tilkemizde gim-

dilik Kamu ihale Kurumu'dur. Mevcut durumda, Kurumun bu iglevleri

sade-

tiriin veya hizmetin temini stirecini kapsamaktadr. Yani kurum kimden ve hangi kogullarla ahndrlr konusuna odaklanmaktadrr. Bir adrm
dncesine giderek, ne ahndrfrnr veya bir adrm sonrasrna giderek yatrnmrn neden yan yolda brakrldr[rnr maalesef sorgulayamamaktadr. Bu noktada verimlilik ilkesine do!rudan bir atrf yaparak, kegke Kamu ihale Kurumu yanhg
yatnm kararlanm da sorgulayabilseydi. Kamunun sayrsr 4 bine yakrn olan,
yanm kalmrg proje stokunun nedenlerini ve sorumlulannr da aragtrrabilseydik
kegke. Saydamhk ilkesi gerelince bulacalr yanrtlan, israf edilen kaynaklann
sahibi olan Ttirk toplumuna aErklayabilseydi. Belki, o zaman son yrllarda ttim
azaltmalra rafmen, hald 3 bin 851 projeden, sadece f i olan, rirne[ini -kargrmda ilgili dostlanm Karayollanndan olduklan igin orada verecefim- 7 bagbakan, 11 hiiktimet ve 9 Bayrndrhk Bakanr'nrn 11 yrlda bitirebilmesi ktsmet
olmayan, 2004 igin tahsis edilen ddenelinin de yiizde 55'i, Maliye Bakanlt[r'nrn son serbest brakma kriterlerinde yizde 58'i, yilrn son geyre[ine yani
krg gartlarrna serbest brrakrlacalr igin, bu yrl da maalesef bitirilemeyecek olan
izmir-Manisa karayolunun da belki hesabr sorulabilirdi. Bu tirneli verirken
amaclm, verimlilik ve saydamhk konulannrn veya bunlara dayah inceleme ve
hesap sorma iglemlerinin salt ihale yasasrnrn uygulanmasr gergevesiyle srmrh
kalmamasr gereklililine i$aret etmektir. Gegmigte yaprlmrg olan kamu ihalelerinden beklenen yararlzur elde edilememigse; 3 bin 851 proje yanm kalmry ve
yaprlan yatrnmlardan <inemli bir briliimii tabiat kogullan altrnda yrpranmaya
terk edilmigse, temeller atrhp, kamyonlann arkasrnda ta$mmr$sa, verimlilik ve
saydamhk ilkeleri bunlara da uygulanmahdrr. Kamu ihale Kurumu veya bir
bagka kurulug, bu akrl almaz kaynak israfirun da ekonomik boyutlannr ara$trmah, nedenlerini kamuoyu ile paylagmah ve sorumlulanndan hesap sorulmasr
mutlaka sallanmahdr, Bu konuda yaprlmasrnr onerdilimiz aragtrma, esasen
Sayrn Bagbakanm da bir siire trnce ilgili kamu kuruluglanna genelge g6ndermek suretiyle destek verdikleri '2004 Tiirkiye israfr Onleme ve Verimlilik Yrh Kampanyasr' ile tam zamanh ve anlamryla uyum igerisindedir.
ce ihtiyag duyulan

176

I. ULUSLARARASI .KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE vERiMLiLiK" SEMPOZYUMU

Biz Tiirkiye Mtiteahhitler Birlili olarak, eler Kamu ihale Kurumu bdyle
bir aragtrmayr konu etmek isterse, bu aragttrmayr birlikte yapmayl ve tiim
maliyetini kargrlamaya hazrr oldufumuzun altmr gizerek belirtmek istiyorum'
Yeter ki, kamu yatrnmlarrnm verimsizlikle yiiklii gegmiginden gelece[e y6nelik dersleri grkarabilelim. Yeter ki, btiylesine onemli bir konuda, saydamhk
ilkesini iqletelim.
Krsacasr, Kamu ihale Kurumu verimlilik ba[lamrndaki iglevlerini yerine
getirirken, en azmdan gelecefe rgrk tutmak igin gegmige daha kapsamh bir 9ekilde uzanmahdrr diye dneriyorum.

Kurumun iglevleri ballamrnda dnemli oldu[una inandrlrm iki farkh aqthm daha onermek istivorum:
Bunlardan birincisi, uluslararasr sisteme uyumla ilgili. Kamu ahmlannrn
mevzuatrm, tirne[in Avrupa BfuliEi mevzuatryla uyumlu krlmaya gahgryorsak
-ki, bu iddiadayrz- yerel siyasetin etkileri altrnda, do!rudan, artrk do!rulardan
6diin verilmemelidir. Yatrrmcr kuruluglann kimlili -yani belediyeler gibi veya yatrrm alanlannrn tiirti, enerji yatrtmlart gibi- bazrnda uluslararast teamiillere aykrn istisnalann dniine mutlaka gegilmelidir.
Onerecelim ikinci agrhm, baganh bir uygulama igin en azfriale Yasast'ntn
kendisi kadar dnem ta$ryan difer unsurlarla ilgili. Bunlann bagrnda da, diler
mevzuat ile uyum, ihaleye esas olan projelerin teknik ve bilimsel y<inden yeterlilili, uygulayrcr birimlerin organizasyon yaplsr, teknik donammt, personelin nitelik ve nicelik olarak kapasitesi ve motivasyon diizeyi gelmektedir. En
iyi tasarlanmrg ihale y€rsasmrn dahi, sdziinii etti[im tamamlayrcr unsurlar olmadan baganh olmast mtimkiin de$il. igte bu nedenle, ihale Yasasr'nrn uygulanabilecefi kogullarrn yaratrlmasr da, en azyasahiikiimlerinin miikemmellili
kadar onemli. Bunlann bagrnda da uygulayrcr elemanlann yani kamudaki ilgililerin nitelilinin ytikseltilmesi gelmektedir. ihtiyaglannr irnceden planlamak
yerine, giiniibirlik kararlarla ahm yapmaya,6n yeterlilikli ihale sistemi yerine,
biiyiik projeleri kiigiik dilimler halinde deneyimsiz firmalara vermeye gahqan
kamu idarelerinin eski ahgkanhklannr defigtirmekte zorlandrklan igin yasadan
IKINCI GUN BiRiNCi OTURUM
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gikdyetgi olmalan ilzerinde diigiintilmesi gereken dnemli konulann bagrndadrr.
idarelerce giincellilini yitirmig birim fiyatlara gcire yaprlan yaklagrk maliyet
tahminlerinin, piyasanm gergek gartlanna uygun olmamasr da aynr kaynak sorununun bir bagka yiiziidtir ki, bu konuda Kamu ihale Kurumu'nun suglanabilmesini anlamak miimkiin de[ildir. Qiinkii bildilim kadarryla yaklagrk maliyet
Kamu ihale Kurumu tarafindan hesaplanmamaktadr. Agrn di.igtik teklifin teghisine esas olacak dlgiilebilir nitelikli, srnr deferlerin ortaya konulmamrg olmasr, isteklilerden teklif beraberinde fiyat analtzi talep edilmemesi, bu aynntrda delerlendirme yaprlmamasl ve ihalenin en dtigiik teklif verene verilmemesi durumunda, yetkililerin sorumluluk altrnda kalmalan nedenlerine balh olarak, yasada getirilmeye gahgrlan en uygun teklif kavramr pratikte iglememekte ve a$rr dtigtik fiyath tekliflerin ihaleleri kazanmasrnm ijntine gegilememektedir. Bu konuya Sayrn Kogoflu gok detayh degindiler.

Salhkh hesaplama yaprlamamasr nedeniyle, Kamu ihale Kurumu istatistiklerini giire -ki, gimdi verece[im rakamlar Kamu ihale Kurulu kaynaklarrdr- yaklagrk maliyetlerin, neredeyse yizde 99'u teklif ortalamasrnrn
iizerinde kalmaktadrr.4 binin iizerinde yaprm igleri ihalesine iligkin analiz
sonuglarrna gtire, teklif ortalamasr yaklagrk maliyetin yizde 66'sr dtizeyinde ve s<izlegme bedelleri ise, yaklagrk maliyetin yiizde 55'i dtizeyindedir.
Ytikleniciler, kanunun deyiminde, mtidebbir tiiccar olduklanna ve zararr
g<ize alarak ig yapmayacaklanna gcire, burada sciz konusu olan niteliksiz
tiretim yani kamu zarandr. "Dikkatli, verimli'harcayahm" diye bunca
emek verilen, kanunlarla korunmaya gahgrlan kamu kaynalr, uygun olmadr[r bagrndan belli olan bedelli ihalelerle, daha baglanmadan israf edilmekte delil midir?
Peki, g<iztim ne olmahdrr? Qtiziim gimdilik belki teklif ortalamasr ile yaklagft bedelin alrhklannrn iki deler arasrndaki yakrnhk derecesine gcire de[igece[i, matematiksel bir formiiliin uygulanmasrdr. Yaklagrk maliyetle teklif
ortalamalan birbirine yakrn oldu[unda, alrhklannrn egit ahnmasr, teklif ortalamast yaklagrk maliyetten uzaklagtrkga, teklif ortalamasmrn a[rrh[rnrn artmasr geklinde Kamu ihale Kurumu'nun geligtirdili uygun bedel teblifi bir an
6nce hayata gegirilmelidir. Tabii, en ideali, bagka tilkelerde katrldrfrmtz lha178
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lelerde oldulu gibi uygun 6n yeterlilik gartnameleri ile ihaleye gtktlmast, egdefer boyutlardaki firmalar arasrnda gergek yangma geklinde ihalelerin sonuglandrnlmasrdrr. Ancak maalesef, bir siire daha uygun bedel tebliElerine ih-

tiyag duydufumuzu kabul etmek zorundayn.
Kamu ihalelerinde onemli bir bagka sorun, anahtar teslimi fiyat verilmesini engelleyen proje eksiklikleridir. Di[er bir deyimle, idareler ihaleye go[unlukla tam anlamtyla hazr olmadan grkma ahgkanh[rnr hdlA siirdiirmektedirler. Kamu kuruluglanmnn2}}S ve daha sonraki yrllar igin ihale etmeyi planladrklan yatutmlanrun proje ve kamulaEtrma iglemlerini bu yil tamamlamalan veya yapacaklarr satm almalan planlamalan halinde, kanunun esas aldrlr
ana yaklagtmr saflayacaklannt, gikflyet ettikleri siirelerin sorun olmayaca$rnt
artrk benimsemeleri gereklidir.

Bir iki tane daha kritik konum vardt, siirem doluyor, onlan

es geEece[im.

Ulkemizde, ingaat sekttiriinde ihale aganlarrn, teklif verenler ve taahhiidii
yerine getirenlerin tiimiinii etkileyen ciddi bir itibar kaybr yaganmaktadr. Bu
saydr[rm kesimleri, kamuoyu nezdinde daha saygrn ve daha giivenilir bir konuma getirmek, yine el ele vererek bagarmamz gereken tinemli bir sorundur.
Biz Ttirkiye Miiteahhitler Birli$i olarak, bu gtirevi son derece de tinemsiyoru2. Bu nedenle her zaman ve her platformda gtiziime ydnelik gabalara katktda bulunmayahazrn. Tiirkiye Mtiteahhitler Birlifi olarak, Kamu ihale Kurumu baqta olmak izere, kamunun katkrmrza ihtiyag duyabilecek her birimi

ile igbirlili yapmaya hazrr oldulumuzu, kamuoyu dniinde bu konuyla ilgili
her tiirlii hesabr birlikte vermeye hazrr oldulumuzu bir kez daha bilgilerinize
sunuyorum.

Hepinize saygrlar sunanm.

isvr.q.il KOKSAL
Teqekktir ederiz. 56z srrasr, Kamu ihale Kurumumuzun de[erli Bagkan
Yardrmcrsr Atilla $ahin Beyefendide. Buyurun efendim.
IKNCI GUN BIRINCI OTURUM
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ATiLLA $AHiN
Sayrn Bagkan, delerli

konuklar; kurumum ve
gahsrm adrna hepinize cin-

celikle saygrlar sunuyorum.
Toplantmrn ikinci gii-

nii, btitiin sempozyumlarda ve bu tiir toplantrlarda
oldulu gibi biraz daha rahat bir ortamda gegiyor.
Bu bizim agrmzdan da
tizellikle benim agrmdan
daha iyi. Ben bir de kendimi ev sahibi olarak grirdtifiim igin di[er konugmacilan ve sizleri de srkmamak igin gok fazla
uzun konugmayacafrm.

Kurumumuzun ikinci kurulug yrldtiniimii ama kurumun resmi olarak yani
mevzuat gahgmalanna, uygulamayr ytinlendirme gahgmalanna baglamasr aga[t yukan Ekim ayrnr buldu. Qtnkti yeni personel ahmr, atamalann yaprlmasr,
bir sistemin kurulmasr, gekilen zorluklar, yerlegim srkrntrsr... Bunlann hepsini biz yagadtptmrz igin biliyoruz. Fiilen gahgmaya hrz verilmesi, rahat bir ortamda gahgrlmasr ancak Ekim ayrnr buldu. Onilmiizde zamanakarqr bir yang

vardr. ikincil mevzuat dedifimiz ycinetmeliklerin uygulamaya girmesi

ve

2004 yrhnrn Ocak ayrna yetigmesi lazrmdr.

Bu kna girigten sonra ben, diizenleyici kurullar, ba$rmsrz idare otoriteler
adryla literatiirde yer alan bu kurumlar hakkrnda gok krsa bir bilgi vermek istiyorum. Ttim dtinyada, <jzellikle de20.Ytizyrhn son Eeyre[inde, kamu ycinetimi reformu gabalannm bir sonucu olarak ortaya grkan yeniliklerden biri de
az once sriyledilim, bafrmsrz idari otoriteler olmugtur. Piyasa ekonomisinin
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uygulandlgr, htzh karar vermenin gerekli oldu$u ve uzmanhk isteyen alanlarda bir gok geligmig iilkede bazr ufak anlayrg ve mentalite farkhhklan olmakla
birlikte, bu kurum ve kurullar piyasa dtizenleyici ve denetleyicisi olarak kargrmza grkmaktadr. Ulkemizde de uzun siiredir gergeklegtirmeye gahgrlan kamu
yiinetimi reformu gergevesinde, gegitli alanlan dtizenleyip, denetlemekle gorevli bir dizi ba[rmsrz ve diizenleyici otoritenin olugturuldulunu da hep beraber gordtik ve yagadrk. Bunlann kamu yiinetimi aracr olarak idari hayatrmrza
girmesiyle birlikte, hukuki agrdan konumlan da tartrgrlmaya baglandr. Qiinkti
gok farkh bir ytinetim anlayrgr, diizenleme anlayrgr vardr. Bizim gibi biirokratik gelene[i gok giiglii olan iilkelerde, bunlan tabii kabullenmek gok zordu.

Bir de, bizim kurumun goyle bir rizellili var; biz Maliye ve Baymdrrhk
Bakanhlr gibi gok giiglii iki bakanh[rn yetkilerinin toplanmasryla olugturulan
bir kurum olduk. Bir benzetme yaprlmrgtr, "siz kendi gelece$inizi kendiniz gizeceksiniz, dirseklerinizi vura vura iki kurumun arasrnda bir yer edineceksiniz" diye. Bu ashnda felsefi igeri[i olmamakla beraber bir anlayrgr gdsteriyordu. Yani biz kendi yapacaltmrz gahgmalarla, uygulamayr yiinlendirmedeki
katkrmzla, bu sektdrler iginde, kamu idareleri iginde kendi yerimizi kendimiz
saflamrg olduk. Bu tip yeni olan tjzel kurum ve kurullannrn olugturulmasr
agamasrnda, iilke olarak da benimsenecek stratejiler agrsmdan gok dikkatli
davranrlmasr gerektilini dtiqiiniiyorum. Kurulug agamasrnda strateji hatast yaprlan bir diizenleyici kurum veya kurulug, hem kamu hizmetlerinin gdriilmesinde srkrntrlara neden olacak, hem de dtizenledili ve denetledifi alanda ba$anslz bir kamu kurumu gdrtinttisii verecekti.
Ozerk kurumlan geleneksel kamu ycinetimi <irgiitlerinden ayrran ona hukuk diizeni iginde ayn yer veren cizellikleri az once de soyledipim gibi, dzerk
ve ba$rmsz stati.ilerinden kaynaklanmaktadr. Bu kurumlar, kanunla verilen
belirli bir alanda esas itibariyle diizenleme ve denetim -regiilasyon iglevi diye tabir edilebilir- yapmakla gtirevlendirilmig ve yetkilerle donatrlmq mali ve
idari tjzerkli[e sahip, yetkilerini kendi sorumlululu altrnda balrmsrz olarak
kullanan, yasalannda belirlenen ilkeler gergevesinde hesap veren, tiizel kigili!e sahip, belirli sayrda kigiden olugan karar organr olan kamu kurumlandr.
Ulkemizdeki mevcut balrmsrz idari otoritelerin bir golunun devletin ekonomiye direkt mtidahalesinin, liberallegme gabalanyla son buldulu veya iyice
azaldt!: sektcirlere y<inelik denetleme ve diizenleme amacryla kurulduklannr
IKiNCi GUN BIRiNCi OTURUM
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gtiriiyoruz. Bizim kurumumuzun bu anlamda bir farkr da bu noktada grkryor.
Kurumumuz, devletin halen taraf oldufu, hatta baqrolde oynadr[r, oyuncu ol-

du[u bir alanda diizenleme ve denetleme faaliyeti ytiriittiyor.
Kamu ahmlannrn yrllft tutarlanna baktrlrmrzda, ekonomi igerisinde gok
tjnemli bir yer tuttulunu gciriiyoruz. Mal, hizmet ahmlan, yaprm igleri ile ktigiik ve orta cilgekli igletmelerden gok btiytik uluslararasr igletmelere kadar genig bir yelpazede, rizel sekttjre hitap eden biiyiik bir pazar konumu da arz etmektedir. Kamu adrna ahm yapanlann, kamunun parasrnl harcayanlann, bunun hesabrnt her agamada verebilmesi, kayrmacrhk ve savurganhk gibi ktiti.i
uygulamalardan uzak, kaliteliyi ucuza alabilecek bir mekanizmanrn kurulmasr ve bunun sa$rkh iglemesi lazrm. Bu iki noktadan hareket edilince, Kamu
ihale Kurumu'nun bir sekttirti diizenlemekten gok kamunun ahgverig yapma
altgkanltklannr denetleyen, dtizenleyen bir konumda bulunmasr gerektilini
diigiintiyorum.
Ben konugmam da genel olarak yaptrprmrz gahgmalan da anlatmayr planlamtgtrm. Ama iki gtindtir sanrnm biittin dinleyiciler, mevzuatrn neler getirdi[ini, eski kanunun ne kadar kdtii oldu$unu, yeni Kanunun ne getirdifini aga!r yukan herkes anlatn. Buradaki herkes de bunu gok iyi biliyor. Ben o yiizden konugmamrn bu krsmrnr anlatmak istemiyorum. Herkesin srkrntrlan bildilini varsayarak, srkrcr olaca$rnr diigiindli$tim igin bunlan anlatmryorum.

Bizim toplanfimzrn konusu, kamu ahmlannda verimlilik ve saydamhk.
Bizim gu andaki konumuz da Kamu ihale Kurumu'nun dnemi. Bu cinemi anlatabilmek igin elinizde istatistiki veri olmasr gerekiyor. Ben idarecilikten
geldilim igin Tiirkiye'deki en biiytik srkmtr elinizde envanter olmamasrdr.
Bu anlamda bir gok kamu kurumunda gegmige yonelik hig bir envanter gahgmast yapilmaz. Kamu ahmlannda da yani eski yasadan benim anladrlrm en
btiytik fark olarak gdrtiyorum; giinkii bir geyi yaparken gegmige bakamryorsunuz yani Tiirkiye'de ne kadar kamu ahmr yaprhyor, ne kadar yatrnm yaprhyor, nereye ne harcanryor, hangi kamu kurumu ne harcryor bunu do!ru diizgtin bilen de yok. Biz mesela, uluslararasr finansmanla yaprlan iglerle ilgili bir
inceleme gahgmasr yapmrgtrk. Tiirkiye'deki uluslararasr finansmanla alman
kredilerin envanteri yok. Yani Tiirkiye'nin bu anlamda ne kadar borcunun oldu[u gok ciddi bilinmiyordu. Qok gagrrmrgtrm. Bazr geylerin envanterini tut-
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muyoruz. Bu anlamda bu kadar ciddi konularda bile Ttirkiye'nin envanterinin
olmamasr gok garibime gitmigti. Ben, bizim kurumun bu anlamda gok 6nemli bir fonksiyon ifa etti[ini dtigiiniiyorum. Tamam, karar veriyor, uygulamayt
diizenliyor, ytinlendiriyor. Bunlann hepsini biliyoruz. Ama bence istatistiki
anlamda grkardr[r veriler, ileriye ytin tutacak. Ttirkiye'de biitiin politik davranrglar, hareketler, siyasi karar mekanizmalarrnm dniinde kullanabilecefi
fazla argiiman kalmryor. Amabu anlamda Kamu ihale Kurumu bence gok yeni bir ufuk agmrgtr.
Qok krsa istatistiki veriler vermek istiyorum; bizim kanunun uygulanmasryla ilgili olarak 2003 yrhnda, bizim kurumun uyguladr[r, arkadaglanmzrn
galqmast sonucunda geligtirdifi bilgi sistemiyle beraber elimize 35 bin 587
ihaleye iligkin veri ulagmrgh. Burada bir aynntryr daha sizlere aktarmak istiyorum; daha iince biliyorsunuz ihale ilanlan Kamu ihale Biilteni'nde yaymlanmryordu. Resmi Gazete'de yayrmlaruyordu. Ama gu anda 2004 yrlmm
Ocak ayrndan itibaren Kamu ihale Btilteni hem yazrh ortamda, hem basilr ortamda, hem de elektronik anlamda bizim web sayfamrzda yayrnlamakta. Bu
dabizebu ihaleleri takip anlamrnda gok ciddi bir veri olugturmakta. Yani Ttirkiye'deki yayrnlanmasr gereken btittin ihalelerbize geldi[i igin, hem kontrol
ediyoruz, hem de bir argiv olugturuyoruz. Bu gok tinemli bir gey' Benim kendi gahsi diigiincem, bir anlamda stkrnttmrz sonuglan da gok iyi takip ettilimi
sdyleyemem, ashnda onlan da iyi takip etmemiz gerekiyor, yani ne kadan sonuglanryor, sonuElanmayanlar niye sonuglanmtyor? Bu anlamda da uygulayrcrlara, Hiikiimete, Meclise kullanabilece[i dcikiiman sunmamrz gerekiyor.
35 bin 587 adet ihaleye iligkin veri ulagtr[rnr stiylemiqtim' Bir de ayrrca
do[rudan temin yontemiyle,365 bin 495 adetkamu ahmr yaprldrlr bizim elimize ulagtr. Bunlann toplam mal, hizmet ve yaprm igleri igin ihale tiirlerine
gore,4 katrilyon 619 trilyon tirahk bir de[eri var. Do!rudan temin ytintemine gdre de, 981 trilyon lira olmak tizere toplam 5,5-6 katrilyon lirahk bir kamu harcamasr yaprldrfr belirleniyor. Bunlann yiizde 82'si ihale tiirlerine gtire. Ayrrrrsak normal ihale ttirleri yani iiE adet; agrk ihale,pazarhk ve belli istekliler arasrnda yaprlan ihale. Yiizde 18'i de do[ru teminle ilgili' Do[rudan
teminle, bu 2004 yrlmrn ilk Mayrs ayrna kadar aldrfrmrz bilgilere gtire de, tabii do!rudan ahmla yizde 18'lik oran di.igiiyor. Bu da uygulamanrn biraz daha yerine oturdufunun da bir gostergesi oluyor tabii. Parasal olarak baktt[tiKINCi GON BIRINCI OTURUM
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m:zda da, kamu ahmlannrn yizde 56'sr yani 2,5 katrilyon lirasr mal ahmlan,
ytizde 25'iyani 1,5 katrilyon lira civanndahizmet ahmlan, yizde 19'u yani
900 trilyon lira civannda da yaprm igleri olarak gergekleqmig. Bu ddnemde
alrlfth olarak hizmet ahmlannda, temizlik, yemek, giivenlik, tagrmacrltk,
tifrenci, personel taqrma hizmetleri olarak gtiziiktiyor.
2003 ytlmda gergeklegen ihalelerde, agrk ihalenin tutar olarak yizdeS2 gibi gok yiiksek bir oranda gergekleEmesi, benim yorumuma gore, kanun kapsamrnda yaprlan kamu ahmlannm Kamu ihale Kanunu temel ilkelerine gtire
uygun yaprldr[rnrn gtistergesi olarak deferlendiriyorum. Sayrsal olarak bak-

tr[rmrzda da, mal ahm ihalelerinde ve yaplm ihale iglerinde, agrk ihale usulii
daha gok kullanrlrrken, hizmet ahm ihalelerinde agrk ihale usultiniin yanr srra
pazarhk usultiniin ijnemli oranda gergeklegti[i g<iziikmektedir.

$ikdyetlerin incelenmesiyle ilgili de elimizde veriler oluguyor. Sizi gok
srkmak istemiyorum. Ama burada tjnemli bir gey daha, bir geligme de,2003
yrlrnda bizim kurulun kararr neticesinde 7 adet ihale igin Cumhuriyet Bagsavcrhlrna sug duyurusunda bulunulmasr. Bunun da tabii uygulayrcrlann, ihale
komisyonlarrnrn, karar vericilerin daha dikkatli davranmasr anlammda caydr-

ncrhlr oldu[unu diigtiniiyorum.
Biz kurum olarak bir geyi oturtmaya gahgryoruz. Gegen seneden beri devam eden bir stireg. Biz elitime gok tinem veriyoruz. Hem kendi personelimizin e[itimine, hem sektdrdeki kamu kuruluglarr, ozel sekttjr kuruluqlan.
Yaklagrk bizim kayrtlanmrza gtire 7-8 bin kigiye biz sertifika verdik. Resmi
katrhmcilar ama bunun yanmda, kayrtsrz olarak katrlanlan da diigtindiiftimiizde bir anlamda dafazlakatrhm oldu. Ben 10 bin kigiye kamu ve tizel sektorde elitim verdilimizi diigi.iniiyorum. Bu stireg devam eden bir siireg. Ozel
sektcirden de bize gok talep geliyor, normal kamu sektdrtinden de talep geliyor. Mesela, biz bu tartqmalan stirekli yapryoruz. Biz ikincil mevzuat gahgmalan devam ederken de, bu gekilde web sayfasrnda tasanlan yayrnladrk,
herkesin gdrtigiinti aldrk, toplantrlar yaptrk. Ankara'daki toplantrlann drgrnda,
vakit kalrrsa istanbul'da da bu gekilde toplantrlar yapryoruz. Herkesin fikrini
ahyoruz. Yani "biz yaptrk oldu", tepeden bakan "uygulamayr biz b<iyle ytinlendiriyoruz" anlaytgrndan uzaklaqtrk. Bizim geligtirdilimizin gok farkh bir
metot olduluna inanryorum. Katrhmcrh[a inanryoruz yani herkesin gtirtigii-
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niin tinemli oldu[unu diiqtintiyoruz ve bu anlamda da gok faydah oldupunu
diiqiintiyorum. Universitelerin de ozellikle INTES, Miiteahhitler Birlili gibi
kuruluglann da gok katkr ve deste[ini aldrk, ilgisini de gdrdtik. Bu da bizi
memnun etti.Onemli olan burada paylagrmcr olmak, saydamh[rn, geffaflrlrn
bir sonucudur bu.
Ben konugma metnine gok balh kalmadan konugtum, anlatacaklanmrn bir
krsmrnr anlatamadrm. Ancak gok fedakArca gahgtr[rmrzr diigi.iniiyorum. Bunu
takdir etmek bize diigmez ama ozellikle kurul iiyelerimizbize gok yardtmct
oldu. Qok zor agamalardan geEtik. Yani gocuk dofdu, kucaltmrza brakttlar,
biz onu biiyiitmeye gahgtrk. $u anda tam biiytimedi. Ama ben bizim kurumun
gok dnemli bir yere gelecelini diigiintiyorum. Uluslararasr kuruluglann ve difer iilkelerin gahgmalarrnr da gcirtiyoruz. Tiirkiye olarak belki ilk defa bir konuda gok mesafe kat etti[imizi ve di[er iilkelere de cirnek olaca[rmrzt dtigtini.iyoruz. Qiinkii bizim elektronik ortamda ihale bilgi sistemiyle biitiin kayttlarr, verileri tutup insanlann ufkunu agfilrmrzr di.igiiniiyorum. Bize katkr vermenizi temenni ederim. 'Katkr' derken ovmek anlamtnda da stiylemiyorum.

Elegtiriler de 6nemli. Yaprcr biitiin elegtirilere de agt$rz.
Oncelikle kurum arkadaglanma gok tegekkiir ederim. Biz bir gok geyi beraber paylagtrk, bugi.inlere geldik. Tartrgtrk, kavga ettik. Ama hep bir amag
iEin bunu yaptrk. Boyle olmasmrn da daha faydah oldu[unu diigiiniiyorum.
Bize destek veren biitiin kurumlara, bastna, sivil toplum orgiitlerine huzurlarrmzda tegekktir etmek istiyorum.
Hepinize saygrlar sunuyorum.

isM,q.il KOKSAL
Atilla Bey'e teqekktir ederiz. $imdi sdz strasr Ragit Uniivar Beyefendide.
Kendisi Ttirk Miigavir Miihendisler ve Mimarlar Birli[i Bagkant, aynrzamar:da iilkemizi de Avrupa Mtigavir Miihendisler Birlikleri Federasyonunda Y6netim Kurulu Uyesi olarak, gok giizel bir gekilde temsil etmektedir.
Buyurun Ragit Bey.
iKINCI GUN BIRINCI OTURUM
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RA$ir UNUv.q.n
De$erli katrhmcrlar; gtinaydrn.
Sayrn Bagkan siire konusunda

gok katr oldufu igin, ben diler
konugmacrlann, Kamu ihale Kurumu ve Kurulu konusundaki iyi
temennilerinin, iyi scizlerinin altrnr gizerek ve onlara katrldrlrmr
ifade ederek baglamak istiyorum.

iti

gi.indtir burada devam

eden bu toplantrlar, bu kurumun

ne kadar gafdag, ne kadar modern bir kurum oldulunu zaten
gozler ciniine sermigtir. Biz de zaten bu kurumla, kargrhkh benzer

etkinliklerde Ti.irk Miigavir Miihendisler ve Mimarlar Birlili
olarak benzer etkinliklerde bir
araya gelmekteyiz.

Oncelikle Tiirk Miigavir Miihendisler ve Mimarlar Birlifi nedir? Tanrmayan, bilmeyen arkadaglanmza gok krsa olarak tanrtmak istiyorum: Konumuz
ihale oldufu igin, ihaleyi de formi.ili.in igine katarak, miihendis arkadaglanmrza gtiyle bir formtil, miihendis arkadaglanmvrn iyi anlayaca[r bir formiil; teknik mtigavir=f(ihale) ve devam eden bir formiil. Yani teknik mtigavirler, ihalenin bir fonksiyonu olarak gahgmakta. $tiyle ki; bir ig btitiiniinti tig pargaya
ayrrtrsak, ihale <incesi hizmetler, ihale srrasmdaki hizmetler ve ihale sonundaki hizmetler olarak agabiliriz. Bu da, miigavir miihendislilin demin bahsettilim formtiltintin igine giren krsmrdrr.

ihale <incesi hizmetlerde yatrnm, planlama gahgmalan, fizibilite ettitleri,
sondaj, zemin ettitleri, mimarhk-mtihendislik tasarrm hizmetleri, tasanm
kontrolti, teknik ve idari gartnamelerin hazulanmasr giriyor. ihale srrasrndaki
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hizmetlere de, teklif delerlendirme, miiteahhidin segiminde igverene darugmanhk. ihale sonrasrnda ise, bildiliniz gibi, ingaat kontrollii[ii, ingaat ve proje ytinetimi, igletmeye alma danrgmanhfr ve tesislerin do!ru kullanrmryla ilgili teknik e[itim almaktadrr. Burada bu agrklamayl $unun igin yaptrm; ihale
ile teknik mtigavirlilin ig ige nasrl gegtifini anlatmak igin.Zaten bundan dolayrdrr ki, bundan iki sene tjnceki yazrn, ikincil mevzuatlar hazrlanrrken, Saym Bagkan'rn bagkanhfrnda bir dizi toplantrlar yaptrk ve Kamu ihale Kurumu'yla birlikte Miigavirler Birlipi olarak ikincil mevzuatlann hazrlanmasmda birlikte galqtrk.
Konumuz, devletin yani kamunun oldulunu yani burada parantez igerisinde tlzellikle "Kamu" ismini vurgulamak istiyorum. Bu terim yeni ihale Yasasr'nrn devrimlerinden biridir. ingilizce bunun tanlml, "public procurment"
yani "public" adlnrn kullanrlmasr. Tiirkge'deki kargrhlr bir olgunun etkiledi[i topluluk, halk ve komiinite olarak tanrmlanryor. Erdal Bey'in bahsetti[i gibi, kamunun kaynaklarr bizim halkrn verdili vergilerden olugmaktadrr. Onun
igin devlet, bu paralan harcarken belirli bir cizen gcistermek mecburiyetindedir. Bunun igin yabancrlar, genellikle Avrupahlar, Avrupa Birli[i kurulduktan sonra, her konugmalannda, her parayla, biitgeyle ilgili konu ortaya gfttrlrnda, "tax payers money" diye soylerler. Yani bu verilen para vergi kullanrcrlarrn, vergi verenlerin parasrdr.

Bu konuda devlet ve kamunun halk olarak ddniigtiirtilmesiyle ilgili yabancrlann yaptrlr bu tabir do!rudur. Devlet ve sivil toplum olgusunun tarttgrldr[r, bizim Mart ayrnrn sonunda 2. Teknik Miigavirlik Kongresinde bir
arama toplantrsr yaprldr "devlet kamu ahmlannda teknik miigavirli$in arttnlmasr konusunda ne ttir bir toplantrdan sonug grkarabiliriz?" diye bir toplantt. Bu toplantryr ben yonettim. Bu beyin firtmast geklinde bir arama toplantrsrydr. "Devlet nedir?" diye soruldu[unda, geligigiizel beyin firtrnasr geklinde aldr[rmz sonuglar gunlar: Baghklar halinde, giig, para, istihdam, biirokrasi, tarih, btirokrat, politikacr, daha uzatrlabilir ama ben tinemlilerini buraya aldrm. Devlet her zaman giigltidi.ir, her zaman giiglti olmak durumundadr. Para; devlet zengindir, devletin mah deniz gibidir, ye ye bitmez, gtkan
sonuglar. istihdam, devlette gahgmaya bagladrnrz ml, slrttntz yere gelmez.
Biirokrasi, devleti yiyip bitiren bir tiir hastahktrr ancak o hastahla her devlet memurunun yakalanmasr bir gelenektir, hattabazt kurumlarda "nastl iyi
IKINCI GUN BIRINCI OTURUM
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btirokrat olunur?" diye e[itim bile verilmektedir. Tarih, devletin uzun yrllardan beri stiregelen bir tarihi vardr. Bu siireg igerisinde devlet tecrtibe sahibi
olmuqtur. Biirokratlar kendilerini devletin hamisi olarak gdriirler ve tiiyii bitmemiq yetimin hakkrnr yedirmemeye gahgrrlar. Bu grirevi, vatanr sevmeyle
tizdeg tutarlar. Oyle ki, kendileri vatansever, miiteahhit ve mtigavir, -bize
mi.iqavir demezler, kontrol derler- bizler de tiiyti bitmemig yetimin parasrnr
yemeye gahEan kigiler olarak gtirtirler. Politikacr, pek bagka bir iilkede bulunmayan bir kigilik ttirii. Parlamenter olmasr gerekmez. Sadece iktidardaki
parti tarafindan aday gristerilmiq velveya aday adayr bile olmug olsa yeter,
gtiglii olmasr yeterlidir. iktidardaki parti veya bagka bir partiden bile olabilir. Biitiin bu bilegenlerden ortaya bir helva grkmakta. Bu helvadan nasrl bir
lezzet elde edildi[ini bir ornekle gok krsa olarak gegece$im. Bu drnefi gunun igin veriyorum; bir taraftan ttiyii bitmemig yetimin hakkrnr savunan kigiler, bir taraftan nasrl deveyi hamutuyla yuttuklarrnrn belirtilmesi igin gciyle
bir gey verecefim. Bu bir baraj ismi, burada barajrn ismini sciylemiyorum,
merak edenlere sonra sciylerim. Suyu olmayan bir rma[rn iizerine bir baraj
yaprlmrg. Bunu Devlet Su igleri Planlama Dairesi reddetmig ama baqka bir
daire kabul etmig, politik baskrlar orada da oluyor tabii. Bu derede su olmadrlr igin, bagka bir dereden tiinelle su getirilmig. Sulama,amagh yaprldrlr
igin, sulama amagh projelere aynlan devlet biitgesi gok fazla delil ya dafazla olsa bile, baraj sayrsr fazla oldu[u igin proje sayrsr, bu baraja dtigen para
az oldulu igin, bunu sulama amaghdan grkartrp, igme suyu amagh baraj haline getirmigler, bu baraj inga edilmig. Bu bahsettilim 10 yrl iginde. Baraj inga edildi[i igin ama sulama amaghdan igme suyu amaclna dtiniigtiirtildiifii
igin isale hattr ve antma tesisi yok. Onun igin "barajda su tutmaya baglamayaltm, faydah hacmini boguna doldurmayahm" gtinkti bazrbarajlar bciyle yaptldt$t igin belirli bir siirede doluyor. Onun igin dipsavaktan suyu brakmrglar yani baraj orada durur, su altmdan geger gider ve devletin parasr da orada herkese bakrlrr ve bu baraj hAld altrndan su gegiren bir barajdrr. Bunun gibi barajlarrn <irnekleri vardr.

Gelelim konumuza. Yukanda bahsettiEimiz cirnekte. devletin biitcesini
hovardaca harcayan bi.irokrat-politikacr ikilisi, "ig" yaptrrma srrasmda, daha
do$rusu igin ihale edilmesi safhasrnda, neden en ucuz, en dtigtik teklife ig vermeye galrgrrlar? Bu bir gtizme ve bunun analizinin yaprlmasr gerekmektedir.
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Neden dolayr? Risk analizleri yetersiz, idarenin kendi yaklagrk maliyetine giivenmemesi ve en cinemlisi, Hazine'nin menfaatini koruma kaygrsr. Agrn dii-

giik teklif verdikten sonra, olumsuz da bir siirti etkisi oluyor bunlarrn tabii.
Bunlann teklif sahibine etkisi var, diler isteklilere zaran dokunuyor, alt yiikleniciler tedarikgilere zararlan dokunuyor, gahganlara zaran dokunuyor. Yani bunlann silsilesi bir gey olarak nasrl devam ediyor? idarelere zararlan dokunuyor ve milli ekonomiye zaran dokunuyor, sektcirlerarasr rekabete de zaran dokunuyor.
I

Sonug olarak, yasa uygulamadadrr ve de ga[dag, iyi bir yasadr ama yasa-

yr uygulayanlar tabii, devlet daireleri ve kamunun satm alma yasasr oldu[u
igin kamudur. Yasaya kargr grkanlar var. HdlA da vardr. Dtin iirne[ini gordiik,
politikacrlar kargr grkmaktadr, ig alamayan ytikleniciler kargr grkmaktadrr,
biirokratlar ahgamamrglardrr. HAld yeni ihale Yasasr'nm uygulamalanyla ilgili bazr hizmetlerin, bazr iglerin istisnalar kapsamma ahnmasma gahgrlmaktadr. Kapsamrnm daraltilmasr, iyice kiigiilttilmesine Eahgrlmaktadrr.
Erdal Bey sriyledi, katrhyorum. Bu yasa, gelecek senenin uygulamaya konulmast yasasrdrr. Bu yrldan planlamanrzl yapm, programmrzr yaprn, biz daha bu konuda pek fazla tecri.ibe sahibi olmamrgzdrr. Bana kalrsa, Kamu ihale Kurumu'nun ilk giindemi ve gcirevi, bu kanunu kullanan kamu kesiminin
ve kuruluglannrn efitilmesidir. Sonug olarak, Kamu ihale Yasasr'nr politikacrlar yapmrglar ve uygulamadan dolacak olan sorunlan da, Kamu ihale Kurumu ele almaktadrr. Konugmamrn bagrnda da sciyledi[im gibi, bu kanunu uy-

gulamakla ytiktimlii olan kamu kurum ve kuruluglan, Kamu ihale Kurumu
iyi niyetli olsalar, Tiirkiye'nin rinti agrlacaktrr.

kadar galdag ve

Qok tegekkiir ederim, sa[olun.

islllil

KoKSAL

Tegekkiir edeiz. Saghk Endtistrisi igverenleri Sendikasr Bagkanrmrz Sayrn Metin Demir Beyefendi konuqacak. Buyurun fendim.
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METIN DEMIR

De[erli katrhmcrlar, delerli misafirler; Saflrk Endtistrisi Igverenleri Sendikasr
Yonetim Kurulu adrna hepinizi sevgi ve saygrlanmla selamhyorum.
Kamu Ihale Kurumu Bagkanr Saym Sener Akkaynak ve
kurul iiyeleri, uzman kadrosu

ve diler personel yaprsryla,
gergekten iilkemizde cirnek bir
kurum. Bilgisiyle, devlet tec-

riibesiyle, bize giiven vermekte. Bu nedenle de, kurum ve
kurulu karqr olan gtivenimiz ve
inancrmrz tamdr.
Daha cjnce ihaleyi yapan makam ya da bakanhkta, ihalede yagadrlrmrz sorunlan gdzmek zorundaydrk. Bu da tabii, takdir edersiniz ki, Eok adaletli olmuyordu, hep kamu tarafina alrrhk basryordu. Oysa gimdi bir kurum var ve
btitiin kamunun yapaca[r mal ve hizmet ahmlarryla ilgili diizenlemeyi yaptyor ve denetliyor. Altct ve satlcl araslndaki hakem roltiyle adaleti safhyor. Bu
da, kurumun iilkemiz agtsmdan ne denli cinemli oldufunu gcisteriyor. Bizim

panelin konusu, giindemi biliyorsunuz, kurumun yeri ve dnemi, gergekten
gok rinemli.
Kamu ihale Kanunu'nun saflrk sektdrtiyle ilgili kamu altmlan benim konugmamrn ana konusu. Ulkemizde deneyimleri ve uluslararast kamu ihale
normlan griz oniinde bulundurularak, geffaf, rekabete ve kamuoyu denetimine agtk, kamu kaynaklarmrn etkin kullantlmasrnt saflayan bir kamu ihale sisteminin olugturulmasr hedefine ycinelen Kamu ihale Kanunu ve bu gergevede
yaprlan ikincil mevzuat diizenlemelerinin tilkemiz agtsmdan zorunlu oldu[una inanmaktayrz.
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Ben Kamu ihale Kanunu'nun salhk sektdrii, kamu ahmlanndaki etkisi ve
yaklagrk 18 ayhk uygulama sonuglannr iki baghk altrnda delerlendirecefim.
Konugmamda iincelikle, Kamu ihale Kanunu'nun saflrk sektririindeki kamu
ahmlarrna getirdili yenilikler ve olumlu katkrlannr vurgulayaca[rm. Daha
sonra uygulamada gtiriilen srkmtrlar ve yanhg anlamalara de[inece[im.
4734 sayfi Kanun ytiri.irlii[e girmeden cince, sa$rk sekt<iriindeki kamu kuruluqlarrnda farkh ihale diizenlemeleri stjz konusu idi. Salhk Bakanhfr, halk
arasrnda biitiin saflrfa hAkim gibi biliniyor ama sa$hkta maalesef, gok baghhk
var. SSK ayn, tiniversiteler ayn, devlet hastaneleri ayn, KiT'lere balh hastaneler ayn uygulamalar yapryordu. Bu nedenlerden dolayr da, mevzuatlanndan
kaynaklanan nedenlerle, farkh ihale esaslan uygulamaktaydt.4T34 sayrh Kanun, kamu kurum ve kuruluglannrn ihale iglemlerindeki farkh mevzuat kargagasmr ortadan kaldumrgtrr. Tek diizen ihale sistemi geldi ancak uygulamada
gene, iki devlet hastanesi farkh uygulamalar yapabiliyor. Yani yan yana iki
tiniversite hastanesi farkh uygulamalar yaplyor. Bu da, yasanln yanhg anlama,
yanl$ algrlama ya da uygulamasrndan kaynaklandr[rnr diigiintiyoruz.
4734 sayir Kanun ve Mal Ahm ihaleleri Uygulama Ycinetmelifi, ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterlili[e iligkin aynntilr diizenlemeler getirmigtir. idareler istekliler agrsrndan yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi bu alandaki belirsizlikleri ortadan kaldrmrg, objektif diizenlemelerin temelini tegkil etmigtir. Aynca, uygulama ycinetmelikleri ekinde yer alan tip
idari gartnameler ve standart dokiimanlarda, uygulama birlilini sallamasr aErsrndan son derece cinemli bir adrmdrr.
Kamu ihale Kurumu'nca yayrnlan Kamu ihale Biilteni, ozellikle farkh idarelerin ihalelerine toplu olarak ulagma agsrndan, sektdriimiiz agrsrndan son derece tjnemlidir. Ihale sonuglannm yaymlanmasr, geffaflr[rn ve di[er kurumlarrn bilgilenmesi agrsmdan onemlidir. 4734 sayfi. Kanun, mevzuat hiikiimlerine uygun ihale yaprlmamasr sebebiyle, bir hak kaybrna veya zaraflna u[radrfmt veya u[rayaca[rm iddia eden btitiln isteklilerin, gikdyette bulunmasma imkdn tanrmrgtrr. Kurulun, yaprlan gikAyetleri krsa siirede sonuca ballamasr son
derece rinemlidir ve hayati nitelik tagrmaktadrr. Saflrk tiriinleri bildiliniz gibi
bazen gok kiigtik bir iirtin, o anda olmazsa, gok dnemli sonuglara neden olmaktadr. Kurula yaprlan gikdyetler krsa si.irede sonuglanryor, tabii gok karmagrk
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olup, uzayanlar da var. Ancak idarelerce kanuna aykrn olarak, scizlegme imzalayarak, qikdyeti engelleme gabalanna kargr, Kamu ihale Kurumu ve ilgili
bakanhklar etkili yaptrnmlar uygulamahdr. idareler, sdzlegmeyi bir once yaprp, igi bitirmeye gahgryor, orada da ciddi srkrntrlar dofuyor.

Salhk sektciriindeki ahmlarda, Kamu ihale Kanunu'nun etkinlilinin sa!lanmasr amacryla bugiine kadar Kamu ihale Kurumu biz sektcir temsilcileri
ile birlikte ve direkt ihale makamlanna e$itimler vererek, bu kanunun etkin
uygulanmasr igin eggtidtim toplantrlannt dtizenlemigtir ve buna da devam et-

melidir diye dtigiiniiyoruz.
Sektiiriimiizde yaganrlan sorunlar, Kamu ihale Kurumu'na aktanlan sorunlar afrrhkh. Kamu ihale Kanunu kapsamrnda, salhk sektijrtinde kargrlagrlan en <inemli sorun, teknik qartnamelerin hazrrlanmastdrr. Teknik gartname
hazrlamada kurumlar ciddi eksiklikleri, sorunlan artrtyor ve bu da Kamu
ihale Kurumu'na yansryor. Mal ahmlanyla ilgili Eikdyetlerin yaklagrk yizde
60'r civannda salhk sekttjrUnden geldi[i ve bunun da daha gok kalite belgeleriyle ilgili oldu[unu stiyleyebiliriz.

Difer bir stkmtrmrz ise, ridemelerle ilgili gok ciddi stkmtrlanmvvar.Kamu ihalelerinde fiyatlann gergekgi olarak olugmast ve yiiklenicilerin taahhtitlerini sorunsuz olarak yerine getirmesi igin tidemelerin agrk olarak belirtilmesi ve dtizenli olarak yaprlmasr gerekiyor. Kamu ihale Kurumu'nun idari gartnamelerde konuyu diizenlemig olmasrna ralmen idarelerin taih yazmaktan kaErnmalan ve ddemelerdeki belirsizlikler, yiikleniciler agrsrndan,
bizler agrsmdan teklifleri olumsuz ytinde etkilemektedir. Saflrk Bakanh[r ve
Maliye Bakanh[r bu konuyu kesinlikle giiziime kavugturulmaltdrr. Dtin istanbul'daki arkadaqlarla konuguyoruz, bir hastane 2003'iin yedinci ayrnrn
ddemelerini yaplyormug ve yaprlan ihalelerde, $ubat ayrnda yaprlan ihale
"2004 yrh mali sonuna kadar peyderpey ahnacak ve peyderpey cidemesi yaptlacak" diye yazrhyor, hig bu yasaya uymadan. Odeme stiresi yazmaktan
kagrntyorlar giinkti onlann dtigtinceleri de, "biz de Emekli Sandrfmdan,
SSK'dan paramr alamryoruz" diye. Ama parastnr ne zaman alacalrnr bilmeyen ya da mahnr ne zaman verece[ini bilmeyen bir mtiteahhidin teklifi
nasrl verecelini diigtinmek bile zor.
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Kamu ihale Kanunu'na gdre, ekonomik agrdan en avantajh teklif, en diigtik fiyat esasrna giire belirlenebilecefi gibi bunun miimkiin olmadrlr durumlarda, igletme ve bakrm maliyeti, maliyet etkinlifi, verimlilik, kalite ve teknik
de$er gibi fiyat drgrndaki unsurlar da dikkate almarak belirlenebilir. Ancak
uygulamada, idarelerce fiyat drgr unsurlarla mal altmrna ydnelik uygulamalar
gergeklegtirilememiq, yaprlan uygulamalar da Kanun'a ve ikinci mevzuata
uygun olmamtgttr,
Sa$rk Bakanh[r, iiniversiteler ve Kamu ihale Kurumu, fiyat drgr unsurlarla mal altmma ytinelik idari gartnamelerin olugturulmasr igin, yol giisterici gahgmalar yapmahlar. Biz istekliler igin de di[er onemli bir adrm ise, belge saylsmm miimkiin oldu[unca azalttlmastdrr.

Qtiziim tjnerilerimiz de var. Mal a|mlalyla ilgili, az once stiylemigtim,
ynzde60 civanndaki gikAyet salhk sekttiriiyle ilgili ve bunun da afrrhlrnr kalite belgeleri olugturuyor. cE belgesiyle,ISo'nun ya da TSE belgesinin, FDA
belgesinin ne oldu[unu bilmeyen ihale makamlan var.ISO veya FDA belgesi deniliyor, halbuki ikisi birbirinden gok farkh ya da Sa[hk Bakanhlr tarafindan iiretim izin belgesinin TURKAK'tan onaylanmaslnl istiyor. Mesela,
bir geyde var, ilanda yazmg bunu. Olmast miimkiin olmayan, o anda tiyle akhna gelmig herhalde,6yle yazryor. Dolayrsryla, bu kalite belgeleri nedir, hangi durumlarda istenir; bununla ilgili de bir srkrntrmrz var. Ayrrca CE belgesiyle ilgili anlama ve uygulamada ciddi srkmtilar var. Giimrtiklerden gekerken ayn sorun ya$ryoruz, Kurum'da ihalelere girerken ayn sorun ya$lyoruz.
Bunlan elbirli[iyle gdzmeye gahgryoruz ama i$imiz zor'
Trbbi cihaz ve trbbi sarf malzemelerde standartlar, uluslararasr standartlar
GMDN kurallanna gore, iirtinlerin tantmlanmast, srnrflamaslnrn yaptlmast
gerekiyor ki, hem ahct, hem satlcl, neyi ahp neyi sattrlrnl tam manasryla bilsin ve bu pot sistemiyle de dolagrmr saflansrn. Bu sahada yaprlacak diizeltmeler, Kamu ihale Kurumu'na gelen gikAyetleri azaltacak. Dolayrstyla, Kamu ihale Kurumu'nun da ytikii azalmtg olacak. Bu iirtinlerle ilgili piyasa denetimi, gozetimi, ruhsatlandrrma, kontrolle ilgili gahqmalarda ciddi eksiklikler var. Kamu gorevlileri ve ozel sektor standartlan hakkrnda, kalite belgeleri hakkrnda, hem altcr, hem satrcr agtsmdan iyi e[itim gerektilini diigiintiyoru2. Mala iligkin standartlar ve kalite belgeleri ahndrlr kurulug itibariyle, reIKiNCi GUN BiRINCI OTURUM

193

kabeti engelleyemeyecek gekilde istenilmelidir. Bu noktada yerli i.ireticilerimizin cE belgesi olmadr[r igin, ihalelerde ciddi srkmtrlar var. Bunlar gok
cinemli kuruluglar, bugtine kadar yaptrklan yatrrmlar, bugiin ihalelere girmekte zorlanryorlar ya da mallannr satamryorlar.

.

De[erlendirmeye esas olmayacak ve ahm konusuyla ilgili do!rudan ilgisi
olmayan belge istenmemesi gerektilini dtigtintiyoruz. Qiinkii gok ilgisiz belgeler isteniyor.
Hastane ydnetim sistemi iginde, ihtiyaglarrn cinceden belirlenmesi sa[lanarak, ahm planlamasrnrn do!ru yaprlmasr gerektifini diigiiniiyoruz, ihtiyag-

lann uygun gartlarda saflanmasr ve fiyatlann gergekgi olugabilmesi igin, ihale doktimanlannda mutlaka tjdemelerin agrk olarak takvime ballanmahdrr diye dtigtintiyoruz.
Sonug olarak, iktisadrn en temel tanlml, krt kaynaklan do!ru kullanma sa-

natr. Hepimiz krt kaynaklan do!ru kullanahm. Ancak burada hepimiz, birer
saflft tiiketicisiyiz, en ucuz mal alacaprz diye kalitesiz mahn da ahnmamasr
gerekiyor. Sonugta, o tirtin bizlere, hepimize kullanrlabilecek hayati 6nem tagtyan iiriinler. Bu noktada "en ucuz mal, do!ru maldrr" mantr$rndan mutlaka
uzaklagtrnlmah, en uygun iiriine gidilmeli. Ozellikle sa[hk hepimiz igin gok
dnemli.
Kamu kaynaklannrn etkin ve verimli bir gekilde kullarulmasr igin, geffafItk, denetlenebilirlik ve serbest rekabet agrlanndan, uluslararasr standartlara
uygun bir ihale sistemi olugturulmasr ve siirdtiriilmesi biiyiik bir cinem tagrmaktadrr. olugturulan ihale sisteminin tam olarak iglerlik kazanmasrnda, kamu kurum ve kuruluglan ile ijzel sektcir ve sivil toplum <irgiitlerinin etkin igbirligi <inemli bir koguldur.
Kamu ihale Kanunu ve Kamu ihale scizlegmeleri Kanunu ile uluslararasr
diizenlemeler ve tilkemiz deneyimleri goz dntinde bulundurularak, geffaf bir
ihale sisteminin olugturulmasma ycinelik cinemli bir adrm atrlmrgtrr.
Hepinize sevgi ve saygrlanmr sunar, tegekktir ederim.
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ISMAIL KOKSAL
Tegekktir edeiz Metin Bey. Efendim, genelde cizel sektcir temsilcileri, btirokratlan ve btirokrasiyi her ortamda elegtirirler. Qiinkii iglerin ytirtimesi igin
genel hdkim giiriig olarak, btirokratlann ve btirokrasinin engel oldulu dtigiiniiliir. Hatta siyasilere ydnelik elegtiriler bile btirokratlar iizerinden yaprlr. Ama
bizim oturumumuzda, kamu ahmlarr sektciriiniin dcirt dnemli sivil toplum kurulugunun saym bagkanlarr buradaydr, ittifakla biitiin konuqmalardan gftan ortak gortig, kamu ahmlan alanrnda, Kamu ihale Kurumu gibi ba[rmsrz, kararlannda balrmsz bir diizenleyici otoritenin varhfr ve gu anda Tiirkiye'de bu
diizenleyici otorite olan Kamu ihale Kurumu'nun yaprsr ve iqleyigiyle ilgili
gok btiyiik bir befeni ve kabul ediliglik agrkga ifade edildi. Bu, her kurum, her
biirokrasi, her btirokratik uygulama igin Ttirkiye'de boyle defil. Kamu Ihale
Kurumu'nun b<iyle olmasmrn hem kurum aErsmdan, hem de Tiirkiye agrsrndan
gok tinemli oldu[unu dtigtiniiyorum, kendilerine te$ekktir ediyorum.
Kamu Ihale Kurumu'nun yaprsr, igleyigi, toplumdaki gok uzun siiren yolsuzluk, verimsizlik, israf yrllarrnln sonucu, toplumda bir beklenti olugtu. Ozel
sekttjr ve toplumun tamamrnda, btitiin bu problemleri gcizecek, israfi, yolsuzlufu, verimsizlifi ortadan kaldrracak bir kurumun olugmasr ve bunlan gdzmesi, bir meciksel bir yiintemle bunlan gcizmesi. Btitiin bu beklentilerin tamamr
da, gu anda Kamu ihale Kurumu'ndan bekleniyor. Esasen Kamu ihale Kurumu igin bu da aynr zamanda gok biiyi.ik bir sorumluluk demek. Qtinkii Kamu
ihale Kurumu, kendisine yasayla tarif edilmig gcirevlerin drgrnda da, toplumsal beklentilerle kargr kargrya. Bu sebepten dolayr, bu bir yciniiyle gok iyi, Kamu ihale Kurumu'nun varh[r ve faaliyetlerinden memnun olunmast. Ama
beklentilerin fazlahlrnrn da Kamu ihale Kurumu'na qok btiyiik bir sorumlu-

luk yiikledili kanaatindeyim.

ilk boltimti bu gekilde tamamlamrg bulunuyoruz,
verece[iz.17.15'te oturumun soru-cevap krsmmr agmak istiyo-

Sabahki oturumumuzun
15 dakika ara

rum.

isuaL

KoKSAL

Soru-cevap biiliimti agryorum, sorularr alabiliriz. Buyurun Sayrn Bagkan.
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O. SENER AKKAYNAK
(Kamu ihate Kurumu Bagkanr)
Tegekktir ediyorum Sayrn Bagkan.

Btitiin konugmacrlara, dzellikle sabahm erken saatinden gu saate kadar,
dzellikle Kurumumuza g<isterdikleri yakrn ilgi ve dzellikle rivgii dolu scizler
igin tegekktir ediyorum. Gergi Kurumumuzun eski bir iiyesi olarak siz Saym
Bagkan gerekli yanrtr verdiniz ama bu konuda bana bir gdrev dtigttiliinii diiqtinerek, tekrar s<iz aldrm. Ben soru sormayacafrm, tegekkiirlere sadece kargrlft vererek, hizmet vererek ve onlarla birlikte gahgmaya devam ederek s{irdiirece[imizi bir kez daha hatrrlatarak yerime oturmak istiyorum.
Qok tegekktir ediyorum.

isuair, K6KSAL
Tegekktir ederim Sayrn Bagkanrm. Buyurun beyefendi.

HAYDAR CUNBUZ
(Yiiksek ingaat Miihendisi)
Benim sorum,dzellikle Sayrn Erdal Eren, Kogoflu ve Kamu ihale Kurumu'ndan arkadagrmrz Atilla $ahin Bey'e ydnelik olacak.
Malumunuz ,4734 sayhYasa uygulandrlrndan beri yaprlan kamu ihalelerinde gok agur diiEilk teklifler gelmekte, her ihalede bir veya iki de[il, onlarca teklif gelebilmekte ve bu da bir sorun olarak tiim konugmacrlar tarafindan dile getirilmektedir. Bu agrn tekliflerin verilmig olmasmda, Kamu ihale Kurumu'nca
yayrnlanmrg olan ycinetmelikte, rizellikle yaprm iglerinde, son 3 yrl veya son 6
yilda belli oranda ciro istenmesi, "egik delerlerin iistiindeki iqler igin zorunlu,
egik delerin altrnda kalan igler igin de istenebilir" htikmiintin, mtiteahhitlerin aErn diigtik teklif vermesinde bir etken olup olmadrlr konusunda ne dtigiini.iyorlar?
Tegekktir ederim.
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isM,q.il rdrs,q.L
Sdz konusu soru igin, $iikrti Bey'e, Erdal Bey'e ve Atilla Bey'e cevap
hakkr vereceEim.

$UKRU KOQOGLU
Tegekktir ediyorum.

Agrn diigi.ik teklifin ciroyla hig bir ba$antrsr oldu[unu ben diigiinmiiyorum. Yalmz bu arada gunu da stiylemeden gegemeyecefim; Kanun'un ciztinde, "aqrn dtigiik teklifler, yaklagrk bedele ralmen agn dtigtik teklifler sorgulanrr" diyor, "agrrr dtigtik teklife idareler igi vermesin" demek istiyor. Ama genelde oyle babayilit bir btirokrat tabii ortada yok, gok zor. Bu arada kulaklarrnr da Ernlatryorum, Toplu Konut idaresi bunu yapmaya gahgryor ve kendilerine tegekktir ediyorum, iilkem adrna tegekkiir ediyorum. En diigtik bedele
vermemek igin gergekten epey gaba sarf ediyorlar, en diigiik bedele de vermiyorlar. En diigiik bedel dedilim de, gergekten maliyetlerin altrnda, zararh,
hem kamuyu, hem kendini zarara sokan teklifler. Bunun drqrnda dafazlabir
tjrnek belki vermem zor olabilir. Ama ciroyla hiEbir baflantrsr yok, kanun
tam tersine, "adam gibi teklif verin, diigiik fiyata vermeyin" diyor.
Benim bu konuda sciyleyece[im bu kadar.

ERDAL EREN
Sayrn Giirbiiz'tin sorusuna Sayrn Kogollu'nun soylediklerine

bir ilave

olarak bir geyler sdyleyecefim ve Saym Bagkan'dan dabiraz iince tam bir hususu, gok rinemli bir uyarryr yapmak igin izin istemigtim, konu oraya geldi.

Efendim, agrn dtigiik tekliflerin Tilrkiye'deki tezahiir geklini yurtdrgmdan
bir cjrneklemeyle saptamaya gahgayrm: Biz uluslararasr ihalelere de giriyoruz. Yurtdrgrndaki ihalelerde de, ortalama vesaire diye bir gey yok. Uygun
bedel go[unlukla, di.igtik, en ucuz teklif oluyor. Ama uluslararasr ihalelerde,
idareler bizdeki gibi olan ihale Kanun'un ayntstnt uyguluyorlar fakat tin yeterlilik gartlarrnr gok hassas koyuyorlar. Projelerin iin yeterlilik gartlan bagiKiNci GUN BIRINCI OTURUM
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tan do[ru konulup, benzer skaladaki birbirine egde[er firmalarrn yeterlilik
altp da, o ihaleye katrlmalan imkAnr verildi[inde ,zaten o firmalardan biri di[erinden daha fazla risk alan veya biri makul hesap yapabilirken, cibiirti atege atlayan olmuyor. Tiirk firmalan olarak yurtdrgrna gidiyoruz. Bazr ihaleler,
cirnek vereyim; 1,5 yrl cince Bulgaristan'da yaprlan bir otoyol ihalesinde, 23
firma yeterlilik aldr, bunlarrn 9'u Ttirk firmalannrn ortakhklan idi yani Ttirk
firmalan 23'te 9 Avrupa'da yeterlilik almr$tl. ihale sonuglanna baktrlrmrz
zaman, ilging bir qekilde, Ttirk firmalan, ne btiyle gok agrn ucuzlardr, ne gok
agrn pahahlardr, ortalarda yakaladrk ve bu ihalelerden, iki taneydi ihale, birini Bulgar konsorsiyumu kendisi aldr, birini iki Ttirk firmamrzm konsorsiyumu aldr, arkadaglanmz gu anda igi yapryor. Aynr firmalar, gu anda Tiirkiye'de ihalelere giremiyorlar, ihalelere giremiyoruz. Qiinkti artrk girmemiz,
sadece teminat masrafi olmaya bagladr, giinkti farkrndaysanrz, artrk ihaleler
<in yeterlilikle grkmryor. itging bir gekilde, idarelerimiz projeleri kiigiik pargalara bijlerek, 6n yeterlilik kriterlerinin altrna indirmeyi tercih ediyorlar.
Dolayrsryla, birbiriyle higbir gekilde gartlan, cirolan, boyutlarr, genel giderleri paralel olmayan, diinya gortigleri, hesaplamalan, igin yaprm kriterlerine
bakrg agrlarr paralel olmayan firmalar aynr ihaleye giriyor; bence tek cinemli nedeni budur.
Az <inceki konugmamda da sdyledim, gok hoguma gitmiyor, aslmda Kamu
ihale Kurumu'nun yaptrfr gahgmayr istiyor olmak, uygun bedel tebliEi grkartlstn, ortalama vesaire gibi bir geyler olsun. Bu sadece bizim hdld Tiirkiye'de
tin yeterlilik gartlarmr, firmalar arasrndaki egit kriterleri olugturma qartlannr
olugturmamrzdan dolayr, gegici bir siire igin talep edilebilecek bir qeydir.
Yoksa, bizim artrk ihale Kanunumuz biliyorsunuz, uluslararasr kuruluglarrn
da Tiirkiye'deki ihalelere girmesine agrk hale gelmigtir. $imdi diigtinebiliyor
musunuz, uluslararasr firmalarrn Tiirkiye'de gelip, bir teklifi atrp, adamrn teklifinin en ucuz grktr$rnr ama bizim bekledilimiz glbi, ortalamah falan birilerine ihalenin verildifini, o firma herhalde dtinyayr ayapakaldrracaktrr. Fakat
gu andaki gartlanmzla, Tiirkiye'de bundan baqka bir gart da gcirtilmtiyor. Ashnda dolru olan nedir? Evet, o tiiccar hesabrnr riyle yapmrg, oyle bir fiyat mr
vermigtir? Gene gok kaba bir 6rnek verecelim; yine Karayollanndaki arkadaglartmrzla beraber yagadr$rmrz, son gtinlerdeki bir cirnektir. Gegtifimiz iki
tig hafta iginde, Tiirkiye'de tjnemli bir karayolu, bu senenin btiyiik ihalelerinden biriydi, sanryorum 30 kiisur trilyonluk filan yaklagrk bedeli olan bir iha198
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le. Ihale sonuglandrlrndan dolayr rakamr sciyliiyorum. Bahkesir tarafinda bir
karayolu ihalesi. Karayollannrn birim fiyatlarryla delerlendirildi[inde yizde
68 tenzilata gelen bir fiyatla ihale sonuglandr. Yalnz bir firma depil yani iig
beg fiyat, ytizde 60'la 68 arasrnda. Bunun izah edilir higbir tarafi yoktur. Biraz once Sayrn Ankara Cumhuriyet Bagsavcrmrzla drganda sohbet ederken,
aynr konu geldifinde, kendisine dedim ki, "sadece bu ihalenin sonucu bile sug
duyurusudur. Sadece Maliye Bakanhlr'nrn vergi memurlarr, o ihaleyi yapacak kuruluqun akaryakrt faturalannr do[ru takip ederlerse, iddia ediyorum ki,
o iq igin lazrm olacak akaryakrt geri kalan bedelden fazla grkmak zorundadr,

eler akaryakrt harcanacaksa, o ig yaprlacaksa" Bundan daha biiyilk bir sug duyurusu olur mu efendim? Ama bu, gu anda vakadr. Nasrl atryorlar meslektaglanmtz, ne yapryorlar, nasrl bir hesaptrr. Burada tek sonuE vardrr; kamu kuruluglarr bu ihaleleri e[er onaylamak zorunda kahyorlarsa ki, Saym Kogo[lu'nun dedi[i gibi iiyle bir babayi[it yoktur, Sayr$tay gibi denetlemelerin oldu[u bir yerde, teminat mektubunu vermig, ihaleye katrlmrg bir firmaya "senin fiyatrn iyi delildir" diyebilecek, iilkemizde gok zor bir igtir. Peki, o firmalann o aldrklan igleri gergekten iyi denetleyip, gergekten akhmrza gelen kdtti
geylerin dniinii kesersek, o firmalar zaten batacaklar ve eleneceklerdir, bunun
tek sonucu budur.
Bu gergevede Sayrn Bagkan izin verirseniz,ciro konusunu Sayrn Gtirbtiz
agtrlr igin, ciro konusuyla ilgili olarak, btytik Tiirk firmalarr dahil, hepimi-

zi bekleyen gok ciddi bir tehlikeyi, Kamu ihale Kurumu'nun ve Tiirkiye
gi.indeminin dikkatine sunmak istiyorum. $u anda Kamu ihale Yasamrz,
uluslararasr firmalarrn da Tiirkiye'de artrk ihaleye girmesini sa$ayacak.
Avrupa Birli$i'ne girmeye gahgryoruz, biz oradaki ihalelere giriyoruz, belki onlar da gozlerini karartacaklar, bizim yizde 68'li tenzilatlar atrlan ihalelerimizde yan$maya gelecekler. Diyelim ki, geldiler, gciyle bir durumla
kargr karqryayrz, Uluslararasr ihalelerde bir stiredir Tiirk firmalarr, di.inya
pazarlannda eskiden yeterlilik alabildikleri iglerde yeterlilik alamryoruz.
Neden alamryoruz? Aynr ciro $artlmlz var, iki tane engelimizvar. $u anda
Tiirkiye'de gok biiytik projeleri yapmakta olan ve diinya pazarlannda kendini ispat etmig en az 100 firma sayabilirim, dtinyanrn her firmasryla rekabet edebilirler. Fakat Ttirkiye'de son yrllarda kamu yatmmlarrndaki dar
cidenek gartlarrndan dolayr, cirolarrmrz gittikge ktigiilmekte. Bakrruz, Romanya'da yaprlan bir otoyol ihalesinde, Tiirkiye'nin en biiytik firmalannrn

iKINCi GUN BIRINCI oTURUM
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aralarrnda kurduklarr konsorsiyumlara yeterlilik verilmedi. Yeterlilik verilmemesiyle ilgili gelen yazrda qdyle yazryor: "Sizin firmanrzrn elinde, 150200 milyon dolarhk ig var, siz yrlda 1 milyon dolar ig yapryorsunuz, demek
ki 100 yrl boyunca siz zaten dolusunuz, siz bizim ihalemize nasrl miiracaat
edersiniz?" O kuruluga nasrl anlatrrstnrz ki, "Ben yapmazhk etmiyorum, be-

nim kapasitem dtigiik oldulu igin bu iqi ben 1 milyon dolara yapmryorum,
devlet zatenbana 1 milyon dolar veriyor. Kegke 50 milyon dolar verse de,
ben yapsam" konusunu anlatamryorsunuz. "Sizin elinizdeki igler biiyiik, cironuz gok kiigiik, demek ki siz iyi miiteahhit defilsiniz" deyip, yeterlilik
vermiyorlar; birinci problemimiz budur.

ikinci gok btiyiik problemimiz, teminat mektuplarrmrzla ilgili kritiktir.
Tiirkiye'de finans sektdrii bildiliniz gibi, gok ciddi bir krizden grkryor. Finans sektdrtimtizdeki bankalanmrzln sayrsl, daha ijnce mevcut olan bankalanmrzrn 1/3'iine inmiq durumda. BDDK'nrn koydufiu kriterler gerEevesinde,
bankalann teminat mektubu verdikleri krediler, nakit kredileriyle aynr egdeferde sayrldrlr igin sermaye hesaplamalarrnda, bir banka teminat mektubu
verip de bir komisyon almak yerine, nakit kredi verip, faiz almayr tercih edecektir. $u anda bankalanmrz teminat mektubu veremiyorlar. Artr, durumlart
gok kiigiildiikge de veremeyecek hale gelecekler. Biraz 6nce kaprrun cintinde
bir sayrn basm mensubu arkadagrmz, Sayrn Devlet Bakanrmtz Kiirgat Tiizmen'in, yurtdl$r miiteahhitlik sektcirti igin 5 milyar dolarhk bir hedef cingordiiliinti sciyledi ki, bu hedef bizim igin kolay bir hedeftir ashnda, Efendim,
yurtdrgrnda gegici teminal gegiyorum, yizde 10 kati teminat qartt var, iglerde yiizde 10 ila 15 avans oluyor. ige baglamadan iince, yiizde 2O veya ytizde
25 teminat mektubuna ihtiyacrmrz var. 5 milyar dolar ig alacak Tiirk firmalannrn yrlda I ,5 lla 2 milyar dolar arasr teminat mektubuna ihtiyacr olacak
demektir. Tiirkiye bankalannrn bdyle bir teminat imkdnr yoktur. Peki, ne olmaktadrr? $u anda Tiirkiye'de bankalanmtz, uluslararast finans kuruluglan
tarafindan ya ortakhklarla kargr kargryadrrlar veyahut yabanct bankalar, Ttirk
bankalannr satrp ahp, Tiirkiye'ye giriyorlar. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum: Bu yabancr bankalann higbiri, Tiirk ingaat firmalarryla teminat mektubu iligkisi kurmamaktadrrlar. HSBC Bank, Citybank gokaz sayrda firmamzla iligki kurmaktadrr ama giinii geldilinde de onlara teminat mektubu vermemektedir. Buradan bu endigemi ilan ediyorum: Eler formiil bulunmazsa, bir
siire sonra biz hem bu ciro sartlarrndan dolavr. hem teminat mektubu bula-
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mayacaglmn igin brakrnrz yurtdrgrnr, kendi tilkemizdeki biiyiik projelerin
ihalelerine bizler kahlamayaca$n, o bankalann tilkelerindeki firmalann gelip ihalelere girmesinin 6nii agrlacaktrr. Qok biiyiik endigedir, sizlere arz ediyorum.
Tegekkiir ederim.

isM,q.iI, KoKSAL
Erdal Bey tegekktir edeiz. Atilla Bey buyurun.

ATILLA $AHiN
Bu agrrt diigiik teklif stirekli sorgulanan ve sorun olan bir konu olarak hep
kargtmrza geliyor. Sadece bize 6zgi bir problem de deSil bu. Bizim inceledilimiz diler iilkelerde, dzellikle Avrupa Birlipi iiyesi tilkelerde de bu problem bizdeki kadar yolun olmamakla beraber yagantyor. Arkadaglar bu konuyla ilgili de si.irekli gahgryor. Hem pratik olarak, hem de diigtince olarak
bu giindemimizde olan bir konu zaten. Ama benim gahsi gtiriigiim, burada
Erdal Bey'inde az 6nce sriyledipi gibi denetim mekanizmasrmn gok iyi olugturulmasr gerektifini diigiiniiyorum. Tiirkiye'de bu ayalrn bir pargasr dene-

tim ve ben gok saflrkh uygulandrlrm, kontrol mekanizmasrnrn gok iyi geligtifini dtigiinmtiyorum. Biraz bundan da srkmfi kahyor.. Aynca, bu kanunun
hig delilse gegmige g6re bazr hastahklan tedavi etmeye ydnelik bir Kanun
oldulunu dtigtiniiyorum. Yani idarelere en azrndan bunlan sorgulama, bilegenlerini ayrrma ve agrklama isteme yetkisi veriyor. idareler de burada biraz
tabii sorumluluk alacak. Ben miifettiglik de yaptrlrm igin, miifettig korkusundan, denetim korkusundan, $iikrii beyin de sdyledi[i gibi gok cesaret
edemiyorlar. Ama ihale komisyonlarrnm, idarenin biraz sorumluluk kullanarak ve denetim mekanizmasmr gok iyi geligtirerek, bu sorunun krsmen de olsa giiziilecelini dilgiini.iyorum. Demin ctimlemin bagrnda siiyledilim gibi, bu
sadece bize de 6zgii bir gey de[il. Benim bildigim kadanyla uluslararasr biitiin devletlerde bu tip problemler yaganryor. Onlar da bunu gdzmeye ytinelik
degigik metotlar geligtiriyor. Biz de bunlann en iyisini bulmaya gahgryoruz,
ingallah da bulaca[rz.
IKINCI GIIN BIRINCI oTURUM
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Sayrn Bagkan beni ikaz etti. Agrn diigiik tekliflerle ilgili bir formillasyonun
ytinetmelik de[igiklikleri kapsammda Resmi Gazete' ye gdnderildifini ikaz
etti. Onu da burada bilgi olarak vereyim.

Tegekkiir ederim.

isM^q.iI, KoKSAL
Buyurun efendim.

RIDVAN KISACIK

(Milli Savunma Bakanhfr)
diler meslek birliklerine soruyorum; kanunun l0.maddesi, ihaleye giremeyecek olan gartlarda, f bendinde gciyle bir taSayrn Baqkanrm, zatralinize ve

bir var: "ihaleyi yapan idareye yaph[r igler srasrnda ig veya meslek ahlakrna
aykrrr faaliyetlerde bulundufu, bu idare tarafindan ispat edilen..." Tiirkiye ig
ve meslek ahlakrnrn normlan nelerdir? Biz idarenin elemanlan olarak, bu ig
ve meslek ahlakrna -hukukta gegerli olabilen- aykrrr hareketlerin ispatrnr nastl yapanz ve bu kigilerin ihaleye girmesini nasil cinleriz veyahut da Kanunun
bu htikmtinii nasrl igletiriz?

Bir diler soru, do[rudan teminin ilk iki maddesi, ihtiyacrn

sadece gergek

veya tiizel tek kigi tarafindan kargrlanabilece[inin tespit edilmesi. Ikincisi, sadece gergek veya tiizel tek kiginin ihtiyagla ilgili ozel bir hakk sahip olmasr.
Kamu ihale Kurumu'nun bu konuda teblilleri var, anlatryor ve miinhasrr haklar olarak gegiyoruz. a maddesi, Ttirkiye Odalar Borsalar Birlili tarafindan verilen yeddi vahit belgesiyle ilgili. Bu konularda da isteklilerin belge almakta
zorlandrklan siiyleniyor. Yeniden bir diizenlemeye ihtiyaE olabilir. Sizler meslek tirgiitleri olarak, bu iki madde konusunda neler diigiiniiyorsunuz ve idarelere iist otorite olarak bu belgeleri kimler verebilirler, kimler onaylayabilirler
ve biz idareler olarak, bu maddeleri nasrl rasyonel olarak kullanabiliriz.

Tegekkiir ederim.
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isvrLir, xdrs,rl,
Ben birkag gey siiylemek istiyorum: ikinci sorudan baglamak istiyorum,
do!rudan temini dtzenleyen maddede birkag diizenleme var. Biri, ihtiyacrn
gergek ve tiizelkigiden kargrlanabilecelinin, bdyle bir durumun ancak tek bir
gergek ve ttizel kigiden kargrlanabilmesi durumunda, ahmrn o gergek ve tiizel kigiden yaprlmasr veya ikincisi de, bir gergek veya tiizelkiginin miinhasrr
bir hakka sahip olmasr. Bu iki durumun ve yeddi vahit belgesi uygulamasr.
Yeddi vahit belgesi uygulamasr 1950'li yrllarda grkmrg yani ticaret bu kadar
yaygln defil, pazarlar kiigtik, uluslararasr ticaret yok, tiiketicilerin ve tireticilerin birbirlerinden gok fazla bilgileri yok. Erzurum'da tiretilen mal istanbul
piyasasrnda iglem giirmtiyor. $u anki uygulamalar agrsrndan, bu yeddi vahit
uygulamasr, yeddi vahit belgesi, gok do!ru bir uygulama delil. Biz de en son
yaptrlrmrz bir de[igiklikle, yeddi vahit uygulamasrnr bazr objektif esaslara
bafladtk. Giiniimiizde uluslararasr ticaretin artrk tamamen serbest oldulu,
btitiin Tiirkiye'nin bir pazar oldu[u, Ttirkiye'nin her yerinde tiretilen malm
bagka bir yorede satrlabilecefi, iletigim, ulagrm ve pazarlama imkAnlannrn
bu kadar geligtifi bir d6nemde, biz bu iki maddeyi hem toplum olarak, belki Kamu ihale Kurulu'da bciyle yorumlayabilir diye dtigiintiyorum. Sadece
kiginin bir patent hakkrna sahip olmasr, yetkili satrcrhla sahip olmasr, tek
temsilcilik haklanna sahip olmasr gibi yani o malla ilgili fikri ve smai mi.ilkiyet haklanna sahip olmasr diye anlamahyrz ve bunu beraber geligtirmeliyiz. Odalar Birli[i'nin yeni Kanununda, odalann gcirevlerini diizenleyen
maddeler arasrnda yeddi vahit belgesi gu anda kalktr ve Kanun Cumhurbagkanhfr'nda onayda bekliyor. Bu kalktrktan sonra, odalar artrk yeddi vahit
belgesi vermeyecek. Bunun yerine, ihale Kurulu'yla Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birlili olarak o maddeleri yorumlamak agrsrndan yeni bir dtizenlemeyi
yapmamz gerekiyor.

ikincisi, ig ve meslek ahlakr meselesi. Bizde igadamlannrn, ticaret ve sanayiyle ulragan gergek ve ttizel kigilerin zorunlu olarak iiye olduklan kamu
kurumu niteliEindeki meslek kuruluglan var. Bu da, Tiirkiye'de ticaret ve
sanayi odalarr, sanayi odalarr, ticaret odalan ve deniz ticaret odasr olarak,
tiiccar ve sanayiciler igin belirlenmig. Tiirkiye'deki btittin tticcar ve sanayiciler buralara iiye olmak zorunda. Onun drqrnda, diler sivil toplum kuruluqlarrmtz var. Bu sivil toplum kuruluglarr, igte zaman zamar dernekler, ulusrKNCI GUN BIRINCI oTURUM
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lararasr nitelikteki dernekler, sendikalar, onlann da bu konuda iinemli gdrev
ve fonksiyonlan var. Ama bu daha dnceki dtjnemde, tam yerine getirilemiyordu. Yeni bir gey sdyleyebilirim: Odalar Birli[i'nin, odalann ve borsalarrn kanunu, 118 maddelik Kanun gegen hafta Parlamento'da kabul edildi,

Cumhurbagkanrn'da onayda. Orada oda iiyeleri igin ig ve meslek ahlakryla
ilgili kurallar getirildi. Bu kurallann neler oldulu, orada tek tek tadat edil-

di ve disiplin kurullan olugturuldu. Disiplin kurullan da, gikdyetleri, igadamlanna, tiiccar ve sanayiciye ycinelik gikdyetleri gtirtigecek, disiplin cezalan vererek, ig ve meslek ahlakr kurallannr ihlal edip etmediklerini denetleyecek. Belki, bundan sonra bu kanunun uygulamasrndan sonra, ig ve meslek ahlakr kurallanna riayet edip etmedili sorulacak mercilerden biri olarak
da odalar olacaktrr.

$iikrti Bey buyurun.

$UrnU KoeocLU
ismail Bey giizel dzetledi. Bu l0.maddenin f bendi galiba de[il mi Rrdvan? Orada "ihaleye tarihinden tjnceki 5 yrl iginde, ihaleyi yapan idareye
yaph[r igler srasmda ig veya meslek ahlakrna aykrn faaliyetlerde bulundu[u bu idare tarafindan ispat edilen" bunu sdylediniz. Bana gcire, idarenin de
biraz elini giiglendiren bir madde olarak yorumlanabilir. Neticede, btitiin
bunlann belki sentezini ve karannr gitti[i zaman Kamu ihale Kurumu verebilir de, mesela biraz evvel konuguldu, akhma geldili igin stiyliiyorum. Dtigiiniin ki, bir miiteahhit, hep 100 lirahk ige 50 lira veriyor,40 lira veriyor,
200 lirahk ige 80 lira veriyor, T0 lira veriyor ama hep bdyle gidiyor; yani higbir miihendislik gahEmasr yok giinkti mesleki kural da buna giriyor. Bana gore, bu da girebilir, niye girmesin? Tabii, bunu kurum belki yorumlayabilir
ama bu ve bu nevi veya idareye kargr siirekli igi yokuga vuran, yani bunun
bir stirti drnekleri vardr. Tabii, bu maddeler da katrlabilir. Burada biraz siibjektif de[erler ortaya grkabiliyor. Onun igin idarenin elini giiglendiren bir
madde olarak ben yorumladrm bu maddeyi. Neticede kuruma
tabii kurum karar verecek.

gittifi

zaman,

Tegekkiir ederim.
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isM,q.b rors,q.L
Buyurun Beyefendi.

KASIM CUUNUZ
(izmir Ticaret Odasr Otomotiv Meslek Komitesi Uyesi)
Silahh Kuvvetler Temsilcisi'nin sorusuna ek olarak, demin saydrfrnrz kri
terlerin devamrnda, esnaf odalannda, giinkii Tiirkiye istanbul ve Ankara'dan
ibaret delil, ktigiik kentlerde do!rudan ahm kurumlann ihtiyacrnr 96zen gok
tinemli bir mekanizma. Esnaf odalannda aynr olaylarla muhatap olup olmadrlrnr sormak istiyorum. Yani bu mesleki ahlaki, etik kurallara onlann da riayet
edip etmeyeceklerini, bunlann da mesela, $iikrti Beyin stiyledili gibi, eqit kriterlerde, egit gartlarda olmayan firmalarrn ihalelere girmeleri ne derecede do[rudur? Bunu merak ediyorum.

isM,q.il KoKSAL
Sorunuzun ilk ktsmrnr ben stiyleyece[im, ikinci krsmrna Erdal Bey ve
$iikrti Bey de cevap vermek isteyebilir.
ig ve meslek ahlakrnr korumanrn yontemlerinden biri, en <inemlisi, frmalann zorunlu olarak iiyesi olduklan meslek kuruluqlanyla ilgili bilgi, belge, qikdyet ve ihbann olmasryla baglayabilecek bir stiregtir. Diyelim ki, bil tiiccar'
sanayici ve esnaf odasr iiyesi bir esnaf veya ktigiik sanatkdr, onlann bulunduklan odalara, igte kamu kurumlan veya bunlardan hizmet alan kigiler, varsa, 9ikdyetlerini bildirirlerse, her iki kurumda da, esnaf odalann da, ticaret ve sanayi odalann da, ticaret odalannda da mekanizmalar var. Bu mekanizmalan igletmek laztm. Bu mekanizmalar iglerse, bu mekanizmalann sonucunda onlann
meslek kurallannt ihlal ettikleri tespit edilirse ancak bir gey yaprlabilir. Yoksa
bir mekanizma olmadrktan sonra, bu tip bilgiler, gikflyetler, yakrnmalar bir yere aktanlmadrkga, o yakrnmalar bir kurum tarafindan de[erlendirilip, bir karar
ahnmadrkga yani bir firmamn ig ve meslek ahlakr kurallannr ihlal ettilini iddia etmek gok yanhg olur, o da bir haksrz rekabete ddniigebilir. Bu sebepten,
bu mekanizmalan igletmek gerekiyor diye diigiintyorum.

IKTNCI GUN BIRINCI OTURUM
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gUrnU xogocr,u
Tabii ki, miiteahhitlik de, bir sanayi, biiyiik sanayi de olabilir, kiigiik sanayi de olabilir ve katrhyorum da, tabii ki sanayi sadece istanbul'dan ibaret de!il. Ttirkiye'de son yrllarda zaten bu Anadolu'ya fazlasryla yayrlmaya baqladr. Burada hem etik kurallann, hem de yeterlilik kurallann uygulanmasr lazrm. Mtiteahhit de tabii, bir eser ortaya getiriyorsunuz, siz de boyutu ne olursa olsun, bir sanayi mamulii ortaya getiriyorsunuz. Bunun da kalitesi gok
6nemli. Dolayrsryla burada da egit gartlar altrnda, egit bazda yanqrlmasr lazrm.
Tabii ki, Kanuna bafh bir ihalede de, yani devlete mal satryorsamz, yine bu
madde tabii ki igleyecek, yani siz veyabiz fark etmiyor diye diigiiniiyorum.

ERDAL EREN
Efendim, ben yine sorulan firsat bilip, bazr endigelerimi paylagma firsaflnt kullanacalrm. Sayrn Giindiiz'iin sorusunun ikinci krsmrna cevap veriyor
olmak babrnda gdyle bir gey siiylemek isterim: Siyasi otoritemiz, devlet btiyiiklerimiz, biz yurtdrgrndaki ihalelere giderken, bilmeyenler igin sciyltiyorum; uluslararasr mtiteahhitlik sektdrleriyle ilgili bir koordinasyon kurulu,
Bagbakanhk biinyesinde kurulu. Sayrn Devlet Bakarumz Ktirgat Tiizmen'in
baqkanhfrnda, dtjrt bakanrmrzrn, deligik kuruluglarrmrzrn iiyelerinin oldu$u,
iNTES'in, Mtiteahhitler Birlifinin de miiteahhitleri temsilen katrldrlrmrz bir
kurul. Bu kurulda her zaman cintimtize getirilen en ijnemli beklentilerden biri, "birleEiniz,dahabiiyiik boyutlarla, daha miiesseselegmig olarak, hatta oturmug biiyiik Tiirk firmalannm bile 'Joint venture"lar yaprp, uluslararasr ihalelere, uluslararasr pazarlara daha gtiglti gitmeleri ve Tiirkiye imajrnr orada zedeleyecek bazr yanhglara, zayrflrklara veya kalitesizliklere diigmemeleri".
Devlet bizden bunu bekliyor, sayrn siyasi otoritelerimiz bunu da dile getiriyorlar. Ama aynr siyasi otoritelerimiz, aynr devletimiz, Tiirkiye'de mi,iesseselegmelerin ciniinfi kesmek igin, btiyiimiig, mtiessese olmug hatta drg pazara
grkmak igin birlegmelerini tingtirdtikleri kadar, hdld biiytik saymadrklan miiesseselerimizin katrlamayacaklan gekilde, rekabeti tinleyen, kiigiik pargalan
bdlme geklindeki bu ihale dtizenine devam ediyoruz. Buna neyi getiriyor? On
yeterlilik Eartlan ihlal ediliyor, biiyiik ve kiigiiliin aynr ihaleye girmesi saglandrlrnda, rekabet edebilme gartlan ortadan kalkryor, kalitesizlik dedilimiz
biraz tinceki konuya geliyor. Bakrnrz, garptcl bir gey ama kayrth olanlar, gtin-
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kti Ttirkiye'de "ben miiteahhidim" deyip, kartviziti olanlann saylsrrun 150 ila
200 bin oldulu tahmin ediliyor fakat resmi ihalelere katilma imkdnt bulmak
izere,Bayrndrrhk Bakanh[r'ndan belgesi olan miiteahhit sayrsrnm 65 bin dolayrnda oldu[u sciyleniyor. Bu rakam, Avrupah dinleyenlerimizde takdir edeceklerdir, Avrupa Birli[i'ne tiye biitiin tilkelerdeki mtiteahhitlerin toplammdan fazladrr. Biz bu mtiteahhitlerimizin sayrsmm artrk bu kanunlarla, iin yeterlilik gartlanyla, anahtar teslimi teklif verebilmek esasrna balh mtihendislik
Eahgmalannrn getirdili gartlardan dolayr miiesseselegen, teknik e[itimi olanlann miiteahhit kalmasrnr sa$layarak, elenmesini iimit ederken; bir yandan
Kanunumuzda yaptr[rmrz defigiklikle, denetleme ve ydnetme belgelerini mtiteahhitlik yeterlililinin ciniine grkaran defigiklikler yaptrk. Diyelim ki, Sayrn
Kogo$u'nun kendi yaptr$r barajr, daha igin yizde 70'ine gelmemiqken, o barajrn ig bitirme belgesini ahp, bir ihaleye, yeterlilile miiracaat edemezken, Sayrn Kogoflu'nun qantiyesinde gahgan bir miihendis, igin yiizde 50'sine gelmigse, girketten aynhp, bir sonraki barajrn ihalesine yeterlilik alabiliyor. Daha ileri gidelim, Sayrn Kogollu'nun yapmakta oldu[u barajrn -barajt var mr
bilmiyorum, sadece yanrmda oldu$u iEin ornek olarak stiyltiyorum- kontrol
tegkilatrna tayin edilmig yeni mezun bir miihendis arkadagrmrz veyahut da
arada bir Sayrn Kogollu'nun barajrnr incelemek tizere gidip, orada 6!le yemeli yiyip, brifingde alan btilge miidiirii ve miisteganmrz -herkesi tenzih ederek konuguyorum- o barajdan dolayr ig bitirme belgesi ahp, miiteahhit olabiliyor. Bir anlamda biz, miiteahhitlerimizin sayrsrnr artrmaya gahqtyoruz.
Herhalde bir yanhg anlama var yani Avrupa Birlifi'ne girerken, miiteahhitlerimiz gok olursa, daha gok ig alacalrmrzrfalan iimit ediyoruz gibi bir gey; bunt arz etmek istedim.
Tegekkiir ederim.

isunir, KoKSAL
$iikrti Bey sizin de ilavenizi alahm.

qUrnU KoeocLU
Ben kesinlikle katrhyorum, bu konuyu gok dile getirdik, Erdal Bey de giizel soylediler. Bizim saylmlza, Avrupa Birlifi'nin gok tizerinde yani Ameri-

iKINCI GUN BIRTNCI oTURUM
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ka'yr da kapsatabiliriz. Lafimrn bagrnda da sciylemigtim, "nerede gokluk, orada bozukluk" misalini vermigtim. Zaten geligme, rekabet olmazsa, geligme olmuyor ve hem bu kanun, hem bizim iNTES'in ve Miiteahhitler Birlili'nin
kriterleri de tiyle, adrm adrm, step step yukanlara do!ru grkrlmasrnt amaghyor yani bir stirti uygulamada bu. Mesela, sanayide de, demin arkadagrmrz
Rrdvan Bey de galiba sdylemigti. Yeni Kanun'u, ihale Kanunu'yla birlegtiriyorum. Elegtirilenler olabilir, oluyor dazaten,kiigiik firmalann biiyiiye btiyiiye, yavag btiyiitiilmesi amaglanryor. Obtir ttirlti, Erdal Bey'in soyledifi gibi,
haksrz rekabet oluyor. Hepsini aynr kefeye koydulunuz zaman, maalesef hep
biiyiik kiigiigti yer ama burada kiigtik biiyiigii yiyor. Demek istedifim, bu kanunun tiziinde de veya bizim sdylemek istediklerimizde de, geligmeyi amaglryor. Siz <ince tig yapacaksmrz ama rekabet ortamrnda yapacalrn digliyi gok
iyi yapmak zorundasrn. Artrk AR-GE gahgmalanna gok 6nem verilmesi lazrm. AR-GE hep sanayiden grkmrgtr, hizmetten grkmrgtr ama bizler de bu
gahgmayr yapmayl baqlattrk. Bagka ttirlii rekabet olmuyor, giinkti ben rekabeti geligme olarak algrhyorum.

isuair, K6KSAL
Buyurun.

DUNDAR

rUnmgioclu

(istanbul Ticaret Odasr)
Sorum Sayrn $iikrii Kogo$u ve Kamu Ihale Kurumu Bagkan Yardtmctsr
Saym Atilla $ahin'e yiinelik olacak.
Sayrn Kogoflu, gtiyle bir ifade kullandrnrz; AB direktifleri do!rultusunda,
Avrupa Birlili iilkeleri arasrnda kamu ihaleleri danqma komiteleri olugturulmug. Bu konuyu bftaz agat mrsrnrz?

Atilla Bey'e sorum da, kamu ihale sistemine bu konuda bir entegre dtigiiniilebilir mi?
Qok tegekkiir ederim.
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$urnU roqoGlu
Bizde Kamu ihale Kurumu var. Ben bununla benzetmek adtna, hatta oradaki komitelerin daha aktif, neticede yargr yerine de, hakem pozisyonuna da
girdilini vurgulamak igin stiyledim. Bu danrgma komiteleri aynen Kamu ihale Kurumu'nun yaptrlr gorevi yapryor, onu sciylemeye gahgtrm. Ama bu arada madem s$ylediniz, biraz ewelki konugmamda stlylemeyi unuttum galiba.
Kamu ihale Kurumu aynr zamanda hakem, yani bir stirii yaptrlr igleri dedik,
hakem. Hakem ve gergekten de hakemlilini gayet iyiyapryorlar, ingallah hep
briyle gider, hig bozulmaz, devam eder. Bu hakemlik miiessesi de tabii, gok
onemli. Ben hakemi de, bir yerde -biraz evvel yargr dedim diye bir arkadagtan elegtiri aldrm ama hakemi de-, tahkimi de, ben neticede yaryrdan fazla
ayramlyorum,yani neticede aynr kaprya variyor.

Tegekktir ederim.

ATiLLA $AHiN
Btittin Kanun'un lafsr her geyi Avrupa Birligi mtikteseba0na uygun olarak
geligtirilmeye gahgrhyor. Bir takrm eksikliklerimiz de vat, Avrupa Birlifi'nin
bizi elegtirdili noktalar da var. Ama bu Darugma Kurulu $iikii Bey'in de sciyledi[i gibi bizim biittin amacrmrz,bu uygulamayr denetleyen ve inceleyen bir
Kurum olmasr. Yalnz qdyle bir srkrntr ve elegtiri var: "Siz hem uygulamayr
ytinlendiriyorsunuz, mevzuatr hazrrhyorsunuz, hem de aynr zamanda denetliyorsunuz" Bu tabii, bir tartrgma konusu. in fa*l gdriig de var. Yani do!ru oldulunu dtiqtinenler de var ama yanl6 oldulunu dtigtinenler de var. Bu gok kargrlagrlan bir durum de[il. Hem mevzuatl yazlyorsunuz, tebli! grkanyorsunuz,
kararlar altyorsunuz. Ama bir taraftan da uygulamada grkacak sorunlar size 9ikdyet olarak geri geliyor. Bunu da inceliyorsunuz tabii bu biraz tartqrlmast gereken bir konu aslmda. Ama zatenbizim ulusal program iginde yaprlmasr gerekenleri iilke olarak taahhiit etti[imizde, yerine getirmek igin de gahgmalanmrz bir taraftan da devam ediyor. ingallah, en krsa zatnanda da sonuglarur.

isudr,

KOKSAL

Ragit Bey, buyurun.

IKTNCI GIJN BIRINCI OTURUM
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RA$ir Ur{Uvnn
Ben Avrupa

Birligi konusunda bir iki

gey siiylemek istiyorum; Avrupa

Birligi uygulamalan gergevesinde, ciniimiizdeki birkag sene, daha dolru
Preextention ddnemine girmig bulunmaktayz. Avrupa Birlili artrk direkt
olarak, Tiirkiye'ye bir siirii fonlar vermigti, gimdi bunlann kullanrlmasr
gtindemde. Bu rakam, 2005,2006' ya kadar, 1,5 milyar Euro gergevesinde.
Avrupa Birlifi'nin satrn alma kurallan da, bizim Kamu ihale yasasr'yla
tam tist iiste, birinci yasayla uyugmaktaydr. Ama sonradan deligti, bazr
geyler de[igti, onun igin bazr konularda tam tenakuza diigmtig halleri var.
Ama onlar da, works, ingaat, yaplm igleri, services hizmetler ve goods olarak tig ayn btiliimde incelenmektedir. Qok krsa olarak, vakit almamak igin
$unu vurgulamak istiyorum; Avrupa Birlifi yaprlan ihalelerde, konsorsiyum ve'Joint venture"leri tegvik ediyor ve daha ziyade demin de bahsettilim konuEmamda, 'tax payers money' vergi vericilerin parasr oldu[u igin
ve Avrupa Birli[i bir siirii tilkelerden olugtulu igin, Avrupa Birlili Komisyonu'nun verdi$i parayr, de[igik tilkelere dalrtrlmasrnr hedeflemekte. Tiirkiye'de grkacak olan iglere, yabancrlar da girecek tabii. Benim dnerim, bu
igleri konsorsiyum, hatta kalabahk konsorsiyumlar halinde girilmesi.
Qiinkii kalabahk konsorsiyumlar halinde girildi$i takdirde, Avrupa BirliSi buna daha srcak bakmaktadrr.

Bir de, guna diizeltme yapaylm; demin konugmamda,gay arasrnda bir iki
gey geldi, ben gunu diizeltiyorum; biirokratlar konusunda demin bir geyler
stiyledim ama o bir tirnekti. Btirokrat arkadaglarrmrn hepsini tenzih ederim, o
bir 6rnek, onunla ilgili "biitiin btirokratlanmrz bciyle" anlamr grkartrlmamasr
laztm.
Qok tegekkiir ederim.

isvl.lir, KOKSAL
Buyurun beyefendi.
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MESUT ERDOGAN
(Genglik Spor Genel

Miidiirlii$i)

Tegekkiir ederim Sayrn Bagkan.
Benim $tikrii Bey'e, Erdal Bey'e ve Atilla Bey'e bir sorum olacak. ig bitirme belgesi ahnrrken, sdzlegme bedeli baz ahntyor. Diyelim ki, Milli E[itim
Bakanhlr'nda bin kigilik bir okul yapan bir mtiteahhit, diyelim igi 2 sene yiizde 60'la almrg. Yeni ihale Kanunu'na gdre, ig bitirme belgesi, aynt ig, benzer
ig kapsamrnda o ihaleye giremiyor, giinkii ig bitirmesi yeterli olmuyor' Bununla

ilgili gilrtiqiiniizti almak istiyorum.

Tegekktir ederim.

$UrnU KoeoGLU
Bunu ilk etapta miiteahhit adma eler diigiineceksek; iyi olmuq, giremesin,
yizde 60 krrmasaydr. Ama Kanun'da bunun kontrollii[iinii yapan kigiye de,
tabii ki orada belki haksrzhk olmug oluyor. Ancak benim bildilim, bu belge
kegif bedeli tizerinden ahnryor idi. O zaman bu miiteahhit igin iyi, mtiteahhidin mtihendisi veya idarenin kontrolii agrsrndan tabii ki, negatif bir puan oluyor. Biz hep miiteahhitligi diigiintiyoruz,yani zatenbtr koyundan bir post 9tkar. Ama gu andaki cari Kanun'da, bir koyundan,20,30,50 yani o projede
kag kigi gahgrsa, o kadar post grkryor. Zaten bu yanhg. Dolayrsryla, biz
hep,miiteahhitlik krsmrnr irdeledi[imiz igin yani mtiteahhitliEi herkes yapa-

mayabilir gtinkii sadece iyi bir mtihendis olmak da, "miiteahhitlik yapar, iyi
yapar" anlamrna da gelmeyebilir. Onun igin miiteahhitlikte kontrolliik aynmtnr biz farkh diigiiniiyoruz.

isM.q.il KoKSAL
Buyurun.
IKiNcI GUN BIRiNCI OTURUM
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MEHMET

rUrnrgi

(Ankara Ticaret Odasr ig Ticaret Miidiirii)
Konuyu belki bir baqka boyutuna tagryacak, ama kamu kayna[r kullanrmmda son derece tjnemli olduluna inandrfrm bir hususa iliqkin, KiK'in bir
gahgmasr var mr ya da devlet adrna boyle bir gahgmamtz vat mr? e-devlet projesindeki yeri konusunda ne stiylenebilir?
Biraz ijnce Atilla $ahin Bey gunu stiylediler; bir konuya iligkin e[er envanteriniz yoksa, onun bakrlmasr, gtiriilmesi ve de$erlendirilmesinde gok
ciddi srkrntrlarrn yagandr[rnr stiylemiElerdi. Do!ru de[erlendirmeye ulagmada problemler var. Ben de gunu sormak istiyorum; devlet olarak, kamunun sahip oldufu, elinde bulunan cihaz, sistem, parga, sarf, MSB'nin tahmin ediyorum ki, kendi iginde buna benzer bir gahgmasr var ve baflr birimlerini belirli bir merkezden desteklemeye ycinelik olmak iizere kaydrrmalannr yapabiliyor. Acaba, di[er kamu kurum ve kuruluglarlmtztn elinde
bulunan halihazrrda kullanrlmayan ama kullanrlmasr bir bagka kurum adrna miimkiin olanakh, sahip olunulan deferlerin bir envanteri var mr, bdyle
bir envanter olugturma gahgmasr var mr? fif bOyle bir gahgmayr inanryorum ki, belki iistlenilmedi ama iistlenmek ister mi? Devlet btiyle bir gahgmaya yiinelecek midir? Bundan da ciddi anlamda tasarruf elde edilebilir
diye diigtiniiyorum.
Tegekktirler.

isu,q.ir, KOKSAL
Mehmet Bey tegekkiir ederim.

ATiLLA $AHiN
Bu stiylediliniz tabii gok zor bir qey. Ama benim bildifim yani hepimiz de
biirokrasi iginden gelenler gok daha iyi bilir. Her kiil tablasrmn bile arkasrna
kocaman demirbag numarasl yazarrz, ambar kayrtlan olur, envanteri tutulur.
Ama bunun difer kurumlara, ihtiyaca olana dalrtrhp daprtrlmadrlrnr ben hig
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gtirmedim. Ne gariptir ki, ondan sonra Dolmabahge Sarayr'nda tablo gahnrr,
yani ben onu bir tiirlii anlayamadrm. Kaymakamken biz de yazardrk, masaya'
sandalyeye yazardlk, her geyin demirbag numarasr olurdu ama sonra Dolmabahge'de tabloyu bilemezdik. Bu, benim anlayamadrfrm bir paradoksal bir
durum. Bu tabii bizi gok agan bir konu.
Sorunun birinci krsmrna geleyim; sizin de bildiliniz gibi -diin de tarttgrldr- elektronik ihale uygulamasr var. Bir elektronik market var, bir elektronik ihale var yani ikisi birbirinden aslnda farkh. Biz bu konuyu ydnlen-

dirici ve ydnetici olmak istiyoruz, yani bunda aktif rol almak istiyoruz.
Qtinkti sorunlann kayna[rnda insan faktdrtiniin oldulunu diigtindiiliimiiz
igin insan fakttjriinii en aza indirecek gekilde diizenlemeler yapmamrz lazrm. Katrhmm gok olmasl, rekabetin artmasl ve saydamhlrn olugturulmasr lazrm. Bunu herkes stiyltiyor zaten. Ama insan elinin deldi[i yerde bunlar asgariye iniyor. Biz bu amagla, dtinyadaki uygulamalan da inceliyoruz,
Avrupa Birlili iiyesi iilkelerin uygulamalannr da inceliyoruz ve bir 9ah9ma grubu kontrolilnde elektronik ihaleye ulagacak bir metot \zliyoruz. Za'
ten dtin de bahsedildi, bizim ihale bilgi sistemi iginde bunlann bir agamasr yaprldr. Biz gelen bilgileri kaydediyoruz, depoluyoruz, argivliyoruz, ihale ilanlannt aynr gekilde biiltende yaymhyoruz, teyidi elektronik ortamda
yapryoruz. Bunlann hepsi envanter olarak bizim kayttlanmtzda. Zaten edevlet ve 23 veya 24Temmtzda ytiriirlii[e girecek e-\mza kapsamrnda da,
elektronik imza uygulamasr baglayacak.Zaten biz mecburen bu igin iginde
olaca}v. Biitiin hedefimiz, bu igleri insan faktdriini.in en aza inecek gekilde yani miidahalelerin ve maniplasyonlarrn az olacapl bir sistemi kurmak.
Herkesin hedefi bu. Elektronik ihale de bunun nihai hedefi ama ne kadar
stirer, gimdiden taahhiitte bulunmak gok yanhg olur. Bizim kendi altyaprmrzr olugturdu[umuzu diigtiniiyorum ve sdyleyebilirim. Bundan sonra zaten Devlet Planlama Tegkilatr, Ticaret Odalan, TUBITAK ile ortaklaga sistemi geligtirip, birkag yrl iginde de uygulamayr diigiintiyoruz. Bunun bazr
uygulamalarl var. Mesela, italya'da biz gdrdiik, elektronik market var.
Ozellikle yaplm iginde biraz farkh da, mal ve hizmet sektiirtinde, ahcl ve
satrcrlann bulugtufu, teklif verip, satrn almanrn gergeklegtili bir sistem
var. Elektronik ihale bunun daha geligmig bir metodu ve nihai dura$. Bizim gahgmalarrmrz devam ediyor. Biitiin gey bilgi sistemini kurmak yani
2000'li yrllarm ana maddesi bilgi olacak, teknoloji olacak. Bizim de bu aniKiNcI GUN BiRiNCI OTURUM
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lamda gok mesafe katetti[imizi diigiintiyorum. Elektronik ihaleyle de biz yine
bu konularda oldulu gibi, sivil toplum drgiitleriyle, uygulayrcrlarla, iizellikle
Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ile mtigterek hareket etmeyi dtigtiniiyoruz.Belli bir agama da kaydettik zaten. ilerde sonuglanm hep beraber gdrecepiz.
Tegekktir ederim.

isM,q.il

rdrsnr,

Saym Veli Santoprak buyurun.

VELi SARITOPRAK
(Tiirk Sanayici

ve igadamlarr

Vakfi BaEkam)

Sorum Sayrn $tikrii Kogoflu'na olacak. 15-20 giin tince Bagbakanhk Mtistegan Saym Omer Dinger imzah bir yazrve ekinde de, yeni grkanlmasr diigti-

ntilen, Ust Kurullar Yasa Taslalr. Bildiliniz gibi grkanlmasr diigiintilen, iist
kurullan dtizenleyen yasada, kurul iiyeleri yediye diigiiriiltiyor, taslalr inceledilimde onu gtirdiim. Bir de, meviut ihale Yasasr'ndaki sivil toplum kuruluglan temsilcileri, artrk kurulda yer almayacak. Tiirkiye'nin en btiyiik igveren
sendikasr olan TiSK'i, huzurda siz Salhk Endtistri igveren Sendikasr Bagkanr Metin Demir'le beraber temsil ediyorsunuz. TISK bu konuya nasrl bakryor,
iNfgS bu konuya nasrl bakryor? Sivil toplum kuruluglan yeni kurulda yer almayacaklar ve bu gergeve yasasrnr nasrl delerlendiriyorsunuz?
Tegekktir ediyorum.

$uKRu KoQodLU
Tegekktir ediyorum.

Zatenbu konuyu kapanrg konugmasrnda galiba Sayrn Bagkan sdyleyecekti. Onun igin biz aramrzdagiiriigttik. Evet, gergekten ben bunu, bu Ust Kurullar Qergeve Yasasr'nr kendime gtire, do!ru bulmuyorum, yanhg bir uygulama
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tan beri ha bire siiyledik
Kurumu, igte
yani kritii yanr olsa ktitii yanrnr da stiyleyecefiz, yok bulamadrk, demek ki hep
artr. Artr olan bir geyi, devlete hig yiikti olmayan, tamamen gelirini, biitiin
harcamasrnr kendisi yaratan bir kurumu gok zedelemenin de anlamr yok. De-

olarak g<iriiyorum. Kamu

mek

ki,

10 kigi, bu gatr gi.izel,

ikincisi, tabii ki biz isterdik ki, kanun yaprlrrken de, -yaptcilardan biri Sayrn Abdtilkadir Akcan burada, o devre Bayrndrrhk Bakanrydr- Bayrndrrhk ve
Maliye hazrrladrlar. Biz isterdik ki, bu 5-5 olsun. Kamudaki arkadaglar benim kusuruma bakmasm, yani 5 kigi kamudan,5 kigi de 6zel sektcirden. Biz
zaten bunun bile do!ru olmadrfrnr diigiintirken, iki tane, tiSK olarak da, yani biz INTES tabii ufragryor ve o zaman Odalar Birlifi'nden de Sayrn ismail Ktlksal Kamu ihale Kurumu iiyesiydi. Bunu 7'ye diigiirtip, ijzel sekttjr temsilcisini buraya koymamamr salondaki biittin dinleyiciler, hazirun buna beyinlerinden cevap verebilir, son derece de yanhg ve tehlikeli oldu[unu diigtiniiyorum.
Yine, bir onerim var; Ragit beyi gtiriince, mtigavirlerle ilgili. E[er kanun
cevaz veriyorsa, biraz evvel dedim, "slnlrlan sonuna kadar gatlatrncaya kadar

Kamu ihale Kurumu bu kanunu zorlasrn" faslma sokarak sciyliiyorum. Miigavirlik yapacak, giinkii gok tinemli, bu kanun, miigavirli[e gergekten iyi de!erini veriyor. Bizler de yrllardrr savunuyorduk, artrk mtigavirlik sistemine gegilmesi, hrzlanmasr, golalmasr diye. Ama gcirtiyorum ki, miigavirlik firmalarrnda miigavirlik yapanlann biraz tozu yalamasr lazrm yani tatbikatta u[ragmasr lazrm. Hig kusura bakma Ragit Bey, boyle okulu bitirip, gtinkii bizdeki
miigavirler hep projecilik yani eski proje ofisleri, hem projecilik, hem miigavirlik yapryor, genelde b<iyle. Konulabilirse, dneri olarak sdyliiyorum, bdyle
gantiyelerde gahgmrg, tagrn altrnda biraz eli de olmug, tozu topraEl yalamrg insanlann projeci olmasr veya miigavir olmasmda fayda var.
Tegekktir ediyorum.

isM.q.ir, KOKSAL
Sayrn Bakanrm buyurun.

iKINCI GUN BIRINCI OTURUM

215

ABDULKADIR AKCAN
@ayrndrrhk ve iskAn Eski
Bakanr)

Tegekkiir ederim Sayrn Bagkan.

Hepinizi saygryla selamlaya-

rak, iig noktayr birer ciimleyle
ifade etmek istiyorum. Birincisi,
Sayrn Kogoflu'nun "bir koyundan bir post grkar" yaklagrmrydr.
Gergekten o uzun boylu tartrgrla-

bilir. Burada verilen puanlama,
mtihendisler igin akan zaman
iginde puantaj ayarlanabilecek,
yiizde kagrnr onun ig bitirme belgesi olarak kendisi igin diizenle-

yebilece[inizi tartrgrsrnrz ama
kaldrnlan miiteahhitlik karnesinin sonunda,25 yl devlette bii-

yiik deneyimler kazanarak, hizmeti gegmig ve uzmanlagmrg bir
insanlnrn, miiteahhitlik karnesini kullanarak, sektiire, sivil hayata devam etmesini sallayan bir kanunu la[vediyorsunuz yerine bunun <inlemini almadan
bir kanun ihdas ediyorsunuz. Burada diigiince, bilgi birikimine sahip olan mtihendislerin, iizel sekttirde ve <izel hayatlannda kamuya, bu sefer hizmet satan
birisi olarak devam etmesinin gansrnrn yaratrlmasma balh olarak dtigiinmtigttik. Dolayrsryla, birkag tane postun grkmasrndaki mantft buydu.

ikinci husus;Metin Bey biraz tince delindi ve Kamu ihale Kurulu'nun yaPrsmm de[igtirilmesiyle ilgili olarak da yeni hazrlanan iist kurullarla ilgili tasan birbirine iizdeElegen boyutu olan iki husus. 4735 sayh Kanun'a hig girilmedi, bugiinlerde girilmesi lazrm. Niye? Eler devlete mal veya hizmet satan
kigi, siizlegmede bunu yerine getirmede eksipi, kusuru, hatasr veya zamanln-
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da yapmamasr halinde

bir

cezai mtieyyide konuluyorsa, o gtin tsrarla ben bu-

nun devlet tarafindan, kamu tarafindan hizmeti veya mah alan tarafindan bedelinin tidenmesi srrasr geldifinde gecikmesi halinde de, bir kargr miieyyidenin olmasr gerektifini diigtinerek, bir maddeyi oraya monte etmeye gahgmrg-

trm ve onu baEarmrgtrk. Aynr mantrkla dtigiindtiliimtizde, kurulun yaplsrnln
bu mantrkla ele ahnmasr gerektilini tekrar vurgulamak istiyorum' Kurulda
hizmeti satan da, alan da bir arada bulunmah ki, sadece hizmeti veya mah satrn alanlann bir arada bulundulu kurul olmak yerine, hem altct, hem sattct,
hem kamu, hem miiteahhit veya ytiklenicinin hak ve menfaatlerinin iist kurulda birlikte ele ahndrlr bir ortamrn yaratrlmasr adrna bu gerekliydi. Biraz <ince tartrgrldr, bir taraftan "Avrupa Birliline girece$iz" diyorsunuz, 6biir taraftan Avrupa Birli[i'nde biiyiik miiteahhitlerin ortaya gftartrlmasrnrn gok citesinde, Saym Eren'in ifade etti[i gibi, 'Joint venture"larrn biiyiik boyutlarda
olugturulmasr dzendirilirken, siz diin Sayrn Bakan ifade etti, ben gok gey soylemek istiyorum, ama Sayrn Bakan burada olmadrfr igin soyleyemiyorum,
kalkrp konugmantn da bir anlamr yok. Siz 280 kilometrelik Ankara-Uluktgla
yolunu, 10'a btjleceksiniz, 10 miiteahhidin ig yapmadaki becerisi farkh olacak, bir biittin halinde ele ahnmasr gereken o yolun, kalite standardrnda standart sapma dtizeyinin gok gok tisttinde gegen sapmalara sebep olacak gekilde,
yol yapacaksrnrz. Oradaki biitiinliiEti kaybedeceksiniz ve bunun adr da tekel
yaratmama, trdst yaratmama adrna yaprlmrg ig olacak; bunu kabul etmek
mtimktin defiil. Dolayrsryla, aynr manttkla iist kurullart ele alrrsanrz, o zaman
hizmeti verenle hizmeti alanrn hak ve menfaatlerinin savunuldulu bir ortamrn
yaratrlmasr mantr[r, kanun grkarken Kamu ihale Kurulu ve Kurumu'nun kurulmasrndaki temel mantrk buydu, bundan vazgegmig oluyorsunuz ki, o za'
man Kurul ve Kurumu bir btitiin halinde delerlendirdl[inizde, bir tarafindan
sabotaj baglamrg olacak.

Tegekktir ederim.

isuair, KoKSAL
Tegekkiir ederim Sayrn Bakanrm.

Efendim, stiremizi 20 dakika agmrg bulunuyoruz. lzninizle, panelistlerin
de izniyle, kapatmak istiyorum.
IKINCI GUN BIRINcI oTURUM
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Kapatrrken birkag gey sdylemek istiyorum: Kamu ihale Kurumu ve Kurulu'nun bugiine kadarki bagansr, gergekten performansr gok rinemli. Sayrn
Bagkantn, Kurul Uyelerinin, personelinin, krsa siirede drgiitlenip, regiilasyonlan grkarmasr, sistemi iEletmesi gok biiyiik bir bagarr, biiyiik bir <izveridir. Ancak bu bagannrn ve dzverinin saflanmasrnda, rizel sektoriin de
dnemli bir rolii olmu$tur. Tabii, Kamu ihale Kurumu katrhmcrhk anlayrgrnr benimsedilinden dolayr, cizel sektcire, <izel sektdr meslek kuruluglanna,
sivil toplum drgiitlerine her zaman agrk olmugtur, regi.ilasyonlann hazrlanmast stirecine 6zel sekttirii involve etmigtir. Bu kurulun baqansmda, $u anki bagartstnda genel kabul edilirli[inin de arkasmdaki dnemli faktcirlerden
biridir. Bundan sonra da bunun devam edebilmesinin de en dnemli ycintemlerinden biri, bu kurulun igerisinde rizel sekttir temsilcilerinin de olmasr gerekir. $iikrti Bey sciyledi, tjzel sektcir olarak biz, tamamrnt istemiyoruz veya
Sener Bey'in makamrnr istemiyoruz, ama en aztndan kurul iiyelerinin yansrnr istiyoruz.

Efendim, Kamu ihale Kurulu gelirlerini genel biitgeden, genel kamu gelirlerinden almryor. Bu gelirleri, yiiklenicilerin, kamu ihalelerine katrlan
yiiklenicilerden ahyor. Bu sebepten dolayr, bu kurulun gahgmasrnr esasen
ijzel sektor finanse ediyor. Bu finansman da, kurulun bafirmsrzhfrnr saflamasr agrsrndan da gok <inemli. Bafrmsrzhk tabii, tincelikle siyasetten ve
btirokrasinin difer organlanndan bafrmsrzhk, tabii <izel sektorden de balrmsrzhk. Oradan balrmsrz olsun, bize balrmh olsun anlamrnda sdylemiyorum bunu. Bu sebepten dolayr, bu egit dalrhm ve etkin katilrm dnemli.

Kurulla ilgili birkag gey stiylemek istiyorum. Kurulun balrmsrzhlr, kurul iiyelerinin iiyelik teminatrnrn sallanmasryla ve ikinci olarak da, kurul
kararlarrnrn herhangi bir idari ve siyasi organm onayrna tabi olmamasryla
saflanrr. Bu sebepten dolayr, kurul kararlarrnrn Resmi Gazete'de yaylmlanmasr siireglerine veya herhangi bir siiregte kurul kararlarrnrn bir onaya
tabi olmasryla ilgili efilimler, gu an iEin sciylemiyorum -eskiden de, kurul
ilk kuruldu$unda da bu tip e[ilimler vardr- bunlann kesin olarak tjnlenmesi gerekiyor. Tabii, kurul kararlan her idari karar gibi yargr denetimine tabidir, o anlamda stiylemiyorum.
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Ikincisi, kurulun idari ve mali tizerklili, kurulun harcamalarr tabii ki, genel kurallara uygun olarak yaprlacak, tjncelikle kendisi Kamu ihale Kanunu'na ve Kamu ihale Sdzlegmeleri Kanunu'na uyacak, ama kurul bir uluslararast toplantrya, yurtdrgrna bir temsilci g<inderirken, herhangi bir idari merciden izin almasr da, o kurulun idari ve mali <izerklifiini zedeleyen -bu tip ve
benzeri cirnek olarak bunu verdim- iinemli faktcirlerden biri.
Son olarak da, Kamu ihale Kurulu gergekten gok iyi iirgtitlendi, gok iyi uzmanlan var ve karar alrken de, yargrsal ycintemlerde yani geligmeli, gekigmeli ycintemi de karar siirecinde uyguluyor ve kurulun kararlanndaki isabet orant da gittikge yiikseliyor, gtinkii altrnda gok iyi bir altyapr var. Bu sebepten
dolayr, kurulun kararlannrn yargr yeri olarak ilk derece mahkemesi olarak
do!rudan Danrgtay'rn olmasr ve bu ydnde bir geligime <inayak olunmasmm
faydah olacalrm diigtiniiyorum.

Hepinize katrldrprnrz igin gok tegekkiir ediyorum. Oncelikle sizlere ve saygrde[er panelistlere, biittin soru soranlara, katkr bulunanlara ve bu toplantryr
diizenleyen herkese gok tegekkiir ediyorum, gok sa! olun.

iKiNCi GUN BiRINCi oTURUM
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"Kamu Ahmlan Sektiiriinde Diizenleyici ve Denetleyici Kuruluslann Yeri ve 6nemi; Diinyadaki 6rnek (Jygulamalar"

Prof. Dr. Steven L.SCHOONER
George Washington Universitesi Ofiretim Uyesi
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IPEK QEKEN - Delerli konuklanmrz; "Kamu Ahmlan SeMiiriinde Diizenleyici ve Denetleyici Kurulugl.ann Yeri ve dnemi, Diinyadaki 6rnek I/ygulamalnf' konulu teblili sunmak iizere George Washington Universitesi
O[retim Uyesi Prof. Dr. Steven Schooner'r huzurlannrza davet etmeden cince, kendisi hakkrnda krsa bir bilgi sunmak istiyorum:
Steven Schooner, Rice Universitesi'nden mezun olup, jiiri doktorasrnr William and Mary yiiksekokullarrndan, hukuk mastrnm George Washington Uni-

versitesi'nden almrytrr. Ulusal ihale Ydnetimi Derne[i, Danrgmanlar Kurulu
ve Amerikan Barosu mensubudur. Kamu ihaleleri konusundaki rehber nitelilindeki kitaplann yazrmmda yer almrgtrr. Halen George Washington Universitesi Hukuk Fakiiltesi Kamu Ahmlan Bciltimtinde idarecilik gtirevi vardrr.

Dr. Steven Schooner; please.
Prof. Dr. STEVEN L. SCHOONER

Prof. Dr. STEVEN

L.

SCHO-

ONER
First let me say thank you very much
for the invitation to be here and let me also say congratulations for a number of
things; first obviously congratulations on
the experience with implementing a law,
congratulations on this wonderful conference. Let me also congratulate you on
the wonderful forumfor this conference.
It is a beautiful city and a wonderful ho-

tel. I love the view from upstairs. And
more importantly let me say congratulations for the commencement of the journey of what will continually be the process of improvement in public procurement.

I

expect to make a reasonably simple

point today in number of dffirent ways.
The first is that regulatory and review
bodies are tremendously important because public procurement is not static. You

resLld

(George Washington Universitesi

Ofretim Uyesi)
Buraya davet edildi[im igin gok
tegekkiir etmeme ve pek gok $ey
igin tebriklerimi sunmama izin verin; ilk olarak bir kanunun uygulanmasrndaki tecrtibe igin tebrikler, bu
muhtegem konferans igin tebrikler.
Aynca bu konferans igin yaptlan
muhtegem forum igin de tebrikler.
Gtizel bir gehir ve harika bir otel,
Ust katlardan gtlriintiiyti seviyorum.
Ve daha da dnemlisi, devamh olarak kamu ihalesindeki ilerleme si.ireci olacak olan yolculu[un baglangrcr igin de tebriklerimi sunmama
izin verin.
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Bugtin, pek gok fark-

h gekilde, orta derecece
basit bir konugma yapmayl umuyorum. Ilki,
diizenleyici kuruluglann
ve inceleme kuruluglarrnln gok cinemli oldu[u
Eiinkii kamu ahmlannm

statik olmadt[rdr. Si.irekli olarak daha iyi fiyatlar elde etmede bitmeyen hedefler, daha
ytiksek kaliteli mal ve
hizmet. daha hrzh teslimat ve daha fazla mtigteri memnuniyeti isteme
zorluklan ile kargr kargrya geleceksiniz ve her

zaman bu ihtiyaglan,
kamu giivenini sallamaya kargr dengelemek
igin daha gok gaba gcistereceksiniz. Fakat bii-

will

consistently face the never ending
challenges of always desiring to get better prices, higher quality good and seni-

tiin ihale sistemleri igin daha da

ces, quicker delivery, greater customer
satisfaction and all the time more trying
to balance those needs against the interest of maintaining the public trust. But
more importantly for all procurement
systems if there is any really significant
lesson learned it is that the one thing it is
very easy to do is to write laws and one
thing it is very dfficult to do is to imple-

nrn kanun yazmak oldufu; zor olanm
da iyi ihale politikasrnrn uygulanma-

ment good procurement policy. They
don't trust me with the bottom.

)'r',

tjnemlisi, eler gergekten ri[renilmesi
gereken bir ders varsa, bu, kolay ola-

sr

olduludur.

Tamam, baglayayrm. Benim bu
gi.inkti amaclm biraz srnrh. Dcirt temel sorudan bahsetmek istiyorum. il-

ki, en cinemlisi olabilir ; herhangi bir
kamu ihalesi sisteminin hedefi nedir?
ikincisi; bu hedeflere baqanh bir ge-
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Okay, let me begin. My aspiration is
reasonably limited today I would like to
address four basic questions. The first
maybe the most important; what is the
goal for any public procurement system?

kilde ulagrp ulaqmadrlrnrzr belirleyecek olan payla$lmcrlar kimler? Ugiinciisti; sonucu kim etkilemektedir, ve
burada tabi ki diizenleyici kuruluglaThe second; who are the stakeholders ra gok odaklanrlacaktr ve son olarak
that will actually determine whether you da; bu sorularla ilgili olarak tecrtibe
successfully achieve those goals? Third; ne saElar veya sahip oldulum krsa
who influences the outcome and here of zaman periyodunda anlattrfrm derscourse will be very focused on regulatory lerden d$renilen var mr?
bodies and thenfinally what does experience suggest with regard to these questions or are there any simple lessons learned that I communicate in the brief period of time that I have.

Ekrana koydulum, bazrlan igin
gok anlamsz olmasr muhtemel olan
gok basit bir kelime listesidir; fakat
hepimizin kargr kargrya geldili en biiWhat I put up on the screen is a very ytik zorluklarm bazrlarmr bulmaya
simple list of words which the some may yarar. Bunlara, hedefler, prensipler
not be very meaningful but to meet to find veya slnrrlamalar diyebilirsiniz.
some of the most dfficuh challenges all Yurtta ve dtinyadaki ihale sistemleriof us face. What you call them goals, ne gah$rken benim ilgimi geken bir
principles or constraints each of the bul- gey, politika olugturuculann, kurallaleted points here anyway what we seek to
n yazarken veya politikalarr olugtrt-

do with public procurement. But the one
thing that is fascinating me as I studied
procurement systems at home and around the world is how rarely policy makers stop to consider what they are trying
to achieve when they write their rules or
implement the policies. I have used the
colors try to project an evolution that we
have seen around the world in how we
address public procurement. In blue towards the top of the screen or what I consider to be some of the most basic principles that we had time and time again.
Transparency, integrity and competition
and with that I add unifurmity. But as the
colors change and we move towards the
bottom ofthe screen I see the more prob-

rurken, neyi elde etmeye gabaladrklannr hesaba katmayr nadiren nasrl brraktrklandrr. Kamu ihalesinden nasrl
bahsettilimiz konusundaki bir deferlendirme gristermek igin renkleri kullandrm. Ekranrn tist tarafindaki mavide, veya sahip oldufumuz en temel
prensiplerin birkagr olarak gdz tintin-

de bulundurduklanm. $effaflrk, btittinltik ve rekabet; ben bir de aynrhlr
ekledim. Fakat renkler defigtikge, ve
ekranrn altrna do[ru indikge, bugiinkti mevcut tedarik politikasrndaki daha sorunlu konulan ve varhk da[rhmmrn takip ettiEi riskten kagmmayr
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lem issues in contemporary procurement

policy today and that is risk avoidance
followed by wealth distribution.

We got a
...... discussion yesterday and today about SMEs another groups thnt were interested in protecting for example; domes-

tic preference are always concerned in
public procurement. But as we move finally to the bottom of the screen we find
the most basic and important principles
procurement best value or achieving value for money actually getting a good
bargain when you spend a tax fares money and then of course fficiency doing

gtirtiyorum. Dtin ve bugtin, koruma
ile ilgili diler gruplar olan KOBi'ler
hakkrnda bir tart$ma yaptrk, tirnefin;
yerel tercihler her zaman kamu ihalesinde gdz ijntinde bulundurulur. Fakat son olarak ekranln en altrna gitti-

limizde,en temel ve cinemli prensipleri buluyoruz. Ve sonunda miigteri
memnuniyeti, giinkii eler kimin satrn
aldrlrnr unutursak, sistemimiz iginde
gok az ig yaprldt[mr gdrtirtiz.

$imdi, hissedarlann krsa bir listesini verecefim, ve slaydrn gok karma-,
grk oldu[unu ve maalesef gergekgi de
mer satisfaction because if we lose sight oldu[unu gtirebilen ilk kigi olaca[rm.
of who were buying for there is very litt- Fakat, temel gruplardan baglamama
Ie that we have work doing in our system.
izin verin. Htikiimet bir hissedardr ve
akit taraftrr; tedarikgiler veya satrcllagiving
Now I am
a brief list of stake- n da tabi ki sivil toplumdur. Vergi,
holders and I will be the first that can see kamuyu kullarur ve mii$teriler gok ilthe slide is overly complicated and unforgilidir. $u anda ihale yapryoruz ve
tunately it is also realistic. But let me go
pek gok harici oyuncu da yaptrlrmrza
with the basic groups obviously the gogok ilgi duyuyor. Fakat gok zaman
vernment is a stakeholder and contractor
the suppliers or the vendors and then of harcayabilirim. Bu slayt hiikiimetler
course civil society, the taxfares the pub- arasmda yalnrz oldu[u igin, gergekten
lic at large and the consumers are very satrn alan insanlar olan tedarik uzvery interested now we do procurement manlan ile satrn aldrklanndan fayda
and many external actors also ere very sa[layan insanlar arasrnda aynm yapinterested what we do. But I can spend a mak bizim igin gok yaygrndrr. Benzer
lot of time ..........this slide alone because
gekilde, tedarikgiler igin, sistemin baamong the governments it is very comganslnl, baganh scizlegmeler ile belirmon for us to distinguish between the
procurement professionals, the people leyemeyiz. Baganh olamayan firmawho actually buy and end users of the pe- lann sistemden memnun olup olmadrople who receive the benefits of what $ryla da ilgilenmemiz gerekir. Qiinkti
they buy and it will always be tension in e[er memnun de[illerse, gelecekte
so such that we actually have regime that
can do the governments business where it
needs to be done. And then finally custo-
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how they approach these issues. Simi-

for suppliers and any given time we
can't judge the system success solely by
whether the successful contractors are
happy we also must be concerned about
whether the unsuccessful firms are pleIarly

ased with the system. Because if they are
not they won't compete in the future and
the competition is lessened. So we have
a very very complicated group of stakeholders to address, aII ofwhich brings us
to the issue of regulatory and review bodies. Basically for the sake of explanation and introduction I offer the US model,

an incredibly complicated overly burdened some rule laid in model. So as an

rekabet etmezler, rekabet azalr. Bu
yiizden, gok karma9rk bir hissedar
grubumuz var, her biri bizi diizenle-

yici ve inceleyici birimler konusuna
giittirtiyor. Basit olarak, agrklama ve
tanrtma amacryla, ABD modelini teklif ediyorum.

En iistte, politika diizenleyici ve
uygulayrcl birimler ile baghyorum.
ABD'de, ttimii tedarik politikasrndan
sorumlu olan merkezi bir grubumuz
var. Fakat daha sonra, tedarik kurum-

lannrn her birinin benzer bir birimi
biiyiik satm alma kuexample of proliftration of bodies that is var. Daha sonra
ahm liderleri taraolan
rumlanndan
interested and involved in the procurebir kanuni biyaratrlan
bagka
findan
ment process.
rimimiz var ve daha sonra, Pek gok
At the top I begin with policy regula- kurum Bagkant'nrn konulan tartrytory and implementation bodies. In US mak igin bir araya geldi$i bir uygulawe hnve one central group all responsibma organizasyonumuz var. Ve bu
le for procurement policy. But then each
grup tamamen ayn fakat bazr yonlerofthe procurement agency has also a siden, aslen ahm yapan insanlarla ilgimilar body we then have another statu'
li. Fakat, bu noktada en dnemli konutory body which is created by the purchane olabilecelini ve, baganh bir
sing leaders from each of the major bu- nun
ying agencies and then we have an imp' tedarik sistemi igin, tedarik sistemilementation organization with the heads ne, planlanma yapan akit tarafin seofaII ofthe various agencies come toget- gilmesi ve siizleEme yiinetimi aqrlaher to discuss issaes. And this group is nndan yaklagmak zorunda oldulunu
all separate in the part but in some ways belirtmek istiyorum.
related to the people who actually do the

purchasing the actual procurement or
acquisition body or the people. But here

I want to make what
portant point that

I

maybe the most im-

want to drive home
today and that is for successful procurement system you have to approach the
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Diinya gaprnda, DiinYa Bankasr'nda hatta Diinya Ticaret Orgiitii'nde giirdiiliim deneyim, ihalelerin verilmesinden sonra olanlarla ilgili olarak hayrete diigiiriicii. Burada

daha
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procurement system in terms of planning
contractor selection and contract management.
The experience that I have seen around the world in the world bank even in
the world trade organization is an almost

staggering...... with regard to wlnt happened after contracts are awarded in order for a contract regime to succeed it
must be a life cycle approach or what we

refer as cradle the grqve you after plan
the acquisition choose a contractor
and then aggressively manage it to get

for

the results that you need.There is a num-

ber of other bodies here it is important
that education and research are at over
sight and I will talk more it about that
later but consistently looking over the
shoulder the people who are purchasing
not only keeps the moneys but also makes
them better. We hqve to have important
and useful judicative and review bodies
so that people can challenge the access
of the government when they have been

treated unfairly. One important step in
any procurement system are the bringing
together of the professio.nals to professi-

onal organizations that often also service
sure to find function so you can certify

that individuals have appropriate tra-

ining and background to do the job. And
then ofcourse are the public interest groups that are consistently involved in the
process from the outside. But moving
from there let me get some offer a few
lessons learned thnt maybe helpful as
you lookforward to the evolution of your

procurement system moving

from

the

simple..... that the work of regulatory and
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pek gok birim var. Efitim ve ara$trmanlnrn unutulmamasr iinemli ve bunun hakkmda daha sonra konu$aca-

!rm; fakat siirekli olarak

ihaleye
girenler agrsrndan bakrldr[rnda onlar
sadece parayl elde tutmaz, ayrrca
daha iyi deferlendirir. Adaletsiz bir
muamele giirdtiklerinde insanlar, hi.i-

ktimete ula$rp meydan okuyabilsin
diye, tinemli ve faydah adli birimler
ve inceleme birimlerimizin olmasr
gerekir. Herhangi bir ihale sistemindeki dnemli bir adrm, profesyonelleri, profesyonel organizasyonlarda bir
araya getfumektir. B<iylece bireylerin

igi yapma konusunda uygun efitime
ve deneyime sahip olmasmr saflayabilirsin. Ve daha sonra tabi ki, siirece
drgandan devamh olarak katrlan kamu grkar gruplan. Fakat buradan hareketle, ihale sisteminizin deferlendirilmesini ddrt gtizle beklerken sizin
igin faydah olabilecek birkag ders
vermeme izin verin. ... Diizenleyici
birimler ve inceleme birimlerinin igi
higbir zaman sona ernez. Tekrar sciyliiyorum, bir kanunun yazrlmasr gok
kolaydrr; bir kurahn yazrlmasr gok
kolaydr; fakat bagarrh bir tedarik politikasrnrn siirekli olarak uygulanmasl gok zordur.

Belki, belittilimiz en basit sorulardan birisi, dtin en az bir kere ve
tekrar bu sabah belirtilen sorudur; yani kamu ihalesinin bir vonetim mi
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review bodies is never
done. Again it is very
easy to write a law; it
is very easy to write a
rule, it is very dfficult
to consistently implement successfuI procurement policy.

Maybe one of the
most simple questions
we have to address is
one that was raised at
least once yesterday
and again this mor-

ning and that is the

basic question of
whether public procurement is government
or whether its business. There is a very
compelling case to be

made that procurement is just buying
and the private sector
buys and sells things
everyday. The private
sector ofien does it in
a seemingly more fficient manner and the suggestion of course then is the government should follow
the private sector model. But in response
that we can never lose sight of the fact
that at the end of the day the government
is not a business.In public procurement
public trust is paramount if you cannot
convince the public thnt you are spending their money wisely in the end your
system will fail regardless of how well it
buys. Failure of the government entity is

TEBLid

yoksa bir ig mi oldulu sorusu. Ozel
sektijr her giin bir geyler ahp satryor.
Ozel sekt<ir genellikle bunu, gciriintir
gekilde daha etkili bir ytintemle yapryor ve tabi ki tavsiye de, hiiki.imetin
cizel sektcir modelini takip etmesi gerekti$idir. Fakat gtin sonunda, hiikiimetin bir tjzel sektdr olmadr[r gergelini higbir zaman unutamayz. Kamu
ihalesinde kamu giiveni en onemli
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simply not an option the same way it is in

unsurdur, ve efer kamuyu, parayl bil-

the private sector and finally without the
private sector incentive of profit, profit

gili bir

maximization regulatory buys must consistently to seek ways to motivate their
procurement professionals to do well without chasing merely the marginal dollar.
Now let me just offer simple example.
We have heard throughout the first day
and a half of this conference, the transparency is a public good and any suc-

cessful procurement system must be
transparent.This is avery strong domes'
tic case for transparency and there is a
very strong international case because

of

the world trade organization and another international organizations. The ....
ffictive in this room suggest that you
understand transparency fosters competition and competition results in greater
value for money. And even more importantly transparency fosters public trust
and without public trust your system will
fail and of course we all recognize the
transparency is a very important tool in
finding corruption because corruption
thrives best in the dark. But let's forget
the other side of this now. Whether we like it or not transparency is a constant
challenge in public procurement. First it
is dffirent from the way that the private
sector does business and ofien they don't
Iike to be transparent. Second, Iet's be

clear. Transparency

is very

expensive

and it is time consuming. Having a truly
transparent systemwill take longer on an
individual and on a collective basis. In a
transparent systern procurement officials
are much more cautious. Because they
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gekilde harcadrlrna inandrmazsan. sistemin sonunda ne kadar
iyi ahm da yaprlsa bagansrz olursun.
Hiikiimetin bagansrzhfr basitqe bir
opsiyon delildir. Ve son olarak 6zel
sekttiriin kar giidtisti olmadan, kar ar-

trrma dtizenleyici altmlar,

sadece
tepe$ine
diigmeden,
marjinal dolann

darik profesyonellerini motive etmek
igin yollar aramaltdr.

$imdi size basit bir tjrnek vermek
istiyorum. ilt gtin boyunca ve konferansln yansrnda, geffafltfm kamu yaranna oldufunu ve baganh bir ihale
sisteminin geffaf olmasr gerektiEini
duyduk. Bu, geffafhk igin gok.giiglti
bir durum ve Diinya Ticaret Orgiitii
ve difer uluslar arasr drgiitler nedeniyle ortada Eok giiglii bir uluslar arasr durum var. Bu odadaki etki, geffafh[rn rekabeti biiyiittii[iinti ve rekabetin de para iEin daha biiytik bir de[erin ortaya grkmastyla sonuglandt[mt
anladrftnrzt dtigtindiirmektedir. Ve
hatta daha tinemlisi geffaflrk kamu
giivenini besler ve kamu gtiveni olmadan sistem bagarrstzhfa u[rar ve
tabi ki hepimiz geffaflrlrn, yolsuzluklann cinlemesi iEin gok cjnemli bir
arag oldu[unun farkrndaYv. Fakat
gimdi bunun difer tarafint unutahm.
Sevsek de sevmesek da, geffaflrk kamu ihalesinde sabit bir zorluk. ilk
olarak, tjzel sektoriin igi yapma gek-
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linden farkh ve genellikle 6zel sektdrdekiler qeffaf olmayl sevmezler.
ikincisi, daha net olahm. $effafuk
gok pahah ve zaman ahcr. Do!ru bir
geffaflrk sistemine sahip olmak, bireysel ve kolektif bazda gok zaman
not of course transparency exposes the
sisteminde, ihale gdresult and that is good and it is bad. So- alr. $effafhk
metimes good news is not proceeding as revlileri gok daha tedbirlidir. Qiinkfi
good news by the public. Having an ex- kamunun, onlann ne YaPfiEml gdrecellent contract to the receives a tremen- bilecelini bilirler. Bir geffaflrk sistedous amount of business eventually will minde gok daha fazla kayrt tutulur.
be disclosed to the public and the people
Ve tabi ki geffaflrk iyi olan sonucu
will be concerned that they become too teghir eder. Bazen iyi haber, kamu tapowerful. Similarly transparency exporafindan iyi haber olarak gtirtilmez'
ses mistakes and often times government
iyi bir sdzlegme yaprldrktan sonra,
fficials like other human beings don't lii9, eninde soke to be accused of making mistakes. So gok biiytik miktardaki

know that the public can see what they
are doing. And at often times, it means
that there is more process we tend to tolk
about paper generation. There is a lot
more record keeping in 4 transparent
system and it simply affects a ....... And

there is no simple solution on the trans'
parency issue but tremendously important.
Now I suggest here the one ofthe ongoing challenges for any regulatory and
review body is to askfor help and to de-

Iegate oversight to the private sector.
Oversight is tremendously important
when you spend in a tax payers money

it

fficient operation of
the system and it is important in maintaining the public trust and the most consistent practices in terms of how we achieve oversight is by management or bringing in or even having inspectors general. But everyone here recognizes that
you can never have hundred percent
oversights. It would be tremendously
infficient to have a .... fall over every
buyer that you have in your system it is
simply not going to work. The experience

is importantfor

the

nunda kamuya ifga edilecek ve insan-

lar gok giiglii hale geldikleri konusunda bilgilendirilecek. Benzer gekilde, geffafhk hatalan sergiler ve zaman zaman hiiktimet gdrevlileri diler
insanlar gibi, hata yapmakla suglanmaktan hoglanmazlar. Bu nedenle,
geffaflrk konusu hakkrnda basit bir
gtiztim yoktur.

$imdi, herhangi bir diizenleYici
birim ve inceleme biriminde devam
eden zorluklardan birini ileri stirtiyorum. Bunlar tizel sektcirden yardrm istemek ve gtizetim YaPtlrmak
zorundadrr. Gdzetim, vergi tideyenlerin parasrnt harcadrftnda, gok

tjnemlidir. Sistemin verimli bir gekilde gahgmasr igin cinemlidir ve kamu giivenini saflarken tjnemlidir.
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of the most successful procurement systems is ..... tremendous amount of their
oversight responsibilities to the private
sector and the US will use the phrase

"private attorneys general". These are
people outside the government third parties who provide supplemental or external oversight to the procurement regime.
In the US we have a number of ways that
we suggest as the many of the nations have the same experience but by ....... disappointed offerers contract is the don't

get contracts to challenge contract

awards we are actually delegating to the-

se

firms the oversight responsibility.

Trust me there is no one in a better position to judge the veracity of the process
then a firm did not receive the contract.
They have a tremendous insane at the
...... that the government placed by the
rules and if you permit it will bust protest
or challenge mechanisrn the government
will consistently receive quatity input as
how they are implementing their own rules and the same can be said for actual
dispute involving contracts once they have been awarded. We have the similar
experience with regard to ........ control
and we in the US have a very aggressive
whistle blower regime.

Gdzetimi nasrl elde ettiEimiz agrsrndan en tutarh uygulamalar ycinetim
tarafindan, denetgiler getirerek veya
genel olarak denetgiye sahip olarak
yaprlr. Fakat buradaki herkes, ytizde yiiz giizetime higbir zaman sahip
olamayacalrnm farkmdadrr. En ba$anh tedarik sistemlerinin deneyimi,
biiytik miktardaki gozetim sorumlululunun sonucudur. Bu kigiler, htikiimet drgrndan, tedarik sistemine ek
ve harici gbzetim sa$layan tigiincii
gahrslardr. ABD'de, milletlerin go!u aynr deneyime sahip oldu[u igin,

ileri siirdiiliimtiz pek gok

metoda

sahibiz. Siirecin dolrululunu yargllamak igin, stizlegmeyi almayan bir

firmadan daha iyi pozisyonda hig
kimse olmadrlr konusunda giivenin
bana.

Diidiik galanlara benzeyen gok az
sayrdaki htikiimet gdrevlileri hakkrnda agrk olmama izin verin. Ashnda, gok az girket gcirevlisi di.idiik ga-

lanlar gibidir ve herhangi bir iilke,
kurum veya toplumda, kimse diidi.ik
galanlan sevmez, gtinkii insanlar
Let me be clear very veryfew govern- kendilerine kendileri
hakkrnda hikament fficials like whistle blowers. In
ye anlatan insanlan sevmez. Fakat,
fact, very few corporate officials like bu siirecin nasrl
igledili konusunda
whistle blowers and it is almost safe to
<inemli
bilgileri
edinmek
igin oldukassume that an almost any country, any
ga
<inemli
bir
sistemdir.
Rejim iginagency and and any society nobody likes
whistle blowers because people don't li- de aktif olmalarrnr sallayabilmek
ke people who tell tales about them. But igin, diidiik galanlann korunmasr
it is an incredibly fficient system for ob- gok <inemlidir. Ve benzer gekilde ay230
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taining inxportant information about how
the process functions. It is important to
protect whistle blowers and more importantly it is important to in ...... whistle
blowers so that they will be active in the
regime. And then similarly along the same lines and active media the use of investigative reporting and opening up the

nl gizgide, ihale sisteminin

aragtrnlmasl ve Eazetelerc, radyo ve televizyona ihale sisteminin agrlmasl, sistemin nasil gah$tl$ konusunda devamh olarak bir girdi elde etmek igin gok

iyi bir yoldur. Bence, herhangi bir
kurum igin en zor derslerden biri,
procurement system to the newspapers, cizellikle tilrendilimiz ihale rejimito the radio, to the television is a won- dir. Burada basitge stiylemek istediderful way of consistently getting input !im, tek beden tiimiine uymaz. Kag
as a how this system is performing. I tane iilkenin tek bir tedarik sistemi elthink one of the most dfficult lessons for de ettilini inceledik. Bu gok ilgi gekiany institutions particularly procurement
ci. Bunun gok verimli olmast gerekiregime we learn, is it there is no simple
yor gibi gtiriintiyor fakat en iyinin alunifurm is the answer. My simple point
here is the one size does not fit at all. We trnda. ilk olarak, acil durumlarda sahave experimented as how many other trn almaya ihtiyacrn oldulunda, meccountries with achieving a unifurm pro- buren esnekli$in oluyor. Fakat daha
curement system. It is very attractive. It cinemlisi deneyimler gtisteriyor ki,
seems like it should be very fficient but mal, hizmet, ingaat, ara$t[ma ve geit is suboptimal. First of all it is impera- ligtirmeyi satrn alma ycintemlerini
tively you have flexibility when you need
to buy in emergencies. But more importantly experience shows you must distin-

guish the way you purchase supplies,
services, construction and research and
development. And I will come to that in

just a moment.
One thing we have heard lot about in
the last day and a half is purchasing based on the lowest price. I believe th.at experience demonstrates that the lowest

price procurement is a false economy.
You must be focused on best value because lowest price in the end will not get
you an optimal result. But let me use eprocurement as an example for why one
size does not fit all. e-procurement is a
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ayrmahsrn.
Son giin ve yanm gtin, hakktnda
gok $ey duydulumuz bir nokta da,
ahmm en dtigiik fiyata dayah olduludur. Deneyimin, en diigtik fiyat tedarikinin yanh$ bir ekonomi oldu[unu
kanrtlandrlrna inanryorum. En iyi de-

ler tizerine odaklanmalsm gtinkti en
dtigiik fiyat en sonunda sana en iyi
sonucu getirmeyecektir. Hepsine uymayan bedene bir 6rnek olarak e-iha-

leyi kullanmama izin verin. E-ihale
harika bir arag. Eler e-ihaleyi kullanrrsak, faaliyetler gok daha verimli
olur fakat elektronik ihaleyle en iyi
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wonderful ..... tool but it is not a ..... clearly transparency is increased thirty procurement. In end our Drocesses ere ....
the activities are much more efficient if
we Ltse e-procurement but it is almost impossible for electronic procurement to
guarantee best value. If you want quality
for money quality is inherently a subjective assesment and e-procurement is best
in making objective assessments. And if
you don't have the .......you need to have
....... best value your e-procurement system will not give you optimal result.

Finally and this might be the most importent criticism I have it e-procurement
systems, electronic procurement

all

too

often disconnects contract award from
contract management. I have seen unbeli-
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deleri garanti etmek neredeyse imkansrzdr. Eler paranrn kaliteli olmasml istiyorsan, kalite tamamen ciznel

bir delerlendirmedir, ve e-ihale

ob-

jektif deEerlendirme yapma konusunda en iyidir.
Son olarak, -ve bu e-ihale sistem-

leri igin en dnemli elegtiri olabilir-,
elektronik ihale srkhkla, scizlegme
yrinetimi ile scizlegmenin yaprlmasr
arasmdaki baflantryr kopanr. Qok
hrzh ve etkili mtikafatlar veren,
inanrlmaz qekilde bilgili ve gtizel
gririiniimlii elektronik ihale sistemleri gcirdiim. Ve scizleqme yaprldrktan sonra, scizlegmenin nastl idare
edileceli konusuna odaklanmayan
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evably sophisticated beautiful looking
electronic procurement systems thltt give
very very quick and fficient awards and
then ignore what happens once the contractor ....... is merely a step or a means towards that end it is not the end result. And
any systern that does not focus on how the
controct will be managed afier this award
is in fact doom to fail. But maybe more importantly and this is one of the most dfficult things to stomach or come to grips
with as we sit here celebrating this commencement of a procurement system is the
procurement systems of all and all too often they follow cycles or waves. In the US
we have an on going debate as to whether

to cycle or whether it is a wave. You ch.oose which ever works best for you. But the
pattern thnt I am about to describe when
did repeat itselffor generations.

In the procurement system someone
identifies a problem and a most common
problem that identifted is comuption. At
the moment where the coruuption becomes too much the legislature, the policy
makers the elected fficials the government regulatory bodies step in and may

herhangi bir sistem aslmda baganszdrr. ABD'de de bunun bir diingti mii
yoksa bir dalga mr oldufu konusunda devam eden bir tartrgmamrz var.
Sizin igin en iyi igleyeni segersiniz.

Fakat benim anlatmaya gah;tlElm
model kendini jenerasyonlar igin
tekrarladr.

ihale sisteminde, birisi problemi
belirtir ve belirtilen en genel problem
yolsuzluktur. $u anda yolsuzlulun
gok arttr[r yerde, yasa, politikacllar,
segilen gorevliler, hiiktimetin dtizenleyici birirnleri adrm atar ve stireci
kontrol eder ve dtizenler. Siireg daha
geffaf hale gelir ve her gey daha tek
bigim geklini ahr. Ve yolsuzluk krsa
bir siire igin kaybolur fakat daha sonra insanlar, e[er isterlerse, iiriinlerin
kaliteli olmasr ve daha esnek bir sistemde olmasr gereken ig anlagmalan

konusunda gok istekli hale gelirler.
Ve bu nedenle, bir sonraki trend, sis-

temi rahatlatmak ve ahcr sa!-

duyusunu artrmakttr. Bunu takip
eden, gagrtrcr olmayan bir gekilde,
bir skandal olma e[ilimindedir. Bu,
bazen yeni bir yolsuzluk gegididir
bazen daha farkh bir geydir. Fakat
corruption goes away for short period of
daha sonra ddngti kendini tekrarlar.
time but then people become very desiBu nedenle bir sorunumuz var; gok
rable the quality of products if they want
diizenleme
and the bargains what they should be in saldrrgan bir bigimde
gevsistemi
yapryoruz,
daha
sonra
a more flexible system. And so the next
trend is to relax the system and to incre- getiyoruz ve daha sonra tekrarase buyer discretion. What then follows hyoruz.. Bazen ABD'de, ddngii ken-

control and regulate'the process.

The

process becomes much more .,.,.. purchasers get less in discussion the process
becomes more transparent and everything becomes much more unifurm. And
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not surprisingly tends to be a scandal.

dini her 15 yrlda bir tekrarlar,bazen
bu bir jenerasyon siirer. Bu nedenle,
en dnemli temel noktayl sonlandnrken gunlan sdylemek istiyorum: optimal bir tedarik sistemi gibisi yoktur.
aggressively we then relax the system Harika sistem diye bir $ey yoktur.
and then we repeat it. Sometimes in US Sabit defigiklik ve sistemi devamh
the cycle repeats itself as often as every olarak geligtirmeye gahgmak bekl5 years. Sometimes it takes a generati- lenebilir ve bu iyi her sistem igin
on ....... as has every nation in the world.
zorunludur.
Sometimes it is the same problem as the
time before, sometimes it is a new form of
corruption, sometimes it is something
dffirent. But then the cycle repeats itself.
So we have a problem, we regulate very

Therefore in concluding the most important simple point I can give you as you
will go from this point, is it the only constant is change. There is no such thing as
an optimal procurement system. There is
no such thing as a perfect rystem. Constant change and consistently seeking to
improve the system rnust be expected and
is mandatory for any good system.

Ekonomik kogullar de[igebilir ve
zamanlarda, insanlar ahctlara
btiyiik esneklik giistermek ister.
Ekonomi daraldrkga veya biitgeler
azaldrkga, marjinal dolar veya euro
veya lira ile daha gok ilgilenme
e[iliminde oluruz, ve deligiklik isnasil geligtiklerini
Economic conditions change and du- teriz. Ulkelerin
ring good times which you find are the giirmek oldukga ilgingtir. ABD'de,
people want to give the buyers great fle- bir jenerasyondan daha krsa zaman
xibility, so that they can do the new one iince, ihale sistemimizin satrn aldrlr
aggressive thing. As the economy tigh- asrl gey, mal ve hizmetlerdi. Bugiin,
tens up or budges become tight we tend
hizmet ekonomisine sahibiz ve gok
to much more about the marginal dollar
az mal ahyoruz, fakat e$er hizmetleri
or euro or lira; needs change. It is very
mallan aldrlrn qekilde almaya
de,
interesting to watch how countries develop. In the US less than a generation ago gahgrsan, tizellikle e$er en diigtik
the main thing that our procurement sys- fiyat yaklaqrmrnr dener veya uygulartem purchased was goods or supplies. san, hig tatmin edici olmayan bir
Today we have primarily service eco- sonugla kargrlagabilirsin. Pazarlar
nomy and we buy very few goods but if
deliqiyor ve teknolojiler defigiyor.
you try to buy the services the way you
Ve btiti.in bunlardan anladr[rmtz en
buy the goods, particularly if you try or
apply a lowest price approach, you end iinemli $ey, kendi kendini incelemenin, kendi gabanla kendini
up a very unsatisfactorily result. Markets
change and technologies change. And geligtirmek oldu[udur.
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the most important thing that we take
from all of this is the self-examination is the critical self improvement.

away

One thing that I have beenvery hardened by watching the conference so far is
the openness of the public procurement
autharity to accept the criticism and to listen to the various stakeholders. But when I
say that the self exnmirntion is important,
I will give you the very very important reminder that self exemination requires tvvo
types of self examirntion. First, all they
say there is going to criticism whenever it
is made, but there is important to applaud

your successes becawe it is very easy for
the public andmediaand eventhe government to forget the things that have been
done well. So against that backdrop again
I congratulate you. I thankyoufor the invitation and I wish you all good luck.

$u ana kadar konferansr izleyerek
gok iyi anladrlrm bir gey, Kamu ihale
Kurumunun elegtiriyi kabul etmeye
ve ge$itli hissedarlan dinlemeye agrk

olduludur. Fakat, kendi kendini incelemenin iinemli oldulunu siiyledi[imde, kendi kendini incelemenin
iki ttir incelemeyi gerektfudiEi hatrlatmasrm da yapacafrm.

ilki,

herkes

birgey yaprldr$rnda her an, elegtirinin
olacafrnr soyler, baganlannrzm alk$-

lanmasr gok daha tinemlidir giinkii
kamu ve medyamn ve hatta devletin
iyi yaprlan igleri unutmasr gok kolay-

drr. Bu nedenle, sizi tekrar kutluyorum.
Davetiniz igin tegekkiir ederim ve
herkese

iyi

ganslar dilerim.
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Suna TURKOCLU
Damgtay 10. Daire Uyesi

Konuqmacrlar

Namrk,q,YnnMin
Baqbakanhk Yiiksek Denetleme Kurulu Bgk V.

Shaun O.MOSS

Diinya Bankasr
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IPEK qEKEN
Delerli konuklar; gimdiki oturum konumuz, "Kamu AltmlanndaYolsuz-

luklara Miicadele; Diizenleyici ve Denetleyici KuruluElann Bu
Miicadeledeki Rolii." Oturum Bagkanr, Yargrtay 10. Daire Uyesi Suna Tiirkollu. Katrhmcrlanmrz; Bagbakanhk Yiiksek Denetleme Kurulu Bagkan
Vekili Dr. Namrk Aydemir, Diinya Bankasr'ndan Mr. Shaun Moss. Sayrn
Moss'u davet etmeden tince, kendisi hakkrnda krsa bir bilgi vermek istiyorum: Shaun Moss, Dtinya Bankasr kamu ahmlan baguzmanr, irlanda uyrukludur. ingiltere Reading ve Westminister tiniversiteleri ytinetim ve pazarlama bdli.imlerinden mezuniyet ve mastrr derecelerine sahiptir. 1999'da Dtinya Bankasr'na girmeden dnce, kamu ve ozel sekttjrde 15 yrl kamu ahmlannda gahgmrgtrr. Do[u Avrupa, Ortado[u ve Gi.ineydofu Asya'da kamu ahm
uygulamalarr, kamu ahm reformu ve btiytik yatrrmlar konusunda danrgmanhk gcirevlerinde bulunmuqtur. Halen Do[u Avrupa merkezi, Asya'daki kamu
altmlan reform projesinden sorumlu olup, kamu ahmlan arasmda Ttirkiye
2001 Delerlendirme Raporu hazrlamrgtrr. Diler katrhmcrlanmz; Ankara
Cumhuriyet Bagsavcrsr Htiseyin Boyrazo[lu, Gazeteci-Yazar Enis Berbero$lu, Sayrgtay Bagdenetgisi Yagar Gtik.

suNA

runxocr,u

De!erli izleyiciler; Yolsuzluklar
miicadele ve bu mi.icadelede dizenleyici ve denetleyici kuruluglann

roltinii irdeleyecelimiz

ikinci
Oturumu hepinizi saygryla selam-

layarak aglyorum.

Yolsuzluk, fark edilmesi kolay
fakat ispatlanmasl zor bir olgudur.
Hepinizin takdir edece[i tizere, fark
edilir, algrlanrr ancak hukuksal sonuglannm gergeklegtirilmesi igin gerekli
olan ispatlanmasr agamasrnda giigltiklerle karqrlagrlrr, giigli.iklerle doludur.
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Bu nedenle de mticadele bir siireg gerektirir ve birlikte hareket etmeyi zorunlu krlar.

Diinya Bankasr'ntn kullandr[r yolsuzluk tanlml, kamu yetkisinin tjzel
grkarlar igin kiitiiye kullanrlmasr geklinde olmakla beraber, yolsuzlu[un
sadece kamu sektorii faaliyetlerinde veya kamu gtciiniin kullaruldrlt alanlarda oldulundan sciz etmek, dofru bir yaklagrm olmaz. Yolsuzlu$un geliqmig
ve geligmekte olan tilkeler de dahil olmak izere, giintimiizde birgok tilkede
gcirtilen evrensel bir sorun oldu[u da kugkusuzdur. Qok gegitli bigimlerde ortaya Erkabilen yolsuzlufun kamusal faaliyetlerle ilgili olanr, kamu gfirevlilerinin yetkilerini kotiiye kullanmalarr ve kigisel grkar sallamalarr olarak
ifade edilmektedir. Bagka bir anlatrmla, kamu gtirevlisinin konumundan
yararlanarak kendisine veya bagkalanna haksrz menfaatler sa[lamasr, yolsuz-

luktur.

Yolsuzluk, bir iilkenin kendi kamu gdrevlileri ve vatandaglarr tarafindan yaprlabileceli gibi, bagka iilkelerin kamu gdrevlileri ve vatandaglart
tarafindan da yaprlabilmekte. Bu nedenle de iilkesel bir sorun olmanrn yanr
srra, iilkelerarasl ve evrensel bir sorun olarak da kargtmrza grkmaktadrr. Bir
gok uluslararasr ihalede ve iglemlerde gok uluslu ve hatta tlrgiitlti yolsuzluk iglemleriyle karqr kargrya kahndrfr igindir ki, ulusal hukukun oldulu
kadar, ulusaliistii hukukun da ilgi ve g6rev alanrna girmekte, sorunun
nedenleri ve gciziim tjnerileri de bu baplamda ulusal ve ulusaltistti olabilmektedir.
Ayrrca giiniimiizde yolsuzluklann gok hassas, gok rafine ttirleri de ortaya
grkmrgtrr. Qegitli muhasebe oyunlan, sahte fatura diizenlemeleri, sahte mak-

buzlar devreye girmekte, riigvet amacryla birtakrm kara kasalar olugturulabilmekte, bunlar bilango drgrnda tutulmakta ve tjzellikle yabancr iilkelerdeki ihaleler igin rirttilii bir gekilde kullanrlabilmektedir. Tiirkiye benzerihtzh, yaprsal, kurumsal ve drgiitsel defigimlerin yagandrlr ve istikrarh
demokratik ortamlann tam olarak gergeklegemedifi i.ilkelerde, kaynaklann
ve firsatlann egit dalrhmrnr saflamadaki giigltikler, bu tilkelerde ana kontrol
kurumu olan devletin bu iglevini yerine getirirken, her dtizeyde kaynaklann
ve firsatlarrn da[rtrlmasr siirecine karrgmast sonucunu dofurmaktadr. Qo[u
zaman kagmrlmaz olan bu durum, devlet adtna karar ahp uygulayan siyasal
IKiNcI GUN IK1NCI OTURUM
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ve ydnetici kadrolann var olan toplumsal kaynak ve firsatlann kullanrm
bigimlerini gtivence altrnda tutmanrn yanr sra, yeni kaynak ve firsat yaratacak girigimlerde de bulunmasmr zorunlu krlmaktadrr. Bu kadar genig bir
faaliyet alanr, kamu ahmlannrn alanrnr da biiyiitmekte, hacim geniglemekte
ve kapsam artmakta. Buna ba$h olarak yolsuzlukla kargrlagma olasrhlr arttrft igin, yolsuzlukla miicadele konusu, iizerinde daha tizenle durulmasr
gereken bir konu haline gelmektedir.
Yolsuzluk nedenlerinin gok ycinlii olmasr, miicadelenin de gok ytinlii olmaslnl gerektirmektedir. Ulusal miicadele igin biitiin ulusal makamlann igbirli!i, uluslararasr miicadele igin de uluslararasr igbirli$i $arttr. Bu miicadele,
sadece bir hukuk sorunu degildir. Hukuki mticadele ydniinden ceza hukuku,
cizel hukuk ve idare hukukunun birbirini tamamlamasrnrn yanrnda, gegitli
y<inetsel tinlemlerle de yolsuzlulun ciniine gegilmeye gahgrlmasr gerekmekte.
igte tam bu noktada, kargrmrza diizenleyici ve denetleyici kuruluglar grkmak-

tadr.
Ancak hemen belirtilmesi gereken bir konu da, sadece belirli kurumlar
tizerinde durarak yolsuzluklann iistesinden gelinemeyecefidir. Toplumun ve
bireylerin gikdyetlerinin btiytik bir bijliimii, bilgi sahibi olmak istedikleri birgok konuda bilgi sahibi olamamaktan ve rirgiltlti olan kesimin bilgi akrgr anlammda bireylere kapahhlrndan kaynaklanmaktadr. Her ne kadar herkes, bu

bilgi galr oldu[unu sdylemekteyse de, aynr zamanda hemen herkes bilgi sahibi olamamaktan gikdyet etmekte ve beklentisinin Eeffaf, saydam bir
gaSm

ydnetim yaprsl oldu$unu ifade etmektedir. Bu ballamda saydam ydnetim igin
yine bu ttir diizenleyici ve denetleyici kuruluglara gereksinim oldulu kugkusuzdur. Devletin toplumsal ve ekonomik hayatr dtizenlemedeki roliiniin ve
yetkilerinin fazlalrpr, ydnetsel karar alma siirecinde gdrevli olanlann igin
bagrnda belli kurallarla balh olmalannr, igin devamrnda da denetlenmelerini
gerekli krlmaktadn. Bireylerin kendilerine dahafazla kamusal mal ve hizmet
sunulmasmr istemeleri, kamusal hizmet alamnr genigletmekte, bu genigleme
kamu ahmlannda artrgr beraberinde getirmekte, bunun dolal sonucu olarak
da kamu ahmlannrn iEin bagrnda dtizenlenmesi ve devamrnda denetlenmesi
gerekmekte. Bunun da sonucu olarak yine balrmsrz diizenleyici ve denetleyici kuruluglara gereksinim bulunmaktadr.
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Panelist arkadaglanmlzrn zamanrnr daha fazla almarnak anlamrnda b<iyle
bir girig yaptrktan sonra, gimdi stizii panelist arkadaglarrma braktyorum ve
programdaki sraya sadrk kalmak izere 12'ger dakikahk siireyle ilk siizii BaEbakanhk Ytiksek Denetleme Kurulu Bagkan vekilimiz sayrn Dr. Namrk Aydemir'e brraktyorum.
DT.

NAMIK AYDEMiR

Tegekkiir ederim.
Sayrn Bakanrm, Sayrn

Valim, Sayrn

Bagkan,
kamunun ve 6zel kesimin

deferli biirokratlan ve
ydneticileri, hantmefendiler, beyefendiler; hepinizi saygryla selamhyorum.
1. Uluslararasr

"Kamu

Ahmlarrnda Saydamltk
ve Verimlilik" Sempozyumunu di.izenledifi igin.

bagta Kamu

ihale
Kurumu Bagkanr olmak
izere, her seviyedeki
ytineticilere tegekkiir
ediyorum, gahsrm ve Bagbakanhk Ytiksek Denetleme Kurulu adrna da hepinizi saygryla selamhyorum.
Yolsuzluk; bozulma, giiriime, kollama, ntifuz kullanma, adam kayrrma,
haksrz kazang temin etme gibi krsacasr miiesses kurallara uymama eylemlerinin hepsinin veya bir krsmrnrn yagandrlr ortamm genel ifadesidir. Yolsuzluk kavramrnln evrensel kargrhlr ise propsiyon olup, kigileri, toplumu ve sistemi kapsayan genel bir bozulmayr ifade etmektedif. Kamu gticiiniin <izel
Erkar sallamak amactyla kiitiiye kullanrlmasr, gtiniimtizde kargrlagrlan en
IKiNCi GUN IKNCi OTURUM
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yaygm yolsuzluk tarumrdr. Bu tanrm, sadece kamu sektciriinde yolsuzluk
yaprlabileceli mantrlrnrn sonucunda ortaya grkmrga benziyor. Bu, tabii ki
"cizel sektcirde, reel kesimde yolsuzluk yok" demek degildir. yolsuzlulun
6zel sektcirde olmadrlrnr siiyleyebilmek miimktin olmadrlrna gdre, tanrmr bu
olguyu da dikkate alacak gekilde genigletmek, daha do!ru olur bir yaklagrm
olur kanaatindeyim. Yolsuzluk, emanet edilmig yetkinin kamusal ve cizel
grkarlan zedeleyecek gekilde her tiirlii kdtiiye kullanrmr olarak tanrmlanrrsa,
daha kapsamh olur kanaatindeyim.

Yolsuzluk, ahlaki ve manevi deferleri yok etmek suretiyle kargrhkh
yardrmlagma, dayanrgma duygulannr zedelemekte, kurulu mtiesseselere
giiveni zayrflatmaktadrr. Btiylece devlet-vatandag arasrndaki iligkiler
bozularak, toplumsal giiriime baglamaktadrr. Demokrasinin yeterince yerlegemedili, yonetimin merkezi bir anlayrgla yiirtitiildti$ti, hak ve dzgiirliiklerin tam anlamryla kullanrlmadrlr, geffaflr[rn az oldulu, kamuoyunun
gerelince bilgilendirilmedili, kamunun ekonomide etkin ve hdkim oldulu
toplumlar, yolsuzluk olaylan igin cinemli bir uygun zemin teqkil etmektedir.
Yolsuzlulun nedenlerini 5 ana baghkta smrflandrrabiliriz:
1. Sosyal ve ekonomik nedenler; hrzh ntifus artrgr, igsizlik, enflasyon, hrzh ve garprk kentlegme,

2. Ekonomik politikalardaki yanhg uygulamalar,
3

.

S

iyasal nedenler, si.iregelen ahEkanhklar,

4' Ytinetsel nedenler; bunlar da btirokratik nedenler, istihdam sorunlan,
hesap verme mekanizmaslnln eksiklili, denetim mekanizmalanrun yetersiz
ve etkisiz kalmasr veva brakrlmasr.
5. Diler nedenler; etkili ve caydmcr ceza veilmemesi veya bozulmasr,
sivil toplum tirgtitlerinin yetersizlili, kamudaki ticret dengesizlipiveyetersizligi.
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Kanaatimce yolsuzluk, toplumsal bir davrantg bozuklulu olmaktadrr.
Ozeilikle kamu ahmlanndaki yolsuzluk iddia ve s<iylentileri, hepimiz
tarafindan fazlasryla bilinmektedir. Bu nedenledir ki, kamu altmlartnt
disipline etmek igin Kamu ihale Kanunu grkanldr ve tjzerk yaprda bir
kurum olugturuldu. Kamu ahmlarr, bahse konu yasa ile diizenlenmiE ancak kamu satrglarr bu kapsama dahil edilmemigtir. Konunun bu ytiniintin
de de[erlendirilmesi gerekmektedir. Devlet, artrk kural koymak, bu kurallara uyulmasrnr izlemek ve denetlemek durumunda olmahdrr ve nitekim
olmaya da baglamrgtrr. Bu amagla son yrllarda ba[rmsrz diizenleyici ve
denetleyici kurumlar olugturuldu. Sayrlan 10 civannda olan -halk tabiriyle- tist kurullar, kendilerine yasalarda verilen gdrevleri yerine getirmek
igin gahgmaktadrrlar. Bu kurumlann karar mekanizmalart, her tiirlU etkiden uzak, teknik bilgi ve birikimleri dolrultusunda ba[rmsrz gahgma ortamrnr muhafaza etmelidir. Ancak safladrklarr kaynaklarr kullanrken,
personel alrrken, cari harcamalarr yaparlarken kullandrklan kaynaklarrn
kamu kaynalr oldulu gerge[inden hareketle, kurallara sonuna kadar uymahdtrlar. Bu son derece dnemli ve gereklidir. Ekonomik alanlardan
alabildilince Eekilmig bir devlet organizasyonunun yolsuzlu[a bulaqma
ihtimali gittikge azalmaktadr.
Diizenleyici ve denetleyici kurumlar, kurallan olugtururken evrensel do!rular ve iilke ihtiyaglannr iyi bir gekilde analize edip uygulama imkdnr sa!layabilirlerse, kendi alanlanyla ilgili yolsuzluk olaylannm azalmasrna ciddi
katkr saflayacaktr.
Yukanda yolsuzlukla miicadelenin etkin bir gekilde ytiriitiilmedili, sorumlulann gerekti[i gekilde cezalandrrlmadr[r ve kamu kaynaklannrn heba edildi[i peklinde kamuoyunda yaygrn bir gdriig bulundu[u gdzlenmekte, bu da
devlete olan giivenin sarsrlmasrna ve hukukun iistiinliilii ilkesinin zedelenmesine yol aEmaktadu. Devlet, yolsuzluklarla yapmrg oldulu miicadeledeki
kararhh[r her agrdan kamuoyuna gtistermeli; bu miicadelenin yalnrzca cezai
yaptrnmlar gerektiren yasal diizenlemeler ve kamu g<irevlilerinin gabalanyla
baganya ulagamayaca[r dikkate ahnarak, sivil toplum kuruluglarr bagta olmak
iizere, toplumun bi.ittin kesimlerinin ve bireylerinin igbirli[i ve desteli sa[lanmahdr. Bu kapsamda tiim kesimler arasmda etkin ve do!ru bir bilgi akry sistemi olugturulmahdrr.
IKINCI GUN IKINCI OTURUM
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Az geligmig ve geligmekte olan iilkelerin baghca ana sorunlanndan biri
olan yolsuzluk, muhakkak ki srnrrh da olsa, geligmig iilkelerde de gtirtilmektedir. Ozellikle uluslararasr boyutu olan yolsuzluklar, tiim iilkelerin ortak
sorunu niteli[inde olmaktadr. Avrupa Birlifi, OECD ve AGIT gibi kuruluglar, teqkilatlar, yolsuzlukla mi.icadeleyi igbirlili igerisinde ytirtitmekte ve bu
amagla ortak anlaEmalar imzalamaktadrlar. Sciz konusu anlagmalar gergevesinde etik normlar belirlenmekte, yolsuzlukla ilgili sug ve cezalarrn
tanrmr ve uygulama birlili sallanmakta ve ortak denetim mekanizmalan
olugturulmaktadr. Yolsuzlukla miicadeledeki uluslararasr igbirliline ve bu
kapsamdaki anlagmalara Tiirkiye'nin de tiim boyutlarryla katrhmt sallanmah
ve bu anlagmalann gerektirdili yasal ve idari diizenlemeler gergeklegtirilmelidir. Merkezi ytinetimden baglayarak, tiim kamu kurum ve kuruluglannda
geffaf bir ydnetim tarzmrn hakim krlmmasr; bagta siyasi partiler, bakanlar,
milletvekilleri, tist dtizey biirokratlann malvarhklannln, siyasilerin segimlerde kullandrklan mali kaynaklarrn ve bunlann temin yollannrn kamuya agrklanmasr hususlannda gerekli dtizenlemeler yaprlmahdrr.
Diizenleyici ve denetleyici kurumlar, kuruluglan olugtururken, evrensel
dofrular ve tilke ihtiyaglannr en iyi gekilde analiz edip, uygulama imkdnmt
sallayabilirlerse, kendi alanlanyla ilgili yolsuzluk olaylanmn azalmasma ciddi katkr saflayacaktrr. Yolsuzlukla mticadelenin etkin bir gekilde yiiriitiilmedi[i, sorunlarrn gerektirdili gekilde cezalandrtlmadrlr ve kamu kaynaklarrnm heba edildi[i gekilde kamuoyunda yaygm bir gtiriig bulunmaktadr.
Yolsuzluklann cinlenmesinde yararh olacalr delerlendirilenbazr tespitler ise
agaprya grkanlmrgtr:

a. Suglann

yasal tanrmrnm giiniin gartlarrna uygun olarak, yoruma gerek
kalmayacak agrkhkta yaprlmasr,

b.

Etkili ve caydrncr cezalarrn uygulamaya konulmasr,

c.

Sugu teEvik eden sosyal ortamlann diizeltilmesi ve gerekli ekonomik
ve sosyal tedbirlerin ahnmasr,

d. Kamuda ba[rmsrz ve etkin denetim sisteminin saflanmast,

denetim

sonuglartnrn da mutlaka yaptrnm geklinde delerlendirilmesi,
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kurulmasr, kamu personelinin atama ve
terfilerinde liyakatin on planda tutulmast,

e. 6zel ihtisas mahkemelerinin

f. Yolsuzl
yasaklanmasr,
mamasrndan,

i9 YaPmasmrn
ve do!ru YaPlllu tutulmasr ve

gerekli soruqturulmast,

tidenekleri bulundulu halde savsatmasl, krsacasr giirevini yapmamasrndan
dolayr gimdiye kadar Tiirkiye'de kiqilerin pek sorumlu tutulmadrfir ve gerekti[inde de sorugturma yaprlmadr[r gtizlenmektedir.

g. Dokunulmazhklann smrrlandrrrlmaslnl ve yargrnrn ba[rmsrz 9ah9maslnr temin edecek diizenlemelerin yaptlamasr,
Siyasetin her ytiniiyle agrkhk iginde yaptlmastm temin edecek diizenlemeler yaprlarak, siyasilerin segimlerde kullandrklan mali kaynaklarm ne oldufu ve temin yollannrn kamuoyuna aqtklanmasr,

h.

Sistemin temel miiesseselerine ve kamu ytinetiminin adil oldu[una halkrn inancrnrn tazelenmesi, gelecekle umutla bakrlmasr sa[lanmahdrr.

i.

Medeni ve giiglti bir toplum olmamrz, yolsuzluk hastahlrnr yenmemize,
dtiri.istlii$i lafta defil, eylemde ya$amamrza bafhdrr. Beni sabrrla dinledi[iniz igin tegekkiir ediyorum ve saygilar sunuyorum'

suNA

rumodlu

Genel olarak yolsuzluklarla mticadele konusundaki agrklamalan nedeniy-

le biz de

Sayrn Aydemir'e tegekkiir ediyoruz ve sdzii Sayrn Moss'a

brakryoruz.
Buyurun.
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SHAUN MOSS

SHAUN O. MOSS

Thankyou very much.

Qok Tegekkiirler.

D isting uis he d C hairman

Saygrdeler Bagkan

Distinguished Members

of

the

Board of the Public Procurement Authority

Kamu ihale Kurumu'nun Saygrde[er Kurul Uyeleri

KIK gahganlan
Members of the PPA Staff

Ladies and Gentleman

Saygrdeler Konuklar

Oncelikle bu sempozyumu hazrrlayan ve bugtin
bu gtizel kentte, istanbul'da
konugma $ansrnr bana sunan

Kamu ihale Kurumu'nu
kutlamak istiyorum. Aynca
Kamu ihale Kurumu'nca
gcistermig oldu[unuz agrkhktan dolayr sizleri

ve

kamunun tetkik ve tepkilerine kargr kendilerini
gcistermelerinden dolayr

Kurulu tebrik ediyorum,
KIK'in ilerleme geklini
olumlu bir igaret olarak
deferlendiriyorum. Bugiinkonugmam agalrdaki
konulan igerecektir:

kti

ilk olarak elde edilen
deneysel kanrtlar hakkrnda
fikir edinmemiz igin Tiirkiye'deki Kamu ihale
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would like to cong-

konusunda yolsuzluklara iligkin

ratulate the Public Procurement Aut-

yaymlanan bulgularr inceleyecek ve

First of all

kamu alanrnda yaprlan iki ankete
atrfta bulunacalrm. ikinci olarak,
Kamu ihalesi Kanunu hiikiimlerini
inceleyerek, bu konuya iligkin yolsuzlukla miicadelede Kamu ihale
you on the openness which you have Kurumunun roliinti delerlendisplayed in the Public Procurement direceIim. Ardrndan yolsuzlukla
Authority and Board for exposing mticadele konusunda Tiirkiye'deki
yourselves to this public scrutiny and mevcut difer kanunlarrn htikiimto feedbackfrom the public. I think that
lerini de gtizden gegirerek son
hority on organizing this

excellent
symposium and thank you personally
for inviting me here to speak today I
am glad to be in the beautiful city of Istanbul.I will also like to congratulate

that's a very positive sign of the way in

which the PPAS is progressing. The
coverage of my presentation today will
include the following;
Firstly, I will review the published
findings relating to the corruption in
P.P. in Turkey in order to we have
some idea of the empirical evidence
which has been collected and I will be
referring to tv'to surveys which have
been done recently which are already
in the public domain. And secondly, I
will the review the provisions of the
law on P.P. and the role of the P.P A in
combating corruption relating to the
P.P. Next I will review the provisions
of other laws in Turkey related to combating corruption and finally I will
briefly look to the future as to how the
effort to combat corruption maybe
improved in the future.

Could you put

of the question

please?

iKiNCi GUN iKiNCi OTURUM

olarak yolsuzlukla

miicadelede

ahnabilecek cinlemlere ktsaca bakacaprz.

Soruyu erteleyebilir misiniz ltitfen?

Tepegdzii kullanan beyefendi
soruyu erteleyebilir mi liitfen? ilk
sayfa, agalr do!ru. Tegekkiir ederim.
Bu bilgi, TESBV Ttirk Ekonomik ve
Sosyal Bilimler Vakfr tarafindan
yiirtittilen bir anketten ahnmtgtrr. Bu
gok iyi bilinen bir Tiirk Sivil Savunma Orgiitiidir ve 2002 yrhnda Ttirk
Firmalan ve yaptrklan iglerle ilgili
yaprlan bir aragtumaya dayanmaktadrr. $imdi 2002'de Kamu ihalesindeki mevcut yasanrn yeterli dlgtide
etkili olmadrlrnrn ve dolayrsryla
bugiinkti bulgularrn daha olumlu olabilecelinin farkrndayrm, cite yandan
bu anket, yaprlan iki temel anketten
biri olup bugiinkii sunumumda atfta
247

Excuse me, the gentleman who's
operating the overhead, could you put
up the question please? First page,
down. Thank You. This information is

taken

from a survey conducted

by

ZESSF, Turkish Economic and Social
Studies Foundation. This is a very well
btown Turkish NGO and it is based on
a survey of Turkish Firms and businesses done in 2002. Now I am aware of
course that in 2002 the current law in
P.P.was not yet effective so perhaps the
findings today would be more positive
but this suryey is one of the two mqin
surveys, which have been done in their
prime refening to it in my presentation.
With regard to the question what is the
most important problem that should be
solved in Turkey today you can see that
22 percent of the firms which were surveyed answered that bribery and corruption is the single most important
problem faced in Turkey. ....... that responses not to do just the public procurement but t think its is useful measuretnent of how the business community feels about corruption and
bribery and how important it is as an issue facing the nation. I slnuld explain

that the test of what supposed to do
three surveys; one with firms, one with
households and one civil servants. The
surveys on firms qnd households have
been done, the surveys with civil servants and public fficials has yet to be
dane and I think to believe very interesting to see when that survey is done,
how public fficials feel how important

bulunulacaktr. Tiirkiye'de gciztimlenmesi gereken en cinemli sorun
nedir sorusuna ankete katrlan firmalann yizde 22'si riigvet ve yolsuzluEu Tiirkiye'nin karqr kargrya

kaldrlr en dnemli sorun

olarak

deferlendirmigtir. Verilen yanltlar
sadece kamu ihalesi ile delil ulusun
kargrsrndaki en tjnemli konu olarak
ig hayatr ile do!rudan iligkilendirilebilir. Yaprlan iig anketin hedef

kitlesi firmalar, hane halkr

ve

memurlardlr. Firmalar ve hane halkt

ile anketler yapilmq, memurlar

ve

kamu gdrevlileri ile heniiz yapilmamr$trr, fakat yaprldtlt zaman
kamu giirevlilerin yolsuzlukla ilgili
ne hissettiklerini ti[renmek bakrmrn-

dan ilging olacalmr sanryorum. Bir

sonraki slayt liitfen. Buradaki soru,
kamu ihalesinde ig sekttiriinde firmalarrn ne <ilgtide ri.igvet verdikleridir. Ankette Tiirk firmalarrna tekrar sorduk. GcirdiiliinUz gibi 1 ve 0
firmalann asla riigvet vermediklerini
gtistermektedir. Ote yandan, 10 firmalann her zaman riigvet verdiklerini gdstermektedir. Dolayrsryla
ortadaki yiizde on iki ile iist krsrmdaki ytizde otuz sekizi topladrlrmrz
zaman, durumun yan yanya oldufunu Ttirk firmalannrn yi.izde ellisinin Kamu ihalelerinde asla rtigvet
vermedikleri ve difer yiizde ellisinin

de bazen veya her zan.an riigvet verpublic fficials feel the corruption is. dikleri gciriilmektedir. Bir sonraki
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Next slide please. This is a question to
what extent the firms in your business
sector pay bribes in P. P. Again asked
to survey of Turkish ftrms. And you can
see that 1 and 0 means that the firms
never pay bribes. At the other hand
number ten, it says that they always pay
bribes. So if we add together the tvvelve

percent

in the middle and the

thirty

eight percent at the top range we can
see thqt it puts down !gg!evenly

thatfifty

slayt liitfen. Buradaki soru ihale sozlegmesinin yiizde kaglft bir orantnrn
rtigvet olarak verildilidir, bu soruya

yanrt olarak ise firmalartn yiizde
otuzddrdii ihaleyi kazanmak igin scizlegme bedelinin ytizde onu veya daha
fazlasmr, diler bir yiizde otuz ikisi
ise yiizde beg ila onunu <idediklerini
sdylemiqtir, btiylece yiizde altm$ altrsr kamu ihalesini kazanmak igin

sdzlegme bedelinin en az yizde
begini ri.iqvet olarak tjdemektedir. Bu
son derece iiziicti bir istatistiktir. Bir
times or always. Next slide please. This sonraki slayt ltitfen. Bu soru da, firis the question what percentage of the malara her yrl gelirlerinin yiizde
total value of the procurement contract kagrnr gayri resmi odemelere ayrrdrkis paid as bribe and you can see that
lannr sormaktadrr. Belki de buradaki
thirty four percent of firms answered
btiyiik ktstm, her yrl gelirlerinin ytizthat they paid ten percent or more of the
de onundan fazlasmt kamu gdrevcontract value as a bribe to win the
gayri resmi olarak ijdedikcontract and another thirty two percent lilerine
said that they pay between five and l0 lerini sdyleyen yiizde 15 oranrndaki
percent, so 66 percent are paying more firmalardrr. Bir sonraki slayt liitfen.
than 5 percent ofthe contractvalue as a Bu soru sadece yolsuzlukla de[il aybribe in order to win the public cont- nr zamanda rekabetgilik ile de do!ract. And that's pity that's a very worr- rudan iligkilidir ve Dr. Schooners
ying statistic. Next slide please. This is sunumu, paradan defer giivencesi
a related question, which asl<s firms vererek kamu ihaleleri igin yeterli
what percentage of the revenues ofyour rekabetgilili olugturmanrn cinemini
firm do you pay as unofficial payments vurgulamaktadrr. Bu soru Tiirk fireach year. Perhaps saviant *** segmalanna son iki yrlda bir kamu ihalement here is the 15 percent of firms,
sine girip girmediklerini ve girdiler
which say that they pay more than I0
percent of their qnnual revenues in ise ihaleyi kazantp kazanmadrklannt
unfficial payments to public fficials. sormaktadr. Gdrdiifitinii z gibi, yizde
Next slide please. This is a question not 76'sr di[er bir deyigle her dtirt firdirectly related to corruption but relat- madan iigii son iki yrlda kamu
ed to competitiveness and Dr. Schoonen
ihalelerine katrlmamrg ve sadece dort

of

Turkish firms report that
they never pay bribes to PP and the other fifty percent say that they do some-

percent

IKiNCi GUN iKiNCi OTURUM
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presentation focused on the importance

of

adequate

competition

of

engendering adequnte

firmadan biri bu ihalelere katrlmrgtrr,

yiizdel6'sr katrldrklannr

soylerken
s6y-

for public contracts as yizde 76'st kattlmadrklarrnr

means of ensuring value from money.
This question asked Turkish firms have
youparticipated in a public tender in last
two years and if so did you win a cont-

lemig ve yiizde sekizi katrlml$ fakat
kazanamamrgtrr, yiizde 16'sr ise
katrldrklarrnr ve ihaleyi kazandrklarrnr dile getirmigtir, bir tinceki slayract. qnd you'lL see that 76 percent so
geri ddnersek, firmalann yiizde
ta
that three firms out of every four simply
have not bid on a public contracts in the l5'inin yrlhk gelirlerinin yiize 10'u
last two years which means that only one veya daha fazlaslnt gayri resmi
firm of four is bothering to participate in olarak tidediklerini hatrrlatmak ispublic tenders and 16 percent said yes terim. Sonraki slayt ltitfen. Burada,
we have, excuse me, so 76 percent said firmalann yiizde 16'st ihaleye
that they did not participate, eight per- katrlacak ve kaznacak gibi gtiriincent said they bid but they did not win mektedir. Dolayrsryla buradaki tehand 16 percent said that they bid and like iyi girketlerin kamu ihalelerine
they also won a controct and if we could
girmemesidir, difer bir deyigle kamu
please go back to the previous slide, I
ahcrlan tekliflerini riigvet 6demeye
would remind you that 15 percent of
istekli
olan qirketlerden almaktadrr
firms which say that they pay 10 percent
Kamu
or more of their anrunl revenues in unof- ve Ttirkiye'de lanetlenen
ihalesinin agrk hedeflerinden biri de
ficial payments . Next slide please . That's
strikingly similar to 16 percent of firms en iyi firmalarrn kamu ihalelerine
will bid on and win public contracts. So katrlmalannr ve scizlegmeleri uythe danger here is that good companies
gulamalarr igin ilgilerini gekmek
don't bid on public contracts, which iizere Kamu ihalesi sistemindeki tekshould mean that public purchasers are lif sunanlann giivenini arttrrmak olreceiving bids from companies who may mahdrr. Sonraki slayt ltitfen.
be willing to pay bribes and clearly one
Buradaki soru, kamu gcirevlilerinin
of the objectives of the revilement of P . P
ne tilgiide tarafgrhk yaparak akin Turkey should be to increase conrabalannt veya arkadaglarrnr ige alfidence of bidders in the PP system in orhakkrndadr ve g<iriildii[ii gibi
der to interest the best firms to bid on drklan
and implement public contracts. Next anketteki firmalann yizde 72'si
slide please. This question is about tarafgrhfrn iglerini olumsuz ytinde etfavoritism the extent of which the public kiledilini ifade etmektedir. Bir sonfficials hire their relatives or friends or raki slayt liitfen. Bu grafik iki nokmake contracts to them and you can see taya igaret etmektedir. Burada, kamu
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here that 72 percent of firms in the survey say thnt the favoritism negatively
affects their business. Next slide please.
This graphic demonstrates two things.
The question is to what extent the pub-

Iic purchasers treat your firm equally
when you participate in public tenders
and there were two sets of the question
is divided into two one is to do with the
extent which municipalities treat bidders equally and the other one is to
what extent the central government
purchasers treat bidders eqtrally in public tenders. The top line 75 percent of

the respondent said municipalities do
in public tenders
and 79 percent of the respondent firms

not treat bidders

fairly

said that central government

ins-

titutions do not treat bidders fairlv in
iKINcI GUN iKiNcI OTURUM

satrn ahcrlannln kamu ihalelerine
katrldrklarr zaman firmalara ne dlgtide egit davrandr[rdrr ve soru
belediyelerin teklif sunanlara ne 6lgtide egit muamelede bulundulu ve
merkezi hiiktimetten satrn ahcllann
kamu ihalelerindeki teklif sunanlara
ne iilgtide e$it muamelede bulunduklarr olmak iizere iki soruya aynlmaktadrr. Yanrt veren belediyelerin yiizde 75'i kamu ihalelerinde adil dav-

ranmamakta ve yanrtlayan firmalardan yiizde 79'u ise merkezi hiikiimet
kurumlannrn kamu ihalelerinde adil

muamele gcistermediklerini belirtmigtir. Son iki gtinde Kamu
ihalesi'nde geffaflrk ve egitlik
konusunda oldukEa bilgi sahibi ol251

public tenders. Clearly we have heard a
lot in the last two days about transparency andfairness in P. P so this pre-

vious is source of concern when we
would like to see that if this measurement is taken again today that these figures have improved. Next slide please.
Now I am moving to a dffirent surney.
This is a survey conducted by the World
Bank at EBRD called the BEEPS survey

which stands for Business Environment
and Enterprise Surveys so it is a survey
of the business environment in many of
the countries of the Eastern Europe in
which the bank and EBRD is active and

duk, dolayrsryla bu bilgiler sdz
konusu tjnlemler bugiin tekrar ahndrlrnda rakamlann iyilegebilecelini
gdrmek istedifimizde bir kaynak tegkil etmektedir. Sonraki slayt liitfen.
$imdi farkh bir ankete gegiyorum.
Bu anket Diinya Bankast tarafindan
EBRD'de yiirtitiilmiiq olup ig Qevresi ve Girigimleri Anketleri

an-

lamrna gelen BEEPS anketi olarak

adlandrnlmaktadrr. Boylece

sciz

konusu anket, Banka ve EBRD'nin
aktif oldu[u Batr Avrupa'nrn birgok
tilkesinde ig gevresi konusunda
it measures administrative coruuption yaprlmakta ve idari yolsuzluklart
so what the slide demonstrates is the dlgmektedir. Dolayrsryla slayt girketaverage bribe payment for public contlerin yrlhk gelirine gore kamu
racts as a percentage of companies anihalelerine yaprlan ortalama riigvet
nual revenues and you'll see that slightddemesini gdstermektedir. Burada
ly dffirent results here thst 2.5 percent
gcireceksiniz,
of annual company revenues are paid gok az farkh sonuglar
ve
Slovakya
Ttirkiye'de
tjzellikle
as bribes in Turkey which is similar to
qirketrtigvetler
countries like Slovakia and Lithuania Lituanya'ya benzer
but better than countries like Albania lerin yrlhk giderlerinden yaklagrk
which have a much higher rate of bribe olarak ytizde 2.5 oranrnda yaprlmakand next one please. This is a slide ta, dte yandan bu oran gok daha Yiikwhich measures again from the same sek rtgvet oranrna sahip olan Arsurvey measuring P. P corruption and navutluk gibi iilkelere gdre daha iyi
this is the proportion of firms whichpay durumda bulunmaktadrr. Diferine
bribes so for all of the firms surveyed gegelim. Bu slayt, Kamu ihalesinwhat percentage of that firms say that
'deki yolsuzlufu <ilgen aynr anketten
they pay kick backs I should explain
olup, bu oran riigvet veren
that the word kick back in English ahnmrg
ve bu firmalartn yizde
firmalan
means that if you win a public contract
"kick
back" geri tidedigini
kagmm
you kick back or pay back a percentage
of that contract to the public fficial gdstermektedir. "Kick back" ingilizwho gave you the contract. who made ce'de e[er bir kamu ihalesini
the decision by whichyou got the cont- kazantsantz size bu ihaleyi kazan-
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ract so you can see thqt in this surney

dran kamu gdrevlisine yaptlEmz

about 38 percent of Turkish firms said
that they pay bribes for public contracts
which is similar again to Slovakiq and

ijdeme anlamma gelmektedir, burada

Poland. Next slide please. This one
compares the average value the contract value paid as a payment to government fficials.In dffirent countries In
Hungary and Poland and Turkey and
we can see that in Turkey its around,
respondents supported that its around 5
percent which is similar to Poland and
these are from two dffirent surveys but
I think they are quite consistent findings
one can argue about a number here or

there but the overall match which

I

think is I think is that corruption in pubIic procurement is a problem in all of
the countries in Eastern Europe.It is a
problem in the members states of the
European Union both the old ones and
the new ones. It is a problem in states

da Tiirk firmalann yaklagrk yizde
38'i Slovakya ve Polonya'da oldu[u
gibi kamu ihaleleri igin rtigvet vermektedir. Sonraki slayt ltitfen. Bu,
kamu gdrevlilerine odeme yapllan

sdzlegme de$erinin
deferini

ortalama
karqrlagtrrmaktadrr. Farkh

tilkelerde, Macaristan, Polonya ve
Tiirkiye'ye bakttlrmtzda, Ttir-

kiye'de sorulara yanlt

verenler

Polonya'ya benzer olarak yiizde
5'1ik bir oran sergilemigtir. Bu anketler farkh iki anket olmasrna ra$men

gok tutarh bulgular elde edilmigtir.
Rakamlar bir veya iki farkltltk gtisterse de Kamu ihalesinde yolsuzluk
ttim Batr Avrupa iilkelerinde bir gergektir. Bu, yeni veya eski Avrupa
tilkelerinde gegerlidir. Bu AvBirlifi
which are in spite will join the
European Union and it is a problem rupa Birliline katrlacak iilkeler igin
which requires constant attention by de bir problem tegkil etmekte ve
governments Next slide please. Now htikiimetler tarafindan siirekli dikkat
having reviewed the empirical evidence
which there is available relating to P.P.

I

would like to review the
provisions in the procurement law and
corruption
the

functions of the P.P. agency in com-

bating corruption. The law has provisions in a number, the procurement law

gerektirmektedir.

Di[er slayta

gege-

lim. Kamu ihalesindeki yolsuzlula
iligkin deneysel kanttlan inceleyerek, ihale kanunundaki

htikiimleri ve

yolsuzlukla

mi.icadelede Kamu ihale Kurumunun

gtirevlerini incelemek istiyorum.

4734 has provisions in a number of
areas which deal with this issue and Kanun gegitli hiikiimlerden olugmakwhich should enable public fficials to tadu,4734 sayrh ihale kanunu konu
combat corruption. In article l}th or ile ilgili olan ve kamu gorevlilerinin
rules on the qualifications of bidders, yolsuzlukla sava$masml saElayacak
which provide that a bidder may be exc- htiktimler igermektedir. Madde
IKiNCi GUN [KiNci OTURUM
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luded from a specific procurement pro-

if he has been found
to have convicted an offence relating
this professionql conduct and has a
court judgment against them in last five
ceeding or tender

years if he is established by the contracting entity that is the ministry or municipality to have been involved in miscon-

duct, misconduct against professional
ethics in the last five yeqrs or if he has
been prohibited from his professional
activity by the professional chamber or
technical chamber to which he belongs.
Next slide please. AIso if he fails to submit certain information or documents or
he submit misleading or false documents and I would point out these two

are very dffirent offinces quite common that a bidder submits a bid missing
one or two papers that is often a minor
ftntter which may not necessarily result
in rejection of his bid in many countries
and certainly is not comparable to
much more serious matter of submitting
misleading information or false documents which is forgery and in most
countries this is serious criminal offence prosecutable under the criminal law.
Bidders may also be disqualified on the

10'da veya teklif sunanlarrn niteliklerine iligkin kurallarda, Teklif sunan
$ahsrn, profesyonel olarak ig hayatlanna iligkin bir sugla itham edilmeleri, son be$ yrl iginde aleyhlerinde herhangi bir dava agllm$ olmasr,
son be$ yrl iginde profesyonel ahlaka
kargr giirevi suiistimal eden bakanhk
veya belediyeler tarafindan kurulmug
olmasl veya iiye bulundu[u profesyonel oda veya teknik oda tarafindan
faaliyetleri yasaklanmr$ olmasr halinde, kamu ihalelerine girmekten muaf
tutulabilmektedir. Bir sonraki slayt
liitfen. Aynca, belli bilgi veya belgeleri sunmamasr yada yarultrcr ve
yanhg belgeleri sunmasl halinde, ve
burada bu iki suEun da oldukga yaygrn oldu[unu belirtmek isterim, gdyle
ki, teklif sunanlar go[u iilkede tek-

lifinin reddi ile

sonuglanmayacak
gekilde belgelerini bir veya iki sayfa
eksik sunmakta ve dolal olarak bu
dolandrrcrhk olarak yanhg bilgi veya

belgelerin sunulmasr ile kryaslanmamaktadr. Oysaki bazr tilkelerde

bu durum kanunlar tiniinde yargrlanthey have participated in mayr gerektiren ciddi bir sugtur. Tekprocurement proceedings in spite of
lif sunan gahrslar aynr zamanda, daha
being prohibited and although it has
dnceden men edilmelerine kargrn
been established that they have been inihalelerine katrlmalan ve Madkamu
volved in q number of prohibited
grounds

if

acts

which are defined in qrticle 17.I'll look
at those later. Next slide please. Article
7 ... Article 11 of the law on P.P. deals
with the debarment on basis of eligibility and this is debarment from all public
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de I7'de belirtilen

yasaklanmrg

faaliyetlerde bulunmug olmalarr
gerekgesiyle diskalifiye edilebilirler.Bunlara daha sonra bakaca[rm.
Sonraki slayt liitfen. Kamu ihale
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procurements either temporary debar-

Kanunu Madde 7 ... Madde 11, uygunluk temeline dayah olarak ihrag
edilme konusunu ele almaktadf, sdz
example dealing with debqrment of bidkonusu ihrag ttim kamu ihalelerinden
ders on the basis of past criminal fraudgegici stireyle olabileceli gibi siirekli
ulent activity which is quite right and
ihrag edilmeyi de kapsamaktadrr.
exclusion on the basis of conflict of interest which is also extremely impor- Daha dnce iglenen bir dolandrncrhk
tant. Exclusion of the employees of sugu veya gftar gat$masl temeline
contracting entities because of conflict dayah teklif sunanlarrn ihrag edilof interest Next slide, and prohibited mesi bu kurallara tirnek tegkil etmekacts also include procurement fraud, tedir. Qrkar gatr$masr sebebiyle ytikcollusion among tenders, forgery of lenici birimlerin igverenlerinin ihrag
ment or it could even be permanent
debarment. and these rules are for

documents, the submission of more than
one tender which I would suggest as not
as serious as forgery or collusion or

edilmesi. Sonraki slaytta ve yasaklanan faaliyetler de aynca ihale
dolandrncrh[r, ihaleler arasr gizli anprocurement fraud and again parlagmalar, sahte belgeler ve dolanticipation in a tender when prohibited
drncrhk, gizli anlagmalar, ihalede
so you can see that these provisions
dolandrrcrhk ve yasaklandr[r halde
combine reasonably routine procurement offences such as submitting more ihaleye katrlma suglanna gtire daha
than one bid or failing to submit all of hafif olarak nitelendirdilim birden
the necessary documentation there is fazla ihaleye teklif sunmayr igermeksome very serious criminal offences inc- tedir, dolayrsryla sizin de gtirdtiltintiz
Iuding forgery collusion and procure- gibi bu htikiimler, birden fazla teklif
ment fraud and indeed that they mixed sunma veya gerekli belgelerin hepoffences committed by firms with those sini sunamama gibi rutin ihale sugwhich may be committed by individuals. larrnr birlegtirmektedir. Bu kapsamda
It is important in any comprehensive ayflca dolandrrrcrhk, gizli anlagmalar
P.P. regulatory framework, that fraud
ve ihale dolandrncrhlr gibi gok ciddi
related to corruption and bribery relatsuglar da bulunmaktadrr. Ashnda gired to corruption should be defined as
ketler
tarafindan iglenecek suglar ile
criminal offences in the criminal law
bireyler
tarafindan iglenecek suglar
and should be referred to the prosecution services in the country and prose- kangtrrrlmrgtrr. Kamu ihalesi diizencuted as a criminal offince rather than leyici gergevesinde, yolsuzlula iligas an administrative offence under the kin dolandrncrhlrn ve yolsuzlula
procurement law. Next slide please. iligkin riigvetin ceza kanununda sug
Now looking briefly at the role of the olarak tanrmlanmasr ve iilkedeki variKINCi GUN IKiNci oTURUM
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P.P. authority, the law requires the
P.PA should keep records of the firms,
which have been disqualifted or which
are ineligible and we heard yesterday
that the P P A. has automated those

gr kanallarrna intikal ettirilmesi ve
ihale kanunu nezdinde idari bir sugtan ziyade cezaibir sug olarak yaptrrrm giirmesi gerekmektedir. Son-

records and applied some consistently
and I would congratulate the PPA on

K.i.K'in gdrevine bakahm,

raki slayt liitfen. $imdi

krsaca

Kanun

Kamu ihale Kurumu'nun ihaleden
that. It's also important that those
edilen veya uygunsuz nitelikler
records should be published so that ihrag
tutrecords so that firms and individuals tagryan firmalann kayttlannt
duywho are debarred because offraudulent maslnl istemektedir, diin de
Kanunu
ihale
Kamu
tizere
dulumuz
or conduct are shamed by fact of the
public knows that they have been debar- bu kayrtlan otomatik sisteme gegirred for those reasons. However the mig olup bunlan diizenli olarak uyP.P.B does not have the authority to

award compensatory damages to the
harmed party and by compensatory
damages I mean if a firm has had its
commercial interest damaged by an illegal decision or act taken by a public
fficial in a procurement tender '(*x under the European union public remedies
directive it is required that the administrative body which should review
the complaint should have the power to
award damages to compensate the agreed party or the damage she has suf-

fered. But the law on public procurement of Turkey does not give the P.P A.
that authority. The law is also silent on

concluded contracts so what happens
when a public rushes ahead and signs a
contrqct and presents the bidder and
the P.PA will a fait accompli but the
contract is already signed. The law
does not have any provisions on how
that situation would be dealt wilh from
a legal perspective. Next slide please. In

article 58 of the law there are provi2s6

gulamaktadrr, bu ba[lamda Kurumu
buradan kutluyorum. Ayrrca tutulan

bu kayrtlann, dolandrrrcrltk

yapan

veya ihrag edilen gahrs veYa firmalann kamu tarafinca ktnanmasr
igin sciz konusu kayttlann yayrnlanmasr da cinem tagrmaktadrr. Ancak

Kamu ihale Kuruma zarar

gciren

taraffara tazminat cidemekle yetkili
defildir, di[er bir deyigle bir firma
bir kamu ihalesinde bir kamu gdrevlisinin aldrlr yasa drgr bir karar sonucu ticari zarar g<irdii[ii taktirde, Avrupa Birlili Kamu Haklan Ycinergelerine gdre idari biinyenin anlagrlan tarafa zararrnr kargrlamak
izere razminat ddemek igin yetkili
olmasr gerekmektedir. Fakat Tiirkiye'deki Kamu ihalesi Kanunu
Kamu ihalesi Kurumuna bdyle bir
yetki tanrmamaktadrr. Kanun ayrrca
sonuglandrnlan ihaleler konusunda
da oldukga sessizdir, qoyle ki bir
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for, there are provisions on prohibition and criminal liability and these
decisions can be taken by the contracting entity and so the individual ministry can decide to debar the bidder or
criminal liability but in my view these
provisions are open to abuse because
there is no due process. When an individual ministry can make a decision
to debar a firm one or two things can
sions

happen either a ministry could debar a

firm unfairly or

indeed

firm

which

firm could be admitted,
which should be excluded and that

should be, a

leads an excessive amount of discretion
in the hands of an individual, public of-

ficial and as we find in every procurement law an excessive discretion is usually a deficit of transparency and capability. I would argue that those provision decisions should have a minimum
be subject to administrative review by
public procurement board or better still
that they should be taken by the P.P.
board in the first instance rather thqn

by the individual procuring entity and
that the bidder should have the right to
be heard according to the rules of the
process. There are various other penal
liability for bidders and penal liabilities
for procurement fficers so that the law
actually mixes a number of dffirent offences, offences specific to procurement, adminis tr ativ e pr o c e e ding s,

cr

im-

inal offences and breaches of the civil
service law and I will briefly look those.
Next slide please. Civil service law inc-

ihale ahndr[r ve scizle$me imzalan-

dr[r zaman Kurum bir

$ey

yapamamaktadrr, gtinkii srizlegme imzalanmr$tr. Kanun sorunun yasal

perspektiften nasrl gtiziileceline iligkin higbir hiikiim igermemektedir.

Sonraki slayt ltitfen. Kanunun 58.
Maddesinde yasaklama ve sug
yiikiimliiliiklerine iligkin hiikiimler
yer almaktadrr ve bu kararlar yiiklenici tarafindan verilebilir dolayrsryla tek bagma bakanhk teklif sunan
$ahsr ihrag edebilir veya cezai
ytikiimliiliile tabi tutabilir, kammca
bu hiiktimler de suiistimal edilmeye
aglktrr, giinki.i higbir zaman slnlrlamasr mevcut de[ildir. Bir bakanltk,
bir firmayr ihrag etmeye karar verdifi
taktirde, bir veya iki durum ortaya
grkabilir, bakanhk sdz konusu firmayt
haksrz yere veya hakh yere ihrag ede-

bilir, bu da tek bir kamu gtirevlisinin
otoritesine gok fazla inisiyatif vermektedir, kaldr ki biz her ihale
kanununda agrrr inisiyatifi geffaflrk
agr[r olarak nitelendiririz. Ben, sdz
konusu hiikiim kararlannm en az bt
idari birim tarafindan orne[in, Kamu
ihale Kurulu tarafindan oncelikli
olarak gozden geEirilmesi ve tiim
inisiyatifin tek bir kamu gcirevlisinin
eline verilmemesi ve teklif sunan gahsa en az

bir kez dinlenme hakkr tanrn-

maslnl savunmaktayrm. Teklif sunan-

lar ve ihale gtirevlileri igin gegitli
it cezai ydkiimltiliikler mevcuttur, bu

ludes provisions qnd disciplinary sanc-

tions

for public fficials for example

IKiNCi GUN iKiNCi OTURUM
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includes provisions against taking part

in

or other

nedenle Kanun ihaleye, idari usullere,

monetqry qc-

cezai suglara ve devlet memurlulu
kanunlannrn ihlallerine 6zel olan birgirts for I'll call them bribes for providbirinden farkh suglarr kangtrrmaking advantages for parties such as bidtadr. $imdi ktsaca bunlara bakalm.
ders. And the sanctions for those are that
Bir sonraki slayta gegelim liitfen.
a public fficial will have its promotion
Devlet memurlu[u kanunu, ticari
suspended if he has secured a profiting
veya di[er mali faaliyetlerde bulunan,
connection with hiE fficial duty or he
has engaged in profit making activities rtigvet kabul eden veya teklif sunanlar
and however it does not, that kind of of- gibi, taraflara avantai kazandrran
fence does not result in dismissal from kamu gdrevlileri igin htikiimleri ve
state service. and among the offences disiplin cezalartm igermektedir. Kar
which does result in dismissal or paying gtiden faaliyetlerde bulunan bir kamu
into turn up for work for 20 days in a grirevlisi igin verilecek yaptmm teryear or more. I would argue that taking fisinin durdurulmastdtr, bu ttir bir sug
a bribe to award a public contract is a higbir zaman devletten atrlmasr ile
more serious , a more serious transgressonuglanmaz. Ben bir kamu ihalesini
sion qnd finally next slide please. The
kazandrrmak igin yolsuzluk yapmak
relevant provisions in the penal code or
veya riigvet almarun gok daha ciddi
the criminal law arethat they prove it the
inaruyorum. Sonraki
penury game involving misdeed and buy- bir sug olduluna
kanununda veya
Ceza
ltitfen.
slayt
ing goods which a public fficial has
iligkin
hiiktimler
Kanunundaki
Sug
been assigned to buy on behalf of the
government which is punishable by not hiiktimet adrna bir gey satrn almakla
less than ten years and negotiate for his grirevlendirilen bir kamu gorevlisinin
own profits which is punishable by not grirevini suistimal etmesi halinde en
less thnn 3 years. But the problem is az 10 yrl ve kendi grkarlan iginpazarwhich these are not entirely consistent lrk etmesi halinde ise en az 3 yrl ile
with the law on P.P. nor the civil service cezalandrrrlmasrnl ongiirmektedir.
law and which penalty should apply and
Buradaki sorun bunlardan higbirinin
under which law should a public fficial
Kamu ihalesi Kanunu veya Devlet
be prosecuted.These rnetters are open to
Memurlulu Kanunu ile uyumlu olquestion. And finally last slide this is
hangi cezanrn uylooking forward to the future any well mamasl ve
veya kamu gdrevgulanacalrnrn
functioning system, which is designed to
hangi
kanuna gtire yarcombat corruption in procurement lisinin
should have both a deterrent's element it grlanaca[rnrn bilinmemesidir. Bu
dissway ** Public fficials from en- konular tartl$maya agrkttr. Son
commercial

tivities and provisions against accepting
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gaging in corruption and it should have
a punishment element so that when a
public fficial is caught he should be
severely punished for it. And those

olarak, son slayt ihale sisteminde yolsuzlukla sava$mak igin tasarlanan, her
iki taraf igin de caydrncr unsurlar

procurement officers in the World Bank
to act honorably and if I do not then I
will be dismissed.That's very important
for anyone whose engaged in making
decisions on awarding public contracts
Public fficials really have to be subjec-

etik kurallan olmahdr, Diinya Ban-

igeren

bir iglev sistemini

gelecekte

should have applied to both groups, gtirmeyi hedeflemektedir.** Kamu
they shall apply to public fficials and
grirevlileri yolsuzluk yapmaktan
they should be applied to bidders. For
cezalandrnlmahdrr. Ve her iki grup
public fficials they could be a code of
igin de gegerli olarak, kamu gtirevethics and the in World Bank we have a
igin de uycode of ethics specifically for procure- lileri ve teklif sunanlar
igin bir
giirevlileri
**
Kamu
gulanacaktr.
of
ment fficers which requires meas

tive, discriminative to disciplinary

sanctions consistent with civil service
law and they should be appropriate to
be serious *** offence and of course
come all prosecutionwith serious offences like fraud or bribe taking and indeed both. And finally bidders can be
subjected to integrity standards, they
should be clear that they are expected
to live up to certain standords of integrity and conduct. we have already seen
that the law provides for disqualification or temporory or indefinite
debarment which is very good and of

I should be subjected to criminal
prosecution and the offences criminal
prosecution related to procurement
should be consistent with those in the
criminal law.
course

That is the end of my presentation.
Thank you.

iKiNCI GUN iKINCI oTURUM

kasmda, tizellikle ihale gdrevlileri igin

adil olarak gorev yapmalannt, aksi
taktirde igten grkanlmalannt dngciren

bir ahlak kanunu mevcut bulunmaktadrr. Bu, kamu ihalelerinin verilmesinde karar veren herkes igin gok
onemlidir. Kamu gorevlileri gergekten
devlet memurlufu kanunu ile disiplin
cezalan konusunda tjznel ve aylnmcl

olmah ve ciddi suglar igleyenler ile
dolandrrcrhk ve riigvet alma gibi ciddi suglan igleyenler yargrlanmahdrrlar. Son olarak istekliler dtirtistliikdo!ruluk standartlarrna tabi
tutulabilirler, belli uyum ve davrarug

standartlarrna

gdre

Yagamak

durumunda kalabilirler. -kanunun
zaten gegici veya stirekli ihrag <ingor-

diiltinii dfrendik, aym gekilde cezai
yarglya da tabi tutulmah, cezai kanun
ile uyumlu olan ihaleye iligkin suglardan suglu bulunmaltdrlar.

Beni dinledi[iniz igin tegekktir
ederim.
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Avrupa Birlifi'nin kamu ahmlan direktifinde en bagta gelen kurallardan
bir tanesi de aynmcrhk yaprlmamasr. Ama ciziir diliyorum, bu toplantrda ikinci konugmacrya agafr yukan bir 10 dakikahk aynm yapmrg bulunmaktayrm,
benden kaynaklanmryor.
Buyurun Boyrazollu, sciz sizin.

HUSEYiN BOYRAZOGLU
Tegekkiir ederim Sayrn
Bagkan.
Sayrn Bakanlanm, Sayn

de[erli konugmacrlar, saym konuklar; ben
bugiin bana verilen stire zarBagkan,

finda, krsaca Kamu ihale
Kanunu ve qeffaflrk hakkrnda konugma yapaca$rm.

Ancak gcirevim itibariyle
yolsuzluk konusunda birkaE

ciimle etmeden de gegmek
istemiyorum.

Yolsuzluk, iilkemizde de

cirgiitlti suglar kapsamrna

ahnan, tek

bagrna

yaprlamayacak durumda
olan sug tiplerinden olup,
bunun dilnyadaki miicadele
cirneklerini vermek istiyorum. Qftar amagh sug

drgtitleri ve

yolsuzluk

gebekelerinin topluma,
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devlete vermig oldulu zararlann artmasl ve devletlerin varhklannr tehdit eder
hale gelmesiyle paralel olarak, devletler cinceleri sciz konusu suglarrn
cezalarrnr artrrarak dnleme yoluna gitmig; klasik cezayargrlamasr kurallarr ve

kurumlanyla siiz konusu suglann takibinin miimktin oldu$unun gdriilmesi
iizerine ise, mevcut ceza usul hukuku sistemlerinde deligiklik yaparak bu ttir
suglarla miicadeleye gorevli tegkilatlar kurmaya baglamrglardrr, Tercirizmin
ve iilkelerarast uyugturucu madde kagakgrsr orgtitlerin takibi amacryla Birlegmig Milletler ve gegitli i.ilkelerarasr birlikler aracrhlryla milletlerarasr scizlegmeler hazrrlanarak, bu tiir tirgtitlerle miicadelede ortak tarzlar ve gahqmalar
belirlenmesi yoluna gidilmeye baglanmrgtrr.
20. Yiizyrhn sonlannda olugan globallegmeyle birlikte suglar da globallegmeye baglamrq; tercir, uyugturucu, kagakgrhk ve grkar amagh sug orgiitleri, iilkelerarasr iliqkilerle faaliyetlerini ytiriitiir hale gelmiglerdir. Aynca bu 6rgiit-

lerce devletlere ve toplumlara verilen zararlar, tincekine oranla agrrr gekilde
artml$ ve bunlarla miicadelede i.ilkelerarasr iqbirli[i kagrnrlmaz hale gelmigtir.
Avrupa insan Haklarr Mahkemesi, bir karannda, Avrupa Stizlegmesinin 15.
Maddesinin yorumunda "ulusal varhp tehdit eden genel tehlike" kavramrndan yola gtkarak, " Halkm tamamtnr etkileyen ve devleti oluSturan toplululun
dilzenli ya{aml igin tehdit olusturan, istisnai ve pek yaktn kriz veya tehlikeyi
ifude eder" geklinde tanrmlama getirmektedir.

Diinyadaki uygulamalara goz atrldr$rnda; terdr ve organize suglarla ilgili
olarak savcrhk tegkilatlarrrun Alman, Fransrz, Anglosakson olarak isimlendirilen 3 ana modele ayrrldrklan, son dcjnemde italya modelinin bu suglarla
miicadelede 6rnek olugturdufu g<iriilmektedir. Bu sistemlerin temel noktasr
ise, normal suglardan pek gok agrdan farkhhklar gcisteren terdr ve iirgiitlti suglar ve yolsuzlukla mticadelede farkh ytintemler ve sorugturma usullerinin kullanrlmasr gerekti[inin tiim di.inyada kabul edilmig oldu[udur. Bu suElarla
miicadele igin tiim tilke hukuk sistemlerinde farkh tegkilatlanmalara ve yasal
diizenlemelere gidilmigtir. Bu tiir suglarrn global nitelikleri nedeniyle
gtiniimtizde iilkeler arasmda bu ttir suglarla mticadele konusunda gok sayrda
igbirli[i anlagmalan ve Birlegmig Milletler, Avrupa Birlili gibi topluluklarca
ttim iiye tilkeleri ballar nitelikli sdzlegmeler imzalanmaktadrr. Suglar gibi, bu
suglarla miicadele de global nitelik kazanmaktadr.
IKINci GUN IKINci oTURUM
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Ulkemizde Adalet, igigleri ve Maliye Bakanh[r, daha do[rusu yolsuzlukla miicadele eden birimleri ve elemanlan bulunan bakanhklann bu elemanlan
bu konuda iyi koordine edilmeli ve birlikte hareketleri saflanmah, bu konuda
her ttirlii imkanlar verilerek iyi de uzmanlagtrrlmah; gtinkii devletin gtivenliEini tehdit eder vaziyete gelebilecek durumda oldu[una gtire, bunu da g6zatdt etmemek laztm. Tabii bu atada, gazetelerde ve de[igik konumlarda gtindeme gelen siyaset-biirokrat-mafya iiggeninin de olugmasmt engellemek
lazrm,bunu engelleyebilmek iEin de bu birimlerin iyi gahgmast lazrm.

Kamu ihale Kanunu ve geffaflrk konusunda biraz bilgilendirmek istiyorum. 4734 say:Irr Kamu ihale Kanunu,4.2.2002 tarihinde kabul edilmigtir, aynr gekilde 4735 sayrh Kamu ihale Stizleqmeleri Kanunu da yiiriirliile
konulmugtur. 4734 sayrh Kanun, daha cinceden 2886 sayrh Devlet ihale
Kanun'unda diizenlenen, ihale siirecinde yaganan aksakhklan gidermek,
astl olarak geffaf bir gekilde ihalenin gerEeklegmesini sa[layacak usultin
bulunmasrdrr. ihale hukukunun temel prensibi, rekabetin safilanmasrdrr.
Rekabet ise, ihale konusunda birden gok isteklinin katthmrnrn teminine
dayanmaktadrr. Rekabet edeceklerin ihaleden dnce belirsiz bir kiime olmasr, bunlara ihale duyurusunun en iyi gekilde yaprlarak somutlaqmasmt
saflayacaktrr. Yani tiim muhtemel isteklilerin ihale ilanryla ihaleden haberdar olmasr, temel kriterdir. Bu noktadan itibaren ihale ilanr ve buna bafh
gartnamelerin agrk olmasr zorunludur; giinkii daha 6nce ya$anan tecriibelerle ihaleye grkrlmadan <ince belli bir kigi veya kurulug igin gartname hazrrlanarak, sadece onun katrhmryla ihale gergeklegtirilebiliyordu. Bunun engellenmesi, idarenin karar siirecinde agrk olmasrndan gegmektedir. Difer
bir deyiqle idare, bu stiregte aldrlr tiim kararlan, nastl, neden, niEin oldufunu; ilgililerin kahhmmr gerektiren konularda katrhm safilayarak ve
gizlilik oldulunda, gizlilik kurallanntn tiimtine uyarak dtiri.ist davranacaktrr. Yine uygulamada ya$anan sorunla ihale komisyonundan ahnan bilgilere
gtire ihale teklifi verilmesi de rekabeti engellemekteydi.

Yolsuzluk, birgok tilkede kapahh[rn sonucu ortaya grkmaktadr.
Kapahh[rn kargtt kavramr, agrkhktr. Agrkhk, hukuk terimiyle geffaflrk, bir
tarafindan bakrldrlrnda, di[er tarafi gcisteren nesnedir. Bir taraftan
bakrldr$rnda ihaleye katrlanlar veya kamu gtiriilmesi gereken, di[er taraf ise
idarenin igi olmahdrr. Agrkhk, ihale siirecinde karar alma mekanizmasrnda
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ya$ananlarr en ince aynntrsrna kadar ortaya koyacaktr. Agrkhk, sorumlu
olarak karar alan kiginin kapah kaprlar arkasrnda kalmasrna engel olacaktr.
Sorumluluk bilinci ise idarenin gergekten kamu yaranna ydnelik karar almasmln baqlangrg noktasrdr. Kamu ihale siirecinde qeffaflrk, ileride grkmasr
muhtemel ihtilaflara da kesinlikle yardrmcr olacaktrr. idare, ihale siirecine
iligkin ttim bilgi ve belgeyi tamamlayarak karar vermek zorunda kalacaktrr.
Ote yandan, ihale siirecinden idarenin karar alma gerekgesini de ayrrntrh bir
gekilde ortaya koymasr, yasal zorunluluk halini alacaktr. iglem yargr ijniine
gdtiirtildti[iinde, yargr yeri en krsa si.irede karar verecektir. Boylelikle sdzlegme imzalanmadan ihale iglemi iptal edilebilecektir.

Mevcut durumda ise, yine kapah kaprlar ardmda ihaleler yaprlmakta, iglem dosyalannda cinemli eksiklikler bulunmaktadr. Bu eksikliklerin mahkemeler tarafindan tamamlanmasrna kadar ihale sdzlegmeleri imzalanmakta
ve ihale siireci iptal edilse bile srizlegmeler geEerli olmaktadr. Bu bakrmdan,
hukuka aykrr olarak kesinlegen ihale iglemine dayah olarak yaprlan dzel
hukuk sozlegmesi hukuken korunmaktadrr. igte geffaflrk ile idarenin karar alma siirecinde bilgilendirme yapmasr, zorunluluk haline gelecektir.

Bilgi alma, demokratik

ya$amrn temel hakkr olarak kargrmrza gtkmak-

tadrr. Bilgilendirilen toplumun demokrasiye olan inancr artmaktadr. Agft
olan toplumda, idarenin kayrrma iradesi gok kolay olarak anlagrlmaktadr.
Kapahltk, idarenin drqrnda gelen her tiirlti etkiye duyarsrz kahnmasrdr.
Yolsuzluk ise kapahhk ile dzdegtir; kapah olan, bilinmeyen durumlarda
kayrrma, yolsuzluk yaprlmasr miimki.indiir. Ozellikle kayrrmanrn kullanrlmasr da kamu gdrevlisinin hukuka aykn ihale siireci kargrh[rnda menfaat

elde etmesi de[ildir; hakketmeyen kigilere ihalenin yaptlmasrnda zarar
giiren, kamu yararrdrr. Kayrmada kamu gcirevlisinin menfaati bulunmamaktadrr fakat kamu yaran tjnemli <ilgiide zedelenmektedir. Bu nedenle
agrkhk, kamu yararrnrn teminine ydnelik en dnemli arag olmaktadrr. Sonug
olarak qeffaflrk, mahkeme siirecinde siirelerin krsalmasrna, davalann bir an
evvel bitmesine de yardrmcr olacaktr. HAkim, delili oniinde bulaca[r, karar
vermekte de zorlanmavacaktr.
Beni sabrrla dinlediliniz igin tegekki.ir ediyorum.
IKiNCi CUN IKiNCi OTURUM
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Sayrn Ankara Bagsavctml.z;adagok tegekkiir ediyoruz ve gimdi scizii Sayrn

Gazetecimiz Enis Berberoflu'na brrakryorum.

Buyurun Sayrn Berberoflu.

ENiS BERBEROGLU
Tegekktir ederim Sayrn Bagkan.

Efendim, ben 25 senelik gazeteciyim. $u anda Hiirriyet Gazetesi'nde
Haber Koordinatdrlti$ii yapryorum. istanbul'da, Ankara'da, yurtdtgrnda gahgtrm, ekonomi sayfasr yonettim, Ankara bi.irosu ycinettim,
Bagbakanhk, diplomasi
muhabirlili yaptrm. $u anda
televizyonda da gahgryorum.

Dolayrsryla birazdan

sag-

malamaya baglarsam, mesleki ahgkanlfttrr, fazla korkmanrza gerek yok.

20 sene kadar cince ben

ilk gazetecilik odiiltimi.i al-

drm, Kemal

Horzum

haberiyle. Daha sonra bu
olay, Kemal Horzum isminden ilhamla hortuma drindi.i,
igte bugiinkti banka skandallarrna kadar geldik. Benim o
aldtftm ilk ijdiiliin hikayesi
enteresan bir stiregtir; gtinkti
Kemal Horzum'la ilgili ilk

haberleri yapmaya

bu$-

ladrltmda, dehgetle fark et-

264

I. ULUSLARARASI .KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERiML'ILiK" SEMPOZYUMU

tim ki, Kemal Horzum'un o giinkti koqullar altrnda yaptr[r soygun bigimi
fevkalade orijinal gdriiniiyordu. Yani bankanrn igeriden bir gcirevlisinin
yardrmryla bankanm avallerini yani drq kredi teminatlanntn qifresini ele
gegirip, drgandan bir bankayla anlagrp, sanki burada o kamu bankasrnrn
kefaletiyle kredi agrhyormu$ gibi bir izlenim yaratlp bu gekilde bankadan
80-90 milyon dolar gotiirmek, 85 yrhnrn ilkbahar aylannda gok orijinal
gtiriintiyordu. Halbuki bu olaydan 2 sene cince, Tiirkiye'nin en biiyiik bankasrnr aynr gekilde soymuglar, bu haberi yaparken onu kegfettim. Yetmedi,
bu olay yaztldtktan, gizildikten, Kemal Horzum gazete manqetlerine gegtikten yaklagrk 2-3 sene sonra bir kamu bankasrnr yine aynr gekilde soydular, o da dava konusu oldu. Yani demek ki burada bir denetim, bilgisizlik, eksiklik, yargrnrn caydtrrcr tizelli[inin azhpl soz konusu de[il, burada
sistematik bir soygun var.
Peki niye banka ya da sadece banka mr? Oyle sormak dolruydu, <iyle
yaptrm. O dijnemdeki iktidarrn ekonomi politikasr, daha dofrusu 80 sonrast
gelen btittin iktidarlann ekonomi politikalannda kagrntlmaz bir karadelili
g<irmeye Ealtgttm, o da gudur: 80 oncesi Ttirk ekonomisinde yolsuzluk, yokluk ekonomisiyle sa[lanryordu. Yani o ya$tayrm ben, ampuliin olmadtft,
sigaranm olmadr[r, benzinin olmadtlt, ttipgazrn olmadrfr yrllan hatrrlarrm,
talebe olarak. Onlan getirebilenler, karaborsa fiyatryla satabilenler bir miktar nemalanryordu. 80'den sonraki ekonomi politikasrnda yokluk iizerinden
rant sallamak miimktin degildi. 80 sonrasr ekonomi politikasmm rant
mekanizmalan, kaynak transferi iizerine sallanryordu. Mesela bir hayali ihracat gibi; Htiktimetin dtjvize ihtiyacr var, o dtivizi getirene farkh bir fiyat
vermeye hazrr. Bunu fark eden girket de bu ige girebiliyordu, Behget Cantiirk gibi bir mafya babasr da bu ige girebiliyordu. Ancak bu olayrn taglanmasr, bana sorarsanlz, Sg'daki konvertibilite karanndan sonra oldu. Tiirk
ekonomisi agtsrndan fevkalade hayrrh bir karardr, bunu tartrqmak istemiyorum ama ve lakin 1990'lann bagrnda Tiirk ekonomisinin btiyiimesini sa$layan drg kaynak olarak gdsterilen drg borglar da artrk duvara garptlmasr nedeniyle, 90'larrn ekonomisi, ktsa vadeli sermaye hareketleri veya
Dokuzuncu Cumhurbagkanr Demirel'in taktrfr adla srcak para sayesinde oldu. Yani Tiirkiye'deki kur ve faiz dizeni, yurtdrgrndan Ttirkiye'ye akan,
giinliik olarak akan, giinliik olarak yatrnm tercihleri yapan paralarla saflandr. Buna aracrltk eden kurumlar ise birden bire krvmete bindi. 80'lerden onIKINCi GUN iKINCI OTURUM
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ce fevkalade az sayrda olan banka, 80'lerde biraz biiytidii yani banka sayrsr
80'lerde arttr, 9O'larda Adeta patladr. Peki bu bankalan kim kurdu; igadam-

larr. Kimin izniyle kurdu; siyasetin izniyle kurdu. Bu bankalar, Bakanlar
Kurulu tarafindan kuruldu hatta daha da ileri giderek soyleyebilirim ki, bu
bir bankanrn batmasr dahi Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi idi. Yani "ben
battrm" diyerek grkamayacalrnrz ender piyasalardan biriydi banka. "Yok,
artlk taahhiitlerimi kargrlayamryorum, mevduatrmr cideyemiyorum, bu
kredileri toplayamryorum, ben bu iEi yapamryorum" diyebilme hakkrnrzm
olmadrlr ender sektdrlerden biriydi bankacrhk sektdrti.
Derken, bu bankacrhk sektoriiniin etrafindaki siyasi otoritenin kullandrlr bir bagka mekanizma ortaya grktr: Medya giicii. Once Asil Nadir'le
falan baglandr yani biraz "htiktimetin politikalannr destekleyen igadamr
medyaya girsin" esprisi ki, daha evvel de vardr, yani ender de olsa rastlanan bir pratiktir bu, hem Tiirkiye'de, hem dtinyada ama en gij'zeli 9798'de Ttirkiye Btiyiik Millet Meclisi tarafindan agrlan Tiirkbank ihalesinde
ortaya gftan Korkmaz Yifiit hadisesi yagandr. Yani bir igadamr, bir ihaleden bir mal alabilmek igin, bir siyasetgiyle birlikte oturup pazarhk yaprp,
oradan medya gtici.i edinip, bu medya giiciinti de siyasetginin lehine kullanma vaadiyle yola grktr ki ben buna medya-siyaset-ticaret iiggeni diyorum.
Detaylara girmek istemiyorum ama geldi[imiz nokta 2001'dir. Yani
2001'de sadece kamunun kullandrlr kaynaklara transfer igin; gtinkii bu
bankalann getirdifi paralar, dcivizler TL'ye dtiniip Hazine Bonosuna
gidiyordu ve iktidann siyasi riigvetine yansryordu bunlar, bir iktidann
siyasi riigvetinin kayna[rnr tegkil ediyordu. Nemalanan iqadamr, siyasi rantr yiyen siyasi iktidarlar oluyordu ya da iktidar ortaklan, muhalefetteki partiler, adr her neyse; gtinkii siyaset kurumundan bahsediyorum.
2001, artrk kamunun bir daha toparlanabilecek yani resmi devletin biitgesinin toparlanamayacalr bir noktayla sonuglandr. Ama bu arada bagka
bir miras da kaldr, onu da hemen unutmadan sdyleyeyim: Bu mekanizmalarrn igerisinde, bir de alternatif adalet ve alternatif infaz sistemi geligtirdiler. Bugtin ne hazindir ki, benim gahgtrlrm Eazete de dahil olmak
izere, bir mafya babasrnrn Tiirkiye'de nasrl yagadr$rnr, Ttirkiye'den nasrl
kaghftnr, kimlerle akrabahk, kimlerle arkadaghk ettifini mangetlerde
tagtmak zorund,ayn; giinkii bu adam, Tiirkiye'nin <inemli starlanndan biri
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haline geldi. Bu adamtn stiztiyle adam vuruluyor, bu adamtn stiziiyle ihale
baflanryor, bu adamrn adtndan Bagbakanhkta konuquluyor, bu adam hakkrnda komisyonlar kuruluyor, Mecliste bitmek ti.ikenmek bilmeyen soruf-

turmalar ytiriltiiltiyor. O yiizden -gimdi konuya girecelim ve hemen de
toparlayaca[rm zaten- baftmstz, otonom, diizenleyici kurumlann varltft,
Tiirkiye agrsrndan kagrnrlmazdrr. Bu gergekle birlikte yaqayaca$rz arttk;
Etinki.i tigtincii saftrayr yagryoruz. Biz, bu igi beceremedik, drg borcu kullanamadrk, krsa vadeli sermayeyi kullanamadtk.

$u anda kullanabilece[imiz tek gey, IMF'nin parasrdtr, bagka bir gey
kalmadr, onu da kullanaca[rmtz kadannr kullandrk. Tabii ki siyasi otorite
buna kargr grkacaktr; gtinkti bu yolla siyasi ril;vet veremeyecektir' Ama
elin adamr da enayi delil, kendi vergi mtikellefinin parasrnl Tiirkiye segmenine bir siyasi partiyi iktidar etsin diye kullandrtmaz. O yizden arttk
hem siyasetin, hem btirokrasinin, hem medyantn, hem i9 diinyastntn $u gergefi kavramasr lazrm: Gtinliik ekonomiyle gi.inliik siyaset birbirinden ay-

rrgmak zorundadtr. Giinltik siyasetin medyaya, i9 diinyasrna, ekonomiye
karrgmasryla gelece[imiz nokta, 2001'den bagka bir nokta defildir' Orada
iKiNCi GUN iKiNCi OTURUM

balrmsrz kurumlann, rirnelin BDDK'nrn pozisyonu -gimdi kafanrzdan
gegeni duyar gibiyim, giinkii aynr hissiyata sahibim- tartrgrlabilir; giinkii
aynr BDDK'nrn dijneminde bugiin Uzan gibi, imar Bankasr gibi btiyiik bir
skandal yagandr, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin en biiyiik kayrtdrgr imparatorlu[unu 1,5 sene BDDK denetleyememig, gdrememig, halledememig, bir
$ey yapmayr becerememig.

Bakrn, ben hakikaten 25 senelik gazeteciyim, laf olsun diye sciylemedim onu. 1983'te ilk liberasyon kararlan grktrlr zaman, yurtdrgrna
gtkanlarrn gritiirdtikleri 200 dolarla bu memleketin batacalrna ikna ettilerdi beni, inanrn bana. Gelen, Marlboro Sigarasryla, Nescafeyle, Ttirkiye'nin
ithalat patlamasr yaganacafr ve dtiviz krizleri yagayaca[rnr gcirdiik. Bir
siyasi iktidann her hareketinde darbe diye balrran bir ortamdan gegtik.
Yani bunlar gocukluk hastahklarr, demek istedifim bu. Tiirkiye'de bir
diiniigiim saflanryor, bu diintigtim hatasrz olacak diye bir kural yok; giinkii
BDDK'da oturan insan benden farkh defil, onu biliyorum artrk. 25 senede
dlrendim bunu. Ben, hangi hatayr yapryorsam, BDDK'daki, Kamu ihale
Kurumu'ndaki insanlar da aynr hatayr yaptyor. Miihim olan, bir cilrenme
siireci var ml,dlrenme e[risi var mr, ci[reniyor muyuz bu iqi, ona bakmak
Iaztm. ikinci bir IJzan olayr olmazsa, BDDK iginde, Kamu ihale Kurumu
iginde, Enerji Piyasasr yani btitiin bu balrmsrz kurumlar iginde bir umut
var demektir.
Son stjziim; bu kadar krymetli yiiksek yar$ organlanyla bu kiirstiyii
paylagryorum, bu benim igin biiytik bir onurdur, ama bir geyi unutmayahm:
Yolsuzluktan nemalananlar gok giigliiler. Benim gazetecili$imin ilk onuncu senesinde veya onbeginci senesinde De Pietro diye bir adam vardr,
buraya gelirken onu dtigtindiim. Biz, o adamla istanbul'da yemekler yedik,

gunu yaptrk, bunu yaptrk; "Temiz Eller" italya'nrn umuduydu, Tiirkiye'nin umuduydu. Dtintip bakryoruz, 2004'te De Pietro'nun igeri atmaya
gahgtr[r adam Bagbakan, bizim Bagbakan'rn arkadagr, krymetli ahbabr, De
Pietro diye bir adam kalmamrg. Biz, bazen yiiksek yargrnrn gok krymetli
iiyelerine tacizde bulunuyorsak veya elimizden fazlasr gelmiyor, yani qu
anlamda stiylemek istiyorum; beceremedifiimiz igin, bazen yanhg anlamaya mtisait elegtiriler getiriyorsak, bu kurumun, yani biittin bu kurumlarm, bahsettifimiz balrmsrz denetim organlarrnrn, medyanrn, ig dtin268
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yasmm tek giivencesinin de ashnda hukuk oldu[unun farkmda oldu[umuz
igindir, onu da sciylemeyi borg bildim.
Qok tegekktir ederim efendim.

SUNA TURKOGLU
Gazeteciler, biirokratlardan da, yargrglardan da daha renkli oluyorlar, artlk
gazetelerin renkli olmasr glbi, gazeteciler de renkli. Teqekktir ediyoruz, gok
renkli bir konugmaydr, sa[olun.

$imdi de sozii Sayrgtay Temsilcimize buaktyorum.
Buyurun.

YA$AR

C6r

Sayrn Bagkanrm; tegekktir ederim.

Ben de sdzlerime baglarken, tiim katrhmcrlarr
saygryla selamhyorum ve
tjzellikle iilkemiz aErsrndan
son derece hassas bir
konuyu tartl$ma firsa! verdikleri igin, bagta Sayrn
Baqkanrm olmak izere,
Kamu Ihale Kurumu'nun

delerli mensuplarrnr gahsrm ve temsil etti[im
Sayrgtay Bagkanh$r adma
kutluyorum.

Efendim, yrllardrr toplum olarak miicadele veriKiNCI GUN

TKJNCI OTURUM
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dipimiz yolsuzluk illetinin en cinemli araglanndan birisini hig giiphesiz kamu
ihaleleri olugturmaktadr. Ulkemizde kamu kuruluglannm mal ve hizmet
ahmlan toplamrnm yaklagrk olarak Gayri Safi Milli HAsrlamtan yizde Il12'si arasmda yani parasal btiyiikliik olarak 22-24 milyar dolar gibi bir delerde oldu[unu dtigtindiiftimtizde, bu kadar cinemli bir kaynalrn kullarumryla ilgili stireg ve iglemlerin son derece ciddi bir yolsuzluk potansiyeli tagrdr[r gergefi daha iyi anlaqrlmaktadrr. Hele bu stirecin gok sayrda ig ve iglemlerden
miitegekkil, karmagrk bir mahiyet arz eden, birbirine zrt gftarlann yan$masrna ve gahgmasrna sahne olan, kamu gtirevlilerinin oldukga genig takdir
kullanrmrna imkan veren nitelili dikkate ahndrfrnda, yolsuzluk riskinin
biiytikliigii ve ijnlem alma zorlufu daha belirgin bigimde ortaya grkmaktadr.

Kamu ahmlannm yolsuzluk uygulamalannln en tjnemli enstrtimanlanndan birisi oldu[u hususu, toplumumuzda da genel bir kanr olarak yerlegmig
durumdadrr. Benim de notlanmrn arasrnda yer alan, Mr. Moss'un tjzellikle
ayrmtth bigimde vurguladr$r TESEV'in anketi, bir gerge[i ortaya koymaktadr. Tabiatryla bu aragtrrma sonuglan, fiilen gergeklegen matematiksel bir
sonucu, bir gergefi ifade etmemekle birlikte, biiyle bir olgunun toplumumuzda varoldulunu; bir diler tinemli husus olarak kamu ahm sisteminin temel

akttirlerinden olan istekli kesimindeki bu genel kanrmn, bundan sonraki iglemler ve uygulamalar bakrmrndan bu kesimin davramglarrnr etkileyecelini
ve kamu gbrevlilerinin davranrglannr da btiyle bir genel kanr do!rultusunda
analiz ederek strateji geligtireceklerini g<irme miz lazrmdr.
Yukanda genel olarak ifade ettilimiz ve kamu ahmlanyla ilgisine de[indifimiz yolsuzlulun birden gok tanrmrnr yapmak mtimki.inse de genel kullanrm bigimi itibariyle yolsuzlu[u, kamu giiciiniin dzel grkarlar igin ktitiiye
kullanrlmasr geklinde tarif etmek miimkiindtir. Yine yolsuzlu[un dinamiklerini agrklayan basit bir formtile giire, yolsuzluk = tekelci giig + takdir yetkisi - hesap verme sorumlululudur. Formiildeki tekelci giig ve takdir yetkisi
kavramlarr, kamu yetkisini elinde bulunduran gdrevliyi temsil etmektedir.
Yolsuzlufa potansiyel tegkil eden bu unsurlan dengeleyen ve bertaraf eden
faktclr ise, kamu gdrevlilerinin hesap verrne sorumlulu[udur. Dolaysryla yolsuzlukla mticadelenin formiiliinti de yine yolsuzlu[u ifade eden formiilden
grkartmak mtimkiindiir. Oyleyse yolsuzlukla miicadele, tekelci giig ve takdir
yetkisi, makul y<inetim gereklerine aykrnhk tegkil etmeyecek bigimde kurala
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ba$anmah ve yetki kullanan kamu gdrevlilerinin hesap vermelerini sa[layacak bir sistem geligtirilmelidir.
Bu genel gergeveyi kamu altmlanyla ilgili alana tagrdr[rmrzda, iyi igleyen
bir kamu ahm sistemi igin tig olmazsa olmaz unsurun varhlrna iqaret etmek
gerekmektedir. Kamu altm si.irecini kurala ballayan diizgtin bir mevzuat altyaplsrnrn kurulmasr, etkin bir uygulamanrn gergeklegtirilmesi ve nihayet etkin ve siirekli bir denetimin varhfrdrr. Bu kogullann her birisinin gereklili$
ve 6nemi yadsmmamakla birlikte, kamu ahmlarrnda yolsuzlukla miicadeledeki en temel aracln, kamu gdrevlilerinin hesap verme sorumlulufunun igletilmesi ve bu Eergevede etkin ve siirekli bir denetimin gergeklegtirilmesi oldulu
grirtilmektedir. Denetim, yasalann etkin bigimde uygulanmasrm sallayan bir
arag ve geri besleme yoluyla mevzuat diizenlemelerindeki zafiyet ve sorunlann tespitini sa$layan bir siireE olduluna g<ire, diler iki kogulu da giivence
altrna alan bir mekanizmayr ifade etmektedir.
Esas itibariyle hesap verme sorumlululu, Tiirk kamu mali ytinetiminin
temel yaprtaglanndan birisidir. Konu, 5018 sayrh Kamu Mali Ytinetim ve
Kontrol Kanununun "Kamu MaliyesininTemel ilkeleri" baghkh 5. Maddesinde, "Kamu maliyesi, kamu gr)revlilerinin hesap verebilmelerini sa{layacak
gekilde uygularur." Yine "Hesap Verme Sorumlulufiu" baEhkh 8. Maddede
ise "Her tiirlil knmu kayna$mm elde edilmesi ve kullarulmasmda gdrevli ve
yetkili olanlar, knynaklann etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak
elde edilmesinden, kullantlmastndan, muhasebeleStirilmesinden, raporlanmasmdan ve kdtiiye kullarulmamast igin gerekli dnlemlerin almmasr'ndan
sorumludur ve yetkili ktlmmtg mercilere hesap vermek zorundadtr"'

Ttirk kamu altm sistemi, hesap verme sorumlulu[u ve denetim fonksiyonu
noktasmdan incelendipinde, kurumlann ig denetim organlannm, drg denetimi
gergeklegtiren Say$tay'rn, diizenleyici ve denetleyici kurum vasfiyla Kamu

ihale Kurumu'nun denetim stirecine katrldrklan gtirtilmektedir. $iiphesiz
idari yargr denetimini de bu denetim si.irecinin nihai bir pargasl olarak deferlendirmek mi.imkiindiir.

Etkin ve ga[dag bir denetimin idareden ba[rmsrz bir mekanizma igerisinde gergeklegtirilmesi gerektigi kabuliinden hareketle, kamu altmlannrn deneIKINCI GUN IKiNCi OTURUM
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timi konusunda bu cizelli[i ta$ryan iki kurum yani Sayrgtay ve Kamu ihale
Kurumu'nun sistem igerisindeki yeri ve dnemine aynca vurgu yapmak gerekmektedir. Tiirkiye Biiytik Millet Meclisi adrna genel ve katma biitgeli
idarelerin gelir, gider ve mallannrn denetimini yapma ve sorunlann hesap ve
iglemlerini kesin hiikme ba$ama gdrev ve yetkisine sahip Anayasal bir
kurum olan Sayrgtay, kamu ahmlarryla ilgili siireEte etkin bir denetim fonksiyonu icra etmekte, emek ve mesaisinin dnemli bir krsmrnr bu alana hasretmektedir.
5018 sayrh Kamu Mali Ycinetim ve Kontrol Kanunu'yla sosyal giivenlik
kurumlan, cizel btitge kapsamrndaki idareler ile diizenleyici ve denetleyici
kurumlarm da Sayrgtay denetiminin kapsamrna ahndrfr, belediye ve cizel
idarelerin de bu kapsamda yer aldrlr, Sayrgtay'a hukukilik denetimi yanrnda,
performans denetimi yapma gcirev ve yetkisinin de verildifi, Sayrgtay'rn takvimli bigimde denetim sonuglannr Ttirkiye Biiytik Millet Meclisi'ne raporlama zorunda oldulu hususlan da de$erlendirildifinde, Sayrqtay'm, kamu
ahmlanyla ilgili denetim siirecinin merkezinde bir kurum oldufu hususu daha
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belirgin bigimde ortaya grkmaktadrr.

Kamu ahmlan iizerindeki Sayrgtay denetimi, 01 Ocak 2005 tarihinden
itibaren tescil, yani on denetim fonksiyonu da sona erecelinden, harcamadan
sonraki bir denetimi ifade etmektedir. Kamu ahmlanyla ilgili ihale si.ireci,
esas itibariyle harcamalann hukukili[ini, ahm konusu, mal, hizmet veya
yaplm iginin rekabet kogullan igerisinde optimum fiyata temin edilip edilmedilini belirleyen bir siiregtir. Dolayrsryla harcamadan sonra yaprlan Sayrqtay denetiminin konusunu esasen daha tjnce tamamlanmrg olan ihale siirecinin
hukuka uygunlulunun incelenmesi olugturmaktadr ve bu denetim sonucunda, hukuka aykrn bigimde ve kamu zaran doluracaktanda bir aykrnhk tespit edilmigse, belirlenen zurarrn sorumlulanna ridettirilmesine karar verilmektedir. Bu konuda 5018 sayrh Kanunun 71. Maddesinde tanrmlanmrq bulunan
"kamu zararr" kavramr dikkat gekicidir. Madde hiikmiine g6re, ig, mal veya
hizmetin rayig bedelinden daha ytiksek fiyatla almmasr veya yaptrilmast,
kamu zaran do[uran iglemlerdendir ve Sayrgtay denetimi sonucu tespit edilen
zarar miktan, sorumlularrna cjdettirilmekte, fiilin a[rlt[tna gdre kamu gdrevlileri hakkrnda Tiirk Ceza Kanunu'nda cingdrtilen yaptrnmlann uygulanabilmesi igin gerekli prosediir de izlenebilmektedir.

5018 sayrh Kanun'un di[er maddelerinin mevcut 832 sayft Sayrytay
Kanunu'nun ve hazrlanmakta olan ve Sayrgtay'a gergekten yeni bir vizyon ve
misyon ytikleyen Sayrgtay Kanunu Taslafr'run, kamu ahmlarr iizerindeki
Sayrgtay denetimi konusunda yeter dizeyde somut, etkin ve aynntrh diizenlemeler igerdifii giirtilmektedir. Diler yandan, 4734 sayir Kamu ihale
Kanunu'yla kamu ahmlan alarunda diizenleyici ve denetleyici kurum olarak
olugturulan Kamu ihale Kurumu ise, kamu ahmlanyla ilgili alanrn hukuki altyaplsmrn kurulmasma ydnelik diizenleyici fonksiyonu, ahm siirecinde idareyle istekliler arasrnda ortaya grkacak uyugmazhklann giiziimiine y<inelik gikAyet
inceleme fonksiyonunu icra edecek grirev ve yetkiye sahip bulunmaktadrr.
Esas itibariyle kurumun temel kurulug amaclnl, kamu ahmlan alanrnda
yetki kargagasmr, gok baEhh[r tjnlemek ve bu alanrn dtizenlenmesiyle yetkiyi
tek bir elde toplamak, kamu ahmlan stirecinde ortaya grkacak uyugmazhklan
krsa siirede gdztime kavugturacak idareden bafrmsrz, uzmanltk formasyonu
bulunan bir gikAyet inceleme mekanizmasr oluqturmak geklinde cizetlemek
IKINCI GUN IKNCI OTURUM
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miimkiindiir. Kimi Avrupa Birligi tilkelerindeki benzeri kurumlann yap$I,
Avrupa Birligi direktiflerindeki gergeve diizenlemeler ve di[er uluslararasr
normlar dikkate almdr[rnda, bu ttir kurumlann mutlaka idareden balrmszhk,
altm siirecinin askrya almmasr ve iptal edilmesi dahil, kendisine agrk gcirev ve
yetki verilme, yeterli kaynak ve personel imkamna sahip olma geklinde sayabilecelimiz nitelikleri mutlaka taErmasr gerekmektedir. Diler yandan, bu
kurumlarrn uzmanhk birikimine sahip, yaptr[r ig ve iglemlerle verdifi kararlar itibariyle saydam ve giivenilir ve nihayet hesap verebilir olmalarr da kendilerinden beklenen hizmetin etkin bigimde yerine getirilebilmesi igin olmazsa olmaz kogullardandrr.

Bu genel de[erlendirmeden sonra, gik6yetlerin incelenmesi stirecinde
Kamu ihale Kurumu'nun etkinliliyle do!rudan ilgili iki hususa iqaret etmekte yarar gdrmekteyim. Kamu ihale Kanunu'nun 6ng6rdti[ii gikdyet inceleme
siireci dikkate ahndrlrnda, siirecin baglangrg noktasrnr, ihaleye katrlan ve hakkr muhtel olan veya olma ihtimali bulunan isteklinin gikdyet baqvurusunun
olugturdulu g<iriilmektedir. Bir bagka ifadeyle istekliler, gikiyet bagvurusunda bulunmadrklannda, kurumun kendililinden inceleme yapma imkdnr
bulunmamaktadrr. $tiphesiz, bir organizasyonda mevcut bir suistimalin ortaya grkanlmasr, konuya taraf olanlarca hak arama yolunun kullarulmasr,
gikdyet etme, ihbarda bulunma gibi girigimlerle gergeklegebilir. Bu yollan
kullanmak, olaylara seyirci kalmanrn alternatifi olup, hem kamusal grkarlara,
hem de kigisel haklarrn korunmasma hizmet eder. Aynca yolsuzlulun, hukuka aykrrhfrn cinlenmesi agrsmdan da caydrrrcr bir sonug ortaya koyar. Bu
nedenle isteklilerin gikAyet yolunu cesaret ve dirayetle kullanmalarr, sistemin
iglemesi bakrmrndan hayati cinemi haizdir. Bu konuda idarelerin de yaprlan
gikdyet bagvurulannr hukuk dlgiileri igerisinde, medeni bir hak arama talebi
olarak gtirmeleri ve olgunlukla kargrlamalan, kendilerinin hukuka aykrn olabilecek iglemlerinin zamanrnda tjnlenmesine yrinelik, iyi niyetli ve kendileri
agrsrndan da faydah bir girigim olarak de[erlendirmeleri gerekmektedir.
$ikdyet inceleme stirecinin etkinliliyle ilgili ikinci onemli husus, gikdyet
hakkrnm giivence altrna ahnmasl ve gikdyet stirecinin yeterince belirgin olmastyla ilgilidir. Bilindili gibi,4734 sayrh kanun hiikiimlerine gcire, Kamu
ihale Kurumu, scizlegme imzalandrktan sonra Eikdyetlere bakamamaktadrr.
Aynr htikiim, ihaleyi yapan idare igin de gegerlidir. Di[er yandan, Kamu ihale
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Kanunu'nun 41. Maddesine gcire yaprlan agrklama talebi, bu talebe idarece
verilen cevap ve bu cevabrn gonderilmesini takiben hemen stizleqme imzalanabilmesine imkdn veren 42. Madde hiikmii, agrklamayr yetersiz bulup
gikAyet stirecini baglatacak olan istekliye, bu girigimde bulunaca[r tarihte
idare sozleqmeyi imzalamrg oldufundan, takvim olarak qikdyet imkAnr vermemektedir. Bu ve benzeri gikdyet siirecinde trkanrkh[a ve belirsizlile neden
olan hususlar, yasal defigiklikler dahil, mutlaka gciziirne kavuqturulmahdrr'
Son olarak ifade etmek istedifim bir husus ise, kamu ahmlannda yolsuzlukla miicadelenin bilimsel ve rasyonel metotlarla yaptlmast, bir evham' korku ve dnyargr anlayrgr igerisinde, kamu gcirevlilerinin takdir yetkisini ortadan
kaldrran, onlarr ig yapamaz ve karar alamazhale getiren bir ytintem ve anlaytq

igerisinde yapllmamasr gerektipidir. Aksi bir uygulama, zaten kamu
ybnetiminde hAkim kanr olan, "Tiirkiye'de ihmali sorumluluk yoktur, icrai
sorumluluk vardlr" anlayqma hakhhk kazandtnr ve kamusal hizmetlerin
zamarunda ve etkin bigimde yaprlmasrnt engeller.
Sabrrla dinledi[iniz igin tegekkiir ediyorum.

suNA

runxocr.u

Sayrgtay Bagdenetgimiz Sayrn Yagar Gijk'e tegekkiir ediyorum.

oturumun birinci krsmmr bu gekilde tamamlamrg bulunmaktayrz. 5 dakika geg bagladrk ama bize verilen stireyi sadece 10 dakika aqmak suretiyle
tamamladrk.

Sorulan almadan 6nce ktsaca bir gey sdylemek istiyorum; Adalet Bakanhfr'nda gorev yaptr[rm ddnemde, Bilgi Edinme Yasasr'yla ilgili olarak birkag toplantrya katrldrm. Benim Bagkanlprmda bir komisyon tarafindanhazrlanryordu, bu toplantrlardan bir tanesini de TESEV'de yaptrk. Ben,
TESEV'in ara$trrmasrnrn toplum bilimlerinde ara$trma ydntem ve tekniklerine uygun olarak yaprldr$rndan hig kugku duymuyorum. Ama bir geyi agrk-

lamak istiyorum ki; bizim tilkemizde ihtiyag duydu[umuz kurumlarrn ne
kadar gerekli oldu[unu kanrtlamak igin, illa da gegmigte meydana gelen birtakrm deferlendirmeleri baz almamtz gerekmiyor.
IKINCI GUN iKiNCI OTURUM
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Ben, bu iki gtinliik sempozyumda dikkatlice incelemem sonucunda goyle
bir noktaya vardrm ki; bizde bu sempozyumun iizne olarzik kullandrlr 4-5
tane kelime var. Bunlar, harcama disiplini, saydamhk, rekabet, agrk ihale ve

verimlilik kavramlan. "Bu kavramlara ve bu kavramlann kamu ahmlannda
yerlegmesi gereklililine madem ki btittin dtinya inandr ve kurumlarrnr buna
gdre dizayn ediyor, o zaman Tiirkiye Cumhuriyeti de gok ciddi yolsuzluk

olaylanndan -olmamasrnr tercih ederdim, ama- hareketle briyle kurumlara
gereksinim duydu ve bu kurumlan bunun igin yapryor" gibi bir imajrn da herkesin ve kamuoyunun zihninde yer almasmr gok da do!ru bulmuyorum. Tiirkiye Cumhuriyeti, ihtiyag duydulu kurumlan, biittin diinyadaki geligmelere
paralel bir bigimde, gereksinim duydu[u zaman, biraz geg de olsa yapma
giiciine sahip. Bu nedenle Kamu ihale Kurumu gibi, Bankacrhk Dtizenleme,
Denetleme Kurumu gibi, Enerji Piyasasr Diizenleme Kurumu gibi, gergekten
bir yanda kamu biirokrasisinin ama bir yandan da o sektdrden ya da o hizmetten yararlanan gok genig bir kesimin kargrhkh, birbirine anlayrgla yaklagan ve
kargilrkh ihtiyaglannr kargrhkh gciriiqmeler sonucunda ortaya koyabilecek bir
noktaya gelmeleri gerekiyordu. Bu, son birkag yrl igerisinde oldu.
Dolayrsryla bu agrklamayr, iilkesini gok seven bir kigi olarak yapma ihtiyacr hissediyorum ve de bu panelin sonunda, saydamhfr, verimlilili ve rekabeti sallamak igin bu tiir kuruluglara ihtiyag oldu[unu bir kez daha ifade etmek suretiyle konugmamr tamamhyorum.

Kime soru ydneltmek istiyorsanz, o soruyu ahp, hemen anrnda ilgili
kiginin cevabrnr sunmasr geklinde de bir program izlemeyi uygun gciriiyorum,
bunu da belirteyim ve sorulan almaya baglayahm.
Tabii hemen gunu da sciyleyeyim; gok giizel bir tiyatro eserini ya da gok
giizel bir miizik eserini bile insanlar 1,5-2 saat ya da 3 saat dinledikten sonra
ara istiyorlar .Biz ya gok yeterli bir gruptuk ya da gergekten ara ihtiyacr ciddi bir bigimde duyuluyor. Eler herhangi bir soru yoksa, -soru sormak istedikleriniz araslna beni de dahil edebilirsiniz- tegekktir etmek suretiyle bu oturumu kapataca[rm. Sanrnm soru yok.
Hem dinleyicilere, hem konugmacrlara gok tegekktir ediyorum, sa[olun.
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SEMPOZYUM SONUCI"{RINI]V

IIAKKI USTAOMER
Kamu ihale Kurulu Uyesi

SEMPOZYUM SONUQLARININ DEGERLENDiRILMESi
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IPEK QEKEN
De[erli konuklar; Kamu ihale Kurumu'nun dtizenledi[i 1, Uluslararast
Kamu Ahmlarrnda Saydamhk ve Verimlilik Sempozyumu'nda gok tinemli
konular, gok delerli yerli ve yabanct konuklar katrhmryla tartrgrldr' $imdi iki
giindiir devam eden bu Sempozyumla ilgili, Kamu ihale Kurulu Uyesi Sayrn
Hakkr Ustacimer genel bir de[erlendirme yapacak.
Buyurun Sayrn Ustadmer.

HAKKI USTAOMER

Sayrn Bakanlarrm, de[erli
katrhmcrlar; iki gtinltik uzun soluklu bir sempozyumun sonuna gel-

dik. Kamu altmlannr

dtizenleyen
yeni kanunu, ikincil mevzuatlnl ve
de uygulamayt enine boyuna tartl$-

trk. Burada tartrgrlan

konulara
yeniden girmek istemiyorum zaten

bu saatten sonra sizleri daha fazla
da yormak istemedi[im igin, krsa
bir delerlendirme yapmak istlyorum.
Oncelikle, uluslararasr bu sempozyuma, gerek bildirileri ve gerekse panelist olarak katrlmak suretiyle katkr sa$ayan yerli ve yabancr misafirlerimize
tegekktir ediyoruz.

Bu arada izninizle gegmiqe bir parantez agmak istiyorum; kanunlann bir
de siyasi seriiveni vardr. Biirokratlar taslaklarr hazrlar. Bir siirii tarttgmalardan sonra Bagbakanh[a gonderir. Oradan Meclise, alt komisyonlara gider ve
oralarda Eok uzun ve getin tartrgmalar sonunda bu kanunlar Erkar. Bu tartl$-

malara yakrnen gahit oldum ve bu tarflgmalan yapan de[erli iki Bakantm
buradalar. Sayrn Maliye Bakanr Siimer Oral ve Sayrn Bayrndrrlk ve iskAn
Eski Bakanrmrz Abdiilkadir Akcan. bu miicadelevi dolu dolu ve de can-

SEMPOZYUM SoNUQLARININ DEGERLENDIRILMESi
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siperane yaparak, bu kanunun hayata gegmesinde biiyi.ik emekleri vardrr.
Kendilerine giikranlarrmrzr arz ediyoruz.

Aynca tabi ki, bu Kanun'un evveliyatrnda da emefi olan siyasiler var. Onlara da bu arada teqekktir etmeyi bir borg biliyorum.
Bir yrh aEkur uygulamarun sonuglannr tartrgrken, Kamu ihale Kurumu'nun
da performansr bu arada de$erlendirilmigtir. Yaprlan bu delerlendirmeler gristeriyor ki, Kurumumuz dofru yoldadr. Kurumumuza duyulan bu denli giiven
ve takdir, gahgmalanmndabize yeni bir heyecan ve gug vermigtir.
Uygulamada yaganan sorunlar, kamu ahmlannda rol alan taraflann srkr
dayanrgmasr sayesinde giderilmeye gahgrlmrgtrr. Bu Sempozyum da bu
dayanrgmanrn bir devamrdrr. Kurum olarak bu dayanrgmaya siireklilik kazandrracak ve bundan sonra do[abilecek sorunlann stiratle giderilmesine 6zen

gtisterilecektir. Bu konuda, bagta Milli Savunma Bakanhfr olmak izere,
kamudan ve ijzel sektcir kuruluglanndan btiyiik katkr ve destek aldrlrmrzr
burada belirtmeyi bir borg biliyorum.
Kamu ihale Kurumu'nun aldrlr bu tivgiileri, yaptrlr cizverili gahgmalar
gibi btiyiik bir projeyi hedef alarak hak ettifii

yanrnda, e-ihale sistemi
kanaatindeyim.

Kamu ahmlannr diizenleyen kanun, aynr zamanda Avrupa Birli[i kriterlerine ve taraf oldu[umuz uluslararasr anlagmalara biiytik tilgiide uygun
diizenlendili halde, zaman igerisinde de[igime ulrayan AB miiktesebatrna
uygunlulunun saflanmasr igin gerekli gahgmalanmrz da bu arada siirdiirtilmektedir.

Di[er bir husus

da, kamu ahmlannda tjn plana grkan temel ilkelerden saydamhk ve rekabetin giivencesi olan Kamu ihale Kurumu, gcirevlerini ifa ederken, kapsamh bir dayanr$maya ve ilgiye ihtiyacr vardrr. Bunun igin gerek isteklilerin ve gerek ihale komisyonlannm kanunla kendilerine verilen hak ve
salahiyetleri cesaretle kullanmalarr gerekmektedir.

Kamu ihale Kurumu'nun ikincil mevzuatr dtizenleme gtirevi biiytik olgtide
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tamamlanmrgtrr. Bundan sonraki geliqmelere ve defiqimlere ba[h olarak
dtizenlemeler yapacaktrr. Bu arada bizim en asli gorevimiz gerqevesinde
de[erlendirdi[imizde, bir ihalede hak kaybrna u$radrfrnr iddia eden istekliler
veya istekli olabileceklerin hakkrnr aradtklan bir kurum haline gelmig olunmasrdrr. Onun igin kurumumuza cesaretle, gekinmeden, hak kaybrna ufrayan
isteklilerin miiracaatl gok cinem kazanmaktadrr. Bu sayede biz de, bu siiregte
yerimizi ahp gerekli diizenlemelere yardtmct olacaptz.
Sonug olarak, dinleyicilerden ve de kattlmcrlardan ve de uygulayrcr
kurumlardan sabrrla bizi izlemelerini rica ediyoruz. Kamu ihale Kurumu, bu
sektcjrdeki geligmelere, uygulamalara cinderlik edecek ve sizlere yardtmct
olacaktrr. Varhfirnrn sebebi de budur.
Gerek yurtdrqrndan gelerek bizi onurlandran ve gerekse biitiin katrhmcrlann katkrlarrndan dolayr, hepinize tegekkiir ediyor, gahsrm ve kurumumuz
adrna hepinize saygr ve sevgiler sunuyorum.

SEMPOZYUM SONUqLARININ DE6ERLENDiRILMESi
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I(APAJ\IIS KONUSTI'ASI

F

O.SENER AIfi{AYT{AK
lKormu ill.o,le Kurumu Bosko;nt

KAPANIS KONUSMASI

IPEK QEKEN

Delerli konuklar; Sempozyumumuzun sonuna gelmig

bulunuyoruz.

Katrhmlar igin gok tegekkiir ediyoruz.
Kapanrg konugmasrnr yapmak izere,Kamu ihale Kurumu Bagkanr Sayrn
Sener Akkaynak'r davet ediyorum.

O. SENER AKKAYNAK
Efendim, ttim katrhmcrlara tekrar sevgiler ve saygrlar sunuyorum.
Sempozyumun hem ilk agrhg konugmasmr yapmak hem de kapanrg konuqmasrnr yapmak kurum scizciisii olarak bana diigtii. iki gtindtir konulanmrzr
tartrgtrk ve umuyorum, bagarrh sonuglar almak igin bazr hazrrhklar ve bununla ilgili gahqmalar yapmam:z konusundaki cidevlerimizi de bir kenara yazdrk
ve onlar iizerinde gahgaca[rz. Bciylece, Hakkr Bey'in de s<iyledili gibi, kurumun bir yrlhk gahgmalarrnm burada ciddi boyutlarda irdelemesi yaprlmrq ve
bazr sonuglara vanlmrgtrr vebazr cineriler ahnmrgtrr.

Kurumumuz, gal$maya baqladrlrndan bugtine kadar, hep aynr alanda,
konusunun uzmanr olan kigilerle ya da bilfiil cephede garprganlarla, bu igi
yiiriitenlerle hep dirsek temasrnl siirdtirmeye gahgmrgtrr. Onlann bilgi ve
deneyimlerinden esinlenerek, gerekli diizeltmeleri yapma durumunda ciddi
gabalarr olmugtur.

Ydnetmeliklerimizle

ilgili son deligikliklerin ve 2004 yrh Teblili'nin

yayrnlanmak iizere Bagbakanhla grinderildifini stiyledik. Bu, bu konudaki
igimizin ya da iqlevimizin bittili anlamma gelmiyor, bunlar devam edecektir.
Qtinkil, hukuk yagayan bir varhktrr. Ozellikle bizim hukukumuz daha gok ihtimamt, daha gok iizerinde gahgmayr gerektiren bir hukuktur. Qiinkti, taraflarr
bu igin -gok ciddi boyutlarda- kamu kesimiyle ilgili harcamalara imza atan
kigiler, sorumluluk alan kigiler. Kargrlarrnda da kamuya kargr yiikiimliiltiklerini yerine getirmek ve en iyisini yapmak zorunda olan istekliler bulunmaktadrr. Onlan daha iyi ortamlarda bulugturmak, hele temel projemiz olan eihale yani elektronik ihale platformunda bulugturmak temel hedefimizdir. O

284

I

ULUSLARARASI "KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK vE VERiMLILIK" SEMPOZYUMU

nedenle Eahqmalaflmz siirecek. O nedenle bu konudaki Eabalarrmrzr sizlere
zaman zaman aktarrp, sizlerden mutlaka gciriig ve oneriler isteyecefiz. Bu
dileklerle, iki gtindiir siiren ve birlikte gahqmaktan ve birlikte olmaktan son
derece mutlu oldufumuz Sempozyum'umuzu bugiin burada sonuglan-

drryoruz.

Artrk -geleneksel hale gelmiq olan deferlendirme iglemini Hakkr Bey yaptrgr iEin- gok fazla o aynntrya girmeden sadece kurumum adrna izin verirseniz, teqekkiir konugmasrnr yapmak iEin huzurlannrzdayrm.

KAPANI$ KONU$MASr
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Ozellikle kurumun ve kanunlammlzrn mimarlan olan sayrn eski Bakanlarrmrza tegekkiirle baglayayrm scize. Daha sonra yerli ve yabancr ti.im
kattltmcrlara ve tjzellikle uzaktan gelip, burada bizimle ve sabrrla bu toplantrlarr izleyen btitiin kafihmcrlara, tizellikle bu olayrn baganh gegmesindeki
onemli emekleri unutulmayacak olan dtizenleyici Flap Tour ve yetkililerine,
ilgililerine, mensuplanna, gayet tabii ki, sempatik sunucumuza ve gevirmenlerimize, nihayet bize her konuda yardrmcr olan otel personeline, gerek qahsrm, gerekse kurumum adrna teqekktir ederek, Sempozyum'umuzu baflamak
istiyorum.
Bize onur verdiniz. Bize giig verdiniz. Bu onurun ve giiciin devam etme-

sini bekliyor ve istiyoruz. Deste$inizi eksik etmeyecelinizi umuyoruz.
Hepinize gahsrm ve kurumum adrna saygrlar, sevgiler sunuyor, teqekkiir edivorum.

286

I

ULUSLARARASI ..KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VER,IMLILIK', SEMPOZYUMU

I

( )liJ

EKl'lFl-llRE YANSIY r\NI-An

287

I

ULUSLARARASI *KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERIMLILIK'' SEMPOZYUML

SEMPOZYUMDAN YANSIYANLAR

290

1. ULUSLARARASI

"KAMUALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERiMLILiK" SEMPOZYUMU

SEMPOZYUMDAN YANSIYANLAR

SEMPOZYUMDAN YANSIYANLAR

293

IULUSLARARASI.KAMUALIMLARINDASAYDAMLIKVEVERIMLiLiK',SEMPOZYUMU

t:

298

1 ULUSLARARASI 'KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERIMLILIK" SEMPOZYUMU

iL+.

ii;:

lr iL

fli,ff

*iri]l

;*,. .

SEMPOZYUMDAN YANSIYANLAR

299

TILUSLARARASI "KAMU AIIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERIMLILIK" SEMPOZYUMU

SEMPOZYUMDAN YANSIYANLAR

301

TILUSLARARASI "KAMU AIIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERIMLiLIK'' SEMPOZYUMU

SEMPOZYUMDAN YANSIYANLAR

SEMPOZYUMDAN YANSIYANLAR

I. ULUSLARARASI "KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERIMLILIK'' SEMPOZYUMU

SEMPOZYUMDAN YANSIYANLAR

ilrJ

L:

'r,il,"r,,,,'r'ruu,,,

308

i:;

-"i

.-.e:..-4-t

I

ULUSLARARASI "KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERIMLILIK" SEMPOZYUMU

KAPANIS KOKTEYLT NDF_N YANSTyANt.AR

P

.

l

310

1.I]LUSLARARASI'KAMUALIMLARINDASAYDAMLIKVEVERIMLILIK"SEMPOZYUMU

KAPANI$ KOKTEYLINDEN YANSIYANLAR

312

1 U|-USLARARASI 'KAMU ALIMLARTNDA SAyDAMLIK VE VERTMLILIK"

SEMPOZYTJMT-r

KAPANI$ KOKTEYLINDEN YANSIYANLAR

I. ULUSLARARASI'KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK VE VERiMLiLiK" SEMPOZYUMU

KAPANIS KOKTEYLINDEN YANSIYANLAR

315

KAPANI$ KOKTEYLINDEN YANSryANLAR

1 ULUSLARARASI "KAMU ALIMLARINDA SAYDAMLIK YE VERIMLILIK" SEMPOZYUMU

KAPANI$ KOKTEYLiNDEN YANSIYANLAR

